עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים

עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד),
התשנ"ו –  :1996המצוי והרצוי
**

דורית שפירא* ויוסף שפירא

תקציר
החקיקה בישראל לא התייחסה למוסד הפונדקאות במשך שנים רבות .בשנת  1987נאסרה הפונדקאות באופן
מוחלט בחקיקת משנה .תקנה  11לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) תשמ"ז  ,1987קבעה:
"לא תושתל ביצית מופרית ,אלא באשה שתהיה אם היילוד".
במהלך הדיון בפרשת נחמני ,הוסכם כי תמונה וועדה לבחינת הנושא" .וועדת אלוני" הוקמה בשנת 1991
והגישה מסקנותיה והמלצותיה ב .1994-בשנת  1995קבע בג"צ ( 5087/94זברו נ' שר הבריאות) ,כי תקנה
 11בטלה בהיותה תקנה בת פועל תחיקתי .בשנת  1996נחקק חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם
ומעמד היילוד) התשנ"ו( 1996-להלן" :החוק").
פונדקאות מעוררת סוגיות חברתיות ,אתיות ,מוסריות ,הלכתיות ומשפטיות .החוק מתיר פונדקאות בישראל,
אך במגבלות מסוימות שנבעו ,בעיקרן ,מהדעות החלוקות בנושא מורכב זה .החוק קובע כי רק הסכם ,שייערך
בין הורים מיועדים לבין האם נושאת (הפונדקאית) ,לפיו מסכימה היא להתעבר בדרך של השתלת ביצית
מופרית ,ולשאת את ההיריון עבור אותם הורים ,ויאושר על ידי וועדה מיוחדת שתוקם לצורך כך.
בבג"ץ  2458/01משפחה חדשה נ' הועדה לאישור הסכמים ,נדחתה עתירת רווקה להביא לעולם ילד
באמצעות אם נושאת .הדחייה נומקה באיסור שבחוק ,באשר מטרתו לסייע להורים חשוכי ילדים .החוק
דורש כי האם הנושאת עצמה ,תהיה רווקה ,שייכת לדת ההורים ותושבת ישראל .כמו כן ,רשאית האם
הנושאת לחזור בה מהסכמתה למסור את הילד ,עם שינוי נסיבות.
השגות על הוראות החוק הושמעו ביחס להרכב הוועדה ואופן תפקודה ,המועד למתן צו הורות ,מועדו לאחר
הלידה ,מעמד הביניים של ההורים כמשמורנים ,ומינוי פקיד סעד לאפוטרופוס.
כל ההגבלות הללו עלולות לגרום לבעיות קשות ,הן בנושאים חוזיים-כלכליים ,הן בעייני ירושה ,ולעצם רעיון
הפונדקאות.
 תק-על .)17.07.95( 1073 )2(95
 תק-על .)23.12.2002( 761 )4(2002

* עורכת דין
** שופט בית המשפט המחוזי ,ירושלים
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מבוא
אי יכולתה של אישה ללדת היוותה מימים ימימה
בעיה גופנית ,נפשית וחברתית" .ותהי שרי עקרה
אין לה ולד" ,כפתרון ,מזמינה שרי את אברהם
לעּבר את שפחתה המצרייה .בדומה לכך ,רחל
ֵ
המקנאת באחותה מציעה ליעקב "הנה ֲא ַמ ִתי בלהה
וא ָּבנֶה גם אנכי ממנה".
ּבֹא אליה ותלד על ברכי ֶ
הנה כי כן ,כבר מבראשית השפחה משמשת כחליפה,
מעין-פונדקאית לאישה .הפונדקאות קיבלה
משמעות-לוואי שלילית .משמעות זאת חלחלה גם
לתחומי חיים אחרים .כך ,האם מן הדין הוא שכוהנת
תהא נאמנת להעיד ,פחות מבעלת אכסניה? "ולא
תהא כהנה כפונדקאית?" .אולם כל אלה כמובן
מקרים של "אם חליפית" ולא "אם פונדקאית"
מּובנָה בחוק בישראל דהיינו "אם נושאת" ,ובכך
ְּכ ָ
נדון בהמשך.
התפתחות מדע הרפואה נתנה מימד ומשמעות
נוספים לנושא ,בעיקר בשל האפשרויות של הפריה
מלאכותית – שימוש בזרע הבעל להפריית ביצית
אשתו ,או ביצית שנתקבלה כתרומה ,שלאחר
ההפריה מושתלת ברחמה של אישה אחרת –
הנושאת-פונדקאית – אשר תמסור את הוולד לידי
הזוג המזמין.

תאומים לבתה ,והפכה להיות אם וסבתא גם יחד
לאותם ילֹודים (דרום אפריקה ,שנת .)1992
לפונדקאות המודרנית מספר אפשרויות:
א .קיום יחסי מין בין האב המזמין לבין פונדקאית
פוטנציאלית.
ב .הפריה חוץ-גופית מזרע האב המזמין בביצית של
הפונדקאית.
ג .השתלה של ביצית מופרית חוץ-גופית מביצית
וזרע של הזוג ברחם הפונדקאית.
שתי הדרכים הראשונות הן פונדקאות חלקית,
והשלישית היא פונדקאות מלאה .הצורך
בפונדקאות והסדרתה בחוק ,נבע לא מעט מהצורך
לקשר ביולוגי ,מלא או חלקי ,בין הורים לצאצא
שנולד ,על רקע המחסור בילדים לאימוץ ,זמינות
אמצעי מניעה והמודעות הגבוהה לשימוש בהם,
השינוי בגישת הציבור לאמהות חד-הורית ,נגישות
גבוהה יותר להפלות ,וירידת הסיכון בביצוען.
גורמים אלה ,בין היתר ,הביאו את שרי הבריאות
והמשפטים "לדורותיהם" להקים וועדה ציבורית
מקצועית שתכין דו"ח והמלצות בנושא רגיש זה.
המדינה החלה לעסוק בסוגיה זאת לפני שנים לא
רבות .בתחילה ,בשנת  ,1987הייתה חקיקת משנה,
הותקנו תקנות ,בהן נאסרה הפונדקאות כליל.

בשנים האחרונות חלו בפונדקאות גם שינויי מינוח.
לעיתים כונתה "אם תחליפית" ,או "אם נושאת".
בהדרגה התערבה גם המדינה – הריבון – בהסדרת
הֹולדת ילדים שלא בדרך הקונבנציונאלית ,והביאה
ָ
לשינוי המצב המשפטי .את התערבות המשפט
בתהליכי הולדה האיצו מקרה כזה של האישה
שהופרתה בזרע של בעל אחותה ,וילדה בת לאחותה
התאומה (צרפת ,שנת  ,)1983או של האם שילדה

בשנת  1991מונתה "הועדה הציבורית-מקצועית
לבחינת נושא של הפריה חוץ גופית" בראשות
השופט בדימוס שאול אלוני ,אשר הגישה את
הדו"ח ביולי ( 1994להלן" :וועדת אלוני") .בשנת
 1996נחקק חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור
הסכם ומעמד היילוד) התשנ"ו( 1996-להלן:
"החוק") העוסק בפונדקאות מלאה בלבד ,וכולל

 בראשית י"א ,ל'.
 בראשית ל' ,ג'.
 יבמות ט"ז ,ז'

 תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) ,תשמ"ז ,1987-ק"ת
תשמ"ז ,מס'  5035מיום  11.6.1987ע' .978
 אסיא ,חוברת ס"ה-ס"ו ,אלול תשנ"ט (ספטמבר .)1999
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אפשרות תרומת ביצית של אישה אנונימית שאינה
הפונדקאית.

זכות האם להורות מול זכות הגבר שלא להיות
הורה ,לרבות חלות חוק היסוד על הסוגיה.

התומכים ברעיון הפונדקאות גורסים שהנושא מצוי
בתחום הפרט של חיי המשפחה ,ולמדינה אין זכות
להתערב בו ,כשם שעצם הבאת ילדים לעולם הוא
נושא שבתחום הפרט .לשיטתם ,קביעה המצמצמת
את אפשרות ההחלטה של הפרט היא הפרת זכויות
יסוד ,ומנקודת מבטן של הנשים יש בכך פגיעה
בזכותן על גופן ,ובנכונותן לשמש אם פונדקאית.
המתנגדים לרעיון הפונדקאות ומבקשים לסייגו,
מצביעים על ערכי מדינת ישראל הדמוקרטית ,טובת
הילד ,כבוד האדם וחירותו ,בעיות אתיות ,הלכתיות
ומשפטיות ,לצד מכשולים בעיגון הנושא בחוק.

ד"ר י' גרין התבטא על הזכות להורות:

הסוגיות החברתיות ,אתיות ,מוסריות והלכתיות
שמעורר הנושא ,כולן באות לידי ביטוי בשיטות
משפט שונות בעולם ,בהתלבטות אם להוציא את
הפונדקאות אל מחוץ לחוק ,ואכן כך נקבע בחלק
מן המדינות ,תוך קביעה כי הפונדקאות נוגדת את
תקנת הציבור .מכל אלה עולה השאלה האם החוק
הישראלי נתן מענה נכון ואיזון הוגן בין הגישות
הנוגדות ,או שמא יצר מהמורות חדשות וקשות לא
פחות מן הבעיות שהיו קיימות טרם חקיקתו.

"הכמיהה לילד היא מן המפורסמות
שאינן צריכות ראיה .בני זוג
המתקשים בהולדת ילדים עושים
ויעשו כל מאמץ כדי לזכות ולהעמיד
צאצאים :הן רגשי ,הן פיזי והן
כלכלי."...
אך בהקשר לפונדקאות הדיון הוא על הזכות להיות
אם פונדקאית ,שנטען כי היא נגזרת מעיקרון כיבוד
הזכות לפרטיות ואוטונומיה בקבלת החלטות
הקשורות להולדה ,והימנעות המדינה מהתערבות
בעניינים אלה ,נדונות ההגבלות המוטלות על
התנהגות הפונדקאית ,זכויותיה בעת ההפריה,
במהלך ההיריון ולאחר הלידה ,ועל הדרך להגנה
על זכויותיה .הדיון נסב בין היתר על:
בתחום דיני ירושה ומשפחה :שאלות בדבר זהות
הורי היילוד ,במצבים אפשריים שונים .מעמד
ההורים המיועדים ,ההורים הגנטיים ,האם
הנושאת ,האפוטרופוס או הורים מאמצים .לכל
אלה השלכה אף לעניין חיוב בדמי מזונות ,כאשר
10

השאלות המתעוררות בסוגיית הפונדקאות בישראל

הילד נולד מהפריה חוץ גופית.

הסוגיות החברתיות ,האתיות ,המוסריות ,ההלכתיות
והמשפטיות אשר פונדקאות מעוררת ,רק חלקן
קיבלו מענה בחוק .אחרות לא באו לידי ביטוי או
זכו במענה חלקי בלבד .במרכז ניצבו זכויות האדם
שבחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ובו הזכות
לפרטיות בסעיף (7א).

בתחום דיני הירושה ביחס לילוד :את מי יורש
היילוד במצבים שונים ,ומי יכול לרשת אותו .מה
מעמדו המשפטי של העובר ,והאם ניתן למנות לו
אפוטרופוס?

לזכות להורות ו/או הגבלתה לא ניתן מענה בחוק.
זכות זאת עמדה במרכז "פרשת נחמני" ,בה נבחנה
 דנ"א  2401/95רותי נחמני נ' דניאל נחמני ,פד"י נ(661 )4
( ;)12.9.1996בש"א  5588רותי נחמני נ' דני נחמני ,תק-על )3(93
.)2.11.1993( 867
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בתחום דיני החוזים :שאלות עקרוניות בתחום
חופש החוזים ,חוקיות הסכמים ואכיפתם אל מול
תקנת הציבור .וכן שאלות מעשיות כגון ההוצאות
 י' גרין ,הפריה חוץ גופית בראי ההסכמה ( ,)1995הוצאת פרלשטיין
גינוסר  ,1995עמ' .9
 10ראו תמ"ש (י-ם)  10681/98פלונים נ' אלמוני (לא פורסם) (נ'
מימון) (.)19.9.00
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הכרוכות בתהליך ,או פיצוי כספי בשל הפרת
הסכמים בתחום.
בתחום המשפט הפלילי :איסור סחר בילדים,
מעמד ואחריות המבצעים – הרופא ,וכן המעורבים
האחרים בתהליך ,החל בהפריה,דרך וועדת
האישורים ,וכלה בקבלת הילד.
שאלות אלה ואחרות ,נדונו בוועדת אלוני ובוועדת
העבודה והרווחה של הכנסת שעיבדה את הצעת
החוק :הצעת חוק לנשיאת עוברים (אישור הסכם
ומעמד הילוד) ,התשכ"ו( 1995-להלן" :הצעת
החוק") ,11תוך הכנסת שינויים בתוכן ובצורה.
רמז לשינוי במגמה נמצא בהבדל בשם החוק
שבהצעת החוק ,לעומת זה שבחוק שהתקבל בפועל,
אליו הוספה המילה" :הסכמים" ,לצד אספקטים
סוציולוגים ופסיכולוגיים.
פונדקאות בישראל בטרם חקיקת החוק
בקליפת האגוז ,נדון עתה בהתייחסות החקיקה,
הפסיקה והגישות שרווחו בנושא ,טרם חקיקת
החוק .המצב החברתי בישראל ,וההסדרים
הפוליטיים ,בין אלה הכתובים ובין אלה שבנוהג,
כסטאטוס קוו בנושאי דת ומדינה ,דחקו הצידה
בעיות שאולי אינן קריטיות ,אך יש בהן רגישות
מיוחדת ,בגדר דיני נפשות.
בד בבד עם ההתקדמות הטכנולוגית-רפואית בתחום
היילודה וההפריה המלאכותית ,נדרשה התפתחות
גישה משפטית ליברלית .בוויכוח הציבורי באו
לביטוי דעות מנוגדות ,כאשר דעת הפוליטיקאים
עדיין לא בשלה להכרה מלאה בפונדקאות .בתקופה
המוקדמת של שנת  ,1987הוחלט ,כפי שנאמר כבר
לעיל ,לאסור על הפונדקאות בישראל .האיסור נבע
בעיקר מחשש לממזרות ולסחר בעוברים או בילדים.
 11הצעת חוק  ,2456י"ג בכסלו התשנ"ו 6 ,דצמבר .1995
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האיסור שהוטל בחקיקת משנה ,עקף את הצורך
בדיון בוועדות הכנסת ,בהליכי חקיקה מורכבים
ובהתנגדויות צפויות .בצד ההגבלות שבתקנות
בריאות העם (הפריה חוץ גופית) התשמ"ז,1987-
קבעה תקנה  11באורח חד-משמעי:
"לא תושתל ביצית מופרית ,אלא
באשה שתהיה אם היילוד".
ייתכן כי דווקא איסור מוחלט זה שימש זרז ,והאיץ
את התהליך לקראת חקיקה חדשה ,כדברי ז'אן
ז'אק רוסו בספרו "אמנה החברתית:
"good laws lead to the making
of better ones, bad ones bring
"in worse ones
כך ,בשנת  1989מינה מנכ"ל משרד הבריאות וועדה
בראשות פרופסור ש' משיח לבדיקת תפקוד יחידות
ההפריה החוץ-גופית בישראל ,שהגישה בשנת 1991
דו"ח ואחריו בשנת  1992המלצות ,על כי בין השנים
 1989 – 1982טופלו  7,891נשים ב 17,614 -מחזורי
טיפול ,ומספר לידות החי כתוצאה מהפריה חוץ-
גופית הגיע ל.1,58412 -
במגזר הדתי ,חרף קיומן של דעות שונות לנושא
הפונדקאות בכלל ,יותר ויותר זוגות חשוכי ילדים
החלו פונים לפתרון זה ,והלחץ "מן השטח" הביא
רבנים למצוא דרך להתיר פונדקאות .הרב ד"ר מ'
הלפרין 13שהוא רופא נשים ורב ,ועורך כתב העת
הרפואי בעל הגוון הדתי המובהק – אסיא – סבור
כי המקורות ההלכתיים התומכים בטכנולוגיות
המגבירות פריון מקורם:

א .במצוות פרו ורבו.
 12דו"ח וועדת אלוני ,שם.7 ,
 13מ' הלפרין" ,אם פונדקאית" רפואה ומשפט ,חוברת  )1992( 6עמ'
( 5-6להלן" :הלפרין").
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ב .בעקרון שלמות המשפחה ,שכן צאצא משותף
תורם לשלום בית.
ג .העמדת צאצא  -כגמילות חסדים לזולת.
14

ד"ר הלפרין ,בדעת מיעוט בדו"ח וועדת אלוני,
כותב כי מבחינת המשפט העברי ,היתר פונדקאות
מעורר מספר בעיות קשות למדי שניתן כנראה,
לפתרן בתנאים מסוימים.15
האיסור המוחלט שבתקנה  ,1116שלל כל פונדקאות,
בין מביצית מופרית של האישה בזוג המזמין וזרע
הבעל ,ובין מצב בו ביצית נתרמת זרה מופרית בזרע
הבעל .ההוראות שפקודת בריאות העם והתקנות
בקשו להסדיר רק את אופן מתן שירותי הבריאות
והפיקוח ,ולא את העיקרון שהוא עניין שדורש
חקיקה ,ונוגע בזכויות יסוד כזכות להורות.
בשנת  1991ניתנה ההחלטה הראשונה בפרשת
נחמני ,בה נתבקש בית המשפט העליון להורות
לשר הבריאות להתיר הפריה חוץ-גופית כדי
לאפשר ביצוע פונדקאות בחו"ל (להלן" :בג"ץ
נחמני") .17בקיץ אותה שנה ,נתן הבג"ץ תוקף של
פסק דין להסכם הפשרה שבין הצדדים לעתירה,
שכלל הסכמה של משרד הבריאות כי אין מניעה
לבצע את ההפריה ,ואת ההשתלה ברחם פונדקאית
בחו"ל .המדינה כללה הסכמה להקמת וועדה
ציבורית-מקצועית לבדיקת מכלול היבטי הנושא.
 14שם.69 ,
 15הפונדקאות בתקופת המקרא ,כפי שראינו בפרק הראשון ,הייתה
שונה מזו הנהוגה כיום ,אולם זו לא נשללה על ידי ההלכה .ד"ר י'
גרין (י' גרין טכניקות פריון והולדה :משפט והלכה שער חמישי215 ,
(( )2007להלן" :גרין – טכניקות פריון")) מציין כי הפונדקאות אינה
זרה ליהדות ,ושאלה נכבדה בסוגיה זאת היא ייחוס היילוד ,כאשר
רוב חכמי ההלכה מעדיפים לייחסו לאם הנושאת (שם ,עמ'  ,217על
פי תלמוד בבלי ,מסכת יבמות צ"ז ,ב)
בסכמו את הסוגיה ,מציין ד"ר י' גרין:
"אין בחיבור זה כוונה להכריע בחילוקי הדעות .אמנם ,הדעת
נוטה משפטית אחר ייחוס הילוד לאם הנושאת ,אך רגשית
לאם המזמינה שהוא הפתרון הראוי יותר .מכל מקום ,לשיטת
רוב הפוסקים המתירים את ההולדה בדרך של הפריה חוץ
גופית ,יתייחס הילד אחר האם הנושאת"( .שם ,עמ' )219
 16תקנות בריאות העם ,ר' ה"ש מס'  6לעיל.
 17בג"צ  1237/91נחמני נ' שר הבריאות (לא פורסם) (.)6.5.1991

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 36יוני 2007

לאחר  3שנות דיונים הגישה "וועדת אלוני"
את המלצותיה ואלה היוו בסיס להצעת החוק.
בקיץ  1995פסל וביטל בג"ץ  5087/94זברו נ' שר
הבריאות 18כי תקנות  11עד  13לתקנות בריאות
העם ,בשל היותן תקנות בנות פועל תחיקתי
הפוגעות בזכויות מוקנות.
19

הכירו בחופש להינשא

בתי המשפט בארה"ב
ולהעמיד צאצאים ,כאחת הזכויות הבסיסיות של
האדם .אולם בתי המשפט התייחסו לזכות בני
זוג להינשא ולהביא צאצאים ביחסים טבעיים.
הרחבת הזכות להבאת צאצאים תוך שימוש
בטכנולוגיה מתקדמת דוגמת ( IVFהפריה חוץ-
גופית) ,אינה מטילה בצדה על החברה חובה לסייע
לפרט לממש את זכותו זאת ,ובוודאי שלא על ידי
כיסוי ההוצאות ,ואינה מחייבת רופא או טכנאי
לבצע תהליכים אלה.
פרופסור שיפמן 20מבחין בין הגבלת זכות ההורות
בהולדה טבעית ,לבין התערבות המדינה בטכניקות
יצירות-מדע של הולדה .הוא מדגיש כי משמעותה
העיקרית של הזכות להולדה היא נגטיבית ,דהיינו
הזכות להיות הורה מקימה את הזכות שהמדינה
לא תתערב ותגביל את החברה בנושא הילודה.
החברה בישראל דוגלת בעידוד התא המשפחתי
והולדת ילדים .בישראל כלולים טיפולי פוריות
בסל שירותי הבריאות ,מכוח חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד ,1996-עד לידת שני ילדים לזוג.21
ההצלחה בהשגת הריונות ולידות חי טובה.
הלחץ והדרישה המקומיים תרמו להמלצת וועדת
 18בג"צ  5087/94מיכל זברו נ' דר' אפרים סנה שר הבריאות ,תק-
על .)17.7.1995( 1073 ,)2(9
 19דוח הוועדה הציבורית-מקצועית לבדיקת נושא הזכאות לכריתת
הסכם לנשיאת עוברים ,משרד הבריאות( 2005 ,להלן" :דוח הוועדה
הציבורית ,)"2005 ,שם.7 ,4 ,
 20פ' שיפמן ,דיני המשפחה בישראל ,המכון למחקרי חקיקה
ומשפט ע"ש הרי סאקר ,הפקולטה למשפטים האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשמ"ט  ,1989כרך ב'141 ,
 21ראו חוו"ד המיעוט – פרופסור שנקר ,דו"ח וועדת אלוני ,עמ' .11
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אלוני שלא לאסור את הפונדקאות ואולי אף
לעודדה .ההמלצות הובילו לעמדה שאינה קיצונית
בכיוון חיוב פונדקאות או שלילתה .מה גם שלא
הייתה בפני הוועדה אפשרות להשוואה מחקיקה
במדינה אחרת.
פונדקאות בישראל לאחר חקיקת החוק  -מבט כללי
החוק שהתקבל בכנסת שונה מדעת הרוב בוועדת
אלוני ,שהמלצותיה התבססו על עקרון היסוד של
כיבוד הפרטיות והאוטונומיה של הצדדים להסכם.
הוא שונה גם מהצעת החוק שיצאה מעם וועדת
הכנסת .במתכונתו הסופית בולטת בחוק השמירה
על דיני היוחסין שבהלכה היהודית.
הכנסת אימצה את הגישה הדוגלת בעמדה החיובית
של החברה לעצם הפונדקאות ,דעה השונה ,כאמור,
מגישתו של פרופסור שיפמן 22שלשיטתו אין לבטא
את ההסכמה החיובית לפונדקאות על ידי אישורים
מראש .עניינו של הפרט להחליט אם ברצונו לפעול
בדרך זאת ואם לאו – תפקידו של המשפט ראוי כי
יצטמצם בניסיון לפתור בדיעבד כל מקרה לגופו.
לעומתה אימץ החוק את הגישה אשר הובעה על
ידי גברת דפנה געתון גולד ( ,23)1992כבסיס משפטי
להסדרת נושא הפונדקאות – הגישה דוגלת בבקרה
סטאטוטורית על פי המודל הרגולאטיבי .ההנחה
היא כי לא ניתן יהיה למנוע לחלוטין הסכמי
פונדקאות ,והמציאות מובילה לצורך בהכרה גלויה
בה .לפיכך נדרשת בקרה סטאטוטורית כדי למנוע
הסכמים בלתי מבוקרים ,סחר בילדים ,וניצול
נשים ,והיא גם מספקת מנגנון הגנה הולם הן
המ ְת ַקשרים בהסכמים והן לילד שנולד.
לצדדים ִ
גישה זאת התקבלה גם בוועדת  Warnockבאנגליה
ובוועדה שהוקמה באוסטרליה.24
 22פ' שיפמן ,דיני המשפחה בישראל ,לעיל ה"ש  ,20שם ,עמ' .165
 23ד' געתון גולד ,האם החילופית והאם הפונדקאית במשפט :הדין
המצוי והרצוי (עבודת גמר לקראת קבלת תואר שני אוניברסיטת
ת"א ,)1992 ,עמ' . 155
 24וועדות שהוקמו במדינות לדיון בהתפתחות הטכנולוגיות
והיבטיהם החוקיים ,ראו פרק  – 7פונדקאות בעולם.

 24׀

החוק מכנה את הפונדקאית בשם "אם נושאת",
המוגדרת כ:
"אישה הנושאת הריון עבור הורים
מיועדים"
ואלה מוגדרים כ:
"איש ואישה שהם בני זוג,
המתקשרים עם אם נושאת לשם
25
הולדת ילד"
אמנם החוק לכאורה ,על פי שמו הוא חוק המסדיר
הסכמים בין הצדדים לתהליך הפונדקאות ,שהוא
"הסכם לנשיאת עוברים":
"הסכם בין הורים מיועדים לבין אם
נושאת לפיו מסכימה האם הנושאת
להתעבר בדרך של השתלת ביצית
מופרית ולשאת את ההריון עבור
ההורים המיועדים".26
אולם האופי הדיספוזיטיבי של הפונדקאות נחלש
אפוא ,לאור סמכויותיה הרחבות של "וועדת
האישורים".
החוק עוסק אם כן ,באם נושאת ולא באם חליפית
( ,)surrogate motherדהיינו אישה המוכנה
להתקשר בהסכם שלפיו תופרה מזרעו של אדם זר,
תלד ותמסור את הוולד לאדם הזר תוך ויתור על
זכויותיה כאם וכהורה.
תחום זה של "חוזה תחלופה" אף הוא מעורר
סוגיות בתחומי משפט אחדים ,ויש להניח שבמקום
שאין הסדר חוקי נעשו הסכמים כאלה בחשאי.
אלי וילצ'יק במאמרו ‘האם החליפית' ,27מציין:
 25סעיף  1לחוק
 26סעיף  1לחוק.
 27א' וילצ'יק "האם החלופית" משפטים י"ז( 568 ,תשמ"ח).
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"אין ספק שתופעה של שימוש
בשירותיה של אם תחליפית
מתפשטת בעולם ותגיע גם לישראל".
הוא הציע להקים וועדה לבדיקת הנושא ,ולקבוע
שאין לאסור על כריתת הסכמי תחלופה ,אלא
לקבוע להם הסדרי פיקוח ציבורי.
מלומדים אחדים נתנו דעתם לתוצאות החקיקה,
הן במישור המשפטי-חברתי והן במישור הפרקטי.
פרופסור ד' א' פרנקל מונה במאמרו 28מספר בעיות
שהחוק יצר כגון :הטלת ספק בחוקיות הסכמת
האם הפונדקאית ,ניצול נשים מהשכבה סוציו-
אקונומית נמוכה ,הגברת סכנת סחר בילדים ,היעדר
אחריות ברורה ומלאה על ההורים המזמינים לגורל
ילד פגוע .החוק מתעלם מאפשרות של גירושין או
מוות של אחד מזוג ההורים המיועדים טרם לידת
הוולד ,ועוד.
ד"ר כרמל שלו מעלה טיעון כי:
"החוק אינו מבשר שום מהפכה
או אפילו חידוש ביחסנו להולדה
לאמהות ולנשים ...הוא רק מנציח
ערכים של תרבות פטריארכית
שלטת שאינה מיטיבה עם נשים,
החוק מאדיר את האמהות ובו בזמן
משפיל אותה עד עפר".29
ד"ר שלו מדגישה את השונות המהותית של החוק
מן ההסדר שהציעה וועדת אלוני. 30
ניתן אפוא לומר כי החוק בישראל מכיר כיום
D. A. Frenkel Legal Regulation of Surrogate 28
Motherhood in Israel Medicine And Law 2001, 6005
 29כרמל שלו "נשיאת עובדים (פונדקאות) – המסחר בשירותי
הולדה" ביטחון סוציאלי  ,46תשרי תשנ"ז – ספטמבר .100 ,1996
" 30בעוד שהמלצות הועדה בעניין זה התבססו על עקרון היסוד שיש
לכבד את הפרטיות והאוטונומיה של הצדדים להסכם – ובמיוחד האם
נושאת – היינו ההנחה של החוק אשר הוכתב על פי שיקולים פוליטיים,
היא השמירה על דיני היוחסין של ההלכה היהודית .ועדת אלוני לא
התעלמה מן השיקולים הדתיים ,אלא שהיא פעלה מתוך השקפות
עולם ליברליות של חירות הפרט ...בחוק לבשו השיקולים ההלכתיים
צורה של הגבלות על שיקול הדעת של הצדדים" (שם ,עמ' )92- 91
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בפונדקאות וקובע כי זו תעשה בהסכם לנשיאת
עוברים ,שאמור להיות מאושר על ידי וועדת
אישורים הבוחנת את הבקשה וההצעה להסכם,
שומעת את כל הצדדים ,ומאשרת את ההסכם,
32 , 31
לרבות הסכם תשלומים.
החוק מתייחס למעמד הילד שנולד כתוצאה
מהסכם לנשיאת עוברים ,כאל מי שנמצא
במשמורת האם הפונדקאית מרגע לידתו ועד
לקבלת צו הורות המכריז על ההורים המיועדים
כהורים ואפוטרופסים בלעדיים של הילד ,והוא
יהיה ילדם לכל דבר ועניין.
החוק עוסק גם באפשרות של חזרת האם הנושאת
בה מההסכם 33בתנאים מסוימים ,ובתוצאות
המשפטיות הנובעות מכך ,כשלעיני החוק עומדת
טובת הילד.34
החוק עוסק ברישום בפנקס שינוהל על ידי רשם
מיוחד ,35וקובע הוראות עונשיות לגבי מבצע השתלה
של ביצית מופרית שלא על פי הוראות החוק,
למציע או למבקש ,נותן או מקבל תמיכה בקשר
לביצוע הסכם שלא באישור וועדת האישורים ,וכן
למפרסם ללא רשות בית המשפט דברים שנאמרו
בוועדת האישורים ,או מסמכים ופרטים הנובעים
לצד מהצדדים ,טובת הילד ,ולמוסר או מקבל ילד
36
שלא על פי החוק.
השופט י' גייפמן פסק ,37שדינה של בקשת צדדים
להסכם פונדקאות להביא את סיפורם וחוויותיהם
בסרט טלוויזיה ,תוך פרסום שמות הצדדים,
 31סעיפים  3עד  7לחוק.
 32לעניין הקושי בהזדקקות לוועדה לאישור הסכם ,בהשוואה
לאישור הסכם ממון בין בני זוג ראו תמ"ש (ת"א)  8240/99פלוני נ'
פלונית (לא פורסם) (ש' שוחט) (.)17.2.99
 33סעיף  13לחוק.
 34סעיפים  13עד  15לחוק.
 35סעיף  16לחוק.
 36סעיף  19לחוק.
 37תמ"ש (ת"א)  4570/98פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ,תק-
מש .)18.2.1998( 101 ,)1(98
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להידחות מן הטעם שזכות הפרטיות של הקטינים
גוברת על זכות הפרסום של הצדדים.
בתביעת אבהות ,בה נעשה ניסיון שלא להכיר
באבהות ,נטען כי לא זו בלבד שהנתבע אינו האב,
אלא התובעת אף היא אינה האם ,באשר הוולד נולד
בהפריה חוץ גופית מזרעו אולם מביצית שנתרמה
מאחרת .הטענה נדחתה.38
החוק מסמיך את שרי הבריאות והעבודה להתקין
תקנות לביצוע הוראות החוק .עד היום הותקנו:
א .תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור
הסכם ומעמד הילוד) (הודעות ,בקשות וצווים)
התשנ"ח( .1998-להלן" :התקנות").
ב .תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם
למעמד היילוד) (רישום בפנקס) התשנ"ח-
.1998

מעמד הפונדקאות בעולם  -משפט משווה
הפונדקאות ,השלכותיה והבעיות אותן היא
מעוררת ,מעסיקה את צדדים המעוניינים במדינות
רבות .כפי שנראה להלן ,ברבות מאלה נאסרה
הפונדקאות על בסיס תרבותי או דתי.
בצרפת 40נאסרה הפונדקאות כליל ,והיא מהווה
עבירה פלילית שעונש בצידה .בספרם "אבות בעל
כורחם" מפנים ש .בניאל ומ .רונן 41לפסק דין של
בית המשפט העליון לערעורים בצרפת מחודש
מאי  ,1991שקבע כי הסתייעות באם פונדקאית
להבאת ילדים היא בלתי חוקית ,בין אם מדובר
בפונדקאות מסחרית ובין אם הפונדקאות באה
ממניע אלטרואיסטי .בשני המצבים פונדקאות
מנוגדת לחוק – היא מנוגדת לעיקרון ההימנעות
מחילול גוף האדם ,ומפרה את מוסד האימוץ.
בהולנד – 42פונדקאות אסורה.

עד היום לא נעשו תיקונים בחוק ,ומטבע הדברים
טרם התגבשו הלכות המצריכות תיקון.
על פי נתונים סטטיסטיים שפורסמו על ידי משרד
הבריאות:
עד שנת  2001היו  108פניות לוועדה,
 90מהן אושרו ,היו  22לידות
פונדקאות ונולדו  30תינוקות .עד
סוף  2006נראה כי קצב הפניות
עלה  -הוגשו (סה"כ)  360בקשות
לאישור 287 ,מתוכן אושרו .נולדו
 156תינוקות ( 125לידות 14 ,זוגות
תאומים ,ושלישיה אחת).
כיום (ינואר  ,)2007יש  30בקשות
בשלבי טיפול שונים( . 39ההדגשות
הוספו – המחברים).
 38תמ"ש (ת"א)  3521/98פלוני נ' אלמוני (לא פורסם) (ט' סיון)
(.)20.5.01
 39הנתונים -באדיבות עו"ד מ' היבנר-הראל ,היועמ"ש משרד
הבריאות.
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בברזיל 43מותרת פונדקאות רק כאשר בן משפחה
מעורב בהליך באופן ישיר.
44

בקנדה – הוכרה פונדקאות ונדחו טענות לפיהן
פונדקאות מנוגדת למוסר .יש צורך באישור מראש
של בית המשפט לכל הסכם פונדקאות .האישור
ניתן רק לאחר שהשופט בודק את פרטיו.
אוסטרליה ,הידועה כחלוצה בדיני משפחה בכלל,45
ובנושאים הקשורים בהפריה חוץ-גופית בפרט -
בחמש ממדינותיה( ,ויקטוריה ,דרום אוסטרליה
קווינסלנד ,טסמניה ,ואיזור הבירה) בהן הדין
שונה ,נשקלה הסדרת פונדקאות בחוקAnita .
 40דוח הועדה הציבורית  ,2005שם13 ,
 41ש .בניאל ומ .רונן ,אבות בעל כורחם (הוצאת ידיעות אחרונות)
 ,1992עמ' .226
 42דוח הוועדה הציבורית  ,2005שם15 ,
 43שם14 ,
 44שם9 ,
 45י' גייפמן וד' ארבל" ,חוק בית המשפט לענייני משפחה",
הפרקליט מג ,תשנ"ה  - 1995חוברת ג .ע' 431
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עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים

 46 Stumckeמציינת כי בין השנים 1993-1985
הוקמו באוסטרליה  10וועדות בנושא פונדקאות
וטכנולוגיות הפריה אחרות ,וכולן ,למעט אחת,
הביעו הסתייגות חריפה מפונדקאות מסחרית אך
לא גינו פונדקאות אלטרואיסטית .אמנם החקיקה
באוסטרליה אינה אחידה בכל המדינות ,אך כולן
שותפות לעקרונות הבאים:
 .1איסור על פונדקאות מסחרית.
 .2איסור פרסום ,במטרה למנוע עידוד פונדקאות
ככל האפשר ולמנוע פעילות של סוכנויות
"תיווך" לפונדקאות.
 .3הבהרה כי הסכם פונדקאות אינו ניתן לאכיפה,
ולא ניתן להכריח את האם הפונדקאית למסור
את הילד.
 .4החוקים חלים במידה שווה הן על מצב בו האם
הפונדקאית הרתה לאחר ההסכם ,והן כשהאם
הפונדקאית הרתה קודם לחתימת ההסכם,
ומסכימה למסור את הילד.
המחברת מציינת כי ברוב מדינות אוסטרליה נחשבת
פונדקאות בתשלום לעבירה פלילית ,שהעונש
עליה יכול שיהיה קנס או מאסר ,אך אין הוראות
ספציפיות ביחס לפונדקאות אלטרואיסטית.
לדעת המחברת ,הסיבה שהביאה את הפרלמנט
האוסטרלי להפריד בצורה חדה בין פונדקאות
אלטרואיסטית למסחרית ,היא ההערכה כי את
הפונדקאות האלטרואיסטית לא ניתן למנוע גם
בחוק .אין לאסרה גם כיוון שהחברה מוכנה לקבל
נוהג זה ,כשהוא מתרחש בין חברים וקרובים ולא
בין זרים ,ואינו מהווה איום על תפיסת הציבור את
תפקיד האישה ,את מוסד הנישואין והמשפחה.
Stumcke A. For Love or Money - The Legal 46
Regulation of Surrogate Motherhood
www.murdoch.edu.au/elaw/v2n3stumch
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המצב שונה לחלוטין ביחס לפונדקאות מסחרית,
שבה יש איום כזה.
שטומקה מציינת גם את היעדר תקנות המתאימות
לפונדקאות אלטרואיסטית .חסר זה מעמיד את
הצדדים במצב של חוסר בטחון באשר לתקפּות
ההסכם וההגנה על הצדדים ,שכן המחוקק קובע
שהסכם כזה אינו אכיף ,אך הוא אינו אוסר עליו
47

במפורש.

ארה"ב – אין חקיקה פדראלית האוסרת פונדקאות.
החוקים בסוגיה זאת כבנושאים אחרים בענייני
הפריה ,נבחנים בדרך שונה במדינות השונות.
עד אמצע שנת  12 ,1991מדינות חוקקו חוקים
מיוחדים לעניין עסקאות פונדקאות ,מהן  11מדינות
אסרו על פונדקאות מסחרית ,או הטילו עליה
הגבלות קפדניות .במדינות אלה אין אפשרות לאכוף
הסכמי פונדקאות שנחתמו 48.על פי ה,49legal map-
שבאתר של ה,American Surrogacy Center Inc.-
נראה כי רק  7מדינות בארה"ב מכירות בפונדקאות
ומאפשרות את ההליך.
על פי מקור זה במדינת קליפורניה אין ""Codified
 Lawאלא " "Case Lawהמהווה את בסיס הדין
במדינה .בית המשפט העליון של מחוז אורנג'
שבמדינת קליפורניה פסק בעניין Jonson v
 ,50Calvertכי ֵאם פונדקאית שנשאה ברחמה,
תמורת תשלום ,עובר שהוא תוצר של ביצית של
האם המזמינה וזרע של הבעל המזמין – אינה האם
הטבעית של התינוק שנולד ,ואין לה עליו זכויות
הוריות ,וכי החוזה שנחתם בין בני הזוג לאם
הנושאת הוא בר אכיפה .א' בן דרור בספרו אימוץ
 47על הפן האלטרואיסטי ,והמצב המשפטי בהליך תרומת אבר ,ראו
והשוו ת"א (י-ם)  4298/02ווידן נ' מדינת ישראל תק-מח ,)3( 2006
.)2006( 3696
 48להלן ,ה"ש .49
American Surrogacy Center Inc.www.surrogacy. 49
comqlegalsqmap.html
Jonson v Calvert, Orange County Supreme Ct, Oct 50
22.1990
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ופונדקאות ,51מנתח פסק הדין זה ,תוך השוואתו
עם פסק דין מאוחר יותר שניתן גם הוא במדינת
קליפורניה .בפסק דין  Moshetta 52נפסק כי המרב
שניתן להסיק מפסק דין  Jonson v Calvertהוא
כי חוזי פונדקאות אינם בהכרח מפרים את תקנת
הציבור .אולם בעניין  Re Moshettaנהפך פסק
דין  .Jonson v Calvertמכל אלה ניתן ללמוד
כי אין בפסיקה האמריקאית קביעה ברורה וחד
משמעית ביחס לחוקיותו של הסכם פונדקאות .א'
בן דרור מזכיר 53גם דו"ח וועדה שפורסם במדינת
ניו-יורק ,שעניינו סוגית אמהות פונדקאית .בדו"ח
יש המלצה כי אין להגן על פונדקאות כעל זכות
אינדיווידואלית ,במונחים של פרטיות או הגנה על
חופש אישי ,זאת לאור ההתנגדות שחשה החברה
כלפי פונדקאות ,ולאור רצון החברה שלא לעודד
פונדקאות .הוועדה המליצה לסרב להכיר בהסכמי
פונדקאות כתקפים ,אולם אין היא ממליצה לראות
בהם עבירה פלילית.
בדרום אפריקה אוסר החוק על פונדקאות .בספרם
54

"אבות בעל כורחם" מביאים ש .בניאל ומ .רונן
את סיפור על סבתא מדרום אפריקה ,שהתרחש
ב .1987-הסבתא התנדבה לשאת ברחמה את
עוברי בתה שחלתה .החוק בדרום אפריקה קבע
כי הסבתא היא האם ,הואיל והיא זו שילדה את
הילדים .כך הפכה השלישייה לאחיה של אמם
הביולוגית ולא לילדיה.
אנגליה  -וועדת וורנוק ()Warnock Committee
דנה בסוגיות הפונדקאות והגישה את מסקנותיה
לפרלמנט בשנת Mckhale .1984ו ,M. Fox-בספרן
 55Health Care Lawמביאות את מסקנות
הוועדה ,בהן המלצה לאסור בבריטניה הסדרים
 51א' בן דרור ,אימוץ ופונדקאות ,קוק הוצאה לאור  ,1994עמ' .441
 52פס"ד של בית המשפט העליון של מדינת קליפורניה מ10.6.94-
(לא פורסם) ,לעיל ה"ש  51בעמ' .441-444
 53שם ,ה"ש  51לעיל ,בעמ' .445
 54ראו ה"ש  41לעיל ,ושם הערה  14בעמ' .235
J. Mckhale & M. Fox. Health Care Law (Sweet & 55
Maxwell, London 1997) pp 634-652
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לנשיאת עוברים בהיותם נוגדים את תקנת הציבור,
השוללת "רחם להשכיר" – לפונדקאות בתשלום.
בעקבות המלצות הוועדה נחקק באנגליה ,שהייתה
המדינה הראשונה שחוקקה חוק בסוגיה זאת,
חוק הפונדקאות – Surrogacy Arrangement
 .Act 1985החוק האנגלי מדבר על הסכם שנחתם
לפני כניסה להריון של הפונדקאית עבור זוג הורים
מממנים .החוק אוסר על פונדקאות מסחרית
בכל צורה שהיא ,ועל תיווך להסכמי פונדקאות,
פרסום הסכמים ,ומסירת מידע בכל דרך פומבית.
החוק אוסר על שידול לפונדקאות ,והעובר על
הוראות זאת עובר עבירה פלילית .הצדדים להסכם
פונדקאות אינם עוברים עבירה ,על אף שיש תשלום
בצידה ,זאת בשונה מתשלום בגין אימוץ ,הנחשב
לעבירה פלילית.
בתי המשפט באנגליה מראים נכונות גוברת לאפשר
הסכמי פונדקאות J. Mckhale & M. Fox .מביאות
בספרן 56את פסק הדין Re )minors( Surrogacy
 ,57Wבו השופט סקוט בייקר היה מוכן להכריז על
תאומים שנולדו בעקבות הסכם פונדקאות כילדי
הזוג המזמין ,כשבפסיקתו הוא מדגיש את הבטחת
קיום הקשר ) (bondבין ההורים המזמינים -
ההורים הביולוגיים  -לבין הילדים שנולדו .לדברי
המחברות 58מאז שנחקק החוק לא היו תביעות
בעניין חוק ההסכמים ונולדו ילדים רבים לאמהות
פונדקאיות .בעקבות ריבוי ילדי פונדקאות והדרישה
הגוברת ,הBritish Medical Association (BMA)-
פרסמה ב 1966-הנחיות הכוללות נהלים ואתיקה ל-
 Health Professionalsהעוסקים בפונדקאות.59
גרמניה  -ד' געתון גולד 60מביאה נתונים על אודות
פונדקאות בגרמניה .החוק אינו אוסר לחלוטין על
פונדקאות ,כי אם על תיווך ופרסום פונדקאות.
 56ראו בספרן ,שם ,הערה  22בעמ' .643-642
.Re W (minors) Surrogacy (1991) l F.L.R. 385 57
 58ראו בספרן ,לעיל ה"ש  ,55בעמ' .645
 59ראו בספרן ,שם ,הערה  ,22עמ' 646
 60ד' געתון גולד ,האם החילופית והאם הפונדקאית במשפט :הדין
המצוי והרצוי ,לעיל ה"ש .24
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להערכתה ,אין החוק נותן מענה לשאלות שעלולות
להתעורר בהסכמי פונדקאות ,והנוגעות בזכויות
המשפטיות של הצדדים והרך הנולד .לדבריה ,כל
אחד מן החוקים קובע במפורש פטור מסנקציות
פליליות לצדדים להסכם ,אולם אין בהוראות
החוקים כדי להגן על הילדים העתידים להיוולד
בעקבות ההסכמים.
לסיכום סקירה זאת של התייחסות המשפט
במדינות שונות ,ניתן לומר כי מדינות רבות מנסות
שלא לעודד פונדקאות ,תוך התמודדות עם ההיבט
המסחרי של הפונדקאות .לכן במדינות בהן לא
נאסרת הפונדקאות לגמרי ,נאסר פרסום ותיווך
בכל הקשור בפונדקאות .מותרת עריכת חוזים ללא
תשלום ,לעומת זאת יש מדינות הנמנעות מלחוקק
61

חוקים המסדירים את הנושא.
הסדרים שבחוק  -השגות
 .1הסכם לנשיאת עוברים

לב החוק הוא ההסכם לנשיאת עוברים ,המוגדר
בסעיף :1
"הסכם בין הורים מיועדים לבין אם
נושאת לפיו מסכימה האם הנושאת
להתעבר בדרך של השתלת ביצית
מופרית ולשאת את ההריון עבור
ההורים המיועדים".
ההגדרה לכאורה רחבה ואינה מגבילה את
ההתקשרות בין האישה שתתעבר לבין ההורים
המעוניינים בילד .אולם סעיף  2לחוק בא ומיד
מגביל את "השחקנים" .למעשה "חופש החוזים"
או חופש ההתקשרות מסתיים בסוף הגדרתו .סעיף
 2ב' מעמיד בפני ההתקשרות מספר תנאים:
 61למחקר השוואתי מקיף ראו :יעקב וילן בהנחיית גלי בן-אור,
ממונה (ייעוץ וחקיקה) ,משרד המשפטים ( .)2004הוגש לוועדה
הציבורית לבחינת נושא הזכאות לכריתת הסכם לנשיאת עוברים
(ראו להלן).
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.1א .ההסכם
"נערך הסכם בכתב בין אם נושאת
להורים מיועדים ,אשר אושר ע"י ועדת
אישורים בהתאם להוראות החוק".
משמע  -הצדדים אינם עצמאיים בקביעת
ההסכמות שביניהם ,וכל תניה או הוראה בהצעת
ההסכם שיגישו ,תיבחן על ידי וועדת האישורים.
ד"ר כרמל שלו במאמרה 62מצירה על כי השיקולים
ההלכתיים בחוק לבשו צורה של הגבלות על שיקול
הדעת של הצדדים להסכם.
הוראה זאת מרוקנת מתוכן את האופי
הדיספוזיטיבי של ההסכם ,בבשונה מהוראות
חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג .1973-במאמרן
מציינות ד' הוניג וא' נווה 63כי למרות ששני הצדדים
להסכם פונדקאות מיוצגים על ידי עורכי דין ,יש
בידי הוועדה סמכות לבטל הסכם ו/או לשנות
סעיפים שבו ,כתנאי לקבלת אישורה .הן מציינות
גם כי שינויים שדורשת הוועדה בדרך כלל תומכים
באם הפונדקאית ונועדו לטובתה ,לרוב על חשבון
הזוג המזמין.
מכאן השאלה האם הסכם לנשיאת עוברים שנחתם
בין צדדים יכול להיות אכיף גם ללא קבלת אישור
וועדת האישורים ,או כלל לא הוגש לאישורה .מה גם
שאין בחוק ,ואף לא בתקנות הנחיות בקשר למהות
ההסכם ,כאשר גם בתוספת לחוק או בתקנות אין
הסכם לדוגמא ,שכמובן יעמוד בדרישות הוועדה.
הואיל והחוק אינו דן במהות ההסכם ,ממילא
עולות בעיות נוספות:
א .זכות מי מהצדדים להסכם גוברת בהתעורר
הצורך להחליט אם לסיים הריון של עובר פגוע,
שהרי לעובר אין מעמד משפטי עצמאי ,כיוון
שאינו נכלל במושג "אדם" .64
 62לעיל ה"ש  ,29ראו שם ,הערה .10
D. Honig, O. Nave, R. Adam, Israeli Surrogacy Law 63
In Practice 37 The Isr J Psychiatry, 2000 (2), 118.
 64כב' השופטת ט' שטרסברג –כהן בב"ש (חיפה)  290/78כהן נ'
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ב .זכות מי מהצדדים להחליט בדבר טיפול בעובר
במהלך ההיריון ,כגון ביצוע פעולות חודרניות
אשר לגביהן נדרשת הסכמה מדעת מכוח חוק
זכויות החולה התשנ"ו.1996-
ג .האם ניתן להטיל הגבלות על האם הפונדקאית
במהלך ההיריון ,והאם עומדת להורים
המזמינים הזכות לדרוש מן הפונדקאית
שתסכים לבדיקות לאבחון מומים בעובר ,כולל
בדיקות פולשניות.
ד .האם יש מקום למנות אפוטרופוס לעובר,
לתקופת היותו עובר ,לפתרון צרכים מיידיים
כגון אלה שלעיל.
ספק בעינינו אם סעיף  18לחוק (שכותרתו :שמירת
דינים) ,הקובע כי אין בהוראות החוק או אישור
הסכם כדי לפגוע בדרישה לענין הצורך בהסכמה
מדעת לטיפול רפואי נותן מענה מלא לשאלות הללו,
שכן בסעיף מדובר בטיפול באם הנושאת "לפי
רצונה" ,מבלי להתייחס לדעת ההורים המיועדים
או לטובת העובר.
כפי שנראה להלן ההליך ,החל מהגשת הבקשה
לוועדה ועד לאישורה יכול להתארך ,ועד אז
השתלת הביצית המופרית אינה מותרת .עלול
להיווצר מצב בו ההסכם תקף מהיבט חוק החוזים,
ואכיף מבחינת הדין הכללי ,אך טרם גובש כהסכם
מחייב לפי חוק הפונדקאות.
שאלות כגון אם אישה לא נשואה יכולה להיות צד
להסכם ,ואם וועדת האישורים מוסמכת לאשר
הסכם זה ,התעוררו בבג"צ "משפחה חדשה".65
משהוגשה הבקשה לוועדה ,היא נדחתה בזו
הלשון:
אוחנה ,פ"מ תשל"ט (א) )22.5.1978( 172 ,171
 65בג"צ  2458/01משפחה חדשה נ' הוועדה לאישור הסכמים
לנשיאת עוברים  -משרד הבריאות ,פ"ד נז (.)23.12.02( 419 ,)1
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" ...על פי חוק ההסכמים לנשיאת
עוברים ,על פיו פועלת הועדה,
רשאית הועדה לדון רק במקרים
בהם פונים לועדה הורים מיועדים
שהם בני זוג ואשר הזרע המשמש
להפריה החוץ גופית הוא של האב
המיועד .לפיכך לא תוכל הועדה לדון
במקרה שלך".66
מכאן לעתירה ,בה נושא הדיון המרכזי נסב על
האמור בסעיף  )4(2לחוק:
"הזרע המשמש להפריה חוץ גופית
הוא של האב המיועד והביצית אינה
של האם הנושאת".
משמע ,באין בן זוג מוגדר ("אב מיועד") ,אין לאישה
הזכות להפוך לאם בתהליך פונדקאות.
כבוד השופט מ' חשין סקר את הנושא החל בזוגות
אברהם ושרה ,רחל ויעקב ועד לחוק על פיו דן,
ושקל את כל ההיבטים שהוזכרו לעיל .מדברי שר
הבריאות ,בעת שהציג את החוק לקריאה ראשונה
בכנסת 67,הסיק כבוד השופט חשין כי החוק מיועד
לפתור את בעיית זוגות חשוכי ילדים ,שאינם
יכולים להיות הורים בדרך הטבע .להערכתו אין
כאן שאלת חסר בחוק ,אלא עמדה ברורה.
גם טענת הפלייה בעניין הצורך בהכרה באם חד
הורית נדחתה ,למרות הערת השופט כי:
"חוק הפונדקאות היום מפלה לרעה
לכאורה נשים שאין להן בן זוג".68
והוא מוסיף:
"סוף דבר :חוק הפונדקאות קובע
כי רק "איש ואשה שהם בני זוג...
 66שם ,פסקה .5
 67ד"כ ( 151תשנ"ו) .)11.12.95( 1196
 68שם.454 ,
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יכולים שיהיו ‘הורים מיועדים',
ועל דרך השלילה :אישה שאין לה
בן זוג אינה כשירה ואינה זכאית
על-פי החוק להיות אם מיועדת,
דהיינו לכרות כאם מיועדת הסכם
פונדקאות עם פונדקאית .מנינו אחד
לאחד את טעמי המדינה להצדקת
קביעתו זו של חוק הפונדקאות,
ונמצא לנו כי אין אף באחד מאותם
טעמים כדי להצדיק שלילת זכותה
של אישה שאין לה בן-זוג .מסקנתנו
היא אפוא זו ,ששלילת זכותה של
אישה שאין לה בן-זוג שקולה
לכאורה כנגד הפלייתה לרעה של
אותה אישה ,הפליה שאין לכאורה
69
הצדק בצידה".
העתירה נדחתה פה אחד על ידי שבעת השופטים
שישבו בדין ,תוך פניה למחוקק לבחון מחדש את
הסוגיה הסבוכה וההסדר הקיים ,שכן לא ניתן
לפתור את בעיית העותרת על דרך פרשנות החוק,
אם כי כבוד השופט י' אנגלרד מוסיף:
"לטעמי ,אין כאן אי-שוויון בין שווים,
אלא שונות בין שונים .השאלה האם
שונות זו מוצדקת אם לאו בנסיבות
העניין ,היא ,כאמור הכרעה ערכית
לגיטימית ,אך במקרה של הסדר
חוקי ,מן הראוי כי המחוקק הוא
אשר יכריע בה .הוא עשה זאת כאן
מתוך גישה של פשרה .לכן ,לדעתי,
אין בית משפט זה צריך לנקוט עמדה
ערכית נוגדת ולהמליץ על הנחיצות
של "תיקון מעוות"".70
שאלה דומה שהתעוררה ביחס להקפאת זרע של
חייל שחלה במחלה לגביה נצפה כי בעתיד לא יוכל
גופו לייצר זרע ,שעלתה אגב תביעת נזיקין ,נדחתה
לאור הגדרת הורים מיועדים שבחוק.71
 69שם ,פסקה .42
 70פסקה  20ע' .479
 71ת"א (חיפה)  1598/95יגאל טמיר נ' ד"ר חטיב שוואקרט (לא
פורסם) (.)2.9.03
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מאז ישבה וועדת אלוני על המדוכה חלפו שנים
רבות ,וההתייחסות כיום לאמהות חד הוריות
וזוגות בני אותו מין היא ליברלית יותר .לפיכך,
יש החולקים על גישת המחוקק ,ופרשנותה ,כעולה
מפסיקת בית המשפט שהובאה לעיל .ד"ר י' גרין
בספרו נותן לכך ביטוי:72
"אין ספק ,כי הרואה במשפחה
המסורתית את הבסיס לקיומה
המוסרי והערכי של החברה בישראל,
איננו מוצא פסול בהגדרה זו .נהפוך
הוא ,הדרישה כי ההורים המיועדים
יהיו איש ואשה היא דרישה סבירה
והגיונית ,ואולי בחברה המתירנית,
המחסום האחרון לפני התפרקותו של
התא המשפחתי כערך .אולם ,לשיטתו
של המחוקק ,קשה להבין מדוע
נשללה מבני אותו מין הזכות להתקשר
בהסכם פונדקאות? קשה שבעתיים
לרדת לסוף דעתו של המחוקק המונע
ממי שאין לו בן זוג להיות הורה על
דרך הפונדקאות .בעיקר אמורים
הדברים בהתחשב במדיניותו התומכת
במשפחות החד ההוריות ,ובגישתו
הליברלית המתירה גם למי שאין לה
בן זוג להרות בדרך של הפריה חוץ
גופנית".
והמחבר מיצר:
"יש להצטער על ערעור יסודותיה
של המשפחה המסורתית והקמת
משפחות חד הוריות מבחירה ,ויותר
מזה ההכרה במשפחות מאותו המין.
אולם ,לשיטתו של המחוקק ובעיקר
לאור המדיניות המשפטית המסתמנת
בבית המשפט העליון להכיר בחיים
משותפים בהרכבים שונים כתא
משפחתי ,שלילת הזכות להורות
מרווקה איננה פגיעה מידתית .ראו
עוד ע"א  10280/01טל ירוס חקק נ'
היועץ המשפטי למשלה ,פדאו"ר (לא
73
פורסם) ".107 )1(05
 72גרין  -טכניקות פריון ,לעיל ה"ש  ,15עמ' .192
 73שם ,שם.

׀ 31

מדור משפט רפואי

בעקבות פרשת משפחה חדשה ,והמלצת בית
המשפט העליון למחוקק לשקול תיקון החוק,
מינה בשנת  2004שר הבריאות דני נוה וועדה
ציבורית-מקצועית שהוסמכה לבחון את סוגיית
הרחבת מעגל הזכאות בחוק ,ולהחילה גם על
נשים המעוניינות להביא ילד לעולם באמצעות אם
נושאת ,אולם לא מזרע של בן זוגן כי אם של גבר
מוכר או זרע שנתקבל מבנק הזרע.
הוועדה (שחבריה היו פרופסור ג' אינסלר ,יו"ר,
עו"ס רוני גאדין ,ד"ר דליה גלבוע ,פרופסור דוד
הד; עו"ד מירה היבנר-הראל ,ד"ר מרדכי הלפרין,
ד"ר נעם זהר ,פרופסור ר' רונאל ,הרב יובל שרלו
ומזכירת הועדה גב' צ' ביטון) ,דנה בנושא במספר
ישיבות ,שמעה עדויות וקיבלה חוות דעת.
דו"ח הוועדה והמלצותיה הוגשו ,כאשר דעת הרוב
הייתה:
" .1לדחות בשלב זה כל דיון על שינוי
חוק פונדקאות עד:
א .לרכישת ניסיון נוסף בהפעלת
החוק ,לקבלת תוצאות מחקרים
בינלאומיים עתידיים בשאלות
טובת הילד הנולד מהתהליך
בהתייחס לבתי הגידול השונים,
ואיסוף נתונים במספר רחב דיו,
שיאפשר הבנת המשמעות של לידה
בתהליך פונדקאות בסביבה חברתית
ותרבותית ישראלית.
ב .להבשלת השינויים המתגבשים,
להסדרת הנושא של רישום תורמי
גמטות שינויים שיאפשרו קונסנזוס
למתן אישור להסכם לנשיאת עוברים
גם מתרומת זרע.
 .2לשפר את ביצוע החוק בלא לשנותו,
ואף להרחיב מעט את תחולתו על ידי
תיקונים פורמליים בנוהלי העבודה
של ועדת האישורים ועל ידי הרחבה
מסוימת של מתחם שיקול דעתה.
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דוגמה לדבר :היתר המשך הסכם
פונדקאות אם התחילו בו כבני זוג,
אף אם בשעת ביצוע הפונדקאות הזוג
כבר איננו חי כבני זוג .מובן כי גם
במקרים אלה על כל בקשה להיבחן
לגופה בהתאם לנסיבות וחוות הדעת
המקצועיות שינתנו לקראת אישור
הבקשה".74
המלצת פרופסור ד' הד ניתנה כדעת מיעוט:
"לאור כל האמור לעיל מסקנתי היא
שאין לדחות את שינוי החוק למועד
מאוחר יותר .בניגוד לסעיף /1א בפרק
ההמלצות של עמדת הרוב ,אינני
סבור שאיסוף של נתונים מחקריים
על טובת הילד הנולד למשפחה חד-
הורית יניב תוצאות מובהקות לכאן
ולכאן ,שכן לדעתי הויכוח ישאר
בסופו של דבר ערכי ולא פסיכולוגי.
ובניגוד לסעיף /1ב ,אני סבור שיש
לקדם את נושא הרישום של תורמי
גמטות בו זמנית עם שינוי חוק
הפונדקאות כך שיכלול גם נשים
ללא בני זוג".75
 .1ב .הצדדים להסכם הם בגירים ותושבי ישראל
אמנם אין בחוק דרישה לאזרחות ,לאום או דת,
אך פסילת אישה שאינה תושבת ישראל מלשמש
פונדקאית נובעת מן הרצון למנוע "יבוא" נשים
לישראל לשם סחר בילדים .ספק אם הוראה
זאת יעילה במניעת "סחר" .והרי אישה נשואה
המעוניינת להיות אם נושאת ,ולא בהתנדבות ,והיא
אינה מותרת לקרובת משפחה מדרגה ראשונה,בגלל
איסור שבחוק ,הדעת נותנת כי המניע שלה הוא
קבלת תמורה .דווקא באי-תושבותה של האם
הנושאת עשוי להיות יתרון – הסביבה בה היא חיה
לא תחוש בהבדל עם שובה למקום מגוריה הקבוע
לאחר הלידה.
 74דו"ח הוועדה הציבורית  ,2005שם.11 ,
 75שם15 ,
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נפקות המשפטית ביחסים החוזיים עם ההורים
ולעובר .האם הוועדה ,רשאית להתנות בעניין זה
בהסכם או למנוע מהאם הנושאת להינשא עד
לסיום התהליך?

 .1ג .האם הנושאת
( )1אינה נשואה
האם הנושאת אמורה להיות "אינה נשואה" .עם
זאת סעיף (3א) מתיר התקשרות עם אישה נשואה
אם הוכח ,להנחת דעתה של הוועדה ,שלא עלה
בידי ההורים המיועדים ,במאמץ סביר ,להתקשר
עם אם נושאת שאינה נשואה .מקור ההוראה הוא
כמובן החשש לממזרות ,ואם אכן זו המטרה ,מה
ייחשב "המאמץ הסביר" מצד ההורים שיצדיק
וויתור על העיקרון?

(‘ )2אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים
המיועדים'
זו הוראה נכונה ,הן במישור העיוני והן הרפואי.
ואולם הרב ד"ר הלפרין 78מדגיש כי בבחינת טובת
הילד נראה שיש עדיפות לפונדקאות במשפחה,
פרט לאותם מקרים בהם עלולה להיווצר שאלת
ממזרות.
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ובהמשך עניין זה מקשות ר' לוי סלהוב וד' הונינג
מה מעמד הילדים שייולדו במקרה בו אותה
פונדקאית תחזור ותהיה פונדקאית בהתקשרות
עם הורים אחרים? שהרי מן הבחינה ההלכתית
הילדים שייוולדו יחשבו לאחים ,או אחיות .כיצד
יובטח שלא יתחתנו ,או האם ניתן לפקח ולהגביל
את הפונדקאית? האם מותר להגביל פונדקאית
לפעם אחת?
דרישת החוק כי האם הנושאת חייבת להיות
רווקה עלולה גם לגרום לה נזק בלתי הפיך ,בבואה
ליצור קשר עם גבר או להינשא .בנסיבות מסוימות
עלולה פונדקאות בעברה להיות לאבן נגף לא רק
בשל העובדה כי ילדה ילד מחוץ לנישואין ,אלא
בעצם אובדן הבתולין .כל אלה בנוסף לנזק הנפשי
שעלול להיגרם לאם הפונדקאית בגין השינויים
הנפשיים המתחוללים במהלך היריון ולידה ,והן
בשל הצורך למסור את הנולד ,שאינם תלויים ,אך
ייתכן מוחמרים בגלל מעמדה המשפחתי.77
החוק לא שקל גם את האפשרות כי האם
הפונדקאית עשויה להינשא במהלך ההיריון ,ומה
 76ר' לוי סלהוב וד' הוניג" ,פונדקאות בראי חיי היומיום" ,ביטאון
הגלימה .15-14 ,1998 ,19
 77ראו דברי הרב ד"ר הלפרין בדעת המיעוט בדו"ח וועדת אלוני
ע' .94-96
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 .1ד .הזרע
החוק דורש כי הזרע המשמש להפריה חוץ-גופית
יהא של האב המיועד ו הביצית לא תהיה של האם
הנושאת .כלומר –האב המזמין הוא הורה טבעי של
הילד שנולד ,בהיות הילד מזרעו.
דרישה זאת נועדה למנוע חששות הלכתיים
הקשורים בדיני יוחסין ,וחשש ממזרות – "פן ישא
אח את אחותו" ,ולמנוע פגיעות נוספות בזכויות
הילד ,כפי שמציין פרופסור קורינאלדי.79
 .1ה .הדת
בסעיף (2ד)( )5מגביל החוק את הפונדקאות לבני
אותה דת כשהכוונה ליהודים .כאשר כל הצדדים
להסכם אינם יהודים ,ובעיית ההתבוללות ,או
ההשתייכות הדתית של היילוד ,אינה קיימת,
תאשר הוועדה עירוב בני דתות שונות ,על פי חוות
דעת של איש הדת החבר בוועדה.
 78הלפרין ,לעיל ה"ש .13
 79מ' קורינאלדי" ,מעמדו המשפטי של ילד הנולד מהפריה
מלאכותית מתורם זר או תרומת ביצית" שנתון המשפט העברי,
כרך יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד.327-295 ,
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 .2ועדת אישורים

לזוג בדבר אפשרות הורות בדרך אחרת ,והסכם
תיווך בשכר עם פרטי המתווך ,אם היה.

( )1הרכב הוועדה
סעיף  3לחוק מונה את שבעת חברי הוועדה:
"שני רופאים בעלי תואר מומחה
ביילוד ובגניקולוגיה;
רופא בעל תואר מומחה ברפואה
פנימית;

עם קבלת כל המסמכים תדון הוועדה ותשקול את
כל הנתונים העולים מהמסמכים ומדברי העדים
שהעידו בפניה ,ותחליט אם לאשר את הצעת
ההסכם או להתנות בה תנאים ,וכל זאת בהתקיים
כל אלה:80
"( )1כל הצדדים עשו את ההסכם
לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון
חופשי ובהבינם את משמעותו
ותוצאותיו;

פסיכולוג קליני;
עובד סוציאלי;
נציג ציבור שהוא המשפטן;

( )2לא קיים חשש לפגיעה בבריאות
האם ובשלום הילד שיוולד;

איש דת ,לפי דתם של הצדדים
להסכם לנשיאת עוברים,

( )3לא נכללו בהסכם לנשיאת
עוברים תנאים פוגעים או מקפחים
את זכויות הילד שיוולד או את זכויות
אחד מהצדדים".

שר הבריאות ימנה יושב ראש לוועדת
האישורים מבין חבריה"
הקוורום המינימאלי לקבלת החלטות בוועדה
הוא  ,5ביניהם היו"ר .החלטותיה תתקבלנה ברוב
קולות .ישיבות הוועדה סגורות ומסירת פרטים

בסמכות הוועדה לאשר תנאים כספיים לאם
הנושאת ,81אך מדובר בהחזר הוצאות ממשיות

לגבי האמור בהן מהווה עבירה פלילית.

בלבד.

נראה כי הרכב הוועדה הוא מאוזן ,אולם רצוי
היה שההגבלה בדבר קוורום של  5איש תתנה כי
ביניהם ,פרט ליו"ר ,יהא נוכח המשפטן ,לאור
העובדה שהוועדה יכולה לפעול לשינוי תניות
בהסכם המוצע ולהפעיל לחץ על הצדדים.

ברור כי הוועדה אינה בעלת אופי טכני או מנהלי
בלבד ,המקבלת בקשה ומאשרת אותה כאשר כל
המסמכים צורפו והוגשו כדין .זאת וועדה מעין-

( )2סמכויות הוועדה ואופן פעולתה
לבקשה לאישור ההסכם יש לצרף את הצעת
ההסכם ,חוות דעת רפואית בדבר אי יכולתה
של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון או כי
ההיריון יסכן את בריאותה ,חוות דעת רפואית
ופסיכולוגית בדבר התאמת כל הצדדים להסכם,
אישור פסיכולוג או עובד סוציאלי על מתן ייעוץ
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שיפוטית ,השומעת צדדים שיכול ויהיו מיוצגים על
ידי עורכי דין ,חוקרת ודורשת ,ובסמכותה לשוב
ולהידרש לנושא אם חל שינוי מהותי בעובדות
או בנסיבות שהיו ביסוד החלטתה "כל עוד לא
הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת".82
ד"ר י' גרין ,תוהה בספרו 83על ניסוח סעיף  6לחוק:
 80סעיף  2לחוק.
 81סעיף (6א) לחוק.
 82סעיף (5ג) לחוק.
 83גרין – טכניקות פריון ,לעיל ה"ש  ,15שם ,שער חמישי ,הולדה על
דרך הפונדקאות ,עמ' .198
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עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים

"אלא שעדיין נותר לברר למה כיוון
המחוקק בהסמיכו את הועדה לאשר
בנוסף לתשלומים המפורטים בסעיף
גם(" ,או) כל פיצוי סביר אחר",
מהו אותו פיצוי סביר אחר? האם
לא נפתח הפתח לתשלום עוקף את
האיסור ברישא של הסעיף? ולא זו
אף זו ,במה שונה החזר ההוצאות
(המותר) לפונדקאית מתשלום עבור
שתל להשתלה או רקמה (האסור)?"
אין בחוק הוראה בדבר משך הזמן שעל הוועדה
להחליט בבקשה .כך שיכול התהליך להתארך יתר
על המידה ,דבר שעלול לטרפד את הצעת ההסכם
בהיותה באיבה ,בשל שינוי אפשרי במצב האם
הנושאת בגלל נישואין ,נסיעה ,וכיוצא באלה,
שלא היה מפריע לּו הייתה כבר בהיריון בחודשים
הראשונים המאפשרים לה פעילויות מסוימות ללא
סיכון להיריון.
אין בחוק מנגנון של ערעור על החלטת וועדת
האישורים ,פרט לאפשרות לפניה חוזרת אם וכאשר
חל שינוי מהותי בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד
להחלטתה ,וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית
באם הנושאת (סעיף (5ג) לחוק).
היעדר אפשרות ערעור ,לא זו בלבד שהוא פוגע
בזכויות יסוד ,אלא שהוא מעצים את כוח הוועדה
באופן שהצדדים ,ולו בשל עובדה זאת ,יסכימו
בלית ברירה לשינוי בתנאים שהוצעו על ידיהם
ויסכימו לתנאים בהם תחייבם הוועדה .יש קושי
בעובדה כי המוצא האחרון בהיעדר הסכמתם ,הוא
פניה לבית המשפט לענייני משפחה או עתירה לבית
המשפט הגבוה לצדק ,הכרוכות בהוצאות ניכרות,
ואולי בפרסום מיותר ,כשברקע "פרשת נחמני" או
"מקרה" לימודי בפקולטה למשפטים.
אין בחוק ובתקנות הוראות בדבר נוהלי העבודה
של הוועדה וההופעה בפניה.
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ממאמרן של ד' הוניג וא' נווה 84ניתן ללמוד כי
הצדדים להסכם מופיעים בוועדה כשהם מיוצגים
על ידי עורכי דין .לא ברור אם מותרת הבאת עדים
מטעמם או חקירת עדים או מומחים המופיעים
בפני הוועדה.
 .3מעמד הילד
פרק נכבד בחוק דן במעמד הילד .בפרק נקבע אופן
הטיפול בילד מרגע לידתו המשוער ועד להחלטה
הסופית בדבר מעמדו המשפטי ,דהיינו ,היותו ילדם
של ההורים המיועדים או ילדה של האם הנושאת
או של צד שלישי.
.3א .החוק מציב מספר דרישות
א .הפיקוח על לידת הילד – על הצדדים להודיע
לפקיד סעד על מקום הלידה ותאריך הלידה
המשוער ,85וזאת בתום החודש החמישי
86

להריונה של האם הנושאת.

ב .ההודעה תכלול פרטים שנקבעו בתקנות ,ולאחר
ההודעה יערוך פקיד סעד פגישות היכרות עם
87

כל הצדדים לפני תאריך הלידה המשוער.

ג .מיד עם הלידה ולא יאוחר מ 24-שעות לאחר
מכן ,יודיעו ההורים המיועדים או האם
88

הנושאת לפקיד הסעד על לידת הילד.
.3ב .התמשכות התהליך

א .עם יציאת הילד לאוויר העולם ,מתחילות
תלאותיו .למשלִ ,אם הילד נולד עם מום חיצוני
 84שם ,עמ' .118
 85סעיף (9א) לחוק.
 86סעיף  9לחוק.
 87תקנה  4לתקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) (הודעות ,בקשות וצווים) ,התשנ"ח ,1998-ק"ת 23 ,5912
ביולי .1998
 88סעיף (9ב) לחוק.
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או פנימי ,עלולים ההורים המיועדים לא לרצות
להודיע על לידתו או לא לקבלו למשמורתם ,או
אז יתחיל המסע הקשה עד שיוחלט על גורלו.
ב .התהליך ,מן הלידה ועד למתן צו הורות ,עשוי
אמנם להיות קצר ,אם הכול תקין ומתנהל
כצפוי ,אך יכול להיות ארוך וקשה גם בגלל
תקלה כלשהי ,כגון הודעת האם הנושאת
כי רצונה להחזיק ביילוד ,והצורך בהליכים
משפטיים בעקבות כך.
.3ג .משמורת ואפוטרופסות
סעיף  10לחוק מפריד בין משמורת על הילוד
לאפוטרופסות עליו .ס"ק (10א) קובע כי המשמורת
על הילד מרגע לידתו תהא של ההורים המיועדים,
ועליהם יחולו האחריות והחובות של הורה כלפי
ילדם ,ס"ק (10ב) קובע את פקיד סעד כאפוטרופוס
הבלעדי של הילד עד למתן צו הורות.
תוצאת הפיצול עלולה להיות בעייתית .במקרה בו
הילד נולד במום ,וההורים המיועדים טרם החליטו
אם לבקש צו הורות או לזנוח את הילד ,מצד
אחד הם אחראים לו כמשמורן ולכל עניין כספי
שיתעורר ,אולם ההחלטה ביחס אליו אינה בידם
אלא בידי פקיד הסעד.
אם ,לדוגמא מתעורר צורך להטיס את היילוד
לחו"ל ,לניתוח שאין בישראל מומחה לעשייתו,
פקיד הסעד כאפוטרופוס הוא המחליט על הצורך
בניתוח בחו"ל ,אולם המשמורן עלול שלא להסכים
לפעולה ו/או למימון את ההוצאות הכרוכות.
כתוצאה מן המחלוקת עלול להיגרם נזק לילד ,ומי
ישא בתוצאות?
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.3ד .תביעה נגד הצדדים או מי מהם
הבעיה יכולה להתעורר גם אם אין צורך בפעולה
נוספת כפי שהצגה לעיל ,אלא בעילת תביעה על
"הולדה בעוולה" .התביעה תתכן נגד רופא ,טכנאי
או אחרים ,ויכול שתהיה נגד ההורים 89.מכאן כי
פיצול בין המשמורן לבין האפוטרופוס עלול לגרום
נזק לתינוק ,להורים המיועדים ולפקיד הסעד,
ואולי אף לאם הנושאת ,שהרי באין צו הורות עשוי
בית המשפט לפסוק כי לאותה שעה היא אם היילוד.
ייתכן שניתן לפתור חלק מהבעיות ,המתעוררות
מרגע ההפריה החוץ-גופית ועד ללידה ,במסגרת
ההסכם .סעיף  6בחוק מתייחס לאפשרות זאת ,אך
בעקיפין בלבד ,וזה בעניין אישור וועדת האישורים
ביחס לתשלומים והוצאות.
ספק אם ניתן לבנות פוליסת ביטוח כיסוי לרשלנות
של צדדים אחרים בהם האם הנושאת ,להבדיל
מביטוח רשלנות מקצועית של רופאים מטפלים.
נושא הביטוח עלה בדיוני וועדת העבודה והרווחה,90
אולם הוא לא פורט בחוק ובתקנות.
אין צורך להדגיש כי שאלת האחריות לעובר
וליילוד היא שאלה נכבדה ,שהצדדים להסכם
צריכים להיות ערים לה ,או לקבל ייעוץ משפטי
בטרם חתימה על ההסכם בדבר חובת הזהירות
83

כלפיו ,כפי שמסביר ש' ילינק בספר.

 89ש' ילינק" ,הולדה בעוולה" אשלי הוצאה לאור:1997 ,
"העילה יכול שתצמח ממצבים שונים ,החל מייעוץ
רשלני טרם ההריון ,שבעטיו לא נמנעה האם מכניסה
להריון ,לאחר שלא דווח לה כראוי על הסכמה שתביא
ילד פגום ,דרך השתלת עובר פגום בתהליך של הפריה
חוץ גופית ועד רשלנות אחר העיבור ,אם הרופא אינו
מפנה תשומת לב האם כי היא נושאת עובר בעל מום,
אם אינו מגלה זאת בעצמו במסגרת בדיקות ,או אם
אינו מפנה תשומת הלב כראוי לסכנה אפשרית כזו
עקב מחלה .מעשה הרשלנות עצמו ,יכול שנעשה
בעת ההריון ויכול שהתרחש טרם ההריון או אף זמן
ניכר קודם לכן ,והוא מתאפיין בכך שלא גרם ישירות
להיווצרות המום עצמו אשר היה נוצר גם לולא מעשה
הרשלנות( ".שם ,בע' .)34
 90מושב חמישי  ,23.1.95בע' .8594
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עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים

פרופסור קורינאלדי 91מציין כי החוק החדש מתעלם

התארכות בשל סיבה אחרת תגרם במקרה בו
האם הנושאת תבקש לחזור בה מההסכם ,96ובית
המשפט ידון בבקשתה לאפוטרופסות על הילד.

 .3ה .מועדים לענין צו הורות

ממעמד האב כהורה טבעי של היילוד .לדבריו ,ראוי
להבחין בין צו הורות דקלרטיבי המצהיר על אבהות
טבעית של האב ואמהות טבעית של האם הגנטית,
לבין צו הורות קונסטיטוטיבי היוצר את סטאטוס
האמהות של האם המזמינה והאב הביולוגי של
הילד.

אין בחוק או בתקנות קביעת מועד לאפשרות זאת.
אם ההורים המיועדים או האם הנושאת אינם
מגישים בקשה לצו הורות ,מוטלת חובה זאת
על פקיד הסעד .המועד להגשתה הוא "בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מ 21-יום מיום לידת הילד",
97

ואליה יש לצרף תסקיר.
החוק מטיל על פקיד סעד ,שנבחר על ידי פקיד
הסעד הראשי ,תפקיד כביכול זמני – עד למתן צו
הורות ,שיכול להיות קצר – עניין של ימים – שכן
סעיף  11לחוק קובע שההורים המיועדים יגישו
בקשה לצו הורות תוך  7ימים מיום הלידה .אם אין
בעיה ,סביר שתוך ימים ספורים יינתן הצו .אולם
אם בית המשפט נוכח שיש צורך בבדיקת הבקשה,
ולשם כך עליו לקבל תסקיר פקיד סעד ,עלול העניין
להתמשך לתקופה בלתי ידועה .כלומר שגם כאשר
ההורים המיועדים מגישים את הבקשה לצו הורות,
עדיין ייתכן ויהא צורך בדיון ובדיקה אם מתן הצו
92

נוגד את טובת הילד.

היה ובית המשפט מגיע למסקנה כי אינו יכול
ליתן צו הורות ,93והאם הנושאת אינה דורשת
אפוטרופסות על הילד ,כי אז רשאי בית המשפט
"לקבוע בצו כל הוראה אחרת בדבר מעמד הילד
כפי שימצא לנכון" בנסיבות העניין 94.פתרון
אפשרות זאת ייתכן במסגרת דיני האימוץ ,אולם
אין ספק שפעולה כזאת תצריך דרישה ודיון .הואיל
ועל החלטת בית המשפט למשפחה ניתן לערער,
התוצאה עלולה להיות התמשכות הזמן עד לקביעת
95
מעמדו של הילד.
 91מ' קורינאלדי" ,לשאלת הפונדקאות בישראל  -הערות אחדות
בשולי חוק הסכמים לנשיאת עוברים תשנ"ו 1996-ודו"ח ועדת
אלוני" המשפט ג( ,תשנ"ו) .68
 92סעיף  11לחוק.
 93סעיף (11ב) לחוק.
 94סעיף (14ב) לחוק.
 95לעיל ה"ש  ,91קורינאלדי ,שם עמ' .68
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פועל יוצא מן האמור הוא ,שמתחילה תקופה בלתי
מסוימת בהליך של קביעת האפוטרופוס או קביעת
הורים לילד ,שכן לבקשת צו הורות של ההורים
המיועדים יכול להתנגד פקיד הסעד ,98לבקשת פקיד
הסעד המשיבים יהיו ההורים המיועדים ,99ובבקשת
אם נושאת לחזור בה מההסכם יהיו המשיבים
ההורים המיועדים ופקיד סעד ראשי ,ובית המשפט
ימציא העתק ליועץ המשפטי לממשלה.100.
101

מתריע בפני אפשרות של

פרופסור קורינאלדי
מסירה פיזית של הילוד באמצעות הפונדקאית,
דבר שעלול ,לדבריו ,לסכל את ההסכם ,ומציע
לוותר על אקט זה ולהסתפק בבקשת צו ההורות.
 .4חזרת אם נושאת מההסכם
( )1אפשרות החזרה
החוק מאפשר לאם הנושאת לחזור בה מההסכם
לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד( 102להלן" :החזרה").

החזרה מותנית בהסכמת בית המשפט ,שידון בעניין
לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד ,ויוכח כי חל שינוי
 96סעיף (14א) לחוק.
 97תקנה (12א).
 98סעיף  11לחוק.
 99תקנה 12ב.
 100תקנה .13
 101לעיל ה"ש  ,91קורינאלדי ,שם ,עמ' .69
 102סעיף  13לחוק.
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בנסיבות שיש בו כדי להצדיק את החזרה ,ואין בכך
כדי לפגוע בטובת הילד .כאשר בית המשפט יקבע
בצו את מעמד האם הנושאת כאם ואפוטרופוס
של הילד ,יהא הוא ילדה לכל דבר ועניין 103.באשר
להורים המיועדים ,רשאי בית המשפט "לקבוע
בצו הוראות בדבר מעמד הילד ויחסיו עם ההורים
המיועדים או עם אחד מהם" 104.משמע – ייתכן ובית
המשפט יקבע הסדרי ראייה בין הילד ומי מההורים
המיועדים ,או הסדרים אחרים שיראה לנכון.
על פי החוק ,שינוי בנסיבות יכול לאפשר לאם
הנושאת לקבל את הילד ולהפוך לאימו לכל דבר
ועניין ,אולם אין החוק קובע קריטריונים ,ואינו
מונה מצבים המצדיקים שינוי זה .הנושא נותן בידי
בית המשפט מרחב גדול לשיקול דעת ,במסגרת
הרחבה של "טובת הילד" .הוראה זאת מאיימת
על עצם מושג הפונדקאות .ייתכן שעם התפתחות
הפסיקה בנושא זה תתגבשנה הלכות שתפרשנה
את ההוראה על דרך הצמצום ,ובית המשפט
הוא שיגדיר מהו "שינוי נסיבות" ,בהן יותר לאם
הנושאת לחזור בה .אם כאשר חל שינוי מהותי
בהורים המיועדים ולא בה ,דהיינו שינוי "במסוגלות
ההורית" של ההורים המיועדים ,או במות אחד
מהם .וייתכן ובית המשפט לא יתיר חזרה כשסיבת
השינוי הוא חרטה של האם הנושאת.
וכיצד ישקול בית המשפט מצב בו כתוצאה מהלידה
או במהלכה היה צורך לכרות את רחמה של האם
הנושאת ,וחוות דעת רפואית קובעת כי היא לא
תוכל ללדת בעתיד?

המוסרת ילד לאימוץ ,שעל פי חוק האימוץ במדינת
קליפורניה רשאית האם לחזור בה תוך תקופה
הקבועה בחוק .כך גם תהיה הפונדקאית רשאית
לחזור בה מהסכמתה למסור את הילד ל"אימוץ",
תוך פרק זמן סביר לאחר הלידה .106בישראל,
כאמור ,החזרה מותנית ב"שינוי בנסיבות" שלא
פורטו.
עם הזמן ,מן הסתם תצאנה מתחת ידי בית המשפט
העליון הלכות מדריכות לפתרון שאלות אלה.
( )2קשיים הנובעים ממתן אפשרות החזרה שבסעיף
 13לחוק
א .הדילמה העקרונית בשאלת "החזרה" נדונה
בוועדת אלוני .דעת הרוב קבעה כי אכן יש
להכיר בזכות האם הנושאת לחזור בה ולסרב
ולמסור את הילד ,בכל מקרה ,וללא צורך
107

בהצדקה מיוחדת.

108

אינה מתייחסת ליסוד

ב .אפשרות "החזרה"
הזמן ,דהיינו לפני הלידה או לאחריה,
והשיקולים והתוצאות יכולים להיות שונים
בשני המצבים.
במהלך ההיריון – שינוי נסיבות יכול להיות
מצבה הגופני או הנפשי של האם הנושאת או
כשיש סכנה לפגמים או מומים בעובר ,והיא
מבקשת לחזור בה תוך בקשה לביצוע הפלה.
אפשרות כזאת לחזרה נראית כסבירה ,ויכולה
למנוע תביעות עתידיות .זאת כאשר האם
הנושאת זכאית להפסיק את ההיריון במסגרת
הדין החל על כל אישה אחרת.

בן דרור ,בספרו אימוץ ופונדקאות ,105מביא את
המלצת פרופסור קפרון ,מומחה לרפואה ומשפט
מאוניברסיטת דרום קליפורניה ,שישב בראש
וועדה שהמליצה להתייחס לפונדקאית כאל אם

ג .מהו שינוי בנסיבות ,כאשר בוועדת אלוני דובר
על "שינויים קיצוניים בנסיבות" ,אך החוק

 103סעיף (13ג) לחוק.
 104שם.
 105לעיל ה"ש .51

 106שם ,עמ' .232
 107דו"ח וועדת אלוני ,שם ,עמ' .48
 108סעיף  13לחוק.
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נוקט בלשון רכה יותר והיא "שינוי בנסיבות",
ואצל שני הצדדים .האם כאשר במהלך ההיריון
חשה האם הנושאת רגשות אשם כלפי העובר,
או כלפי ילדיה הקודמים או כלפי בעלה ,במקרה
בו אושרה אם נושאת נשואה ,ואלה מתגברים
לאחר הלידה ,וחוות דעת פסיכיאטרית קובעת
כי ספק אם היא תעמוד בהמשך ההיריון או
הלידה.
וייתכן גם המקרה בו האם המיועדת נפטרה.
ד .ולאיסור פיצויי חזרה – אחת מדרישות הוועדה
הייתה שיש לקבוע בהסכם כי הפונדקאית
פטורה מתשלום פיצוי להורים המיועדים אם
חזרה בה מהסכמתה למסור את הילד .מצב זה
בו מנועים ההורים מלתבוע אותה ,פותח פתח
לסחטנות אפשרית של האם הפונדקאית.
( )3הליכים משפטיים
א .בחוק אין הוראה בכל הנוגע לערעור על החלטות
וועדת האישורים ,או על החלטות פקיד סעד
בעניין סמכויותיו .והרי בחוק אימוץ ילדים,
תשס"א ,1981-ניתן לערור לפני וועדת ערר
בראשות שופט בית משפט לענייני משפחה,
שהחלטתה אינה ניתנת לערעור נוסף.
ב .סעיף  )6(1לחוק בית המשפט לענייני משפחה
תשנ"ה 1995-קובע כי תובענה על פי חוק
הסכמים לנשיאת עוברים נמצא בגדר "ענייני
משפחה" ,ובית המשפט לענייני משפחה מוסמך
לדון בו ,אף טרם ההפריה .הפורום ,בהיבט
המהותי אכן מתאים ,למרות שסכסוך בין אם
נושאת לבין הורים מיועדים אינו סכסוך בין
109
קרובי משפחה.

 109ראו בג"צ  8258/99פלונית נ' שר הבריאות ,תק-על ,)1(2001
.)12.1.00( 598
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( )4מעמד אישי וירושה
א .משלא ניתן צו הורות על פי ההסכם בין האם
הנושאת להורים המיועדים ,ומתקיימים
הליכים משפטיים בין כל הצדדים המעורבים,
נוצר מצב בו מעמד הילד והצדדים אינו ברור,
והחוק אינו נותן מענה לשלבי הביניים.
במקרה וצד מן הצדדים נפטר ,עולה השאלה
מי ייחשב כיורשו.
ב בחוק הירושה תשכ"ה 1965-נקבע כי גם מי
שנולד  300יום לאחר מות המוריש ,דינו כדין
מי שהיה בחיים במות המוריש 110,וביחס לילד
נקבע:
"לעניין זכויות הירושה של ילד
אין נפקא מינה אם בשעת לידתו
היו הוריו נשואים זה לזה ואם
111
לאו".
ג .אי הבהירות לגבי תקופת הביניים עד לקבלת
צו הורות ,יכולה ליצור בעיות שאין להן
מענה .לדוגמא ,מקרה בו האב המיועד מזכה
בצוואתו בכל רכושו את הילד שייוולד בעקבות
הסכם נשיאת העובר ,עליו חתם .האב נפטר
מיד לאחר הולדת הילד ,והילד עצמו נפטר
מספר ימים לאחר מכן .מי יורש את הילד?
במצב זה הרי אין צורך בצו הורות לילד
שנפטר .והשאלה תתעורר גם אם ניתן לקבל
"צו הורות" דקלרטיבי שיצהיר מי היה אמור
להיות הורה הילד .כלומר ,עיונית יכול להיווצר
מצב שבו יקבע שהאם הנושאת תירש את הילד
והאם המיועדת תצא נקייה מכל עיזבון בעלה
המנוח!
 110סעיף 3ב לחוק.
 111סעיף 3ג' לחוק .על מנת להרחיב התקופה במקרה של הפריה
חוץ גופית ,הוגשה הצעת חוק הירושה (תיקון  -ירושת מי שנולד
מביצית מופרית) ,התשס"ז ,2006-לפיה התקופה תוארך ל 660-יום.
הצ"ח פרטית ,ח"כ אורלב (פ.)1663/17
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פתרון אפשרי ייתכן בהסכם נוסף להסכם
הפונדקאות ,בו כל אחד יוסיף צוואה אישית
בה תובהרנה בצורה מפורשת כוונותיהם
ביחס לילד העתיד להיוולד .בדרך זאת,
במקרה במדינת קליפורניה ,נתבקשו ההורים
המיועדים ,לעדכן את צוואתם שתכלול את
112
הילד שטרם נולד.
ד .לא ברור אם חוק אמנת האג (החזרת ילדים
חטופים) תשנ"א 1991-יחול אם נושאת עוזבת
את הארץ ויולדת את הילד במדינה זרה ,בה
שיטת המשפט שונה? האם "חטיפת" עובר
נכנסת בגדר חוק אמנת האג?
סעיף  1לחוק זה קובע את יעדיה של האמנה:
"(א) להבטיח את החזרתם
המיידית של ילדים ,אשר
לא כדין ,הורחקו אל מדינה
מתקשרת או לא הוחזרו ממנה".
נראה כי תנאי להגשת תלונה לשם אכיפת חוק
אמנת האג הוא מתן מידע על זהות המבקש .כן
נקבע בסעיף  4לפרק תחולת האמנה כי:
"האמנה תחול על כל ילד אשר
מקום מגוריו הרגיל היה במדינה
מתקשרת סמוך לפני כל הפרה
של זכויות משמרת או ביקור".
נראה ,על פי הפרשנות המקובלת ,כי גם חוק
זה מתייחס לילד שכבר נולד,ולא לעובר.
( )5זהות ההורים
.5א .האב
התנאי לפונדקאות הוא כי הזרע יבוא מהאב ,
ההורה המיועד ,לא מתעוררת שאלה זהות האב.
 112ש .סבן ,ילד מופלא( ,תרגום מאנגלית) ,ביתן הוצאה לאור תל
אביב.114 ,1977 ,
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.5ב.האם
מהוראות סעיף  )4(2ברור שהאם הנושאת אינה
יכולה להיות האם הביולוגית .לפיכך נותרו שתי
אפשרויות :הביצית היא של האם המיועדת או
שהביצית נתרמה על ידי אישה זרה .השאלה היא
מי ֵתחשב כאם היילוד עד למתן צו ההורות?
113

צאצא

על פי ההלכה ,לגרסת הרב ד"ר הלפרין,
הנולד לפונדקאית ,אביו החוקי הוא בעלה של
נותנת הביצית ,ואמו החוקית היא הפונדקאית,
114
למרות שאינה אמו הגנטית .פרופסור קורינאלדי
מציין כי האם הנושאת נרשמת לפי דיני מרשם
האוכלוסין 115,עם לידת הוולד ,כאמו של הילד.
יוצא אפוא ,שעם הלידה ,תירשם האם הנושאת
כאמו של הילד ,והיא תחשב כאמו לכל דבר ועניין
עד למתן צו הורות .מצב זה שונה מן האמור בסעיף
10ב לחוק ,לפיו פקיד סעד הוא האפוטרופוס
הבלוודי של הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות,
או עד קביעת מעמדו של הילד.
במצב זה ,לעניין ירושה ,יירש הילד את האם
הנושאת אם זו נפטרה בתקופת הביניים ,אולם
טיפול משמעותי או החלטות גורליות ביחס אליו
תיקענה על ידי פקיד הסעד – האפוטרופוס.
החוק אינו מציין מפורשות כי הוא מכוון לרווחת
זוגות חשוכי ילדים בלבד .היה וזוג ,שלו ילד אחד,
ואינו יכול להביא ילד נוסף שלא באמצעות תהליך
הפונדקאות ,יעתור לבג"צ ויתקוף החלטת וועדה
שדחתה את פנייתו ,עשוי לזכות בסעד .בפרשת
משפחה חדשה ,116שהוזכר לעיל ,הורה בג"צ למשרד
הבריאות להקים וועדה שתבדוק אם ניתן להחיל
את החוק גם על נשים רווקות .נציגת הפרקליטות
 113לעיל ,ה"ש .13
 114קורינאלדי ,לעיל ה"ש  ,91שם ,עמ' .63
 115חוק מרשם האוכלוסין ,תשכ"ה ,1965-סעיף  :6הודעה על לידה,
תקנות מרשם האוכלוסין (טפסים להודעות לידה ופטירה) ,התשל"ב
 .1972 116ה"ש  2לעיל.
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עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים

טענה כי החוק נועד אכן לזוגות חשוכי ילדים בלבד.

סיכום והצעות לשנויים בחוק

שאלה נוספת שעשויה להתעורר היא מה קורה
לאלמנה שבעלה נפטר לאחר הפריה חוץ גופית
של זרעו ושל ביצית שלה ,שהיו מיועדים להישתל
ברחמה של פונדקאית מוסכמת ,אחרי שנחתם
הסכם פונדקאות? תקנות הפריה חוץ גופית
מאפשרת לאלמנה שבעלה נפטר במהלך הטיפול
להשתמש בעוברים המופרים המוקפאים וללדת
את ילדו .האם בית המשפט יתיר זאת גם לאלמנה
הקשורה בהסכם הפונדקאות?

כפי שראינו לעיל" ,חוק הפונדקאות" אכן הביר
שיוני משמעותי לתחום כה שנוי במחלוקת ורגיש
בעולם כולו ,ולאו בעם היהודי בלבד .למיסוד
הפונדקאות בחוק יש מטרה חשובה ביותר .עם
זאת ,החוק מותיר נושאים מספר ללא הוראות,
והם "פתוחים" או "לקונות" .נראה כי יש ואף ראוי
להציע מספר תיקונים ,ולקבוע הוראות ברורות
בנושאים עליהם הצבענו בפרקים הקודמים ,ובין
היתר:

הבעיות הנפשיות המתלוות לתהליך אינן זוכות
להתייחסות מספקת .זוגות שמגיעים למצב בו הם
נזקקים לאם פונדקאית כדי להגשים את הורותם,
גדושים בחוויות נפשיות קשות שנצטברו בשנות
הניסיונות להביא ילד לעולם .בהגיעם להחלטה
של הסתייעות בפונדקאות ,ברוב המקרים ,חוסנם
הנפשי כבר דל ,והם נזקקים לתמיכה נפשית רבה
הן לקבלת ההחלטות והן לביצוען.

 .1לב החוק הוא ההסכם בין האם הנושאת
להורים המיועדים ,ודווקא בנקודה זאת החוק
אינו מפורש דיו .מן הראוי כי בתוספת לחוק
או לתקנות תהא דוגמא הסכם "סטנדרטי",
כדוגמת "תקנון מצוי" בחוק המקרקעין ,בחוק
העמותות ,בחוק החברות ועוד ,וכפי שהנושא
הוסדר במדינת קליפורניה.

ד"ר הלפרין נגע בנושא המצב הנפשי של אם
פונדקאית בדיון בוועדת אלוני .אולם לא דובר במצב
הנפשי של ההורים המיועדים .מי יידע להמליץ מה
סוג הקשר שאמור להתפתח בין הצדדים להסכם,
ומי אמור לקבוע את עוצמת הקשר המומלצת .יש
לשקול התערבות או ליווי לצדדים .בכתבה של רות
קדוש מדובר על קשר מיוחד שנוצר בעקבות הסכם
פונדקאות – "היא זו אני ואני זו היא ,אנחנו גוף
אחד" 117.המחברת מתארת קשר שנרקם בין אם
הפונדקאית לאם המזמינה ,קשר שלדבריהן הוא
יותר אינטימי מקשר בין גבר לאישה ,וכי הכסף
אינו כל הסיפור.
בהקשר זה ,יש להתייחס למחקרים שנעשו במדינת
קליפורניה ,ללמוד מניסיונם הרב ,וליישם את
מסקנותיהם.
 117מעריב נשים ,ג' באב תשס"א .23.7.01
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 .2לאפשר לצדדים להסכם להיות מיוצגים בפני
וועדת האישורים על ידי עורך דין .אמנם
בפועל מופיעים עורכי דין בפני הוועדה ,אולם
יש לקבוע זאת בצורה פוזיטיבית .כמו כן רצוי
להוסיף הוראה לפיה עורכי הדין רשאים לחקור
את העדים המופיעים בפני וועדת האישורים,
או לפחות לשאול שאלות הבהרה ,כנהוג ביחס
לעדים מומחים רפואיים על פי חוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה ,118.1975-או
תקנה 258יב .חוות דעת של מומחה בענייני
119
משפחה.
 .3להכין טופס להצהרת הצדדים כי הודע להם
על ידי הוועדה כי עליהם לטפל בנושא הירושה
בתקופת הביניים ,למשל על ידי צוואה לאותה
תקופה ,שתבוטל עם קבלת צו הורות.
 118ס"ח תשל"ה ,עמ' .234
 119תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד ,1984-ק"ת  , 4892תשמ"ו,
עמ'  – 403ק"ת  ,5031תשמ"ז ,עמ' .962
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 .4לתקן את החוק באופן שתהא זכות ערעור
על החלטות וועדת האישורים ,קביעת סדרי
דין מיוחדים לדיון דחוף ,והוראות בדבר
מועדים למתן החלטת הוועדה .כמו כן יש
לקבוע בתקנות סדרי עבודה ברורים לוועדת
האישורים.
 .5לתקן את החוק באופן בו אם ההורים
המיועדים אינם מקבלים את המשמורת על
הילד עם לידתו ,יוסמך פקיד הסעד לקבל
את המשמורת ,למנות אומנת או לבקש מבית
המשפט מינוי משמורן זמני.

 .6הטיפול בעובר צריך להיות מוסדר בחוק ואין
להותירו כנושא למשא ומתן בין הצדדים ,דבר
שעלול לגרום למתח מיותר בין הצדדים עוד
טרם הפריית הביצית.
 .7ראוי לשקול תיקון סעיף  6לחוק המדבר על
החזר הוצאות ממשיות בלבד לאם הנושאת .יש
לאפשר לוועדה לאשר בצורה מפורשת תשלום
לאם הנושאת ,לפיצוי על אובדן ימי עבודה
ופגיעה בפרנסה בתקופת ההיריון ,ובתקופת
החלמה שלאחר הלידה .וכבר הסיפא של סעיף
 6לחוק מאפשר לוועדה לאשר "כל פיצוי סביר
אחר" ,אלא שדיבור זה עמום.

אפשר לשקול אימוץ המצב המשפטי במדינת
קליפורניה ,בה מוציא בית המשפט צו הורות
להורים המיועדים כבר בחודש השישי להריון
של האם הנושאת .שינוי זה יפתור גם בעיות
נוספות שעלולות להיווצר ,כגון הצורך לפתרון
בעיות רפואיות דחופות ,בעיות ירושה ומעמד
הילוד.
מן הראוי להגביל את זכות האם הפונדקאית
לחזור בה ולדרוש את הילוד ,ולחילופין
להוסיף "לשינוי נסיבות" את המילה "קיצוני",
כפי שהוצע בוועדת אלוני ,וכן לתת בידי בית
המשפט שיקול דעת לפסוק להורים המיועדים
פיצויים מטעמים מיוחדים.
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למי הסמכות להחליט

למי הסמכות להחליט על מתן טיפול רפואי לפג או להימנעות ממנו?
*

יוסי גרין

תקציר
ההחלטה אם לטפל הפג במקל ירוד על אף הסיכונים בטיפול ואי הודאות הכרוכים בו איננה מן ההכרעות
הקלות .קשה היא לצוות הרפואי וקשה שבעתיים להורי הפג .למעט בפגים לגביהם ההחלטה ברורה לעולם
ההכרעה איננה חד משמעית אלא פרי איזונים ,אך כיון שהיא בלתי נמנעת  -יש לקבוע מי המוסמך לקבלה.
כיום ,לאחר כניסת חוק החולה הנוטה למות לתוקף – ניתן להחיל את ההסדר הקבוע בו גם על הטיפול בפג.
לאמור ,אם יקבע כי מצבו הרפואי של הפג הוא כשל חולה הנוטה למות – תתקבל ההחלטה על פי הקבוע בו
בשינוי אחד המחייב תיקון חקיקה :ללא שיתופם של ההורים בשל מעורבותם הרגשית ובשל מצבם המיוחד.
אם הפג איננו בגדר חולה הנוטה למות – יש ליתן לו תא הטיפול הרפואי הטוב ביותר האפשרי בנסיבות
העניין.
החייאת יילודים במשקל ירוד (פגים) נדרשת בשל
מצוקה שהיא תוצאה מתהליך של תשניק או עקב
לידה מוקדמת .אולם ,ההחלטה אם לטפל בפג

א .ראשית דבר
א 1.לטפל או לא לטפל :הדילמה
לידה היא תהליך צפוי .בתום תשעה חודשי הריון
אמור היילוד להצטרף למשפחת מולידיו .לידת פג
ברוב המקרים איננה לידה צפויה .היא מתרחשת
לפני תום ההריון ואיננה נטולת סיכונים ,בעיקר
בשל הבעיות המאפיינות את הפג הקשורות ברובן
בחוסר הבשלות של מערכות הגוף השונות (ריאות,
דרכי עיכול ,עיניים) .מתוך כ– 140,000התינוקות


הנולדים בישראל בשנה ,כ– 9,000נולדים פגים.
הסיבות ללידת פגים הן רבות וביניהן ירידה
מוקדמת של מי השפיר ,מצוקה עוברית ,מחלות
ִא ָּמ ִהיֹות (בעיות ברחם ,השמנה ויתר לחץ דם)
ועליה במספר טיפולי ההפריה החוץ-גופית.
* ד"ר יוסי גרין מרצה בכיר ,בית הספר למשפטים ,המכללה
האקדמית נתניה.
 1למעשה ,הנתונים ברמה הלאומית על לידות פגים הם חלקיים .כך
למשל ,רק בשנת  1995הוחל על ידי מכון גרטנר שליד בית החולים
תל השומר באיסוף נתונים על לידות פגים במשקל נמוך מאד (שווה
או קטן מ –  1,500גרם) בעוד אשר הפג מוגדר כיילוד שמשקלו אינו
עולה על  1,750גרם .כמו כן ,יש למועד הלידה ,גורם המשפיע על
הישרדות הפגים .על מסד הנתונים והדוחו"ת המסכמים על לידות
פגים.
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אינה קלה כלל ועיקר .היא איננה קלה מן הבחינה
הרפואית כיוון שהטיפול עצמו הדרוש להשארת הפג
בחיים עלול לגרום לנזק חמור לפג ואף למותו .היא
קשה מן הבחינה הרגשית ,הפסיכולוגית ,המוסרית,
המשפטית ,ההלכתית ,הכלכלית והחברתית .אי
הוודאות בנוגע לעתידו של הפג היא אחד הגורמים –
אם לא העיקרי שבהם – היוצר את הדילמה ומעצים
אותה ,כמו גם את ניגודי האינטרסים בין השותפים
להחלטה על הטיפול ,היינו הורי הפג ,הצוות הרפואי,

הפג עצמו (באמצעות הוריו או על ידי אפוטרופוס
ובית המשפט כמייצג הן את טובת הפג והן את
האינטרס הציבורי .מחד גיסא ,ככל שהטכנולוגיה
הרפואית הולכת ומשתכללת גדל הסיכוי להציל
יותר ויותר פגים ,לרבות פגים במשקל נמוך ביותר.
 א' אידלמן" ,הגישה לילוד במצוקה" ,גניקולוגיה ,פוריות ילודים
לאור ההלכה( ,ירושלים ,תשנ"ב).27 ,
 סעיף  14לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב – 1962
( להלן – "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות").
 סעיפים  28ו(33-א)( )2לחוק הנ"ל.
 סעיף (68ב) לחוק הנ"ל.
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מאידך גיסא ,עלויות הטיפול הגבוהות ,הנטל
הכלכלי והרגשי ,ובעיקר הסיכונים הקיימים בכל

טיפול חדשני העלולים לגרום לפג נזק בלתי הפיך.
אין לכחד כי ככל שמשקל הפג בהיוולדו נמוך יותר,
השאלה אם לטפל בו בכל מחיר – תרתי משמע – הולכת
ומתחדדת .לכאורה ,תשובתה של מערכת המשפט
ברורה :דינו של פג איננו שונה מדינו של יילוד שיצא
לאויר העולם בתום תשעה ירחי הלידה ,ושל שניהם
מדינו של אדם בגיר .שהרי הפג ,ככל יילוד אחר ,כשר
לזכויות מגמר לידתו ,ולא זו בלבד אלא שהגורם למותו
של פג יאשם בהריגה כיון שהפג הוא אדם לענין גרימת
מוות 10.זכותו של הפג לטיפול רפואי איננה פחותה מזו
של אדם בגיר וכשיר 11.אך האם בהגדרות הטכניות
הקבועות בחוק ("גמר לידה" ו"יצא לאויר העולם")
מצויה התשובה להחלטה אם לטפל בפג אם לאו?
האם די בעובדה כי הפג יצא לאויר העולם כדי להקנות
לו זכויות אף שמערכות גופו אינן בשלות ואין בו את
החיוניות המאפשרת לו לשרוד לאחר צאתו לאויר
העולם? האם חייבים הרופאים להציל את הפג ללא קשר
12
לאיכות חייו העתידים ובלא להתחשב ברצון הוריו?
 עלות הטיפול בפג נגזרת בין השאר ממשך האשפוז שגם הוא נגזר
ממשקל הפג בלידתו .עלות הטיפול בפג היא כ ,$360,000-אך יכולה
להגיע עד כ .$700,000-ראו אידלמן ,לעיל הערה .2
 על התפתחות הטיפול בפגים ראו ש' דולברג" ,התפתחות הטיפול
בפגים באמצעות שימור החום  -סקירה היסטורית" ,הרפואה ,כרך
 ,128חוב'  .117 ,)15.1.95( 2על הבעיות האתיות ראו א' אידלמן,
"רפואת היילוד – מבטים אתיים" ,הכינוס הבינלאומי הראשון
לרפואה ,אתיקה והלכה( ,תמוז תשנ"ג) .253 ,על הדילמה המיוחדת
לטיפול בפגים ראוA. Steinberg, "Decision Making And :
The Role of Surrogacy in Withdrawal or Withholding of
Therapy in Neonates", Clinic in Perinatology, Vol 25(30),
(Sep 1998), 779.
 ההנחה המובלעת בשאלה זו ,ככל שהדבר נוגע לטיפולי הפוריות,
היא ,כי יש לאפשר טיפולי הפריה חוץ-גופית גם במחיר הגדלה במספר
לידות הפגים .ואכן ,המדינה מממנת טיפולי הפריה חוץ במסגרת סל
הבריאות (סעיף (11ד) לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי).
הנחה זו איננה מובנת מאליה ,שהרי מעל הדיון כולו מרחפת השאלה
העקרונית האם נוכח משאביה המוגבלים של מערכת הבריאות
מוצדקת ההשקעה העצומה בפגיות .סוגיה זו קובעת דיון לעצמה,
כחלק מהדיון במהותם של הקריטריונים להקצאת המשאבים
למערכת הבריאות בכלל ובתוך המערכת בפרט.
 סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 10סעיף  308לחוק העונשין ,תשל"ז – ( 1977להלן – "חוק העונשין").
 11י' גרין ,משפט ורפואה( ,חושן למשפט ,תשס"ג).421-418 ,
 12אמנם ,ברוב המקרים יכולים הרופאים לצפות תוצאות הטיפול
בפג ,אם כי יש לא מעט מצבים בהם הנזק באיפול איננו ניתן לצפייה
בשלב הראשוני של חיי הפג.
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יאמר מיד ובהדגשה :אין הכוונה ואיש איננו מעלה על
דעתו להמית את הפג במעשה ,פעולה הנוגדת את החוק,
אלא באי מתן טיפול רפואי .אין חולק כי אין להתיר
פעולה  ,אף אם היא טיפול רפואי ,המכוונת להמית
את הפג או שתוצאתה קרוב לודאי תהיה תביא למותו,
בין מתוך חסד וחמלה בין לבקשת הוריו .13אך האם
הימנעות מטיפול רפואי בפג ואי החייאתו חושפת את
הצוות הרפואי לאחריות פלילית? האם סירוב ההורים
לאפשר טיפול בפג שוללת מהמעשה את ההיבט הפלילי
או לחילופין מעידה על אי מילוי חובתם ההורים לפעול
לטובת ילדם?
א 2.המעורבים בהחלטה
בהחלטה על הטיפול בפג מעורבים למעשה שלושה
בעלי אינטרסים :הצוות הרפואי ,ההורים (או
האפוטרופוס על היילוד )14והחברה באמצעות
מערכת המשפט 15.ככלל ,אין לאיש זכות להטיל ספק
ביושרתםּ ,כנותם והגינותם של כל אחד מהשותפים
בהחלטה ,בין המבקשים לטפל בפג ובין המתנגדים.
אין לייחס לאיש מהם שיקולים זרים גם אם זה
נראה כך לעומד מן הצד .אין בכך כדי לשלול את
הצורך להעביר תחת ביקורת – שיפוטית או אחרת –
את ההחלטה אם לטפל בפג בכל מחיר .עם זאת ,אין
בכל אלה ,כמובן מאליו ,לגמד את הדילמה שהיא
בעיקרה מנת חלקם של ההורים .בעיקר אמורים
הדברים נוכח העובדה כי מי שצפוי לשאת בתוצאות
ההחלטה איננו זה שמחליט על הטיפול.
לכאורה ,האינטרס של הורי הפג והצוות הרפואי
חופפים .הן ההורים והן הצוות הרפואי רוצים בטובתו
 13השוו לסעיף  19לחוק החולה הנוטה למות ,ה'תשס"ו – 2005
(להלן – "חוק החולה הנוטה למות").
 14ראו סעיף (33א)( )1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 15ההנחה היא כי מערכת המשפט מייצגת את האינטרס החברתי
ואת תקנת הציבור .אולם ,למעשה ,האינטרס הציבורי מיוצג גם
על ידי גורמים נוספים כמו פקידי הסעד וועדות האתיקה הפועלות
ליד בתי החולים .ראו בהקשר זה ע"א  614/76פלמונית נ .אלמוני,
פד"י ל"א ( ;85 ,)3ע"א  6416/01דני בנבנישתי ואח' נ' כונס הנכסים
הרשמי .פד" נ"ז( ;206 ,197 ,)4בג"ץ  693/91אפרת נ' הממונה על
מרשם האוכלוסין במשרד הפנים ,פ"ד מ"ז( ;749 )1ט' שטרסברג-
כהן" ,עקרונות כלליים במשפט הפרטי" ,המשפט ז (תשס"ב).523 ,
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למי הסמכות להחליט

של היָלּוד ,על אחת כמה וכמה כאשר הוא בא לעולם
לאחר שנות עקרות ומאמצים רבים .אך האם טובתו
של הפג זהה לטובת ההורים? האם טובת הפג תואמת
את חובתו ומצפונו של הצוות הרפואי? לשון אחרת,
האם חייב הרופא לטפל בפג גם כאשר הפרוגנוזה היא
סבל ונכות קשים – פיזית ומנטאלית – כל ימי חייו?
ואולי טובת הוריו  -ובעיקר טובתו של הפג  -מחייבת
להימנע מהחייאתו ,בבחינת טוב לו שלא ייִשאר בעולם
16
משיִשאר?
לאחר כניסת חוק החולה הנוטה למות לתוקף,
טמונה התשובה לדילמת הטיפול בפג בהגדרת
מצבו הרפואי .החוק מאזן בין האינטרסים של
המעורבים וקובע מנגנון להחלטה .אם מצבו
הרפואי של הפג מוגדר כשל חולה הנוטה למות
– ההחלטה על הטיפול מוסדרת בחוק ,בין
להפסיקו ובין להמשיכו .אם איננו כשל נוטה
למות – יש לעשות כל מאמץ להחיותו חרף
התנגדות הוריו .עם זאת ,ככל שהדבר צריך לענין
הטיפול בפג מוצע לתקן את החוק ולהוציא את
ההורים ממעגל מקבלי ההחלטה בשל מעורבותם
הרגשית ,ובעיקר בשל סמיכות קבלת ההחלטה
ללידה .במקום ההורים תוסמך וועדת האתיקה
המוסדית לקבל את ההחלטה .וועדה זו – בשל
הרכבה הרחב והמכובד – איננה מעורבת רגשית,
היא אובייקטיבית ובעיקר החלטותיה בעלות
תוקף מוסרי .ראייתה רחבה יותר וצפוי כי
תשקול את מכלול האינטרסים המתחרים ,לרבות
היבטים לבר משפטיים (רפואיים ,המשפטיים,
המוסריים ,ההלכתיים והחברתיים) .על החלטתה
ניתן לערער בפני ועדה ארצית ובפני בית המשפט
 16השאלה מי מוסמך להחליט על טיפול רפואי בפג העסיקה את בתי
המשפט ואת המלומדים .כך למשל בית המשפט העליון של טקסס
פטר מאחריות רופאי בית חולים שטיפלו ללא הסכמת הוריו בפג
שנולד בשבוע ה 23-להריון במשקל  613גרם (Miller v. HCA. Inc.
 .)118 S.W. 3d 758ביקורת על ההחלטה ועל ההליכים בערכאות
הנמוכות ראו
Holly O'Neal Rumbaugh, "Miller v. HCA Inc.:
Disempowering Parents From Making Medical Treatment
Decision For Severely Premature Babies", 41 Hous. L. Rev
(Summer 2004), 675
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אף שלעניות דעתי אין לו יתרון על פני כל אדם
אחר בהכרעות ערכיות מוסריות מסוג זה 17.טענתי
היא כי בית המשפט איננו הפורום הראוי שאין
18
לבית המשפט.
ב .הפג והחוק
ב 1.מיהו פג?
פג מוגדר בספרות הרפואית כשילוב של שני
מאפיינים :המאפיין האחד הוא גיל ההריון ,לאמור,
תינוק שנולד בטרם מלאו  38-37שבועות להריון
(תינוק שנולד לאחר  38שבועות נחשב לתינוק ָּב ֵשל).
המאפיין האחר הוא משקלו של היילוד 19.לעומת
זאת ִהמיר המחוקק את מאפיין הגיל (של ההריון)
בדרישה כי הפג יהיה בחיים משך זמן מסוים לאחר
הלידה .וכך הוגדר הפג בחוק הביטוח הלאומי:20
"ילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה
על  1,750גרם ,שהיה בחיים ארבעה
ימים לפחות ואושפז ביחידה לטיפול
מיוחד ביילודים".
מיקומה של הגדרה זו במסגרת חוק סוציאלי מעיד
יותר מכל על אוריינטציה כלכלית 21.לכן ,בהגדרה
זו נכללים  25%בלבד מהפגים המאושפזים
בפגיות 22.ואכן ,שתי קבוצות של פגים אינן חוסות
תחת הגדרה זו למרות שהייתם בפגיה .הקבוצה
הראשונה כוללת את הפגים במשקל העולה על
 1,750גרם המאושפזים בפגיה ונזקקים לטיפול
רפואי צמוד .בקבוצה השניה נכללים הפגים
 17ראו לעניין זה ע"א  5587/97היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני
(קטין) ,פד"י נ"א(.830 ,)4
 18ראו גרין ,לעיל ליד הערה  ,12בעמ' .289-288
 19אנציקלופדיה הלכתית רפואית ,כרך ג ,ערך "ילוד" ;73 ,א'
שטיינברג" ,הטיפול בילוד הפגום" ,תחומין ז' (תשמ"ו).227 ,226 ,
 20סעיף  43לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,ה'תשנ"ה – 1995
(לוח ב' ;)1תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד)
ה'תשנ"ד .1993 -
 21ואכן ,אשפוזו של פג ממומן על ידי המוסד לביטוח לאומי כגמלה
המשולמת עבור אשפוזה של היולדת והיילוד בגין לידה .הגמלה עבור
לידת פג גבוהה כמעט פי  10מגמלה המשולמת עבור לידה רגילה.
 22ראו פרוטוקול מס'  60מיום  24.7.2000ופרוטוקול מס'  136מיום
 29.1.2002של דיוני הועדה לקידום מעמד הילד בכנסת ה.15-
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מדור משפט רפואי

במשקל ירוד אשר נולדו חיים אך נפטרו סמוך
ללידתם ולא היו בחיים ארבעה ימים לפחות .עלות
23
הטיפול באלה וגם באלה אינה מבוטלת.

כי אין לטפל בו .כך למשל ניתן להתייחס לפג כאל
חולה הנוטה למות ,אם יקבעו הרופאים כי מצבו
הרפואי תואם הגדרה זאת בחוק.

הגדרה זו הנגזרת מהגישה הכלכלית לטיפול בפג,
אינה מלמדת על השקפת עולמו של המחוקק ביחס
לזכויותיו המהותיות של הפג ולדילמה הקשה
ביחסה של החברה אליו .מחד גיסא ,עלויות
הטיפול בפג גבוהות וככל שהטכנולוגיה הרפואית
משתכללת ,עלות הטיפול עולה ויכולתם של
הפגים לשרוד משתפרת .אין ספק כי ההתקדמות
הטכנולוגית ,הידע הרפואי והניסיון הנצברים
בטיפול בפגים משפרים את סיכוייהם של פגים
שנולדו בגיל הריון מוקדם יותר ובמשקל נמוך
ביותר לשרוד 24.מאידך גיסא ,משאביה של מערכת

ב 2.הפג וזכויותיו

הבריאות מוגבלים .לפיכך ,עליה לקבוע סדרי
עדיפויות בהקצאת משאביה תוך בידיעה כי במחיר
הצלתו של פג אחד ניתן להציל חייהם של חולים
25
רבים אחרים.
למעט ההגדרה בחוק הביטוח הלאומי אין בספר
החוקים הישראלי הגדרה מיהו פג ומה הן זכויותיו.
שתיקת המחוקק איננה מקרית .היא מלמדת כי
משיצא הפג לאוויר העולם ,דין הפג כדין חולה
קטין 26.אין בכך כדי לשלול על הסף את הטענה
 23הנפקות תהיה לגבי יכולתו של בית החולים להקצות משאבים
למימון הפגייה ממקורות עצמיים .שכן ,עלות יום אשפוז של תינוק
שאיננו פג נמוכה מעלות יום אשפוז בפגיה .כמו כן" ,סופגים" בתי
החולים את עלויות האשפוז של פגים שטופלו מיד לאחר לידתם
בפגייה ולא חיו ארבעה ימים.
 24יוער כי שיפור משמעותי בסיכויי הפג במשקל לידה ירוד לשרוד,
יכול שתצדיק הרחבת מעגל הזכאים לטיפולי פוריות וכן מתן עזרה
רפואית גם לגבי נשים בהריון בסיכון גבוה.
 25בהקשר זה יוער כי השאלה איננה אם שיקול כלכלי הוא שיקול
לגיטימי בעניינים שברפואה ,שהרי אין לך החלטה תלוית תקציב
שאיננה מצריכה מדרג קדימויות .השאלה היא האם השיקולים
שנשקלו על ידי מקבלי ההחלטות עומדים במבחני הסבירות ואינם
נגועים בשיקולים זרים.
 26ביטוי לגישה זו מצינו בחוק זכויות החולה שאיננו מבחין בין
החולה הבגיר לחולה הקטין ופסול הדין .אמנם ,בהצעת חוק זכויות
החולה (הצעת חוק זכויות החולה ,תשנ"ב– ,1992הצ"ח  2132מיום
י"א באדר ב' תשנ"ב) נכלל סעיף המתייחס לחולה הקטין ,אך
הסעיף הושמט מהנוסח שהתקבל בנימוק שסעיף  )1(29לחוק זכויות
החולה ,תשנ"ו–( 1996להלן – "חוק זכויות החולה") הקובע שמירת
דינים מגן על זכויותיו של החולה הקטין ופסול הדין לטיפול רפואי,
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הפג הוא מי שנולד טרם זמנו ובמשקל ירוד ,אך לידתו
המוקדמת כשלעצמה איננה עילה לפגוע בו ולשלול
ממנו את היותו "אדם" הזכאי לקבל טיפול רפואי.
נהפוך הוא ,הימנעות מהצלת חייו ,אפילו תחיש את
מותו חושפת את הרופא לאחריות פלילית 27,אלא
אם מצבו הרפואי כשל חולה הנוטה למות .אמנם
הפג צפוי להתפתח בשבועות הראשונים לחייו בתנאי
רחם מחוץ לרחם אמו ,אך אין בעובדה זו לשלול ממנו
את הזכות לחיים .מימון הטיפול בו לחוד וריפויו
והכשרתו לחיים לחוד .הווה אומר ,הפג – ככל תושב
– זכאי לקבל שרותי בריאות מכח חוק ביטוח בריאות
ממלכתי 28 ,כאשר ההוצאות הכרוכות בטיפול הרפואי
29
בו ימומנו מכח חיקוק אחר.
הפג – ככל יילוד הנולד בזמנו – הוא אדם הכשיר
לזכויות וחובות .30הכשירות לזכויות וחובות – להבדיל
מהכשירות לבצע פעולות משפטיות – 31נרכשת בגמר
לידתו של היילוד ולא בגמר הבשלתן של מערכות
זכויות שאינן פחותות מזכויותיו של החולה הבגיר .ראו גרין ,לעיל
ליד הערה  12בעמ'  418בה"ש .85
 27סעיפים  308ו )4(309-לחוק העונשין.
 28סעיף (3א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי .הזכות לבריאות כוללת
למעשה שני מרכיבים המקימים חובה ,הן על המדינה והן על גורמים
נוספים בחברה :המרכיב האחד הוא יצירת התנאים המאפשרים
לקבל שירותי בריאות .הרכיב השני הוא הזכות לקבלת טיפול
רפואי .ראו א' גרוס" ,בריאות בישראל :בין זכות למצרך"?" ,בתוך
זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני
עורכים ,הוצאת רמות ,אוניברסיטת תל-אביב.448-446 ,437 )2004 ,
על מעמדה של הזכות לבריאות במשפט הישראלי ,ראו שם ,בעמ'
 .467-464על חוק ביטוח בריאות ממלכתי ראו שם ,בעמ' .476-470
 29סעיף  43לחוק הביטוח הלאומי .כך למשל תמורת ואכן ,תמורת
המענק שמקבל בית החולים יאושפז "היילוד לאחר צאת היולדת
מבית החולים ,לפרק זמן כפי שהמצב הרפואי מחייב עקב צהבת,
דלקת ריאות ,כתוצאה משתיית מי שפיר או כתוצאה מכל מחלה
זיהומית אחרת (סעיף  43לחוק הביטוח הלאומי ,לוח ב' 1סעיף .)5
 30הכשירות לזכויות וחובות היא של "אדם" (סעיף  1לחוק הכשרות
המשפטית).
 31ראו סעיפים  1ו 2-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .ראו
עוד בהרחבה א' בן זאב" ,הטעם שבאיסור לצער תנינים" ,משפט
וממשל ד (תשס"ו).763 ,
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גופו .לפיכך ,המבחן לרכישת האישיות המשפטית
הוא יציאתו של היילוד לאויר העולם ולא יכולתו
לשרוד .ובלשונו של השופט חשין:32
"לעניינן של "זכויות" ו"חובות" אפוא,
תחנת המוצא היא שדין קטן  -ולו
מקטני קטנים הוא  -כדין בגיר הוא".
וכבר קדמו השופט אלון בפרשת שפר:33
"מצווים אנו בשמירת שלומו
ובריאותו של הקטין ומניעת פגיעה בו
על-פי הכרתנו והעקרונות הקיימים
לגבי כל אדם באשר הוא אדם ועל
אחת כמה וכמה בשל היותו קטין.
ואכן ,באו חוקים רבים ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,להגן ולסוכך עליו ...
יהיו כבודו וחירותו של קטין חביבים
עלינו ככבודנו וכחירותנו ,ותהא
קדושת חייו יותר מקדושת חיינו
וסבלו של הילד יהא כואב עלינו יותר
מכאבנו שלנו .לקטין זכויות מלאות
חוץ מההגבלות שנקבעו בחוק".
נמצא ,ככל שהדבר צריך לענייננו ,כי הפג הוא
אדם כמשמעותו בחוק ,וככזה חייו וכבודו מוגנים
בחוק היסוד .34עם זאת ,למרות שזכותו של הפג
לטיפול רפואי איננה מוטלת בספק ,אין להתחמק
מן השאלה אם לטפל בו בכל מחיר .כך לדוגמא
האם להחיות פג אשר סיכוייו לשרוד ללא נזק קשה
כתוצאה מהטיפול קלושים ,הגם שיכולת הניבוי של
הרופאים מי מהפגים ישרוד ללא נזק כלל או למי
ינקּוּבטֹור
ָ
הא
תיוותר נכות חמורה מוגבלת .אמנםִ ,
והטיפולים הרפואיים מעניקים ליילוד את תנאי
הרחם במידה המכסימלית שנמנעו ממנו ,אך ברור,
 32דנ"א  7015/ 94היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית ,פד"י נ (.97 ,48 )1
 33ע"א  506/88יעל שפר (קטינה) נ .מדינת ישראל ,פד"י מ"ח (,)1
.198 ,87
 34סעיפים  2ו 4-לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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כי ככל שהפג במשקל נמוך יותר ,וככל שהטיפול
הנדרש אינטנסיבי יותר ,החשש מפני פגיעה אפשרית
בו לטווח הארוך גדולה יותר .אם כך ,האם ,ובאילו
35
מקרים ,ניתן להימנע מטיפול בפגים?
ג .דיון
חברה המוכנה להכיר בזכותו של חולה שלא יאריכו
את חייו לחיי סבל וניוול 36,מן הדין שתכיר באי
הארכת חייו של פג שהטיפול בו עלול לגרום לו נכות
קשה .האומנם? היעלה על הדעת שלא לטפל ביילוד
נכה שנולד לאחר תשעה חדשי הריון בשל נכותו?
וודאי שלא ,למעט אולי יילודים שמומם קיצוני
או קטלני .אם כך ,מדוע יגרע חלקו של הפג? הלא
הפליה בין מטופל – יילוד הנולד בתום תשעה ירחי
לידה ,למטופל – ילוד הנולד קודם זמנו ,אסורה
37
מכל טעם שהוא.
דומה ,כי מאז נכנס לתוקף חוק החולה הנוטה
למות – המאזן בין השמירה על קדושת החיים
תוך כיבוד האוטונומיה של האדם והתחשבות
באיכות החיים – 38נמצא הפתרון לדילמת הטיפול
 35עוד על הדילמה ביחס לפג ראו שטיינברג ,לעיל ליד הערה .7
 36ראו פס"ד בג"צ  114 /86וייל חיים לואיס נ' מדינת ישראל ,
פד"י מ"א ( ;477 ,)3ה"פ (ת"א)  1141/90אייל נ' ד"ר וילנסקי,
פס"מ תשנ"א( ;187 ,)3ה"פ (ת"א)  528/96ביבס נ' עירית תל אביב,
תק-מח  ;2003 ,)1(97ה"פ (ת"א)  498/93צעדי ואח' נ' קופת חולים
ומדינת ישראל ,לא פורסם.
 37סעיף  4לחוק זכויות החולה .יושם לב כי עילת הפליה מטעמי גיל
איננה מצוינת בחוק ,והאיסור נלמד מהסיפא של הסעיף ("או מכל
טעם אחר") .סביר להניח שזו שגגת המחוקק .מכל מקום ,אין חולק
כי עקרון השוויון הוא מנשמת אפו של המשטר החוקתי של המדינה
(בג"צ  98/69ברגמן נ' שר האוצר ,בעמ'  ,)698ממהותה ואופיה של
המדינה (ע"ב  2/88בן שלום נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
השתים עשרה ,פד"י בעמ'  ,)272והוא בא לשרת מטרה של השגת
תוצאה צודקת" (בג"צ  528/88אביטן נ' מינהל מקרקעי ישראל,
פד"י מ"ג( .)299 ,297 ,)4אף שהעיקרון אינו מפורש בחוק "הכלל
שלפיו אין מפלים בין אדם לאדם מטעמי גזע ,מין ,לאום ,עדה,
ארץ מוצא ,דת ,השקפה או מעמד חברתי הוא עקרון יסוד חוקתי,
השלוב ושזור בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו ומהווה חלק בלתי-
נפרד מהן" (בג"צ  114 /78מוחמד סעיד בורקאן נ' שר האוצר ,פד"י
ל"ב( .)806 ,800 )2ראו עוד לענין מעמדו של עקרון השוויון ועיגונו
בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,א' ברק" ,זכויות האדם מוגנות:
ההיקף וההגבלות" משפט וממשל א (תשנ"ב-נ"ג) .253 ,על מעמדו
של עקרון השוויון ראו המקיף של י' זמיר ומ' סובל" ,השוויון בפני
החוק" ,משפט וממשל ה (תש"ס).165 ,
 38סעיף (1א) לחוק החולה הנוטה למות .איזון זה משקף את ערכיה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (סעיף (1ב) לחוק הנ"ל).

׀ 47

מדור משפט רפואי

בפג 39.כיון שהפג בכלל "אדם" ,יחולו על הטיפול
בו הוראות החוק המאפשר שלא להאריך חייו של
חולה הנוטה למות .לפיכך ,על הרופאים לאבחן
בראש ובראשונה את מצבו הרפואי :אם יקבעו כי
הוא סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת
חייו ,אף אם יינתן לו טיפול רפואי ,אינה עולה על
40
שישה חודשים ,כי אז הוא חולה הנוטה למות
וניתן להימנע מלהאריך את חייו בתנאים הקבועים
החוק .אם נקבע כי הפג איננו בגדר חולה הנוטה
41
למות – יש לטפל בו ואפילו בלא הסכמת הוריו.
הימנעות מטיפול בפג במצב זה עולה כדי עבירה על
42
חוק העונשין.
ביסוד החוק החזקה – החשובה לענייננו – שכל אדם
רוצה לחיות אלא אם כן הוכח אחרת 43.רוצה לומר,
אדם איננו רוצה למות ,אך אין זאת אומרת כי בכל
מקרה חובה להאריך חייו ובכל מחיר .זכותו של
חולה – קטין כבגיר – שלא יוארכו חייו לחיי סבל
וניוול 44.ככלל ,רצונו של החולה הקטין ,לרבות הפג,
מובע באמצעות הוריו 45.הוא הדין רצונו של החולה
הקטין הנוטה למות 46.כאשר ההורים והצוות
הרפואי מסכימים על דרך הטיפול או הימנעות
מטיפול – ההחלטה בידיהם .אולם כאשר נתגלעו
חילוקי דעות בין ההורים לצוות הרפואי – תעבור
 39ראו עוד בהקשר זה
J. Stokley, "Withdrawing Or Withholding Medical Care
From Premature Infants: Who Should Decide, and How",
7o N. Dak. L. Rev (1994), 129.
 40סעיף (8א) לחוק הנוטה למות .על אחת כמה וכמה שיחולו
הוראות החוק על הפג אם מצוי במצב רפואי שבו כשלו מספר
מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו ,אף אם יינתן לו טיפול רפואי,
אינה עולה על שבועיים (סעיף (8ב) לחוק).
 41אם מכח סעיף  )2(15לחוק זכויות החולה (להלן – "חוק זכויות
החולה) ובתנאים מסוימים אף מכח סעיף  )3(15לחוק הנ"ל.
 42הרופא על סעיף  )4(309לחוק העונשין וההורים על סעיפים -361
 363לחוק הנ"ל.
 43סעיף  4לחוק החולה הנוטה למות.
 44ע"א  ,5587/97ליד הערה  17הגם שבאותו מקרה לא הוצרך
להכריע באותה שאלה – כי "הארכת חיים מביאה לסבל פיזי ,נפשי
ושכלי ,ולהפרעות קשות בתפקוד היומיומי ,עלול הטיפול הרפואי
לפגוע פגיעה כה קשה בזכויות ובאינטרסים של החולה  -ובראשם
זכותו החוקתית לכבוד  -עד כי תהיה הצדקה להימנעות ממנו" (שם,
עמ' .)855
 45סעיף  14לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 46סעיף  24לחוק הנ"ל

 48׀

ההכרעה לוועדה המוסדית 47האמורה לשקול בין
שיקוליה את טובת הקטין ותהיה רשאית לקבוע
שיש הימנע מהארכת חייו של הקטין אם שוכנעה כי
אין זה לטובתו שחייו יוארכו 48.על החלטותיה של
49
הוועדה המוסדית ניתן לערער לוועדה הארצית.
תמיד שמורה הזכות לחולה נוטה למות המבקש
להאריך את חייו ועל הרופא לכבד בקשה זו ,למעט
אם סבור הרופא כי הארכת החיים עלולה לגרום
נזק משמעותי למטופל או לזולתו.
עם זאת ,כפי שנאמר ,בנסיבות הענין מוצע
לשנות את מנגנון ההחלטה ,וליטול את סמכות
ההחלטה מההורים הנתונים במצב מאד מיוחד
(לחיוב ולשלילה) להעבירה לוועדת האתיקה.
עקרון קדושת החיים כערך עליון השלוב בשיטת
המשפט הישראלית 50,מצדיק שלא להיצמד
לכללים נוקשים ,למעט במקרים חריגים מסוימים,
באיסור התערבות בגופו של אדם שלא בהסכמתו,
בלי להתחשב בתוצאותיו 51.אכן ,האוטונומיה של
החולה איננה נפגמת בשל אי כשירותו המשפטית.
זכותו לפרטיות ולכבוד של החולה הקטין ופסול
הדין איננה פחותה משל החולה הבגיר אלא אם
הוגבלה בחוק .הפג אוטונומי "להחליט" אם רצונו
בטיפול אם לאו .הזכות לסרב לטיפול רפואי נתונה
גם לו 52.הוא אוטונומי להחליט כי טוב מותו מחייו
כשם שרשאי הוא להחליט כי טובים חייו בפגם
מאי חיים .אולם ,כיוון שהפג איננו יכול ואיננו
כשיר להביע את רצונו ,נתונה הסמכות להוריו ליתן
הסכמה לטפל בו או לסרב לטיפול וחזקה עליהם

 47סעיף (28א) לחוק הנ"ל.
 48סעיף (28ד) לחוק הנ"ל.
 49סעיף (51א)(ד) לחוק הנ"ל.
 50ראו ע"א  461/62צים נ' מזיאר ,פד"י י"ז.1319 ,
 51ראו בהרחבה ע"פ  480/85קורטאם נ' מדינת ישראל ,פד"י מ(.527 ,)3
 52ע"א  1354/92היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית ,פד"י מ"ח
(.723 ,711 ,)1
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54

כאפוטרופסי הטבעיים 53כי ישקפו את "רצונו"
55
ובלבד שהסכמתם תואמת את טובת ילדם.

57

הוועדה.

ד .סיכום
ברם ,חזקה זו ניתנת לסתירה .אמנם ,ההנחה היא
כי קיימת זהות אינטרסים בין הפג להוריו ,אך לא
בכל מקרה קיימת זהות זו .לא בכל מקרה משקפים
הורים את רצון ילדם .לעתים  -ובלא כוונה ובודאי
ללא כוונת זדון – מה שנחזה כ"רצון" הילד אינו
אלא רצון ההורים .לכן ,כדי לשלול את החשש שמא
"שיקול זר" השתרבב למערכת שיקולי ההורים,
מוצע להעביר את ההחלטה לועדת האתיקה .עם
זאת ,אין בהעברת ההחלטה לוועדת האתיקה כדי
לחסום פניה של ההורים לבית המשפט הן אביהם
של יתומים 56והן כערכאת ערעור על החלטותיה של
 53בהקשר לדברים אלה ראוי להעיר ארבע הערות :ראשית,
הקביעה הנ"ל מושתתת על ההנחה כי למרות שלא שלמו חדשי
ההריון ,הפג הוא ילד .לכן ,ההורים הם האפוטרופסים על ילדיהם
ולא על העובר .אולם ,מי שסבור כי כל עוד הפג נזקק לתנאי רחם,
הרי הוא בגדר עובר ,וההורים אינם אפוטרופסים על ילדם הפג.
שנית ,באשר לסמכותם של ההורים אומר בית המשפט כי "להורים
נתונה זכות יסודית לאוטונומיה בהחלטות הנוגעות לגידול ילדיהם,
והיא בבחינת ביטוי לקשר הטבעי שבין הורים לילדיהם .ההורים
נושאים באחריות ישירה לילדיהם ,מתוקף מעמדם כאפוטרופסיהם
הטבעיים .עיקרון זה של האוטונומיה של ההורים מעוגן בשורה של
המתווספים לשיקול היסודי בדבר הקשר הטבעי שבין
שיקוליםִ ,
הורה לבין ילדו .ככלל ,יש לשדך את הכוח לאחריות ,וליתן את הכוח
להכריע להורים ,הצפויים לשאת ,באופן אישי ,בתוצאות ההכרעה"
(ראו רע"א  5587/97לעיל ליד הערה בעמ'  .)859שלישית ,לא נתבאר
בפסיקה האם ההורים כאפוטרופסים משקפים את "רצון" הפג
וטובתו כפי שהוא "מבין" אותה והיה מביע אותה לו יכול היה ,או
שההורים מבטאים את טובת ילדם הפג כפי שהם מבינים אותה.
בהתחשב בהכרה הגוברת בקטינים כבעלי דין עצמאיים ,תיתכן נפקות
לשאלה זו כאשר על פניו ,נראה ,כי אין זהות בין האינטרס של ההורים
לאינטרס של ילדם ,כמו למשל ,כאשר ההורים והצוות הרפואי אינם
רואים עין בעין את טובת הפג .רביעית קובע בית המשפט כי "אך
כאשר מדובר באדם ,אשר לא גיבש ואינו יכול ,מבחינה אורגנית או
נפשית ,לגבש את היכולת המנטאלית הנדרשת כדי לקיים בחירות
משמעותיות ביחס לחייו ,לא ניתן לדבר על אוטונומיית הרצון
שלו .ממילא ,אין מקום להגנה על זכותו לפעול לפי רצונו ,במסגרת
הזכות לכבוד" (רע"א  5587/97לעיל ליד הערה  17בעמ' .)858
 54יוער כי הגם שסעיף  15לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
אינו מתייחס באופן מפורש לנושא של מתן טיפול רפואי ,כבר נפסק
כי רשימת העניינים המנויים בו אינה סגורה וכי במונח "צורכי
הקטין" כלולים גם צורכי הטיפול הרפואי בקטין .ראו רע"א /97
 5587לעיל ליד הערה  17בעמ' .845
 55ע"א  1354/92לעיל ליד הערה  52בעמ' .724
 56התערבות בית המשפט בהחלטת ההורים מעוגנת בסמכות
הכללית הנתונה לו לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים
לו לשמירת ענייניו של קטין ,של פסול דין ושל חסוי (סעיף (68א)
לחוק הכשרות המשפטית ) .זאת ועוד ,אם היתה הבקשה להורות
על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים ,על בית
המשפט להשתכנע בטרם יורה על ההתערבות הרפואית ,על פי חוות
דעת רפואית ,כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו
הגופני או הנפשי של הקטין ,פסול הדין או החסוי (סעיף (68ב)
לחוק הכשרות המשפטית) .המחוקק קובע כי על בית המשפט
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חברה ה"שופטת" חולים על פי איכות חייהם
עלולה ליצור סיכון בלתי נסבל לחייהם של אותם
בני אדם חסרי ההגנה ,הסובלים מנכויות קשות או
מליקויים נפשיים או פיזיים חמורים .כי זאת יש
לזכור ,פעמים רבות המדובר במי שנתפסים כנטל
בלתי מוצדק על החברה .סיכון זה מוגבר בשל
העובדה כי הערכות בדבר איכות חייו של האחר הן
במידה רבה הערכות סובייקטיביות .במצב דברים
זה ,קיימת 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 .58לא
להשתכנע עובר להתערבותו כי הטיפול דרוש לשמירת שלומו של
הקטין .כיצד ישתכנע? אומר השופט אלון כי "בבוא בית המשפט
לקבוע אם הטיפול הרפואי "דרוש" לשם שמירת שלומו הנפשי של
הקטין ,שומה עליו לבחון את מידת התועלת שתיגרם לקטין לעומת
מידת הנזק שייגרם לו .רק כאשר שקלול ואיזון אלו יובילו למסקנה
"המשכנעת" כי התועלת מן הטיפול הרפואי עולה על הנזק שיגיע
ממנו ,ניתן לומר כי הטיפול הרפואי "דרוש" לקטין (ע"א 1354/92
לעיל ליד הערה  52בעמ' .)725
 57ראו סעיף  49לחוק החולה הנוטה למות .כאן המקום לחזור
ולהעיר כי לכתחילה ראוי לפנות לועדת האתיקה שליד בית החולים,
אך אין פניה לועדת האתיקה חוסמת פניה לבית המשפט .כך למשל,
"התעורר מקרה שיש בו צורך בהכרעה דחופה של ועדת האתיקה
ולא ניתן לכנסה בדחיפות הנדרשת מסיבה כלשהי ,יוקנו לבית
המשפט המחוזי סמכויותיה של ועדת האתיקה" (סעיף  24לחוק
זכויות החולה .ראו עוד ראו תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדת אתיקה) ,תשנ"ז – .)1996
הרכבה של וועדת האתיקה נועד ליתן פתרונות רחבי-אופק לשאלות
מתחומי המשפט ,הרפואה ,החברה ,המוסר ,הפסיכולוגיה והדת.
לכן ,תוקפה המוסרי של החלטת ועדת האתיקה נגזר מכח אישיותם,
השכלתם ומומחיותם ראו עוד :ג' ב' גרונפלד "ועדות אתיקה
במוסדות רפואיים" מתוך :דילמות באתיקה רפואית (עורך ר' כהן-
אלמגור ,מכון ון ליר ,ירושלים ;88 ,)2002 ,ג' סיגל ומ' פלד" ,וועדות
האתיקה בבתי החולים – ישן מפני חדש תוציאו?" ,רפואה ומשפט
( 17אוקטובר  .6 ,)1997עוד יוער כי התערבות בית המשפט הכרחית
גם כאשר ההורים אינם מגיעים להסכמה בינם לבין עצמם (סעיף
לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) .אין ספק כי סירוב הורים
לאפשר לטפל בילדם הפג כאשר הרופאים סבורים כי בעזרה רפואית
ניתן להצילו ,היא עילה להתערב בתי המשפט למרות שבתי המשפט
ממעטים להתערב באוטונומיה של התא המשפחתי אלא משיקולים
כבדי משקל .ראו ע"א  413/80פלונית נ' פלוני ,פד"י ל"ה(.87 ,)3
 58רע"א  5587 /97לעיל ליד הערה  17בעמ'  .853הלכה למעשה קובע
בית המשפט כי "לא ניתן לקבל החלטה אשר משמעותה היא כי פתיל
חייו של אדם יקופד ,על יסוד ההנחה כי הוא חי בסבל ובכאב קשים,
בלא שהובאו בפני בית-המשפט עובדות ,להבדיל מאמירות כלליות,
המלמדות בבירור כי מצבו הוא כה קשה עד כי אין טעם בהארכת חייו
על-ידי טיפול רפואי .לא רצוי לקבל החלטה כזו ,בלא התרשמות בלתי
אמצעית ממצבו של הקטין .קדושת החיים מחייבת ,כי בפני בית-
המשפט תונח תמונה ברורה על אודות מצבו של קטין ,בטרם יקבל
החלטה כי אין ליתן לו טיפול אשר יאריך את חייו (שם ,בעמ' .)862
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בכדי אומר השופט אלון בפסק דינו בענין השתלת
כליה מפסול דין כי "אין אנו מוסמכים להבדיל
באיזו צורה שהיא בערכו של אדם בין עשיר בין עני,
בין שלם בגופו לבין בעל מום  ...במקרים כאלה.
מוטב לטעות לטובת החיים".59
אכן ,דינו של הפג כדינו של אדם כשיר ובגיר .כשם
שאת חייו של הבגיר אין לקצר כך אין לפגוע בחייו
של הפג .עם זאת ,אין להאריך את חייהם בכל
מחיר ובכל תנאי .ההכרעה איננה מן הקלות .בודאי
איננה קלה להוריו של הפג .השתכללות הטכנולוגיה
הרפואית אך מעצימה דילמה זו .לכן ,הפתרון הוא
בהחלת חוק החולה הנוטה למות על הפג תוך
נטילת סמכות ההחלטה מההורים העברתה לועדת
האתיקה.

 59בר"ע  698/86היועמ"ש נ' פלוני ,פד"י מ"ב(.662 ,)2
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המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי
זכות המטופל מול חובת המטפל
רות ערן שמיר*

תקציר
במאמר זה אבקש להראות כי הזכות העומדת למטופל לקבל מידע רפואי לצורך החלטה אם להסכים לטיפול
ֵיה של האוטונומיה של הרצון האישי ,אלא היא זכות חברתית לשירותי
מפנ ָ
רפואי מוצע ,איננה זכות יסודָּ ,פן ַ
בריאות .היקפה של הזכות ,כעולה מלשונו ותכליתו של חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-הוא רחב ביותר,
אך בהיותה זכות חברתית יש להגבילה בהתחשב באינטרסים של המטופל עצמו ,של המטפל ושל הציבור.
ההגבלה על היקף הזכות תקבע למעשה בהגנות שמעמיד לה המשפט וכשמדובר בהגנה הקבועה בעוולת
הרשלנות הנזיקית ,היא תוגדר באמצעות היקף החובה שתוטל על הרופא ,בקביעת תוכן חובת הזהירות
כלפי המטופל בה יחויב .זאת ,תוך שימוש במבחן הדו-שלבי הרגיל בעוולת הרשלנות .השלב ראשון ,המושגי,
האובייקטיבי ,בו יקבעו צרכיו (ולא ציפיותיו) של מטופל סביר ,מה המידע הרפואי הדרוש למטופל סביר ,תוך
בחינת הפרקטיקה הרפואית המקובלת והנסיבות החוץ רפואיות הרלוואנטיות להחלטתו של מטופל סביר.
בשלב השני ,הקונקרטי ,תוגדר חובת הזהירות כלפי המטופל המסוים ,על ידי יישום נסיבותיו הסובייקטיביות
בחובה האובייקטיבית שנקבעה בשלב הראשון .מבחן זה יצמצם את תלות ההחלטות השיפוטיות בנסיבות
סובייקטיביות אשר המגוון שלהן מקשה על צפייתן ,תלות המונעת התפתחות של כללי התנהגות מנחים
ופוגעת בוודאות החוק .זאת ,בלי לפגוע בבחינת עניינו של כל מטופל לפי נסיבותיו האישיות ,במסגרת הניתנת
לצפייה על ידי הרופא .מבחן כזה יכול להביא לכך שתוכן זכותו של המטופל יקבע לפי צורת ההתקשרות בינו
לבין הרופא – במסגרת הרפואה הציבורית או במסגרת הרפואה הפרטית ,כפי שהדבר מתרחש במציאות,
וכמשתמע מפסק הדין בעניינו של ערן סידי.

המאמר מבוסס על עבודה שהוגשה לד"ר עמוס הרמן במסגרת סמינריון על רשלנות רפואית ,לתלמידים לתואר
מוסמך למשפטים ,בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,אוניברסיטת תל-אביב.

מילות מפתח :רשלנות רפואית ,חובת הזהירות ,חובת הגילוי ,פרקטיקה רפואית מקובלת ,חוק זכויות
החולה.,

* ( LL.M.אוניברסיטת תל אביב) ,עורכת דין.
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מבוא
פסק הדין של בית המשפט העליון בע"א 4960/04
ערן סידי ואח' נגד קופ"ח של ההסתדרות הכללית
ואח' (להלן :עניין סידי) עניינו בתביעת הקטין אשר
נולד כשבגופו מום שילדי – חוסר כף ידו הימנית,
ובתביעת הוריו .במהלך ההיריון הייתה אמו של
התובע (להלן":ההיריון" ו"-התובעת") במעקב
רפואי על ידי הנתבע מס' ( 2להלן" :הרופא") ,אליו
פנתה במסגרת זכויותיה כחברה בנתבעת (להלן:

"קופה"ח") ,אך במקביל גם "באופן פרטי".
ההיריון הוגדר כ"היריון בר סיכון גבוה" בשל
גילה המבוגר יחסית של התובעת (שהייתה כבת
 39בעת ההיריון) ,בגלל דלקות מהן סבלה בדרכי
השתן בתחילתו ,ושתי הפלות בהריונות קודמים
(האחת יזומה ,בגלל מחלת אדמת והשנייה
טבעית) ,שלאחריהן ,ולפני ההיריון בסופו נולד
התובע ,היו שני הריונות תקינים .בהפניית הרופא
ביצעה התובעת במהלך ההיריון בדיקות שונות
לאבחון מומים בעובר ,אך כפי שהובהר בדיעבד,
אף לא אחת מהן נועדה לאיתור מומים שלדיים.
בית המשפט קבע כי בסריקה על-שמעית המיועדת
לסקירת איברי העובר ,שהייתה אפשרית בזמן
הרלוואנטי ,ניתן היה לאבחן חסר כף יד של עובר
(להלן" :הבדיקה הנוספת") .לבדיקה זו לא הופנתה
התובעת ,הואיל והיא מומנה על ידי קופה"ח רק אם
היה בה צורך ,דהיינו נימוק רפואי מבוסס – חשש
למום בעובר (להלן":אינדיקציה רפואית") .לא
הייתה מחלוקת כי במהלך ההיריון לא הייתה יסוד
רפואי לחשש ממום שילדי בעובר.
כל שופטי ההרכב הסכימו שבהיעדר אינדיקציה
רפואית לא הייתה מוטלת על הרופא חובה להפנות
את האם לבדיקה הנוספת .המחלוקת נתגלעה
 ע"א  4960/04ערן סידי ואח' נגד קופת חולים של ההסתדרות
הכללית ואח' ,תק-על .)19.12.2005(.)4(2005
 שם ,החלטת השופט ריבלין בסעיף .15
 שם ,החלטת השופט ריבלין בסעיף2
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בשאלה אם הפר הרופא את החובה למסור לאם
מידע רפואי בכך שלא יידע אותה על אודות קיום
הבדיקה הנוספת "באופן פרטי" (להלן" :המידע
הרפואי").
בית המשפט ,בהחלטת הרוב ,קבע שהרופא הפר את
חובתו להביא בפני האם את אותו מידע רפואי.
השופט ריבלין (כתוארו אז) קבע כי העובדה שהאם
שכרה את שירותי הרופא גם באופן פרטי ,מלמדת
כי היא לא הסתפקה בשירותי הרפואה הציבוריים
"וחפצה לנקוט בצעדים נוספים...על-מנת למנוע ,ככל
הניתן ,תקלות" וכי בנסיבות אלה "מקבלת משנה
תוקף החובה למסור לה מידע אודות מגבלות הבדיקה
השגרתית ויתרונות ‘הבדיקה הפרטית' " .זאת במיוחד
בהתחשב בכך שהאם הייתה למודת הריונות בעייתיים,
אף אם בעייתיותם לא עלתה כדי אינדיקציה רפואית


לבדיקות נוספות.

מכך ניתן להבין שני דברים :ראשית ,החובה
ליידע אישה הרה על בדיקות נוספות לאלה
הממומנות במסגרת הרפואה הציבורית קיימת
כלפי כל אישה .שנית ,נסיבות עניינה של התובעת
נותנות ִמ ְשנֶה תוקף לחובה זו .עם זאת ,לא ברור
מהן הנסיבות הנותנות את משנה התוקף – אם
ִמ ְשנה התוקף נובע מן העובדה שהתובעת פנתה
אל הרופא גם במסגרת הרפואה הפרטית ,דהיינו
– סוג ההתקשרות בין התובעת לרופא ,במסגרתה
מוטלות על הרופא חובות מורחבות ביחס לחובתו
כלפי אישה הנבדקת במסגרת הרפואה הציבורית?
או ִמ ְשנה התוקף נוצר על ידי חובה המוטלת על
הרופא לממש ציפייה סובייקטיבית של התובעת?
ציפייה הנלמדת מתוך חזקה עובדתית שהיסטוריית
ההריונות של התובעת ,היא שהניעה אותה לפנות
אל הרופא באופן פרטי .או שמא ִמ ְשנה התוקף קם
רק בצירוף של סוג ההתקשרות (ברפואה הפרטית)
 שם ,החלטת השופט ריבלין בסעיף .15
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עם הציפייה הסובייקטיבית של התובעת (בשל
החזקה העובדתית)?
השופטת חיות ,שהצטרפה להחלטת השופט
ריבלין ,סברה שחובת הרופא לגלות דבר קיומן של
בדיקות נוספות ,שאין להן אינדיקציות רפואיות,
הנה מוחלטת ואינה תלויה באופי ההתקשרות או
בעובדות ספציפיות לאישה ההרה .לשיטתה חובה
כזאת קיימת כלפי כל אישה הרה ,הואיל ו"מותר
להניח כי קיימת אצל כל הורה ציפייה סבירה
לקבל בעניין זה את מלוא האינפורמציה האפשרית


מן הרופא".

השופטת נאור ,בדעת מיעוט ,מצאה שחובת הגילוי
מתייחסת לציפייה הסבירה של האישה ההרה
בהתחשב בצרכיה הרפואיים .משלא התגלתה
אינדיקציה רפואית לבדיקה נוספת ,לא חלה
על הרופא חובה להביא לידיעת האם דבר קיומן
של בדיקות נוספות מעבר לבדיקות השגרתיות


המבוצעות במסגרת הרפואה הציבורית.

הנמקותיהם השונות של שופטי הרוב ,כלעיל,
מעוררות את השאלה אם כדי לקיים את חובת
הזהירות כמשמעותה בעוולת הרשלנות הקבועה
בפקודת הנזיקין ,בעניין מסירת מידע למטופל

של בדיקות שאינן ממומנות במסגרת הרפואה
הציבורית (להלן" :בדיקות נוספות")? האם רק
אינדיקציות רפואיות – כעמדתה של השופטת
נאור? או גם נסיבות שאינן נחשבות כרפואיות ,כמו
אלה שצוינו על ידי השופט ריבלין?
ואם התשובה היא שחובת גילוי זו (להלן:
"חובת הגילוי המורחבת") קמה גם בשל נסיבות
סובייקטיביות שאינן נחשבות כרפואיות –
האומנם כך גם כשהרופא נפגש עם האישה ההרה
במסגרת הרפואה הציבורית ,או רק כאשר הפגישה
היא במסגרת הרפואה הפרטית? ואם רק כאשר
הפגישה היא במסגרת הרפואה הפרטית ,האם די
בעובדה שפגישת הרופא והאישה ההרה מתקיימת
במסגרת הרפואה הפרטית ,כדי להקים את החובה
המורחבת? או שבכך לא די ,והחובה המורחבת קמה
רק אם קיימות גם נסיבות לא רפואיות נוספות,
היוצרות חזקה ,שציפייתה הסובייקטיבית של
האישה רחבה יותר מהציפייה של האדם הסביר?
או שמא על האישה ההרה לגלות ,ובצורה מפורשת,
בפני הרופא את דאגתה הסובייקטיבית המיוחדת,
כדי שתורחב חובת הגילוי? ואם כך – איזה סוג
סיכונים ובדיקות חייב הרופא להביא בפני האישה
ההרה במסגרת חובת הגילוי המורחבת? האומנם
את כל המומים שיכול הטבע להטיל בעובר?

לצורך קבלת "הסכמה מדעת" לטיפול רפואי
(להלן" :חובת הגילוי") ,חייב כל רופא העוקב אחר
כל הריון להבהיר לכל אישה הרה את כל הסיכונים
הכרוכים בהריון ,ואת כל המומים שיכולים לפגום
בעובר ,ואת כל הבדיקות הניתנות לביצוע כדי
לאבחן את כל אלה – גם אם לא קיימת אינדיקציה
רפואית לבדיקה נוספת – הואיל ומידע זה הוא
במסגרת ציפייתו הסבירה של "החולה הסביר"
(כגישתה של השופטת חיות) .אם לאו – איזה סוג
נסיבות מרחיב את חובת הגילוי גם לדבר קיומן

לשאלות אלה .המשנה לנשיא קבעה כי המבחן
הקובע באשר לחובת הגילוי הוא "המבחן של צרכי
המטופל הסביר" וכי "המבחן האמור אינו מחייב
את הרופא להודיע לחולה על כל סיכון חבוי שאיננו
רלוונטי לגביו או על כל בדיקה נוספת שאינו זקוק
לה" 10.מאידך ,היא מוסיפה" ,בנסיבות מתאימות,
עשוי להיווצר צורך ליידע את המטופל לגבי

 שם ,החלטת השופטת חיות.
 שם ,החלטת השופטת נאור בסעיף 5
 פקודת הנזיקין [נוסח חדש] להלן" :פקודת הנזיקין" .

 דנ"א  461/06קופת חולים של ההסתדרות הכללית נגד סידי ערן
ואח' ,תק-על .)17.7.2006(.385 ,)3(2006
 שם בסעיף  2להחלטה.
 10שם בסעיף  3להחלטה.
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בהחלטתה של המשנה לנשיא ביניש (כתוארה אז)
לדחות בקשה לדיון נוסף ,נמנעה קבלת תשובה
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מדור משפט רפואי

אפשרויות טיפול הזמינות רק במסגרת הרפואה
הפרטית" 11.כלומר – יש נסיבות בהן קיימת חובת
גילוי מורחבת .לדבריה ,המחלוקת שנפלה בין
שופטי הרוב לשופטת המיעוט לא נסבה על ההלכה
שחובת הגילוי תקבע לפי מבחן "צרכי המטופל
הסביר" ,אלא על יישומה בסיטואציה העובדתית
12
הקונקרטית של המקרה.
אם כך ,מהם צרכי המידע של המטופל הסביר?
איזה סוג נסיבות מביא להרחבת חובת הגילוי
שחלה על רופא? או בהפשטה נוספת ,איזה סוג
נסיבות חייב רופא לשקֹול בהחלטתו מה המידע
אותו הוא צריך למסור למטופל ,כדי לקיים את
חובת הגילוי ,ובכך לקיים את חובת הזהירות בה
הוא חב כלפי המטופל?
האם היסוד להחלטה בדבר תוכן המידע שעל
הרופא לתת למטופל הוא רק האינדיקציות
הרפואיות לבדיקות שיערכו או לטיפול שיבוצע,
כגישת השופטת נאור? או שמא היסוד להחלטה
בדבר תוכן המידע שיימסר למטופל ,צריך להתחשב
גם בנתונים לא רפואיים ,כגישת השופט ריבלין?
ואיך יעמוד הרופא על היקף חובתו? האם יש נסיבות
שיוצרות חזקת ידיעה ,המחייבת את הרופא ויוצרת
חובת גילוי מורחבת? האם עצם קיומה של הפגישה
בין הרופא למטופל במסגרת רפואה פרטית יוצרת
חזקה כזו?
ובין כך ובין כך ,מה רמת הפירוט של המידע שצריך
הרופא לתת למטופל? מה ריחוק הסיכונים אליהם
צריך להתייחס המידע שיימסר?
מושכלות יסוד הם שכנגד זכות עומדת חובה
"מקבילה" 13.יש הטוענים כי קיימות זכויות
שעומדות לאדם גם מן הטבע – שלא אדם נתנן,
 11שם.
 12שם בסעיף  5להחלטה.
 13חיים כהן,המשפט מהדורה שניה  ,1996עמ' 520
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אך אין חולק ,שרוב הזכויות המשוטטות בעולמנו
הן יצירות משפט 14,או שבאו אליו כיציר הסכמה
בין צדדים מעורבים .עוד ממושכלות יסוד הוא,
שלזכות יש תכלית ,הקובעת את היקפה ,וכי אפשר
שחלק מן הזכות לא ייהנה מהגנת המשפט.
לפיכך ,כדי להבין מה המידע אותו זכאי מטופל
לקבל מן הרופא ומה החובה המוטלת על הרופא
למסור מידע למטופל ,אבחן מה מקור הזכות
(והחובה) ,מה תכליתה של הזכות ,מה תוכנה
והיקפה של הזכות ,האם הזכות פוגעת בזכויות
של פרטים אחרים בחברה ,ומה – לאור כל אלה –
היקף ההגנה שנותן המשפט לאותה זכות .בדיון זה
אעסוק רק בהגנה הניתנת לזכות במסגרת הגדרתה
של חובת הזהירות של הרופא בעוולת הרשלנות.
המסגרת הנורמטיבית לדיון
ההתקשרות בין מטופל ורופא אינה התקשרות
חוזית
כעקרון ,התקשרות בין מטופל ורופא היא מפגש
מוסכם ,שנוצר בבקשה מכללא של המטופל מן
הרופא כי ייתן לו שירות רפואי ,ובהסכמת הרופא
לתיתו .בישראל  -שלנסיבות הקיימות בה מתייחס
דיון זה  -אפשר שההתקשרות היא במסגרת
המכונה "רפואה פרטית" ,ואפשר שהיא במסגרת
המכונה "רפואה ציבורית" 15.בין כך ובין כך ,כרגיל
תוכן ההתקשרות בין הצדדים אינו נושא למשא
ומתן בטרם ההתקשרות ,וכרגיל תוכן ההתקשרות
אינו מועלה על הכתב .הדבר נכון ביתר שאת ביחס
להסכמה על אודות איכות הטיפול הרפואי שינתן.
 14הכוונה לדין החרות ברמות השונות של חקיקה על ידי הרשות
המכוננת ,הרשות המחוקקת והרשות המבצעת וכן להלכה הפסוקה
על ידי בית המשפט.
 15כך למרות שההתקשרות הנפוצה בישראל הנה במסגרת הרפואה
המכונה "ציבורית" ,שבה מדובר בהתקשרות לא ישירה ,כשמצד
אחד עומדת התקשרות בין הרופא לבין "ספק שירותים רפואיים"
(להלן" -קופת חולים") ומצד שני התקשרות בין המטופל לבין קופת
החולים ,המתחייבת לתת למטופל שירותי בריאות ,כאשר רק חלק
מזכויותיהם וחובותיהם של הצדדים קבועות בתקנון של קופת
החולים .השאלה אם מדובר בהתקשרות פרטית או אחרת חורגת
ממסגרת דיון זה ,בו אתייחס אל הקשר בין מטופל לבין רופא בקופת
החולים כאל התקשרות במסגרת הרפואה הציבורית.
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דומה שבהיעדר הסכמה מפורשת על פרטי
ההתקשרות הרגילה בין רופא ומטופל לא ניתן
לומר שקיימת בהתקשרות "מסוימות" הנדרשת
לכריתת חוזה 16.גם הדרישה שהתקשרות חוזית
תיעשה מרצון חופשי היא בעייתית בנסיבות
התקשרות כזו ,בין בשל העובדה שבחירת רופא על
ידי מטופל במסגרת זכויותיו כלפי קופת החולים
כפופה לתקנון הקופה ובדרך כלל אינה חופשית,
ובין בשל העובדה כי במקרים רבים ההתקשרות
נעשית כאשר המטופל מצוי במצוקה פיזית ורגשית
ברמה כזו שניתן לטעון נגד עצם תוקפה של
17
ההתקשרות.
תוכן זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים נקבע אם
כן במידה רבה על פי המשפט ,דהיינו – הדין וההלכה
הפסוקה ,וכשמדובר בטיפול במסגרת הרפואה
הפרטית כנראה שגם על פי הנהוג בתחום.
זכות המטופל למידע כפן של האוטונומיה של
הרצון האישי?
עוד ממושכלות היסוד בישראל ,כחברה דמוקרטית
בת ימינו ,היא ההכרה של החברה בערך האדם
כאדם ,בקדושת חייו ובהיותו בן חורין 18.ביסוד
אלה עומדים האוטונומיה של הרצון האישי ,שאינה
תלויה בדבר זולת רצונו של האדם ,אוטונומיה
שהיא חופש הבחירה והפעולה של הפרט ,היא
החירות שיש לפרט לעצב את חייו ,וההכרה בזכותו
של אדם לשלמות גופו ולשוויון.
מתוך ערכים אלה ,נוצרה ההתחייבות של כל חברה
דמוקרטית מאורגנת בת ימינו שלא לפגוע ,ואף
להגן על שורה של זכויות יסוד ,העומדות לו לאדם
ומבטאות את כבוד האדם כאדם .כמו כן מוכרות
 16סעיף  2לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג1973-
 17יוסי גרין ,משפט ורפואה ,יחסי חולה-רופא ,עמ' .76
 18ההכרזה על הקמת מדינת ישראל; סעיף  1לחוק יסוד  :כבוד
האדם וחירותו; סעיף  1לחוק יסוד :חופש העיסוק ,אהרן ברק,
פרשנות במשפט  -פרשנות חוקתית ( 1993 ,להלן" -אהרן ברק
 -פרשנות במשפט") .
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זכויות יסודיות נוספות ,הנגזרות ב ישירות מזכויות
היסוד .כך ,אף כי יש הסוברים כי כל זכויות היסוד
הנן פנים שונות של האוטונומיה עצמה ולא נגזרות
ממנה .שאלה היא ,מהם ערכי וזכויות היסוד
שיכולים להיות קשורים להתקשרות בין מטופל
לרופא .אדם פונה לרופא כדי לקבל עזרה בעניין
הקשור למצב גופו או נפשו .סביר אם כך ,שבחינת
זכויותיו של המטופל בהתקשרות זו מחייבת
התייחסות לזכויות של המטופל לחיים ,לשלמות
הגוף ,וגם אל האוטונומיה של הרצון האישי
להחליט באופן חופשי מה ייעשה בגופו.
מערכים אלה עולה ,כתוצאה ראשונית והכרחית ,כי
מעשה או מחדל הנוגע לגופו של אדם מהווה פגיעה
בזכות יסוד של המטופל לחייו ולשלמות גופו ,אלא
אם הדבר נעשה בהסכמה .הסכמה היא פעולה
המבטאת בחירה אוטונומית של האדם המטופל.
מכאן ההבנה ,שמעשה ,וכך גם מחדל ,בגופו של אדם
ללא הסכמתו גם הוא פגיעה ישירה באוטונומיה
האישית של המטופל כאדם ,שהיא מזכויות היסוד
(אם לא ֵאם כל הזכויות) .מעשה כזה
העומדות לו ִ
מוגדר בחוק כ"תקיפה" ואיסורה נאכף כמעשה
פלילי וכעוולה נזיקית .לפיכך ,גם טיפול רפואי
באדם ,אף אם הוא מכוון לטובת המטופל ,יעשה
רק בהסכמתו 19.וכשבהסכמה מדובר ,הכוונה
כמובן להסכמה "אמיתית" 20 ,כזו שיכולה להינתן
רק מרצון חופשי ,המבוסס על ידיעת העובדות
והתוצאות האפשריות מן המעשה לו הסכים .על כן
נפסק כי הסכמה שניתנה שלא בידיעת התוצאות,
21
כמוה כאי ידיעת מהות המעשה ,ולאו הסכמה היא.
מהן אם כן העובדות שצריך המטופל לדעת ,כדי
שהסכמתו לטיפול רפואי תבטא החלטה אוטונומית
 19חוק העונשין התשל"ז ,1977-סעיפים  23ו 24 -לפקודת הנזיקין.
FLEMING, THE LAW OF TORTS, NINTH EDITION, 1998 20
וכן כהן ,הערה  31לעיל ,עמ' 760
 21ד"נ  25/66בר-חי ואח' נגד שטיינר ואח' ,פד"י כ (327)4
( ;)14.10.1966ע"א  ,323/89פכרי קוהרי נגד מדינת ישראל ,פד"י
מה ( )21.2.1991( . 166-167 ,142 )2פסיקה עליה חזרו בתי המשפט
שוב ושוב.
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ותחשב הסכמה "אמיתית" ,הסכמה מדעת? בשלב
זה של הדיון אומר באופן כוללני ,אשר ידון במפורט
בהמשך ,שניתן לחלק את העובדות המשמשות
בסיס להחלטה בעניין רפואי לשני סוגים.
עניין הטיפולים השונים :הניסיון הקיים בטיפול
במצבים דומים ,הן באופן כללי ,ובפרט בהתייחס
לניסיונו של הרופא המטפל .עובדות אלה
מצויות בדרך כלל בידי הרופא ,מתוקף ידיעותיו
המקצועיות .אלה עובדות "אובייקטיביות" ,שכן
הן נלמדות בשיטות מדעיות ומבחנים סטטיסטיים,
ומתייחסות למחלה ולטיפול בה באופן כללי .כמו כן
הן מתייחסות למצבו הרפואי המיוחד של המטופל,
ככל שהוא נלמד מתוך הבדיקות הקליניות שעושה
הרופא ובדיקות עזר מבוססות-טכנולוגיה .מדובר
בעובדות "אובייקטיביות" אף אם בצירופן יש שונות
ממקרה למקרה ,ולכן אפשר שלא כל העובדות
הרפואיות דרושות לקבלת החלטה בעניינו של
המטופל – דווקא בשל המסוימות של מצבו .על כן
נבחין בין עובדות רפואיות שהן רלוואנטיות לקבלת
22

החלטה ,לבין עובדות רפואיות שאינן רלוואנטיות.
העובדות הרפואיות הרלוואנטיות הן מה שאנו
מכנים בשם "האינדיקציה הרפואית".
הסוג השני  -עובדות כלליות  -הן עובדות חוץ-
רפואיות המתייחסות לפרטים אודות תפקודו של
המטופל בחיי היום-יום ,מצבו המשפחתי ,מבנה
המשפחה ועיסוקם של בניה ,עיסוקיו כפרנסה,
תחביבים וכו' ,השקפותיו ,תוכניותיו וכיו"ב
פרטים שיכולים להשפיע על החלטותיו .עובדות
אלו הן עובדות "סובייקטיביות" ,המיוחדות לכל
מטופל ומצויות כרגיל בידיעתו של המטופל 23.מובן
שלא כל העובדות הכלליות קשורות להחלטה בדבר
 22לדוגמא מעניין סידי – הסקירה העל-שמעית לאיתור מומים
שלדיים היא עובדה רפואית ,הואיל והיא מתייחסת לאפשרות
מקצועית לאיתור מומים בעובר ,אך היא לא רלוואנטית על פי
הגדרתי ,הואיל ולא הייתה אינדיקציה רפואית לביצועה .
 23אם כי יש ולמטופל ידועות עובדות רפואיות ,ויש שגם בידיעת
הרופא עובדות כלליות ,מתוך תקשורת עם המטופל וסביבתו ,ובעיקר
אם הקשר בין השניים ממושך  ,כמו בין מטופל ל"רופא משפחה".
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הטיפול הרפואי המתאים במצב נתון ,אך יש מהן
24
הדרושות לשקלול הנתונים לצורך החלטה.
לקבלת החלטה בדבר בחירת דרך הטיפול הראויה
מבין הדרכים האפשרויות 25,יש צורך לדעת הן
את העובדות הרפואיות הרלוואנטיות ,שהן
האינדיקציה הרפואית ,והן את העובדות הכלליות
הרלוואנטיות.
העובדות הכלליות ידועות אמנם למטופל ,אך
לא בהכרח הוא מקשר בינן לבין ההחלטה שהוא
צריך לקבל בעניין הרפואי .כדי שהמטופל יוכל
לבחור בין האפשרויות בחירה אישית התואמת את
נסיבות חייו ,תוך מימוש האוטונומיה שלו ,עליו
לדעת גם את העובדות הרפואיות הרלוואנטיות
– את "האינדיקציה הרפואית" .מכאן ,כי המידע
הרפואי הדרוש להחלטה של המטופל ,הוא כלי
הכרחי ,המאפשר לו לקבל החלטה באופן אוטונומי
– מכשיר למימוש זכות היסוד לאוטונומיה .לפיכך,
הצורך של המטופל במידע הרפואי נדרש לו ככלי
למימוש חירותו .החירות עצמה ,זכות היסוד,
מתבטאת בזכות המטופל לבחור בין אפשרויות
הטיפול ,ובחובת הרופא שלא לפעול בדרך שונה
מזו שנבחרה על ידי המטופל.
אם תתקבל האבחנה שעשיתי ,מתבקש כי מה
שנחשב כיום – כעולה מפסק הדין בעניין פלונית
נגד מור -המכון למידע רפואי בע"מ – 26כ"זכות
למידע רפואי" ,היא זכות יסוד המבטאת את
האוטונומיה של האדם ,כלל איננה "זכות" ,אלא
היא "צורך" שיש למטופל לכלי הדרוש לו למימוש
זכות היסוד שלו ,כדי לאפשר לו לקבל באופן
אוטונומי את החלטותיו על שייעשה בגופו .ואמחיש
את האבחנה.
 24הנסיבות בעניין ע"א  4384/90ואתורי שמעון ואח' נגד בי"ח,
פד"י נא ( )4.3.1997( 171)2הן דוגמא לחשיבות של עובדות כלליות
לבחירת הטיפול .וכדוגמא נוספת נביא טיפול כלשהוא בציפורן של
זרת בידו של מטופל העוסק בנגינה בפסנתר כתחביב.
 25גם הימנעות מטיפול הנה לפעמים אפשרות.
 26ע"א  434/94פלונית נגד מור -המכון למידע רפואי בע"מ ,פד"י
נא (.)11.8.1997( 205 )4
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המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

אדם חולה אינו נהנה מן הזכות לשלמות גופו ,אשר
נשללה ממנו שלא על ידי אדם אחר .בהנחה שידועה
תרופה שיכולה לרפא את מחלתו ולהשיב לו את
שלמות גופו ,התרופה היא צורך ,תנאי שבלעדיו
אין ,למימוש זכותו לשלמות גופו .כך גם כשפעולה
רפואית כמו ניתוח יכולה להשיב לאדם את שלמות
גופו – יש לו צורך בשירות רפואי של ניתוח ,כדי
לממש את זכות היסוד לשלמות גופו .צרכים כמו
אלה לתרופה או לפעולה רפואית ,אנו מכנים בשם
"שירותי בריאות" .האם יש מי שחייב לספק לאדם
את כל שירותי הבריאות הדרושים לו לקיום זכות
היסוד לשלמות גופו? האם יש לאדם זכות יסוד
לשירותי בריאות בכלל?
נהוג לראות את הזכות לשירותי בריאות כזכות
חברתית ,כמו הזכות לחינוך והזכות לקיום בכבוד –
קורת גג ,מזון וכיו"ב .אמנם יש הסבורים כי זכויות
אלה הן ביטוי ל"כבוד האדם" ומעמדן כזכות יסוד
יונק מן הזכות לכבוד ,אך נראה שהדעה המקובלת
כיום היא כי אין זכויות אלה בגדר זכויות יסוד
מוכרות כחלק מן הזכות לכבוד 27,ואין הן עומדות
בשורה אחת עם "זכויות היסוד הקלאסיות"
העומדות לאדם – הזכות שלא יפגעו ואף יגנו על
חייו ,גופו וכבודו ,וזכותו שלא יפגעו בקניינו ,חירותו
האישית ,פרטיותו וצנעת הפרט שלו – כולן זכויות
הקבועות בישראל בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
כך גם הזכות לחופש העיסוק על פי חוק יסוד :חופש
העיסוק.
קביעה כזאת איננה צריכה להיות מרעישה אם אנו
ערים לעובדה כי גם זכות האדם לתנועה מוכרת
אמנם בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו במפורש,
אך רק באופן מוגבל 28,והזכות לשוויון ,כלל אינה
מנויה בחוק ,ואין בכך כדי לומר שזכות כזו אינה
קיימת ,אלא שיש לבחון היטב את תוכנה .רוצה
 27אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ'  415ובעמ'  ; 417א' כרמי ,בריאות
ומשפט ,כרך א עמ'  ; 798כהן ,הערה  ,13עמ' .605
 28סעיף  6לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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לומר – כעולה ממושכלות היסוד שצוינו בתחילה –
יש זכויות שחשובות בעינינו מאוד ,ולמרות זאת – לא
כל היקפן עומד בדרגת זכות יסוד חוקתית.
אין לומר כי הצורך במידע הרפואי הדרוש לקבלת
החלטה בדבר טיפול רפואי (להלן" :מידע רפואי")
הוא יסודי יותר או חשוב יותר מן הצורך בשירותי
בריאות אחרים ,כתרופות ,השתלת איבר וכיו"ב.
על כן ,אין זה מובן מאליו שהצורך במידע רפואי
עומד בדרגת זכות יסוד ,הנגזרת ישירות מן הזכות
לאוטונומיה ,כעולה מן הפסיקה החל מפסק הדין
בעניין פלונית 29,המתבססת על שורת פסקי דין
של בית המשפט העליון במהלך שנות ה 90-של
המאה הקודמת .נראה לי ,כי ההתייחסות לצורך
במידע רפואי כאילו הוא "זכות יסוד" שפניה
כפני האוטונומיה עצמה ,איננה מתבקשת מאותן
אסמכתאות ,כפי שאראה להלן.
הנשיא שמגר ,בפסק דינו בעניין רייבי 30המצוטט
רבות בפסיקה בהקשר זה ,קובע כי סטנדרט הגילוי
הנדרש מרופא עוצב "תוך התחשבות ,בראש
ובראשונה ,בזכות היסוד של הפרט לאוטונומיה".
זכות היסוד היא האוטונומיה ולא סטנדרט
הגילוי – שהוא ממאפייני המכשיר למימושה של
אוטונומיה .הכלי – גילוי המידע – עוצב לצורך
המטרה – הגנה על האוטונומיה של המטופל,
מתוך התחשבות במטרה ,אך הכלי נותר כלי ,ולא
הפך למטרה בפני עצמה .כמו שהזכות לתרופה או
לניתוח ,לא הפכו לזכות לשלמות הגוף.
בעניין שנדון בפסק הדין בעניין הסתדרות מדיצינית
הדסה עין-כרם נגד גלעד 31נדונה הדרישה למסור
דו"ח חקירה שנעשתה בבית החולים בקשר לטיפול
שניתן בו .קובע שם הנשיא ברק כי כנגד זכותו
 29ראה הערה .26
 30ע"א  3108/91רייבי נועם ואח' נגד דר' וייגל ואח'  ,פד"י מז ()2
 ,497סעיף ( 4ה) (.)12.5.1993
 31רע"א  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה עין-כרם נגד גלעד,
פד"י מט ( ,515 )2סעיף.)8.11.1995( 11
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של האדם לקבל מידע אודות הטיפול שניתן לו
בעבר" ,עומדת חובת הרופא ובית החולים למסור
לחולה את המידע שבידם באשר לטיפול שקיבל,
תוצאותיו עלילותיו"...הנשיא קובע כי זכות זו
לקבל מסמכים ,המתייחסת למעשים שנעשו בעבר,
"נגזרת מחובת הזהירות הכללית אשר הרופא ובית
החולים חבים לחולה .היא נגזרת מזכותנו לדעת
על עצמנו ,המהווה ביטוי לאוטונומיה של הרצון
הפרטי של האדם ומבטאת את כבודנו כאדם"...
הזכות לקבל מסמכים בה מדובר ,אינה זכות יסוד,
אלא זכות העומדת במדרגה שלישית .זכות הנגזרת
מ"חובת הזהירות הכללית" אשר בעצמה נגזרת
מן "הזכות לדעת על עצמנו" ,שרק היא הביטוי
לאוטונומיה של הפרט.
וזאת יש להטעים ,כי אין דומה ביצוע החובה
המוטלת על הרופא למסור למטופל דו"ח קיים
אודות מעשים שנעשו בעבר ,לחובה להכין ולהסביר
למטופל מידע על טיפולים רפואיים שונים ,סיכוייהם
וסיכוניהם ,כאשר אין אינדיקציה רפואית לחשש
של המטופל מפניהם .מוסיף שם הנשיא ברק
וקובע" :אכן ,כשם שיש לו לאדם זכות לדעת מה
ייעשה בגופו ,כן עומדת לו הזכות לדעת מה נעשה
בגופו...הנה כי כן ,זכותו של אדם על גופו ,חירותו
לקבל החלטות באשר לגופו...כל אלה מחייבים לא
רק לקבל את ההסכמה מדעת לכל טיפול שיעשה
באדם בעתיד ,אלא מחייבים גם ליתן לאדם כל
מידע הקיים באשר למה שנעשה בו בעבר...על כן
זכאי האדם ,אם הוא רוצה בכך ,לדעת מה הטיפול
שהוא עומד לקבל ,ומה הטיפול שהוא כבר קיבל"...
(ההדגשות אינה במקור – ר.ע .).עינינו הרואות –
הנשיא ברק דן במידע עובדתי ולא במידע סברתי.
אודות טיפול שכבר ניתן למטופל בפועל בעבר
ואודות הטיפול שינתן לו בעתיד .הזכות למידע
עובדתי יכולה להילמד מן הזכות למידע סברתי,
אך ההיפך אינו בהכרח נכון .הזכות בה מדבר
הנשיא ברק ביחס לעתיד הנה הזכות להחליט ,ולא
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"הזכות" לקבל מידע ,שהוא כלי הדרוש להחלטה.
התייחסות זו תואמת לדעתי את עמדתו של הנשיא
ברק ביחס למעמדה של עצם הזכות לבריאות,
כזכות חברתית ,שאיננה זכות יסוד כמפורט לעיל.
העולה מכל האמור הוא כי בקשר שבין רופא
למטופל ,צריך הרופא לכבד את כבוד האדם של
המטופל ,המתבטא בין היתר באוטונומיה של
המטופל להחליט מה הטיפול הרפואי שינתן לו.
המטופל הוא המחליט ולא הרופא – זה הביטוי
הישיר לאוטונומיה של המטופל בקשר שלו עם
הרופא 32.כך הדבר בין אם הקשר בין הצדדים הוא
קשר חוזי ,במסגרת "רפואה פרטית" ,ובין אם
הקשר במסגרת מוסדית – "ברפואה הציבורית".
זאת משום שכפיפות הרופא להחלטת המטופל
נובעת הישר מן ההגנה על הזכות היסודית ביותר
של אדם ,החופש להחליט מה ייעשה בגופו ,ולא
מתוכן ההתקשרות שביניהם .כפיפות זו של הרופא
למטופל היא נורמטיבית ובלתי מותנית ,ויסודה
אינו בהתקשרות חוזית 33.והואיל ואמרתי כי
מימוש האוטונומיה של המטופל בתהליך הרפואי
אפשרי רק תוך ידיעת העובדות הנוגעות לו ,מכאן
נובעת ההכרה בצורך של המטופל בקבלת מידע
רפואי הנוגע לעניין – המידע שאינו בידו – ומכאן
גם כי יש לראות צורך זה כצורך בשירותי בריאות.
עתה נשאלת השאלה אם וכיצד מוכרת בחוק הזכות
של צורך זה.
 32אף כי אין בכך כדי לומר שהרופא חייב לקיים את הוראות
המטופל אם הן נוגדות את שיקול דעתו המקצועי או את מצפונו.
למצב שבו סותר רצון המטופל את שיקול הדעת המקצועי של
הרופא או את תפישותיו ראה .Torts and Compensation 2nd Ed
 33יש הטוענים כי זכויות האדם מחייבות רק את השלטון כלפי
הפרט ,וגם זאת רק כשהוא פועל במסגרת תפקידיו השלטוניים וכי
אין פרט מחויב לפעול לקיום לזכויות אדם של פרט אחר .יישום
מוחלט של התפישה זו על יחסי מטופל ורופא מביא לתוצאה בלתי
מתקבלת על הדעת ,המאפשרת לרופא ומטופל להסכים על קשר
שבו לא ישמרו זכויות אדם של המטופל .הסכמה כזו היא לפחות
בלתי מוסרית וסותרת את תקנת הציבור ועל כן היא מאיינת את
תוקפו של החוזה (סעיף  30לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג-
 .)1973לפיכך ,בלי קשר לשאלה הכללית ,חייב הרופא בכבודו של
המטופל כאדם ,גם במסגרת הרפואה הפרטית .לשאלה הכללית
ראה אהרן ברק ,הערה  18לעיל ,שם בעמ'  442ואילך וכן בעמ' 679
ואילך והאסמכתאות הנזכרות שם.
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מאז קום מדינת ישראל ,ואף לפני כן ,לפחות ביחס
לחלק מן היישוב היהודי בא"י ,פעלו בישראל
מוסדות בריאות ציבוריים 34,הן קופות החולים
שהוזכרו כבר לעיל ,אשר סיפקו שירותי בריאות על
פי הסדרים וולונטריים שהקנו זכויות חוזיות או
מעין חוזיות לחברים בהם .רוב הפעילות בתחום
הבריאות בארץ נעשתה ונעשית בעיקרה במסגרות
אלה גם היום .מזה למעלה מ 40-השנים הראשונות
לקיום המדינה ,חלה על תחום הרפואה בארץ,
חקיקה מנדטורית אשר הוחלפה בהדרגה בחקיקה
ישראלית .החקיקה הסדירה תחומים שונים
הנוגעים לרפואה ,כרישוי העיסוק בה ,פיקוח על
מוסדות וכיו"ב ,אך הזכות לשירותי בריאות על פי
חוק ,הוקנתה לאדם בישראל רק עם חקיקת חוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד( 1994-להלן:
"חוק הביטוח") ,ופותחה עם חקיקת חוק זכויות
החולה ,התשנ"ו( 1996-להלן" :חוק זכויות החולה").
הזכות לשירותי בריאות שמקנה חוק הביטוח הנה
זכות קונקרטית שהיקפה מוגדר בחוק ,ואינה
הצהרה על זכות ערטילאית או ערך מנחה כפועלו
של חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו .סעיף  3לחוק
הביטוח קובע כי הזכות לשירותי בריאות מוקנית
לכל "תושב" במדינת ישראל וכי השירות יינתן
"באיכות סבירה"  -לא פחות ,אך גם לא יותר.
הצורך של פרט בשירות יקבע "לפי שיקול דעת
רפואי" והחובה לספקו מוגבלת לפי מסגרת תקציב
שיועמד לכך 35.אחרונה בסעיף זה היא דווקא
ההוראה כי "שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה
על כבוד האדם ,הגנה על הפרטיות ושמירה על
36
הסודיות הרפואית".

סעיף  6לחוק הביטוח קובע את מהות שירותי
הבריאות להם זכאי תושב ,ובהם לענייננו ,שירותי
רפואה מונעת וחינוך לבריאות ,אבחון רפואי,
אשפוז ,הספקת תרופות ומכשירים ועוד .אין
בתחומים המנויים התייחסות למסירת מידע,
דהיינו ,אין בחוק התייחסות להסבר על הטיפול
הרפואי המוצע ויתר רכיבי המידע הרפואי ,ייעוץ
בעניינים הרפואיים עצמם או בדבר סוגי השירות
הרפואי הניתן וזה הקיים בפועל אך אין התושב
זכאי לו בגדר החוק .האם המשמעות של שתיקת
החוק בעניין זכותו האדם לקבל מידע היא שאין
לאדם זכות לקבלת הדרוש לקבלת החלטה בדבר
טיפול רפואי? קשה להניח שזה המצב על פי החוק.
או שמא יש לומר שהמחוקק לא ראה את המידע
הרפואי כשירותי בריאות? אפשר ,אך גם אם כך,
אין בדבר כדי לשנות את מהותה של הזכות למידע
רפואי מצורך ,שהוא שירותי בריאות – זכות
חברתית ,לזכות יסוד חוקתית.
בעוד חוק הביטוח מקנה לאדם זכויות קונקרטיות,
אשר לענייננו טעונות פירוש ,הרי שחוק זכויות
החולה מכריז כבר בסעיף  1כי מטרתו היא "לקבוע
את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל
טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו" .הזכות
למידע רפואי מקבלת בחוק זה התייחסות מפורשת
במספר הקשרים.
לענייננו נציין ,כי בעוד חוק הביטוח הקנה לתושב
זכות לשירותי בריאות "באיכות סבירה" ,אותם
מתחייבת המדינה לספק באמצעות קופות החולים,
הרי שחוק זכויות החולה קובע כי מטופל זכאי
לקבל טיפול רפואי "נאות" 37,ואין הכרח שיש
זהות בין הסטנדרטים ,כפי שנראה בהמשך.

 34אם כי אפשר שגופים אלו היו או אף הנם בעלי אופי "דו-מהותי",
דהיינו -גופים פרטיים בעלי מאפיינים של גוף ציבורי ,וחלקם גופים
פרטיים .אבחנה זו אינה רלוואנטית לדיון זה כאמור בהערה 15
לעיל ,וראה ע"א  294/91חברה קדישא גחש"א נגד קסטנבאום ,פד"י
מו ( ;)30.4.1992( 530 ,464 )2אהרן ברק ,הערה  ,18שם עמ' . 679
 35סעיף (3ב) לחוק הביטוח במשולב עם סעיף  13אליו הוא מפנה וכן
סעיף  8לחוק ותוספותיו.
 36סעיף ( 3ה) לחוק הביטוח.
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חובת המטפל לנהוג במטופל ב"כבוד" קבועה
במפורש גם בסעיף  10לחוק זכויות החולה,
ומכללא במספר הוראות נוספות .גם זכות המטופל
 37סעיף  5לחוק הזכויות.
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מדור משפט רפואי

למידע אודות טיפול שבוצע בו בעבר ,עניין שנדון
בפסק הדין בעניין גלעד 38,מוסדר במפורש במספר
39
הוראות.
חוק זכויות החולה הוא חוק רגיל ולא חוק יסוד,
אך הוא מבהיר כבר בסעיף  1שבו את תכליתו-
לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי .אין
חולק על כך שחוק רגיל איננו יכול להקנות מעמד
חוקתי לזכות 40.לפיכך ,אם הזכות למידע רפואי
היא ,כסברתי ,זכות חברתית לשירותי בריאות,
שהיא עצמה נגזרת מזכות לבריאות ,ותכליתה
לשמש ככלי עזר למימוש האוטונומיה ,כאש נעשה
שימוש בשירותי בריאות אחרים ,כזו היא נשארת
גם לאחר שהוסדרה בחוק רגיל .תוצאת החוק היא
שכעת לא ניתן לומר שזכות זאת אינה קיימת,
הואיל ולא ראוי לגזור זכות חברתית הישר מן
המושג "כבוד האדם" 41.יתירה מכך ,אם מדובר
בזכות הנגזרת מן האוטונומיה ,כי אז מדובר
בזכות מסוג "חירות" ,שאיננה מטילה על הזולת
חובה פוזיטיבית ,אלא רק חובה להימנע מפגיעה
בה ,ולא כך הדבר על פי חוק זכויות החולה 42.על כן
נכון לדעתי לומר שמקור הזכות למידע רפואי כיום
הוא בחוק זכויות החולה ,חוק שתכליתו לקבוע
את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי ולהגן על
פרטיותו וכבודו .להגן על כבוד האדם – לרבות על
האוטונומיה שלו .הווה אומר – את חוק זכויות
החולה יש לפרש לאור תכליותיו ,וביניהן התכלית
להגן על האוטונומיה .לתכלית זאת יוצר החוק כלים,
ביניהם הזכות למידע רפואי .הוא שאמרנו – הזכות
למידע רפואי היא זכות לכלי עזר ,חשוב כשלעצמו,
הדרוש למימוש האוטונומיה ,ולא פן מפניה של
האוטונומיה עצמה.
 38ראה הערה . 31
 39סעיף  18המקנה למטופל זכות כללית לקבל מידע ,סעיפים 21
(ב) ו( -ד) הדנים בועדת בדיקה וסעיף (22ה) העוסק בועדות בקרה
ואיכות ,בנוסף להוראות בעניינים אחרים שיש להן השפעה גם
לעניין זה.
 40אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ' .378
 41אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ' . 416-419
 42אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ' .362
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עיקרה של הזכות למידע רפואי ,החלק המתייחס
למידע הדרוש למטופל לצורך החלטה בדבר טיפול
רפואי עתידי ,מוסדר בסעיף  13לחוק ,המצוי בפרק
ד' ,שעניינו הסכמה מדעת לטיפול רפואי .בסעיף 13
(א) לחוק נקבע העיקרון שלא יינתן טיפול רפואי
למטופל אלא אם כן נתן לכך הסכמה מדעת וסעיף
( 13ב) קובע את גדרה של הזכות המוקנית למטופל
למידע רפואי כמו האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות
(הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
תיאור המהות ,ההליך ,המטרה ,התועלת הצפויה
והסיכויים של הטיפול המוצע; הסיכונים הכרוכים
בטיפול המוצע ,לרבות תופעות לוואי ,כאב ואי
נוחות; סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים
חלופיים או של העדר טיפול רפואי ועובדת היות
הטיפול בעל אופי חדשני.
למהות המבחן בדבר היקף המידע הרפואי שבו חייב
הרופא סובל נוסח הסעיף יותר מפרשנות אחת.
האם מדובר במידע שדרוש למטופל סביר ,בהתעלם
מן המטופל הספציפי על נסיבותיו המיוחדות?
או במידע שדרוש למטופל הספציפי באופן סביר
– דהיינו :כמו שהיה דרוש למטופל הסביר לו עמד
בנסיבות המטופל הספציפי?
ניתן אם כך לסכם ולומר שהזכות למידע רפואי
היא זכות לסיפוק של "צורך" ,במסגרת צרכי אדם
לשירותי בריאות .זכות חברתית אשר כשלעצמה
איננה זכות יסוד חוקתית ,ואשר הוכרה על ידי
המחוקק בחוק זכויות החולה .תכליתה ליתן בידי
אדם הנזקק לטיפול רפואי את המידע הרפואי
הדרוש לו באופן סביר ,לבחור בעצמו ,תוך מימוש
האוטונומיה שלו – שהיא אכן זכות יסוד חוקתית
על חוקית הכלולה במושג "כבוד האדם"  -בין
האפשרויות השונות להתמודדות עם מצב רפואי
נתון.
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אם לא תתקבל עמדתי זאת ,הרואה במידע הרפואי
סוג של שירות רפואי ,כי אז יש להתייחס לזכות
למידע רפואי כזכות שהיא פן מפניה של האוטונומיה
עצמה ,כעמדת בתי המשפט מפס"ד פלונית 43ואילך.
לפי תפישה זאת צריך לומר כי הזכות למידע ,כפן
של האוטונומיה עצמה ,היא זכות אשר עברה
קונקרטיזציה ומעמדה הוא כזכות יסוד חוקתית
פרטיקולארית 44.משמעות הדבר היא ,שעקרונית
אין עוד תחולה לאוטונומיה עצמה – זכות המסגרת,
ממנה נגזרה הזכות הקונקרטית – היא הזכות למידע
רפואי 45.עם זאת ,הזכות שנגזרה אינה מאבדת
ממעמדה כזכות יסוד חוקתית על חוקית 46,והיקפה,
כפי שאמרנו גם ביחס לזכות חברתית שהוכרה על
ידי המחוקק ,יקבע מלשון החוק ,שתפורש על פי
תכליתה .למעמדה של הזכות למידע ,כזכות חברתית
חקוקה ,כגישתי ,או כזכות יסוד פרטיקולארית,
יכולה להיות משמעות ,במקרה שצריך לאזן בין
זכויות שונות כפי שנראה בהמשך הדיון.
חובה המוטלת על הרופא כנגד הזכות העומדת
למטופל
47

את החובה שכנגד זכותו של המטופל למידע הרפואי
מטיל חוק זכויות החולה על המטפל-הרופא .זאת
חובה פוזיטיבית ואין היא חובה להימנע מפגיעה
בזכותו של המטופל 48,חובה ,שלצורך אכיפתה
עלולות להיות מוטלות על המטפל סנקציות
אזרחיות ,או אף פליליות על הפרתה .על כן ,יש
לדרוש במהות חובה זאת כדי לקבוע את היקף
הזכות של המטופל.
עקרון יסוד בתפישת העולם הדמוקרטית הוא
שלאדם עומדת "חירות" ,היא הרשות לפעול כהבנתו
 43הערה  26לעיל.
 44לקונקרטיזציה של זכויות וכן דפנה ברק -ארז ,עוולות חוקתיות,
עמ' .16
 45אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ' . 390
 46אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ' . 358-360
 47סעיף (13ב) רישא לחוק זכויות החולה .
 48להבדל בין זכות פוזיטיבית לבין הזכות לאי פגיעה ראה :אהרן
ברק ,הערה  18שם בעמ' .362
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למימוש אישיותו ורצונותיו ,ככל שאין בכך לפגוע
בחירותו של הזולת 49,ואל לה לחברה להטיל על
הפרט חובות ,אלא מתוך ובמידה ההכרחית להגנה על
חירות הזולת ,או מתוך דאגה לאינטרסים ציבוריים
הקשורים בעצם קיומה של חברה דמוקרטית
מאורגנת וסדריה ההכרחיים 50.הטלת חובה על רופא,
כפרט ,לקיים את זכותו של המטופל ,כפרט אחר
בחברה ,לשירות ציבורי שהוא קבלת מידע – שירותי
בריאות – סותרת את העיקרון האמור .יש בה פגיעה
בחירותו של הרופא ,שהיא זכות אדם חוקתית על
51
חוקית ,הקבועה בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
אלא שאת החובה הטיל החוק על הרופא רק מתוקף
תפקידו כרופא ,ואין היא מוטלת על כל אדם .לכך
יש שתי תוצאות – הראשונה היא שאת היקף החובה
המוטלת על הרופא יש לקבוע בהתחשב בשיקולים
רפואיים מקצועיים במסגרתם פועל הרופא .השנייה
הנה שאם כך ,אפשר שעניין לנו גם בחופש העיסוק
של הרופא .תכליתו של המפגש בין הרופא למטופל
נוגעת לבריאותו ותפקודו ,הפיסיים והנפשיים
של המטופל ,שהיא בראש מעייניו של המטופל,
וכדרוש הם גם עומדים בראש מעייניו של הרופא.
עניינו של הרופא במטופל נובע בוודאי מסיבות
אגואיסטיות ,לגיטימיות כשלעצמן ,אך גם ובראש
וראשונה מסיבות אלטרואיסטיות .עיסוק ברפואה
דורש השקעת משאבים רגשיים מתמשכים ,שהם
הכרחיים לטיפול באנשים במצבי בריאות קשים,
תוך נשיאה באחריות מוסרית הנובעת מהעיסוק
בדיני נפשות .אין ספק שבחירתו של אדם לעסוק
במקצוע הרפואה אינה נובעת רק משיקולי פרנסה
וממון והיא מבטאת פעילות של הרופא ,הכרוכה
במקורה ובתכליתה בעיצוב אישיותו כאדם.
חופש העיסוק של הרופא הוא חירות ,הנגזרת
מן האוטונומיה של הרצון האישי ומבטאת את
 49קאנט ,הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות ,עמ' .133
 50מיל ,על החירות ,עמ' ; 148-150אהרן ברק ,הערה  18שם בעמ'
.385
 51לכך שזכויות חברתיות כמו הזכות לבריאות ,לשיכון ולחינוך
אינן זכויות יסוד הנגזרות מכבוד האדם ואין להטיל על פרט חובה
לקיימן ראה אהרן ברק  -פרשנות במשפט ,עמ' .364
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אישיותו ומעמדו החברתי .כדברי הנשיא ברק:
"טול מהאדם את חופש העיסוק ונטלת ממנו
את צלם האדם .טול מהאדם את החופש לבחור
מקצוע ונטלת ממנו את טעם החיים .מכאן הערך
החוקתי הגבוה של חופש העיסוק ,הנגזר מכבוד
האדם ומיכולתו לפתח את אישיותו תוך שמירת
52
כבודו."...
מובן שחופש העיסוק ,ככל זכות יסוד ,אינו זכות
מוחלטת 53.היקפה קבוע בחוק ומוטלות עליה הגבלות
מכוחן של זכויות יסוד חוקתיות אחרות ,אך ראינו,
שזכות המטופל למידע רפואי הדרוש לו להחלטה
בדבר טיפול רפואי שמוצע לו היא זכות לשירותי
בריאות ,זכות שנראה אינה זכות יסוד חוקתית.
האומנם מצדיקה זכות זו של המטופל ,הטלת חיוב
פוזיטיבי בלתי מוגבל על הרופא? חיוב נורמטיבי
פוזיטיבי ,שיש בו פגיעה בחירות ובעקיפין סכנה
לחופש העיסוק של הרופא? לו דננו בחובת הזהירות
של הרופא כלפי שלמות גופו של המטופל ,היינו דנים
בהתנגשות בין זכויות יסוד של השניים – שלמות הגוף
של האחד כנגד חופש העיסוק של השני .אך כאמור,
לא אלה פני הם הדברים.
זאת ועוד – בהתייחסותנו לחובה שאנו מטילים על
רופא במסגרת עיסוקו ,לקיים זכות של המטופל
לשירותי בריאות ,עלינו לשקול את זכויותיו של
הרופא גם לאור אינטרס של הציבור .שהרי אם
יוטלו על הרופא חובות שלא ניתן לעמוד בהן ,או
חובות שהן קשות מנשוא ,כשהן מצטרפות לקשיים
הטבעיים של העיסוק ברפואה ,עלולות הן להרחיק
אנשים מעיסוק במקצוע ,דבר שיעמיד בסכנה את
קיומם של שירותי הבריאות – תוצאה נוגדת את
תקנת הציבור 54.ובהעמדת זכות לפרט תוך פגיעה
בזכות דומה לפרטים אחרים – יצרנו זכות חסרת
55
משמעות.
 52אהרון ברק -פרשנות במשפט ,עמ'  ; 583מיל ,על החירות.
 53אהרן ברק  -פרשנות במשפט ,עמ' .580

 54יוסי גרין ,משפט ורפואה יחסי חולה – רופא ,עמ' . 110-112

סיכום המסגרת הנורמטיבית לדיון
מברור המסגרת הנורמטיבית לדיון ,עלה כי את
היקף הזכות העומדת למטופל לקבל מן הרופא
מידע רפואי הדרוש לו לצורך החלטה אם להסכים
לטיפול רפואי מוצע ,יש לבחון לאור חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,חוק יסוד :חופש העיסוק,
חוק זכויות החולה ,ובהתחשב גם בחוק הביטוח.
את השיקולים הדרושים לקביעת היקף הזכות
נברר להלן ,תוך בחינת המושגים שבסעיף  13לחוק
זכויות החולה ,הקובע את זכות המטופל למידע
רפואי ,ולאור השלבים בהפעלת שיקול הדעת
בתהליך קבלת ההסכמה מדעת לטיפול רפואי.
"מידע רפואי"  -משמעות לשונית ותכליתית
בסעיף  2לחוק זכויות החולה ,הוא סעיף ההגדרות,
מצויה הגדרה כוללנית ביותר ל"מידע רפואי" -
"מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני
או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו".
הגדרה זו היא הגדרה מצמצמת ,שכן על פי לשונה
היא מוציאה מן הכלל כל מידע שאינו "מתייחס
באופן ישיר" למטופל או לטיפול שניתן לו בפועל.
כך לא כלולים בהגדרה תכנית טיפול שתכנן הרופא
אם לא יצאה אל הפועל ,תוכנם של דיונים אודות
דרכי הטיפול האפשריות ,הערכות על ההתפתחויות
הצפויות עם טיפול או בלעדיו ,פרטיכלים של ועדות
בירור לסוגיהן וכיו"ב .ואכן ,במספר הוראות נוספות
בחוק יש התייחסות לסוגים נוספים של מידע ,לפי
המקום בו נמצא המידע והתכלית שביצירתו .כך,
בסעיף  2לחוק מצויה הגדרה של "רשומה רפואית"
– "מידע  ....המתועד בדרך של רישום או צילום ,או
בכל דרך אחרת ,לרבות התיק הרפואי של המטופל
שבו מצויים מסמכים רפואיים על אודותיו" ופרק
ה' לחוק קובע את הזכות לקבל ממנה פרטים; סעיף
 6לחוק קובע את זכות המטופל לדעת את זהות

 55אהרן ברק -פרשנות במשפט עמ' .382
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המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

המטפל; פרק ו' לחוק עוסק בועדות בדיקה וועדות
בקרה ואיכות וגם בזכות לקבל מידע שבידיהן.

פעולות אבחון רפואי ,טיפול רפואי מונע ,טיפול
פסיכולוגי או טיפול סיעודי".

כל אלה ,בנוסף לסעיף (13ב) בו אנו עוסקים ,המצוי
בפרק ד' לחוק ,שעניינו הסכמה מדעת ,ומגדיר מהו
מידע רפואי לעניין הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

האמור נותן בידינו עקרונות מופשטים בהם לא
הסתפק המחוקק אשר הדגים את יישומם בהמשך
הסעיף בשורה בלתי ממצה של נתונים ,המנחים
את שקול הדעת להחלטה מהו מידע הדרוש לקבלת
החלטה על ידי המטופל אם להסכים לטיפול רפואי
מוצע .כפי שנראה מרחיבים הנתונים את הגדרת
המידע הרפואי ,אל נתונים שאינם בגדר אלה
המתייחסים באופן ישיר למצב המטופל והטיפול
המוצע ,למרות האמור בסעיף ההגדרות.

העולה מן האמור הוא שלמעשה אין ההגדרה של
"מידע רפואי" מתמצה באמור בסעיף ההגדרה והיא
איננה מצטמצמת למשמעות הלשונית של המילים,
אלא היא משתנה על פי הדרך בה נוצר המידע
והתכלית לשמה נוצר .זאת ,כפי שעולה מהוראות
החוק בהקשרים השונים ,בהתחשב באיזון
אינטרסים וצרכים של המטפלים ,המטופל עצמו
וצדדים שלישיים .לפיכך ,את המשמעות המלאה של
המונח "מידע רפואי" עלינו לחפש תמיד לפי ההקשר.
ואכן ,הגדרת "מידע רפואי" בסעיף (13ב) לחוק
מיוחדת לקבלת הסכמה מדעת ,והמבחן הראשון
הקבוע בה מתייחס אל המטרה לשמה ניתן המידע
למטופל .כלשון החוק " -מידע רפואי הדרוש...
56

לשם קבלת הסכמה מדעת ...לטיפול המוצע."...
אין מדובר בהגדרה מעגלית ,אלא במבחן המתמקד
במטרה לשמה נמסר המידע .המבחן מפנה אותנו אל
אותו מידע הדרוש לאדם כדי שיוכל לתת הסכמה
מדעת לטיפול המוצע ואליו בלבד.
העולה מן החוק הוא איפה ,שמהותו של המידע
הרפואי תקבע על פי תכלית החוק ומטרתה של
הדרישה להסכמה מדעת -להגן על כבודו של
המטופל ,דהיינו על האוטונומיה שלו בקבלת
ההחלטה .זאת על ידי מתן המידע "המתייחס
באופן ישיר" למצבו של המטופל ,אשר דרוש לו
לקבל החלטה אוטונומית אם להסכים לטיפול
הרפואי המוצע לו ,כמוגדר בסעיף  2לחוק באופן
רחב ביותר ברשימה מדגימה ולא ממצה – "לרבות
 56לפיכך לא מדובר במידע הדרוש לאדם כדי לדעת על עצמו או
על טיפול שניתן לו בעבר ,כזכותו שנדונה בפסק דין גלעד ,הערה 31

לעיל ,אלא רק מידע הדרוש לצורך הטיפול הרפואי העתידי.
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מניתוח הנתונים המנחים לקביעה מהו המידע
הרפואי הדרוש לקבלת החלטה בדבר טיפול רפואי,
אותו נערוך כאן ,עולות ,כפי שנראה ,שתי מסקנות:
האחת – היקף המידע הרפואי שיכול להיחשב
כדרוש לקבלת החלטה הוא כה רחב ,עד כי קיים
סיכון שריבוי המידע שיימסר יקשה על המטופל
לקבל החלטה אוטונומית .השנייה – אם משמעות
החוק היא כי המידע הרפואי הדרוש למטופל
לקבלת החלטה הנו המידע "הדרוש לו" באופן
סובייקטיבי בהתחשב בעובדות הכלליות ,בהינתן
עובדה שהרופא אינו יודע את העובדות הכלליות
ובהתחשב בכך שמדע הרפואה ,היסוד לדרכו
של הרופא ,מבוסס על סטטיסטיקות ,שהן מדד
אובייקטיבי המתייחס לאדם הסביר ולא לאדם
מסוים ,קיימת בעיה אמיתית של פער בין המידע
שחובה למסור למטופל ,לבין זה שניתן לצפות מן
הרופא למסור.
()1האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של
מצבו הרפואי של המטופל
אבחנה מתייחסת ישירות למצבו של המטופל בטרם
טיפול ,ומתארת גם מסקנות רפואיות המגדירות
את הגורמים למצב הקיים .האבחנה נעשית על
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סמך האנמנזה ,הכוללת גם מידע שהרופא מקבל
מן המטופל 57ועל סמך בדיקה גופנית ובדיקות
טכניות.

בפני המטופל את כל פרטי המידע הרפואי ,על
מנת שיחליט איזה בדיקות לבצע ומאיזה להימנע
ובאיזה סדר לבצע את הבדיקות.

מגוון הבדיקות הטכניות האפשריות יכול להיות
גדול ,ולא כל הבדיקות נטולות סיכון כשלעצמן.
על כן ,בדרך אל האבחנה ,על הרופא להפעיל
שקול דעת ולבחור את הבדיקות שיבוצעו ואת
סדר הקדימויות לפיו יבוצעו .בדיקות נכללות
בגדר טיפול רפואי כמוגדר לעיל ,ועל כן ,אף
ההחלטות אלה אמורות לכאורה להתקבל על
ידי המטופל לאחר שקיבל מידע אודותיהן .זאת
ועוד – בחירת הבדיקות וסדר ביצוען נעשית על
ידי הרופא בהסתמך על הסתברות לגילוי ממצא.
בכך מסנן הרופא את הבדיקות ,ומתאפשרת
החלטה בדבר הבדיקות הנחוצות כדי שניתן יהיה
לבצען במועדים מתאימים .כשמדובר בהתייעצות
במסגרת הרפואה הציבורית ,לא כל הבדיקות
ממומנות על ידי מערכת הבריאות ,ויש שבדיקות
ממומנות על ידי המערכת הציבורית במצב מסוים
אך לא באחר ,כעולה גם מפסק הדין בעניין סידי.
קביעת הבדיקות שימומנו על ידי מערכת הבריאות
הציבורית נעשית על פי שקלול של ההסתברות
לממצא חולני ,עלות הבדיקה ומשמעות המחלה.
כל אלה יחדיו מגדירים למעשה את "האינדיקציה
הרפואית".

לא זו אף זו ,יש ובחירת הבדיקות הדרושות נעשית
גם לפי עובדות כלליות רלוואנטיות 58,שאיתורן

אם נגדיר את היקף המידע הרפואי לו זכאי
המטופל באמצעות האינדיקציה הרפואית ,הרי
שכבר בכך הגבלנו את היקף המידע הרפואי
הרלוואנטי הנמסר ,לזה המקובל על הרופאים
בהתחשב במטופל הסביר ולא במטופל ספציפי,
ושללנו קביעה של היקף החובה על פי הצרכים
הסובייקטיביים של המטופל המסוים .אם מסקנה
זו איננה רצויה ,כי אז נצטרך לומר שיש להתעלם
מן האינדיקציות הרפואיות ובכל מצב להביא
 57צורך שיכול להביא לקשיים עקב מגבלות של המטופל לתאר את
קשייו ,מגבלות תקשורת שפתית וכיו"ב.
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מחייב שיתוף פעולה בין הרופא למטופל .עד
איזה פירוט צריך הרופא לרדת בתיאור הבדיקות
אפשריות על כל הכרוך בכל אחת מהן ,התועלת
שהן יכולות להביא ו/או סיכונים הכרוכים בהן,
כדי לעמוד על העובדות הכלליות הרלוואנטיות?
בעיה מיוחדת יוצרות עובדות שנותרות בלתי
ידועות גם לאחר שבוצעו הבדיקות האפשריות .אי
לקיחתן בחשבון מראש ,עלולה לחייב מתן הסבר
עם גילוין ,שעשוי להתרחש במהלך הטיפול רפואי,
כשהמטופל במצב שאינו מאפשר החלטה ,כבמהלך
ניתוח כשהמטופל מורדם ,ואפילו באלחוש אזורי
59

וספק אם מצבו מאפשר הפעלת שיקול דעת.
הפסקת הניתוח לצורך התייעצות וקבלת החלטת
המטופל קשה למטופל דווקא 60,גם אם אינה כרוכה
בסיכון חייו או בנזק חמור ובלתי הפיך .אלא שמצב
זה קשה גם לרופא ,האמון על התחשבות בהרגשתו
של המטופל ואשר מניעת סבל ממנו הוא עיקר
בתפישת עולמו.
הפרוגנוזה היא הערכת המהלך הרפואי הצפוי .היא
מורכבת משלבי התפתחות עוקבים ,הבאים ביחסי
סובב ומסובב ,זה אחר זה .עד איזה מרחק ,בערכים
של זמן ,צריך הרופא להסביר את ההתפתחויות
האפשריות הצפויות? יש והתפתחות מסוימת
 58עובדות אלה אינן ידועות לרופא  -כמו החלטה לבצע בדיקה
לטיי זקס בטרם הריון ,כששני בני הזוג ממוצא אשכנזי ,וצורך
בבדיקות מיוחדות אחרות כשיש מקום לחשד בדבר מחלות אחרות
האופייניות לאנשים ממוצא מסוים .ראה אזר ונירנברג ,רשלנות
רפואית וסוגיות בנזיקין , 1994 ,עמ' .182
 59הערה .21
 60שכן הדבר כרוך בהערת המטופל ,המתנה להתאוששותו המלאה
והרדמה מחדש  -ראה ע"א (תל-אביב-יפו)  3201/02אליעזר
זוליאט נגד בי"ח שיבא תל השומר ואח' ,תק-מח .8528 ,)3(2005
(.)8.11.2005
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המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

עלולה להביא להתפתחויות חלופיות בשלב הבא
של המחלה .יש וההתפתחויות האפשריות ,כולן או
חלקן עשויות להפחיד את המטופל ,באופן שיכוון
אותו להימנע מטיפול מתאים .יש גם הסבורים כי
עצם הקושי הרגשי פוגם בהתמודדות עם מחלה.
האומנם אין להימנע מכך? גם כאשר הצורך בטיפול
הכרחי ,כמו במקרה של הרדמה לצורך גרידה לאחר
הפלה? האומנם חובה להפחיד את האישה השרויה
בקושי רגשי בשל אבדן העובר? 61האומנם יש לחייב
את הרופא לבצע פעולת הפחדה?
( )2תיאור המהות ,ההליך ,המטרה ,התועלת
הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע;
המהות וההליך
פרטי מהות הטיפול וההליך כוללים מידע אודות
תרופות והרכבן ,מכשירים רפואיים ,פרוט השלבים
הטכניים של הטיפול וכיו"ב .האומנם יכול המטופל
62

שלא למד את מקצוע הרפואה להבין את הפרטים?
האומנם רוצה ויכול כל מטופל להיכנס לפרטי
הפרטים הטכניים של פעולות שיבוצעו בגופו? האם
אין בדרישה למסור למטופל פרוט זה באופן שיהיה
מובן לו ,כתנאי לקבלת הסכמתו לטיפול ,כדי
להעלות את רף האינטליגנציה הדרוש למטופל כדי
שיוכל לתת הסכמה תקפה ,ובכך לשלול ממי שאינו
נהנה מאינטליגנציה "מספקת" את עצם הטיפול
הרפואי? האם אין חשש כי בקביעת רף נמוך של
כשירות כדי לפגוע בעצם זכותו של מטופל לקבל
טיפול רפואי ,בשמה של האוטונומיה?

 61ת"א (חיפה)  - 20357/02פלונית ואח' נ' קופת חולים של
ההסתדרות הכללית  ,תק-של .)21.8.2005(5728 ,)3(2005
 62ראה ע"א  1003/02שמיע נגד דר' חייט ואח' ,תק-מח2005 ,
( )8.11.2005( 10933 )4בו נדונה תביעתה של אישה אשר ביקשה
השתלה של שיניים ובתביעתה טענה כי לא נמסרו לה פרטים אודות
סוג השתלים בהם ייעשה שימוש ואשר לא הבינה את ההבדל ביניהם
גם בסיומו של ההליך המשפטי אשר נמשך מספר שנים.
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המטרה ,התועלת הצפויה והסיכויים
המטרה העומדת בפני רופא בבואו להגיש טיפול
רפואי ,היא יעד טכני של שינוי המצב העובדתי
הקיים ,והבאתו קרוב ככל הניתן אל המצב
הפיזיולוגי התקין ,לשיפור בתפקוד הרלוואנטי או
עצירת התהליך הפוגע בו .יש מצבים בהם נועדו
לטיפול יותר ממטרה אחת ,ופעמים יש הכרח לוותר
על מטרה אחת כדי להבטיח את השנייה 63.בחירת
המטרה העדיפה יכולה להיות כרוכה בעובדות
כלליות כמו אמונה ,צרכי התפקוד של המטופל
על פי עיסוקיו וכיו"ב .הרופא אינו מכיר את רוב
העובדות הכלליות והמטופל אינו יודע לקשר את
ההשלכות של מצבים צפויים שונים שיוסברו לו
עם העובדות הכלליות ,על אף שהן מוכרות לו .על
כן לא יוכל המטופל לבחור את המטרה העדיפה
בעיניו ,באופן מתאים להשלכותיה הצפויות.
גישור על פער זה של מידע ,על מנת שהמטופל יוכל
לבחור טיפול על פי מטרה המתאימה לצרכיו לפי
הבנתו ,מחייב מתן הסבר על ההשלכות האפשריות
של הטיפול המוצע ,בהצלחה מלאה או חלקית,
כדי לאתר צרכים מיוחדים של המטופל שאינם
מוכרים לרופא ,כדי שהרופא יוכל להבהיר למטופל
את הקשר בין מטרת הטיפול והתוצאות השונות
64

האפשריות לבין העובדות הכלליות.

התוצאות הצפויות והסיכויים להשגתן כוללות
בירור התוצאות השונות האפשריות של הטיפול
וההסתברות להתרחשות של כל אחת מהן .הן
כוללות גם תוצאות של הצלחה חלקית בשלבים
שונים של הטיפול המוצע ,וההסתברות של כל
אחת מהן ,כמו לדוגמא האפשרות כי פרק הירך
שיוחלף יאפשר תפקוד יום יומי ללא כאבים אך
 63דוגמא לכך הנו הריון המסכן את בריאותה של האם ויש מקום
לשקול אם לסיימו ,דבר אשר יעמיד בסיכון את העובר.ראה פס"ד
בעניין ואתורי בהערה .24
 64הדיון בעניין סידי הנו דוגמא גם לסוגיה זו -בכפוף לרצון טבעי כי
הילד שיולד יהיה בריא לחלוטין -האם ילד שיש בו מום כזה או אחר
אינו מממש את מטרת ההיריון? התשובה תלויה בתפישות עולם,
מצב משפחתי ועוד.

׀ 65

מדור משפט רפואי

יביא להארכה של הרגל המנותחת 65,או הבהרה כי
טיפול להסרת שיער מפניו של גבר ,יכול להסתיים
במצב של אי אחידות בצפיפות השיער בפנים עד
66
כדי היווצרות אזורים חלקים נטולי שיער.
 )3הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ,לרבות
תופעות לוואי ,כאב ואי נוחות;
הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע יכולים
להתבטא בהחמרה של מצב קיים 67,במגבלה או
ליקוי חדש באיבר המטופל 68,בפגיעה באיבר אחר
במהלך הטיפול 69,בסיבוך כללי אשר יכול להביא
לנזק כללי חמור ואף למוות 70וכיו"ב מגוון סיכונים.
הסיכונים יכולים להיות תוצאה ישירה של הטיפול
המתוכנן ,או של התפתחויות שונות במהלך
הטיפול 71,שלכל אחת מהן הסתברות התרחשות
משלה .ההסתברות להתרחשות של סיכון יכולה
להיות קטנה מאוד או גדולה וכך גם מידת הפגיעה
שאירעה .אלא שחומרת הבעיה המתממשת היא
עניין סובייקטיבי ,המושפע מן העובדות הכלליות,
אשר כאמור ,אינן ידועות לרופא במלואן .אותו
מגוון של קשיים קיים גם באשר לאי הנוחות
ותופעות הלוואי שיכולות להיווצר מן הטיפול,
אשר גם משמעותן סובייקטיבית במידה רבה.

 65ת"א (ירושלים)  2006/02אניטה קולינס נגד בית החולים הדסה
הר הצופים  ,תק-של .)24.11.2005(.10240 ,)4(2005
 66ת"א (ירושלים)  13567/04י' ל' נגד ביוטיפול אינטרנשיונל בע"מ
 ,תק-של .)22.3.2006( .18326 ,)1(2006
 67ת"א (חיפה)  11004/97רבקה נאמן נגד פרופ' משה לזר ואח'
,תק-מח  ; )22.9.2005(8780,)3(2005ע"א  .9817/02נחום וינשטיין
נ' ד"ר דוד ברגמן ואח' תק-על .)16.6.2005(.4450 ,)2(2005
 68ת"א (חיפה)  920/99שלמה יצחק נ' עמותת בית חולים שערי
צדק ירושלים  ,תק-מח .)3.10.2006(.)4(2006
 69ע"א (ירושלים)  6299/05אמנון צורף נ' ד"ר דב שחור ואח'  ,תק-
מח  ; )8.12.2005( 7153 ,)4(2005ת"א (באר-שבע)  1311/01ישורון
יעל נ' ד"ר פרידמן זייגר ואח'  ,תק-מח .)11.8.2005( 9733 ,)3(2005
 70ע"א  - 6948/02פנטה אדנה נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות ,
פ"ד נח( ,)12.1.2004(535 ,)2ת"א (תל-אביב)  1309/94נתן דרוקמן נ'
בית החולים לניאדו ,תק-מח .)12.1.2004( 2459 ,)2(99
 71ראה הערה 21לעיל וגם ע"א  8151/98שטרנברג נגד ד"ר צ'ציק,
פד"י נו (.)4.11.2001( 539 )1
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( )4סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים
חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
טיפולים חלופיים כוללים גם טיפולים בשיטות
שהרופא אינו יכול להמליץ עליהן מסיבות
מקצועיות וגם טיפולים ש לדעת הרופא אינם
דרושים למטופל .קביעת הטיפול המתאים היא
מסקנה מקצועית הנובעת מן האבחנה והפרוגנוזה,
אך מושפעת מהכרת דרכי טיפול מקובלות ומן
האמצעים העומדים לרשות הרופא ברפואה
הציבורית ,או אלה שזמינים לרופא ברפואה
הפרטית .סוגיה זו מעלה שוב את העובדה,
שקביעת אינדיקציות רפואיות היא כשלעצמה
תוצאה של זיהוי דרכי הטיפול המקובלות ,שנמצאו
כמתאימות על פי המחקר הרפואי .המחקר הרפואי
מבוסס על סטטיסטיקה של הסתברות להצלחה
ולהתממשותם של סיכונים ,באופן שבהכרח
הופך את דרכי הטיפול ל"פרקטיקה מקובלת"
לפי צרכי המטופל הסביר .למעשה ,לא ניתן בכלל
לומר שקיים מצב שבו פתוחות בפני מטופל כל
האפשרויות לבחירה סובייקטיבית לפי העובדות
הכלליות.
( )5עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני
המידע אודות החידוש שבטיפול מסוים הוא יחסי,
התלוי בהגדרת מהו טיפול חדשני .האם התשובה
קשורה למספר השנים שהטיפול מוכר בעולם?
למשך הזמן הדרוש להערכה בדבר סיבוכים
המופיעים לאחר תקופה – ואם כן מהי? לניסיון
האישי של הרופא המטפל – ואם כן ,מה מספר
הטיפולים שאחריו אין הטיפול נחשב לחדשני?
רשימה ארוכה ,אך חלקית ,זו של נתונים מבהירה
מהו "מידע רפואי" שיכול להינתן למטופל כדי
שיוכל להחליט אם להסכים ל"טיפול רפואי"
מוצע ,ללא קשר לזהותו של מקבל ההחלטה.
ריבוי המידע מציב בעיה מעצם העובדה שמקבל
ההחלטה הוא המטופל ולא הרופא ,כעולה מלשון
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החוק ומתכליתה – להבהיר מהו המידע שזכאי
המטופל לקבל לצורך החלטה אוטונומית אם
להסכים לטיפול רפואי מוצע.
אלא שזכותו של המטופל איננה לקבל כל מידע
העומד בהגדרה הנ"ל ,שכן סעיף (13ב) לחוק,
הקובע זכות זאת של המטופל למידע ,מקים גם
סייג לזכות ,כלשונו...":לשם קבלת הסכמה מדעת,
ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו,
באורח סביר ,כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים
לטיפול המוצע" ....יוצא אפוא ,שלמטופל עומדת
הזכות לקבל מידע רפואי כעולה מן ההגדרה ,בכפוף
לשני תנאים :הראשון – המידע דרוש לצורך קבלת
החלטה על ידי המטופל .השני – המידע דרוש
למטופל באופן סביר.

ולמנוע ממנו את היכולת לקבל החלטה ,או ליצור
אפשרות ממשית לכך שהמטופל יסרב לטיפול שיש
בו צורך מיידי ,אף כי אינו עולה כדי סכנה מיידית
לחיים או לנזק חמור בלתי הפיך .למנוע מסירת
מידע ,רק אם הוא עלול להביא את המטופל לסרב
לטיפול המוצע ,כאשר סביר להניח שבנסיבות של
רוגע לא היה המטופל מסרב לטיפול ,סירוב שעלול
לגרום למטופל עצמו סבל מיותר או סיכונים
מיותרים ,דבר שיסכל את תכליתו של חוק זכויות
החולה – להגן על כבודו של האדם המטופל ,במובן
הרחב ,ולא רק בהיבט האוטונומיה האישית.72
הדגש שיש לשים בהבנה של דרישת הסבירות
בפירוש זה הוא בכך שהיא מתייחסת רק לנסיבות
הסובייקטיביות של המטופל ,ואין בה שום מקום
לשיקול אובייקטיבי בדבר צורכי המטופל הסביר.

תנאים אלה הם שקובעים את היקף הזכות
העומדת למטופל ,אך כפי שנראה להלן יש להם
יותר ממשמעות לשונית אחת.

הקושי בפרשנות זאת ,שהוא רלוואנטי לשלב
זה של בירור היקפה של הזכות ,נובע מן הפגיעה
בזכויותיו של הרופא .כפי שעלה מן הדיון במסגרת
הנורמטיבית ,יש קושי בסיסי בהטלת חובה
פוזיטיבית על הרופא .קושי המתעצם ככל שגדל
היקפה של הזכות .מענה לצרכים הסובייקטיביים

כעולה מן הדיון עד כה ,זכותו של מטופל למידע
רפואי (להלן" :הזכות") מותנית בכך שהמידע דרוש
לו לצורך החלטה אם להסכים לטיפול מוצע ,ובכך
שהצורך במידע הוא סביר .את התנאים המגבילים
את היקף המידע נשוא הזכות ניתן להבין במשמעות
לשונית רחבה ,במשמעות לשונית צרה ובמשמעות
ביניים.

 72א .הנסיבות המתוארות אינן עונות לתנאים הקבועים בסעיף 15
לחוק זכויות החולה .לנסיבות של הכרח לקבל החלטה במצב שבו
אין סכנה מיידית לחיים ,אך כזו יכולה להתפתח במהירות ,או שאין
סכנה מיידית לנזק חמור בלתי הפיך ראה:ת"א (חיפה) 20357/02
פלונית הערה  60לעיל; ע"א  6948/02פנטה אדנה הערה  15לעיל -
לידור רואס נגד מדינת ישראל  -משרד הבריאות ,תק-של ,)2(2005
 ; )30.6.2005( 5711נתן דרוקמן ת"א (ת"א)  1309/94נתן דרוקמן
נגד בית החולים לניאדן.תק-מח ,2459,)2(99עמ' .)13.6.1999( 2464

היקף זכותו של מטופל למידע רפואי לצורך מתן
הסכמה מדעת לטיפול רפואי

המשמעות הרחבה נסמכת על כך שהוראת החוק
קובעת כי מדובר במידע הדרוש "לו" .דהיינו,
אותו מידע הדרוש למטופל המסוים לפי נסיבותיו
הסובייקטיביות ,הכוללות את כל העובדות
הכלליות .ו"באופן סביר" – שההגבלה היא רק
בכך שלא יינתן למטופל מידע מעבר לדרוש לאותו
מטופל מסוים ,שעלול לבלבל אותו או להפחידו,
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ב .דיון ביחס ליכולת של אדם לעבד מידע כדי לקבל החלטה משמש
בדרך כלל את התומכים בצמצום היקף הזכות למידע ,וכאן מובא
טיעון זה במסגרת הדיון בזכות במובנה הרחב ביותר ,כשהוא
מועלה כדי להגן על טובתו של המטופל ,בדרך האופיינית לתפישה
פטרנליסטית ,אשר איננה בהכרח "אם כל חטאת".ראהIzhack:
 ; Engelard, The Philosophy of Tort Law , 1993 p.167.א'
כרמי,בריאות ומשפט כרך א  ,עמ'  1075ואילך וגם עמ'  1109ואילך;
להשקפת העולם של ההלכה היהודית  -יוסי גרין ,הערה  17לעיל,
שם ,עמ' 179-224וכן עמ'  365-392ואילך;וכן ,לפירוט כולל של
הטיעונים  -ע .שפירא ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי -הדין המצוי
והרצוי ,עיוני משפט יד (יוני  )1989עמ'  270;, 225ולהתייחסות
לאוכלוסיות מיוחדות :פנינה ליפשיץ–אבירם ,הסכמה מדעת של
קטין לטיפול רפואי; אפרת אליאס ,הסכמה מדעת של החולה
הקשיש ,רפואה ומשפט ,גיליון  ,18אפריל ; 1998אברהם סהר,
הסכמה מדעת – תהיות והרהורים ,רפואה ומשפט ,גיליון ,33
דצמבר  ,2005,עמ' ,48שם בעמ' ;56

׀ 67

מדור משפט רפואי

של המטופל מחייב היכרות של הרופא עם העובדות
הכלליות של המטופל המסוים ,אשר אינן ידועות
לרופא ויש מקום ,ממנו ואילך אין זה סביר לדרוש
מן הרופא לבררן .כך הדבר אם זכותו של החולה
היא נגזרת ישירה של הזכות לאוטונומיה ,שאז יש
צורך ב"איזון פנימי" בין זכויות המטופל לזכויות
הרופא .כך הדבר גם אם זכותו של המטופל הנה
זכות יסוד חברתית שעברה קונקרטיזציה על
ידי חוק זכויות החולה ,שאז עליה לעבור "איזון
חיצוני" עם זכויות הרופא על פי חוקים אלה,
דהיינו – לעמוד בדרישות של פסקת ההגבלה של
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו 73,ובאלה של חוק
יסוד :חופש העיסוק 74.אין ספק שמטרה ראויה
היא הטלת חובת גילוי על רופא ,הנעשית על פי
חוק זכויות החולה ,במטרה לתת בידי המטופל
כלי למימוש האוטונומיה שלו .אך בהתחשב בכך
שהעובדות הכלליות המסוימות לכל מטופל אינן
ידועות לרופא וחקירתן ,מעבר לגבול מסוים ,היא
כזאת שאין להטילה על הרופא ,ובהתחשב בכך
שריבוי המידע אינו תמיד לטובת המטופל ,יש
לומר ,שמידת הפגיעה בזכויות הרופא בפרשנות זו
75
להיקף זכותו של המטופל עולה על הנדרש.
המשמעות הצרה לתנאים המובנים בתוך הגדרת
הזכות ,המגבילים את היקפה ,היא שהמידע
הדרוש למטופל באופן סביר הוא רק המידע הדרוש
למטופל הסביר ,בהתעלם מן העובדות הכלליות
של החולה המסוים ,שהרי אלו אינן ידועות
לרופא .מבחן זה ידוע למעשה כמבחן "הפרקטיקה
המקובלת" ,לפיו ,על הרופא למסור למטופל את
המידע שנוהגים רופאים למסור למטופלים על
פי הפרקטיקה המקובלת על הרופאים 76.מבחן
זה מדגיש את זכויותיו של הרופא ,תוך התליית
זכויותיו של המטופל בשיקול דעתו של הרופא,
 73סעיף  8לחוק
 74סעיף  4לחוק
 75לאיזון הפנימי והאיזון החיצוני בין זכויות אדם של פרטים
שונים ראה בספרו של אהרן ברק ,פרשנות במשפט ,הערה  ,18בעמ'
.379-385
Fleming, The Law of Torts, Ninth Edition, 1998 p.90 76
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מתוך נימוקים פטרנליסטיים ,לפיהם ,הרופא יודע
ומבין את מצבו של המטופל ויכול לבחור את הטיפול
המתאים לטובתו של החולה 77.לדעתי במבחן זה
אין התעלמות מוחלטת מן העובדות הכלליות ,שכן
הפרקטיקה המקובלת עצמה מחייבת את הרופא
לברר עובדות כלליות מסוימות הדרושות לביצוע
האבחנה הרפואית 78ולבחירת הטיפול המומלץ.
למרות זאת ,דומני שמבחן זה אינו ראוי ,הואיל
ולרופא אין יכולת לעמוד על צרכיו המיוחדים של
המטופל ככל שאינם קשורים ישירות לאבחנה
המבדלת ובוודאי שאין לו היכולת לתת לשיקולים
79
השונים את המשקל המתאים למטופל המסוים.
מבחן זה אינו מתאים אם זכותו של המטופל
היא זכות חברתית לשירותי בריאות אשר עברה
קונקרטיזציה ,שכן הוא מייתר למעשה את חוק
זכויות החולה ,בבטלו את עיקר תכליתו ,ואינו
דרוש כדי לקבוע את היקף זכות המטופל גם אם על
הזכות לעמוד "רק" בדרישות של פסקאות ההגבלה
של חוקי היסוד ,כאמור לעיל ,לצורך שמירה על
זכויות נוספות של המטופל ושל הרופא כבני אנוש.
בוודאי שמבחן זה אינו ראוי אם זכותו של המטופל
הנה זכות יסוד היונקת הישר מן האוטונומיה של
הפרט 80,זכות שאת היקפה יש לקבוע תוך איזון
פנימי עם זכויותיו של הרופא ,הואיל והוא מפר את
האיזון בין זכויות השניים לרעת המטופל.
 77ראה לעניין זה את הספרות המוזכרת בהערה  72לעיל.
 78כמו גילו של המטופל ,הרלוואנטי להגדרת האבחנות האפשריות.
לדוגמא -בעניין סידי גילה של התובעת רלוואנטי לאיתור סיכונים
רפואיים מסוימים בהריון  ,הן לאם והן לעובר ,ועל כן ברור
העובדות הכלליות חשוב לצורך קביעת העובדות הרפואיות.
וראה .Winfield and Jolowicz, 16th Ed. 2000 pp.846-847
 79ע"א  434/94פלונית נ' מור  -המכון למידע רפואי בע"מ  ,פ"ד
נא( 205 ,)4בסעיף ;)11.8.1997( 9וראה נסיבותיו של העניין שנדון
ב ע"א  4384/90שמעון ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נא(,)2
 ,)4.3.1997( 171המבהירות חוסר היכולת של רופא לקבל החלטה
במקום המטופל בהתעלם מתפישת עולמו של המטופל ונסיבות חייו
שהן עובדות כלליות שאינן משותפות ל"חולים הסבירים" ואינן
מקבלות ביטוי במבחן הצר בטהרתו.
 80כדבריה של השופטת שטרסברג-כהן בעניין דעקה ..." :אי מסירת
מידע לחולה  -או מסירת מידע חלקי וחסר  -עולה כדי פגיעה בזכותו
של אדם לאוטונומיה על גופו שכן היא פוגעת ביכולתו לגבש החלטה
בדבר קבלת טיפול רפואי באופן מושכל ומודע ".ע"א 2781/93
מיאסה עלי דעקה נ' בית החולים "כרמל" ,חיפה תק-על 574,)3(99
( )29.11.1998בסעיף  .34וכן המשך דבריה של השופטת דורנר בקטע
המצוטט לעיל מפסק הדין בעניין פלונית  ,הערה .26
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המשמעות השלישית האפשרית של היקף הזכות
היא משמעות ביניים ,שהיא המתאימה לדעתי.
על פי גישה זו ,המידע הדרוש למטופל באופן
סביר לגיבוש עמדתו הוא אמנם המידע הרפואי
הדרוש למטופל הסביר – שהוא המידע הכולל את
העובדות הרפואיות הרלוואנטיות כהגדרתן בדיון
במסגרת הנורמטיבית – אולם תוך שקלול עם
העובדות הכלליות הרלוואנטיות – כהגדרתן שם,
ככל שהן דרושות להחלטה בעניינו של המטופל
הסביר .מבחן זה הוא מבחן אובייקטיבי ,שכן
מהות העובדות הכלליות הרלוואנטיות נבחרת
על פי המטופל הסביר .המבחן הוא סובייקטיבי,
משום שתוכן העובדות הכלליות הרלוואנטיות
הוא העולה מנסיבות חייו של המטופל שאמור
לקבל את הטיפול .על פי מבחן זה ,זכות המטופל
מוגבלת למידע הרפואי הרלוואנטי ככל שהוא עולה
מתוך קביעה מהן העובדות הכלליות הרלוואנטיות
למטופל הסביר .הידע המקצועי מנחה את הרופא
לדעת מהן העובדות הכלליות הרלוואנטיות,
אותן ,אך רק אותן ,עליו לברר עם המטופל.
בהתאם לעובדות הכלליות הרלוואנטיות של
המטופל המסוים יקבע הרופא את היקף העובדות
הרפואיות הרלוואנטיות לעניינו של אותו מטופל
מסוים – אותן יביא הרופא לידיעת המטופל ,תוך
מתן הסבר בדבר הקשר בין הנסיבות האישיות של
המטופל לבין המידע הרפואי וההחלטה הנדרשת.
הדיון בעניין ואתורי 81הוא דוגמא טובה להבנת
מבחן זה .באותו עניין הגיעה לבית החולים אישה
בשלב מוקדם של הריון ,אך כשהעובר כבר היה בר-
חיות ,ולאחר ירידת מי השפיר – מצב המעמיד הן
את האם והן את העובר בסכנת חיים .טובת העובר
חייבה טיפול שיאריך את ההיריון ,בעוד שפעולה
זאת מגדילה את הסיכון לחיי האם .בית המשפט
קבע על פי עדויות הרופאים כי שתי דרכי הטיפול
הן פראקטיקות רפואיות מקובלות ,והבחירה
ביניהן נעשית תוך העדפת הסיכון לחיי העובר על
 81הערה  24לעיל.
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פני הסיכון לחיי האם ,או להיפך ,העדפה שהיא גם
ערכית וגם תלוית עובדות כלליות כמו גיל האם,
מצבה המשפחתי ,תפישת עולמה וכיו"ב .יוצא
שהעובדות הכלליות הן רלוואנטיות להחלטה
בדבר דרך הטיפול באופן אובייקטיבי ,ביחס לכל
מטופל סביר .לפיכך ,זכות המטופל היא כי יעמידו
אותו על הגדרת מהות העובדות הכלליות והקשר
בינן לבין ההחלטה בדבר דרך הטיפול ,כדי שהוא
יבחר את הטיפול באורח אוטונומי .דוגמא נוספת
היא הצורך לברר את מוצאם של בני הזוג ,כדי
להחליט אלו בדיקות גנטיות רצוי לבצע טרם
היריון ,הואיל ועובדה כללית זו משפיעה על קביעת
העובדות הרפואיות הרלוואנטיות .כך גם באשר
למוצאו של מטופל המתלונן על כאבי בטן קשים,
שיכול ללמד על מחלת  F.M.Fהאופיינית לבני עדה
מסוימת .כך גם באשר לבירור העובדות הכלליות
בטרם ניתוח להחלפה של פרק הירך בשל כאבים,
אשר ההחלטה על ביצועו או על דחייתו תתקבל
לפי העובדות הכלליות הרלוואנטיות בדבר נסיבות
חייו של המטופל ,וצרכיו התפקודיים ,הנשקלים
לעומת סיכון להארכת הרגל – סיכון שעל המטופל
להחליט אם הוא מוכן לקחתו ,על פי העדפותיו
האישיות 82.השיקולים שמנתה השופטת דורנר
בפסק הדין בעניין שטנדל 83הם שיקולים שרופא
צריך לשקול בעניין כל מטופל .אלה שיקולים של
עובדות כלליות ,הרלוואנטיות לחולה הסביר .זהו
יישום של משמעות הביניים .וכדבריה שם" :ואכן,
הסכמה מדעת לטיפול מבוססת על שקלול של
חיוניות הטיפול וסיכויי הצלחתו ,מצד אחד ,עם
תדירות הסיבוך האפשרי ומידת חומרתו ,מצד
שני .זהו מאזן הסיכויים והסיכונים .לדוגמה,
סביר שמטופל יסכים לטיפול הרפואי היחיד
האפשרי להצלת חייו ,גם אם הסיבוך האפשרי
עקב הטיפול הוא חמור ואף תדיר .כן סביר הוא ,כי
המטופל יתנגד לקבלת טיפול רפואי לצורך ריפוי
 82ת"א (ירושלים)  2006/02אניטה קולינס נגד בית החולים הדסה
הר הצופים  ,תק-של .)24.11.2005(10240 ,)4(2005
 83ע"א  6153/97יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה פ"ד נו(746 ,)4
בסעיף .)11.6.2002(.11
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ליקוי שאפשר להמשיך ולחיות עימו כאשר סיכויי
הצלחת הטיפול אינם ודאיים ,גם אם הסיבוך
האפשרי אינו שכיח ודרגת חומרתו נמוכה .הזיקה
בין פרטי המידע הרלוואנטיים מגדירה את היקף
הגילוי הנדרש ...ככל שהטיפול אינו חיוני ,כך
כוללת חובת הגילוי מתן מידע מפורט יותר 84".מבחן
זה שונה ממבחן "הפרקטיקה המקובלת" בטהרתו,
שכן הוא מחייב התייחסות לעובדות הכלליות
הספציפיות של המטופל בו מדובר ,אך למעשה הוא
המבחן הידוע במשפט המקובל במדינות כאנגליה
ואוסטרליה כמבחן  .Bolam-Bolithoכדברי
הלורד וולף בעניין  ,Bolithoבתרגום חופשי – "אם
קיים סיכון משמעותי שהיה משפיע על השיקול
של חולה סביר ,כי אז ,במקרה הרגיל ,מוטלת
על הרופא אחריות ליידע אודותיו את החולה,
אם המידע דרוש כדי שהחולה יוכל לבחור בעצמו
איזה דרך לבחור" 85.מבחן זה מתחשב באופן ראוי
בתכלית הזכות ואינו מטיל על הרופא חובה שלא
ניתן לעמוד בה ,הואיל והרופא נדרש להביא בפני
המטופל את אותן עובדות רפואיות שנבחרו תוך
התחשבות בעובדות הכלליות שהרלוואנטיות שלהן
לחולה הסביר הנה בידיעתו המקצועית .כך מוגדרת
הזכות כדרוש להשגת תכליתה ,בלי להטיל על
הרופא חובה פוזיטיבית מעבר להכרחי ,תוך הבטחת
חופש העיסוק וכבודו של הרופא כאדם .זהו מבחן
86
היוצר "הרמוניה של זכויות" כדברי הנשיא ברק
והוא מביא לאיזון ראוי של זכויות הצדדים ,בין
אם מדובר באיזון פנימי בין זכויות יסוד ,ובין אם
מדובר באיזון חיצוני ,כמובהר לעיל 87.הגדרה זאת
של היקף הזכות ,המתייחסת אל המטופל הסביר
ואל מערכת השיקולים הרגילה של הרופא ,חוסכת
את הצורך בהתמודדות עם מבחנים המופיעים
בפסיקה הישראלית בשנים האחרונות ,הכרוכים
 84וראה גם דברי השופטת שטרסבג-כהן בעניין דעקה ,הערה 80
לעיל ,בסעיפים  32ו.35-
 85כמצוטט בספרה של:
Harpwood, Modern Tort Law, 5th Ed. p. 132
 86אהרן ברק ,הערה  ,18שם ,בעמ' 379-382
 87פרופ' ע .שפירא במאמרו ,הערה  ,72שם ,בעמ'  235וגם בעמ' .226
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בצורך לסווג סיכון כ"מהותי"  -מבחן סובייקטיבי
לחלוטין,מבחנים הכרוכים בניסיונות להתמודד
עם השאלה מהו גובה ההסתברות להתממשותו
של סיכון ,המחייב גילויו למטופל  -מהו סיכון
"משמעותי וממשי" ,שהרי לפעמים יש להסביר גם
סיכון שההסתברות להתרחשותו קטנה מ.1% -
הגדרה זו של היקף הזכות בוודאי שוללת קביעות
לפיהן על הרופא להסביר למטופל את כל הידוע בדבר
סיכויי ההצלחה והסיכונים ב"נסיבות" ,שטיבן לא
ברור .הגדרה זו של היקף המידע הדרוש למטופל
באופן סביר לקבלת החלטה מייתרת את השימוש
בתארים ,אשר תמיד נותרים יחסיים ומזמינים
פסיקה שונה בעניינים דומים ,שאף אם היא מוצדקת
בשל העובדות הכלליות השונות בהם ,קשה להבינה,
אם לא ברור שהעובדות הכלליות הרלוואנטיות
88
למטופל המסוים הן הן שמביאות לתוצאה השונה.
מבחן זה מאפשר תוצאה המתחשבת בכבוד האדם
של המטופל והרופא כאחד ,בעניין שבו מתגלה
צורך בשינוי של הטיפול במהלך ביצועו ,כפי שאירע
במקרה הנדון בעניין ז'ולייט אליעזר 89.התובעת
שם ,אישה בת  ,81הגיעה לבית חולים כשהיא
סובלת משבר מרוסק של ראש עצם הירך .התובעת
נתנה הסכמתה לניתוח להתקנת תותבת חלקית,
ניתוח הכרוך בסיכון לפגיעה בעצבוב שתגרום
לצניחת כף הרגל .בשל חוסר יציבות של המפרק,
שאובחנה לפני סיום הניתוח ,החליטו הרופאים
להתקין לתובעת תותבת שלמה .לפי העדויות
שבאו בפני בית המשפט ,הסיכון לפגיעה עצבית
תוך התקנת התותבת השלמה גדול מזה שכרוך
 88להבדלים בתוצאה בעניינים דומים  ,הנובעים מהבדלים בעובדות
הכלליות הרלוואנטיות ראה מקרים של הרדמה לצורך גרידה  -עניין
רואס הערה  72לעיל ועניין פלונית בהערה  61לעיל ,בעניינים של
ניתוחים קוסמטיים דומים -ת"א (נצרת)  3986/02וייסמן פאינה
נגד ד"ר גולדן שמואל ואח' תק-של )12.3.2006( 14715 ,)1(2006
ולעומתו ת"א (חיפה)  24587/01יהל אורן נגד ד"ר גבריאל רוזן ,
תק-של  ,14.5.2006( 9821 ,)2(2006ולעניין ניתוחים אורטופדיים
דומים  -ת"א (תל-אביב-יפו)  86178/99ירון יחיאל נגד ד"ר מוריס
אגסי ואח' ,תק-של  )23.4.2006( 3944 ,)2(2006לעומת ת"א (חיפה)
559/01סתאחי אליהו נ' מדינת ישראל ,תק-מח 7501 ,)4(2005
( )29.12.2005ובדומה ת"א (חיפה)  920/99שלמה יצחק ,הערה 68
לעיל; עניין אניטה קולינס נגד בית החולים הדסה הר הצופים ,
הערה  65לעיל ,וגם עניין ז'ולייט אליעזר בהערה  60להלן.
 89הערה .60
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המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

בהתקנת התותבת החלקית ,ולו בשל התארכות
הניתוח .עם גילוי הצורך בשינוי התותבת ניתן היה
לסיים את הניתוח ,להמתין להתאוששות התובעת
מן ההרדמה ,להסביר לה את הצורך שהתגלה
בניתוח ,לקבל את הסכמתה ולהתקין את התותבת
השלמה בניתוח נוסף .הפסקת הניתוח לא הייתה
כרוכה בסיכון חיי התובעת וגם לא בסיכון לנזק
חמור בלתי הפיך .הפסקה כזו כרוכה שוב בסיכוני
הרדמה ומחייבת התאוששות נוספת מן ההרדמה
השנייה ,על אי הנוחות הנגרמת למטופל במצב זה.
הרופאים המנתחים סברו שכל מנותח סביר היה
מסכים לשינוי ,ההכרחי להשגת התוצאה ,שהיא
חיונית לתפקוד יום יומי ,וכי הפסקת הניתוח
לצורך קבלת הסכמתה של התובעת תגרום לה
סבל וסיכון מיותר .הרופאים הגדירו את הפסקת
הניתוח לצורך קבלת הסכמה לשינוי התותבת
כ"בלתי אנושית" .הניתוח הסתיים בהצלחה,
במובן זה שלתובעת הוחזר התפקוד של הרגל,
תוך מגבלה ,בשל פגיעה עצבית הגורמת לצניחה
של כף הרגל .סיכון שהתממש .בית המשפט של
ערעור קבע כי הרופאים פגעו בזכותה של התובעת
לקבל מידע אודות הטיפול שבוצע בפועל ובכך פגעו
באוטונומיה של התובעת.
תוצאה זו ,בהנחה שהיא תכוון את שיקול הדעת
של רופאים בעתיד ,היא קשה ,בין מנקודת המבט
של מטופלים ובין מנקודת מבטם של רופאים,
ואינה הכרחית על פי פרשנות הביניים נשוא דיון
זה – ואבהיר.
מטרת הניתוח הייתה להשיב למטופלת תפקוד
חיוני – זאת עובדה רפואית וכללית .את המטרה
לא ניתן היה להשיג בדרך המתוכננת – גם זאת
עובדה רפואית .השינוי בטיפול אינו נוגע לתפקוד
אחר של המטופל ,השונה מן התפקוד שהוא מטרת
הניתוח .המידע הרפואי בדבר הטיפול השונה
והסיכון המוגבר לפגיעה בעצבוב השריר אינו מעורר
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צורך אצל המטופל הסביר לדון בעובדות כלליות
נוספות לאלה שהיו רלוואנטיות לטיפול המתוכנן.
לפיכך – המידע הרפואי אודות הטיפול השונה אינו
דרוש למטופל באופן סביר לקבלת החלטתו ואין
הוא כלול בזכותו של המטופל למידע רפואי לצורך
קבלת הסכמתו המודעת.
המשך הניתוח בנסיבות המתוארות פוגע אולי
באוטונומיה האישית של המטופל במובנה הטכני,
אך שומר על כבוד האדם של המטופל במובן הרחב,
בכך שהוא מונע מן המטופל את הסבל הכרוך
בניתוח שלא השיג את מטרתו ובצורך בניתוח
שני להשגת המטרה ,אשר יכולה הייתה להיות
מושגת כבר בניתוח הראשון .תכליתו של חוק
זכויות החולה היא להגן על כבודו של אדם הנזקק
לטיפול ,במובן הרחב של מושג "כבוד האדם".
האוטונומיה האישית היא פן חשוב ,אך רק פן אחד
של כבוד האדם .על כן ,אין לומר שפגיעה טכנית זו
באוטונומיה של המטופל המסוים ,במקום שמידע
רפואי לא דרוש למטופל הסביר ,מהווה פגיעה
מהותית ,כזו הפוגעת בכבוד האדם של המטופל.
זאת כאשר התנהגות אחרת פוגעת בפן אחר של
כבוד האדם של המטופל – בפן הכרוך בסבל וסיכון
מיותרים בניתוח שני .קביעה כזו מאפשרת לרופא
לפעול בדרך שלדעתו היא "אנושית" ,ובכך להגן גם
על זכותו שלו לכבוד כאדם .הגדרה כזאת של היקף
זכות המטופל למידע הדרוש לו באופן סביר לקבלת
החלטה ,נמצאת בהרמוניה עם זכויותיו השונות של
המטופל עצמו ,ותוך הרמוניה של זכויות המטופל
עם זכויות הרופא.
לפיכך נראה שמשמעות הביניים להיקף זכותו של
המטופל למידע רפואי היא זו שראוי כי תתקבל.
על כן אסכם – זכות המטופל למידע רפואי לצורך
קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי היא הזכות
לקבל את אותו המידע הדרוש למטופל הסביר,
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לקבלת החלטה בדבר הטיפול הרפואי המוצע.
המידע כולל את העובדות הרפואיות הרלוואנטיות,
שנבחרות תוך בחינת העובדות הכלליות
הרלוואנטיות למטופל הסביר ,כפי שהן קיימות
בפועל אצל המטופל המסוים.

נוסף במושג "עובדות רפואיות רלוואנטיות" ,אליו
התייחסתי כבר קודם ,והוא נובע מהגדרת הבדיקות
הרפואיות שבוצעו בפועל 92כעובדות הרלוואנטיות
הרפואיות ,כאילו אין עובדות רפואיות רלוואנטיות
בלתן.

אלא שזכות שאין סעד מתאים לאכיפתה ,נותרת
ערטילאית .לפיכך ,יש לבחון מהי ההגנה שנותן

מתוך הנחה שבפועל קיימות בדיקות רפואיות
נוספות ,שיכולות ללמד על עובדות רפואיות
רלוואנטיות נוספות ,השאלה היא מי יקבע מהן
העובדות הרפואיות הרלוואנטיות .המטופל אינו
יכול לעשות כן ,שהרי זה מקור הדיון – חוסר הידיעה
של המטופל והשאלה הנובעת מכך ,אם יש לו זכות
לדעת .האם הרופא יקבע מה הן העובדות הרפואיות
הרלוואנטיות? ואם כן ,מהי מסגרת שיקול הדעת
שלו? אם נאמר כי אין לרופא שיקול דעת ,ועליו
ליידע את המטופל על כל העובדות הרפואיות ,אנו
חוזרים למשמעות הרחבה של היקף הזכות למידע,
משמעות אותה פסלנו .המציאות היא שרופא סביר
קובע מהן העובדות הרפואיות הרלוואנטיות על
פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת ,דהיינו ,על
פי המשמעות הצרה של היקף הזכות ,משמעות
שגם אותה פסלנו .אלא שהפרקטיקה הרפואית
שלפיה פועל הרופא כאן איננה כזו שרופאים
קבעוה בשל שיקולים הקשורים למקצוע הרפואה,
אלא פרקטיקה שנקבעה מתוך שיקולים הקשורים
למדיניות הרפואה הציבורית הנכפית על הרופאים,
ובשל אילוצים המגבילים אותם ,הנובעים מן
האינטרס הציבורי .קביעה זאת ,אותה נפרט
בהמשך ,מבהירה כי בעת ששקלנו את היקף זכויות
המטופל ,תוך בחינת ואיזון זכויותיו וזכויות הרופא
כאדם ,החסרנו התייחסות לאינטרס הציבורי.
ואכן ,נראה שבעת שאנו קובעים את מידת ההגנה
שמעניק המשפט לזכות ,יש לשקול את האינטרסים
הציבוריים הרלוואנטיים .זה המקום לבחינת
האינטרס הציבורי גם לפי גישתו של הנשיא ברק,
לפיה האינטרס הציבורי אמנם לא יילקח בחשבון

90

המשפט לזכות.

הגנה על מלוא היקפה של הזכות למידע רפואי?
מידת ההגנה
כפי שאראה להלן ,אין ביישום המבחן המוצע
להיקף הזכות כדי לתת תשובה מספקת לשאלה
אם חייב היה הרופא בעניין סידי למסור לתובעת
מידע אודות הבדיקה הנוספת" .הטיפול הרפואי"
בפניו עמדה התובעת בעניין סידי ,ולו הייתה
צריכה לתת הסכמה מדעת ,הנו המשך ההיריון או
הפסקתו 91.מה המידע הדרוש למטופל הסביר כדי
להחליט באיזה מן האלטרנטיבות לבחור? התשובה
הפשוטה היא שבנסיבות עניין סידי דרוש מידע
אודות מצבם של האם והעובר – הדיאגנוזה ,סכות
ההיריון – פרוגנוזה ,וכן הסיכונים וההסתברות
להתרחשותם .העובדות הרפואיות בעניין סידי,
כולל אלה שנקבעות על פי העובדות הכלליות
הרלוואנטיות לפי הדרוש ביחס לאדם הסביר – גיל
התובעת ,הפלה קודמת בשל מחלת אדמת במהלך
אותו היריון והפלה טבעית מסיבות לא ידועות –
מלמדות שאין צורך בבדיקה הנוספת .על פי המבחן
המוצע ,אין לתובעת זכות למידע אודות האפשרות
לבצע בדיקות נוספות .הקושי בתשובה עולה מעיון
 90אהרן ברק  -פרשנות במשפט  ,עמ'  ;683דפנה ברק-ארז ,עוולות
חוקתיות ,עמ' .149
 91הדילמה הערכית הנובעת מאופן הצגת השאלה מבהירה כי
יש מתח בין קביעה כי העובדות הכלליות רלוואנטיות להחלטה
אוטונומית של המטופל ,כביטוי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה
דמוקרטית ,לבין גישה המבקשת לצמצם את היקף המידע הרפואי
נשוא הזכות ,בהתחשב בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
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המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

בעת קביעת היקף זכויות היסוד של האדם 93,אך
ההתחשבות בו תביא לכך שככל שהיקף הזכות
יהיה רחב יותר ,כך יצטמצם היקף ההגנה שיעניק
לה המשפט 94.תפישה זאת היא השלטת ,והיא באה
לביטוי בשורה של קביעות של בית המשפט העליון
95
לפיהן זכויות אינן מוחלטות והן תמיד יחסיות.
כדברי השופט מצא בעניין ואתורי" :אכן ,חובת
הגילוי המוטלת על רופא אינה מוחלטת ולא תמיד
היא משתרעת על כל פרטי המידע הרפואי .כך,
למשל ,אין טעם למסור למטופל מידע אודות סיכון
נידח הטמון בקבלת חיסון הניתן לכול ושלגבי
96
חיוניותו הרבה אין כל מחלוקת."...

שיעמיד לרשות המטופל והרופא מקום בו ניתן
לקיים שיחה כנה ,גלויה ומעמיקה ,אודות הפרטים
האישיים ביותר בחיי המטופל 97.כל עוד לא עומד
לרשות הרופא משאב הזמן הדרוש לשיחה מתאימה
לקבלת העובדות הכלליות ולמסירת המידע באופן
מובן למטופל 98,יש בהתארכות הפגישה בין רופא
למטופל כדי לקצר את הזמן שהרופא יכול להקדיש
למטופלים אחרים .בכך יש פגיעה ישירה בזכויות
המטופלים האחרים לאותה זכות הניתנת למטופל
המממש את זכותו .בכך נפגע ערך השוויון.
שיקולי התקציב הלאומי וחלוקתו רלוואנטיים
למידת ההגנה שתינתן לזכות 99.הנשיא ברק
מתייחס לשיקולים תקציביים באומרו שאלה
מאפשרים אף פגיעה בזכות יסוד ,במקום שבו
זכותו של הפרט היא לקבלת שירותים שאינם
נגזרים מחובה חוקתית של השלטון ,אלא נתונים
100
לשיקול דעת ,וכך הדבר בענייננו.

האינטרסים הציבוריים שיש לבחון בעת שתקבע
מידת ההגנה שתינתן לזכות קשורים במגבלות של
תקציב המוקדש למערכת הבריאות הציבורית.
כפי שראינו בדיון במסגרת הנורמטיבית ,הזכות
לשירותי בריאות הוגבלה בחוק הביטוח לשירות
באיכות סבירה ,לפי שיקול דעת רפואי ,בהתאם
למשאבים שיועמדו לרשות קופות החולים מעת
לעת .הואיל ומימוש הזכות כרוך במשאבים של זמן
הרופא ,הרי שככל שהזכות המוגנת תהיה רחבה
יותר ,כך יהיה צורך להעסיק יותר רופאים ולהגדיל
את ההוצאות בגין העסקתם .הרחבת ההיקף
המוגן של הזכות כרוכה גם בביצוע יותר בדיקות,
שלכל אחת עלות כספית .בדרך לא ישירה משפיע
היקף ההגנה על הזכות גם על ההשקעה במבנים
ומתקנים אחרים לשימוש מערכת הבריאות ,הואיל
ומימוש הזכות אינו אמיתי כאשר הוא מבוצע
בהיעדר פרטיות ,דבר המחייב תכנון המבנים באופן

שהכרחיותם מסופקת.

 93זולת האינטרסים הציבוריים הקשורים ישירות לעצם קיומה של
המדינה ולאופייה של החברה כחברה מאורגנת דמוקרטית,ראה:
אהרן ברק ,הערה  18לעיל ,שם בעמ' .385
 94אהרן ברק ,הערה  18לעיל ,שם עמ'  683ואילך.
 95אף כי לפעמים היא באה בהקשר של קביעת היקף הזכות ,הקשר
שהנשיא ברק אינו תומך בו.
 96דברי השופט מצא שם ,הערה  24לעיל ,בסעיף  .10וראה גם דברי
השופטת דורנר בעניין פלונית ,הערה  26לעיל,שם בסעיף  ,9ובעניין
יובל שטנדל הערה  83לעיל ,שם בסעיף  ,8ודברי השופטת ביניש
בעניין מיאסי עלי דעקה הערה  ,80שם בסעיף ,7ודברי השופט אור
,שם בסעיף  23וגם בע"א  6948/02פנטה אדנה ,הערה  70לעיל
ועוד.

 97שיחה המתקיימת ליד מיטת החולה בחדר בבית החולים בו
שוהים באותה עת חולים ואף מבקריהם אינה מעמידה לצדדים את
הפרטיות הדרושה.
 98במיוחד במציאות הקיימת בה מוקצב לרופא זמן של דקות
ספורות עבור כל מטופל ,והרופא ער לעובדה שבעת שיחה עם מטופל
מחכים לפגישה עמו מטופלים נוספים ,שעיכובם מהווה לפחות
פגיעה בכבודם.
 99דברי השופטת דורנר ,שם בהערה ,26סעיף  7לנימוקיה; דברי
השופטת ביניש שם; הערה  ,1שם ,דברי השופט אור בסעיף 7
לנימוקיו.
 100אהרן ברק  -פרשנות במשפט ,עמ' .528
 101כרמי ,הערה  ,27שם בעמ' .253
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אינטרס ציבורי נוסף נוגע למידע ביחס לחדשנותו
של טיפול וחובת הגילוי לעניין ניסיון המטפל.
לציבור יש עניין בפיתוח הרפואה ובהכשרת רופאים,
הן בעצם הכשרתם לעיסוק ברפואה והן ברכישת
מומחיות ממוקדת – הגנה רחבה לזכות המטופל
למידע בהקשרים אלה עלול לפגוע באינטרס זה.
בהתייחס לאינטרס הציבורי יש מקום לשקול
גם את התופעה של "רפואה מתגוננת"  -שעלותה
מתבטאת לפחות בריבוי בדיקות וטיפולים
101

׀ 73

מדור משפט רפואי

זאת ועוד – הזכות לאוטונומיה אישית נתונה
לאדם בהיותו בן תבונה 102,מתוך הנחה שהוא יכול
לכלכל את צעדיו על פי הבנתו .אכן ,כנגד זכות
עומדת חובה ,אך בצדה של זכות ,עומדת אחריות.
האחריות האישית היא לדעתי מחיר האוטונומיה
האישית  ,103ועל המטופל לגלות אחריות כלפי עצמו.
אחריות שתתבטא ביוזמת המטופל במסירת עובדות
כלליות לרופא ,בהבעה ברורה של דאגותיו ובהעלאת
שאלות .רק יוזמה כזו מצד המטופל מצדיקה חובת
גילוי רחבה על הרופא .גם אחריות הפרט כלפי
עצמו היא אינטרס ציבורי – אותו יש לשקול בעת
104
בחינת מידת ההגנה שמעניק המשפט לזכות.
העולה מכל אלה הוא כי יש הצדקה לכך שהמשפט
לא יגן על מלוא היקפה של זכות .נשאלת אם
כך השאלה ,מה ההגנה שנותן המשפט לזכות?
הגנת הזכות נעשית על ידי המשפט בכלים שונים
במשפט הציבורי – הפלילי ,המשמעתי והאתי,
מאשר במשפט הפרטי – בדיני חוזים ונזיקין,
שהצטברותם משקפת את ההגנה הכוללת העומדת
ַלזכות .במסגרת זאת אבחן רק את ההגנה המוענקת
לזכות על ידי עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35
ו 36-לפקודת הנזיקין – ורק ככל שהיא מתבטאת
בהגדרתה של חובת הזהירות המוטלת על הרופא.
הגנה על הזכות למידע רפואי בהגדרת התרשלות
גישתו של הנשיא ברק היא כי חובת פרט כלפי פרט
אחר ,שמקורה בזכויות חוקתיות" ,מחלחלת" אל
המשפט הפרטי דרך הוראות גמישות המצויות בו ,כמו
עוולת הרשלנות 105.בדרך זו גם נוצרות חובות אדם
כלפי רעהו ונקבע גם היקפן ,תוך איזון אינטרסים
נוגדים 106.לשיטת הנשיא ברק ,מאז נחקקו חוקי
 102קאנט ,הערה  48לעיל.
 103דברי השופט אור ביחס ל"מחיר" שיש לשלם להגנת האוטונומיה
בעניין דעקה ,הערה  ,80ושם בסעיף .26
 104בהטלת אחריות על המטופל ,ב"תמורה" לזכות ,יש סכנה
לשלילת הזכות מציבור שאין לו הכישורים הדרושים לנטילת
האחריות הנ"ל.
 105סעיפים  35ו 36-לפקודת הנזיקין.
 106אהרן ברק  -פרשנות במשפט,הערה  ,18עמ' .681
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היסוד מהווה פקודת הנזיקין את המקור לסעד,
בעוד המקור לזכות נמצא בחוקי היסוד .הדבר נכון
גם ביחס לפעולת השלטון במסגרת המשפט הפרטי,
107
ומביא לאיזון האינטרסים בין הפרט לחברה.
על פי גישה זאת ,זכות המטופל למידע רפואי בה
עסקינן ניתנת להגנה באמצעות עוולת הרשלנות,
בין אם התקשרות המטופל לרופא נעשית במסגרת
הפרטית ובין שהיא במסגרת הציבורית.
בתי המשפט בישראל ,כבמדינות האנגלו-
אמריקאיות ,הגיעו למסקנה זאת ישירות מדיני
הנזיקין .אין בפסיקה חולק על כי חובת הרופא,
למסור למטופל את המידע הרפואי הדרוש לו
לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי .חובה
זאת כלולה בחובת הזהירות שחלה עליו ,והימנעות
ממסירת מידע ,באופן מלא או חלקי ,מהווה הפרה
של חובת זהירות זאת 108.משמע כי המבחן לפיו
יש לקבוע את היקף חובתו של רופא הוא מבחן
אובייקטיבי – מבחן "הרופא הסביר" ,המוביל
הישר אל "הפרקטיקה הרפואית המקובלת".
יוצא שהתעלמות של בית משפט מן הפרקטיקה
הרפואית המקובלת ,כמו גם שלילתה על ידי בית
המשפט ,עומדת בניגוד למבחן האובייקטיבי
האמור ,שהוא הבסיס של עוולת הרשלנות .והואיל
ואין זה סביר להבין את עמדת בית המשפט ביחס
לפרקטיקה הרפואית המקובלת כשוללת את המבחן
האובייקטיבי 109,יש לבחון את התייחסותו של בית
המשפט אל הפרקטיקה הרפואית המקובלת על
רקע מקורה של חובת הזהירות במשפט הישראלי,
אותה אסקור להלן בתמצית.
 107אהרן ברק  -פרשנות במשפט,הערה  ,18עמ' .786
 108עמדת השופט מצא בעניין ואתורי ,הערה  24לעיל ,שם בסעיף
 ;10עמדת השופטת ביניש בעניין דעקה ,הערה  96לעיל ,שם בסעיף
 ;7עמדת השופטת דורנר בעניין פלונית ,הערה ,26שם בסעיף.7
וראה גם את מאמרו של השופט ריבלין ,פיצויים בגין נזק לא מוחשי
ובגין נזק לא ממוני  -מגמת הרחבה .ספר שמגר ,חלק ג', 2003 ,עמ'
 .21וראה גם עמדתו של  ,Winfieldהערה  28לעיל.
 109ע"א  935/95פלונית (קטינה) נ' קליפורד דניס ,פ"ד נב (,736 ,)4
 )30.11.1998( 748-749וגם דנ"א  7794/98רביד נגד קליפורד ,תק-על
.)19.5.2003( 1589,)2(2003
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סעיף  36לפקודת הנזיקין קובע כי חובת זהירות
"מוטלת כלפי כל אדם ...כל אימת שאדם סביר
צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים
במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או
ממחדל" המהווים הפרה של אותה חובה .פסיקה
עקבית של בתי המשפט לאורך השנים הבהירה
כי בחינת קיומה של חובה תיעשה בשני שלבים.
האחד ,בוחן את החובה ה"מושגית" – היא רמת
ההתנהגות המצופה במישור הנורמטיבי בין סוגי
מזיקים לסוגי ניזוקים בכוח .השני ,בוחן את החובה
ה"קונקרטית" ,דהיינו ,את הנסיבות הייחודיות
של המקרה .בשני השלבים נקבעת קיומה של חובת
הצ ִפיּות – אם יכול היה אדם
הזהירות לאור מבחן ְ
לצּפֹות כי מעשהו יגרום
סביר במצבו של המזיק ַ
נזק .על פי ההלכה הפסוקה ,צריך האדם הסביר
לצפות נזק הניתן לצפייה באופן פיסי ,אלא אם
קיימים שיקולי מדיניות המצדיקים קביעה אחרת,
שמשמעה שחרור המזיק מאחריות.
העולה מן האמור הוא כי קיומה של חובת זהירות
היא מסקנה עובדתית בעיקרה ,המבוססת על יכולתו
של האדם הסביר לצפות אירוע של נזק בנסיבות,
ואין בהכרח מדובר בחובה כתובה עלי ספר .יכולת
הצפייה ,הקובעת את קיום החובה ,נבחנת במבחן
אובייקטיבי – לפי יכולתו של האדם הסביר .גם
השאלה אם הפר אדם את חובת הזהירות נענית על
פי מבחן אובייקטיבי – על פי סטנדרט ההתנהגות של
האדם הסביר 110.סטנדרט ההתנהגות נקבע אם כך
על ידי בית המשפט ,לאור הערכה על דרך התנהגות
של אדם סביר בנסיבות – הערכה המבוססת על
מספר מקורות אפשריים :סטנדרט התנהגות הנדרש
על פי חובה חקוקה 111,דרך ההתנהגות המקובלת
בנסיבות דומות בציבור הנוגע לעניין – המכונה
פרקטיקה מקובלת ,או על פי מדיניות שנמצאת
 110ע"א  243/83עיריית ירושלים נ' אלי גורדון פ"ד לט(,)1
, 113עמ'  ;)11.2.1985( 128-129ע"א  145/80שלמה ועקנין נגד
המועצה המקומית ,בית שמש ואח' ,פ"ד לז(, 113 ,)1עמ' 114-115
(.)9.11.1982
 111ע"א  7130/01סולל בונה בניין ותשתית בע"מ ואח' נגד יגאל
תנעמי ואח' תק-על , 1694 ,)3(2003עמ' .)1.10.2003(1700
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כראויה בעיני בית המשפט .אותם עקרונות חלים,
כאשר מדובר בבחינת פעולה של אדם במסגרת
משלח ידו ,שאז סטנדרט ההתנהגות הקובע הוא
הרלוואנטי לאותו משלח יד – ובענייננו – עיסוק
ברפואה.
יישום דברים אלה על סוגית היקף זכותו של מטופל
למידע רפואי ,הדרושה לו לצורך מתן הסכמה
מדעת לטיפול רפואי ,ומידת ההגנה שמעניק
המשפט ַלזכות ,מביא אותנו למסקנה כי חובת
הגילוי המוטלת על רופא היא מסירה למטופל
של אותו מידע שמוסר לו רופא סביר ,שומר חוק
בכלל וחוק זכויות החולה בפרט ,דהיינו – המידע
הרפואי הרלוואנטי ,הדרוש למטופל סביר לצורך
קבלת החלטה ,שתוכנו נקבע בהתחשב בעובדות
הכלליות הרלוואנטיות למטופל הסביר ,כפי שהן
בפועל ביחס למטופל המסוים.
בפנינו ,אם כן ,מבחן המקביל לזה הרגיל ,הבודק
את קיום חובות הזהירות המושגית והקונקרטית,
בהתאמה:
שלב ראשון  -בחינת חובת הזהירות "המושגית" -
הכוללת את השאלה מה המידע הרפואי שמוסר הרופא
הסביר למטופל הסביר לאור העובדות הרפואיות
הכלליות הרלוואנטיות .במסגרת שלב זה יש מקום
לבחינת האינטרס הציבורי ,ולהחלטה אם יש סיבה
המצדיקה הגבלת היקף המידע שעל הרופא למסור
למטופל .זה השלב בו נבחנת "הפרקטיקה המקובלת"
וכפי שנראה ,בו נקבעות ה"אינדיקציות הרפואיות"
הלגיטימיות .המסקנה היא כי קיים פער בין הרטוריקה
השוללת באופן גורף את נפקות "הפרקטיקה המקובלת",
לבין התייחסותנו אליה בפועל ,כאשר למעשה היא היא
המהווה את אבן הבוחן החשובה ,תוך שמירת האפשרות
לבקרה.
שלב שני – בחינת חובת הזהירות "הקונקרטית",
הכוללת את הצבת העובדות הרפואיות
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הרלוואנטיות והעובדות הכלליות הרלוואנטיות
כפי שהן בפועל בעניינו של המטופל אליו מתייחס
הדיון.
בשלב קודם של יישום המבחן המוצע לעניין סידי,
מתוך בחינת העובדות הכלליות הרלוואנטיות
לעובדות הרפואיות הרלוואנטיות ,הגעתי למסקנה
כי לתובעת באותו מקרה – שהיא "מטופל סביר" –
לא הייתה דרושה הבדיקה הנוספת כדי להחליט אם
להמשיך בהיריון .הקושי בקבלת מסקנה זאת נבע
מן השאלה מי הקובע מה הן הבדיקות הרפואיות
על פיהן נקבעות העובדות הרפואיות הרלוואנטיות.
בשלב זה ,ולאחר שהובהר כי יש מקום לשקלל את
האינטרס הציבורי על פניו השונות ,נשוב ונבחן את
השאלה על פי שני השלבים המתוארים.
בשלב ראשון  -במבחן המושגי – יש לומר ,כפי
שאכן קבע בית המשפט ,ששקלול הסיכון למום
שלדי עם עלות הבדיקה ועם משאביה המוגבלים של
מערכת הבריאות – מביאים למסקנה ,כי הבדיקות
הנהוגות בפועל ברפואה הציבורית מאפשרות
מתן שירות רפואי סביר לכל האוכלוסייה .על כן,
משיקולי מדיניות משפטית ,יש לומר כי אין על
הרופא הפועל במסגרת הרפואה הציבורית חובה
מושגית למסור לתובעת מידע על הבדיקה הנוספת.
בכך למעשה תם הדיון במקרה של טיפול רפואי
במסגרת הרפואה הציבורית.
אל השלב השני נעבור רק אם מדובר במפגש
במסגרת רפואה פרטית ,ואם נאמר שעל רופא
הפועל במסגרת זאת חלה חובה מושגית ,בהיעדר
נפקות לאינטרס הציבורי ,ושבמסגרת זאת אין
להתייחס כלל לשיקולים בדבר העמסת המטופל
במידע רב וללא התייחסות להסתברות שהוא
ימצא רלוואנטי .לעומת זאת ,אם נאמר שגם
במסגרת זאת יש מקום לשיקולים פסיכולוגיים,
כלכליים ולאפשרויות המעשיות לבצע את כל
הבדיקות האפשריות ,בלוח זמנים המוכתב על ידי
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ההתפתחות הטבעית של המצב הרפואי ,נצטרך
לשאול מה המידע שמוסר רופא סביר למטופל
סביר ברפואה הפרטית .כדי להשיב לשאלה
זאת צריך להניח בסיס ראייתי ,שלא הונח בדיון
בערכאה המבררת בעניין סידי .מענה לשאלה זו
מחזיר אותנו אל הפרקטיקה הרפואית המקובלת,
שמעמדה נשלל לכאורה על ידי הפסיקה.
יתירה מכך – קביעה עקרונית בדבר קיומה של
חובה מושגית רחבה יותר בהתקשרות פרטית,
יוצרת אי נוחות ערכית ,שכן היא מצהירה על קיום
אי שוויון בין מטופלים בתחום רפואי שהוא חיוני,
שאיננו עניין של איכות חיים.
אכן ,בית המשפט העליון התייחס כבר בעבר
לסטנדרט הזהירות ברפואה הפרטית ,ודומה שקבע
כי הוא צריך להיות גבוה יותר מזה שברפואה
הציבורית ,אך זאת בהתייחס לטיפולים שכרגיל
מבוצעים רק ברפואה הפרטית ,ולאו דווקא
בהתייחס למסגרת הפרטית בה הם ניתנים.112
אפשר שהעובדה שבעניין סידי נדון תחום רפואי
קיומי ,בו מקבלת אי הנוחות הערכית האמורה
משמעות ממשית ,והעובדה שמדובר בתחום רפואי
פעיל הן במסגרת הציבורית והן בפרטית ,הביאה
לאבחנה שנוצרה בפסיקת בית המשפט.
אם נמצא בשלב הראשון כי קיימת חובת זהירות
מושגית ,כי אז ,בשלב השני – בו נבחנת חובת
הזהירות הקונקרטית – תבחן השאלה מה המידע
שצריך למסור למטופל המסוים ,לאור יישום
העובדות הכלליות המסוימות בעניינים שנקבעו
כרלוואנטיים בשלב הראשון ,כפי שהן קיימות
בפועל בנסיבותיו של המטופל.

 112ראה עניין פלונית  ,הערה  26לעיל ,ועניין שטנדל ,הערה 96
לעיל ,וגם ת"א (תל-אביב-יפו)  16790/04ש' א' נגד ד"ר שפלן
מיכאל ,תק-של , 14018 ,)3(2006עמ' .)21.8.2006(14032
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חובת הזהירות המוטלת על רופא על פי הפסיקה
מן הפסיקה נלמד כי המבחן שאומץ על ידי בתי
המשפט ,תוך ציטוט חוזר ונשנה של דברי הנשיא
שמגר בעניין רייבי הוא אכן מבחן צרכיו של המטופל
הסביר..." :יש לגלות לחולה את כל הסיכונים אשר
אדם סביר היה מייחס להם חשיבות בהחלטתו
להסכים לביצוע הטיפול 113."...יחד עם זה ,ותוך
ניסיונות הבהרה בעזרת ביטויים דומים ,הרחיבו
בתי המשפט ופירטו שיקולים רבים ושונים לבדיקת
צרכי המטופל הסביר ,בנסיבות שונות .בכך יצרו
בתי המשפט שורת מבחנים בדבר מהות הסיכונים
אודותם יש ליתן מידע למטופל ,ומבחנים הקשורים
לגובה הסיכונים המחייבים גילוי .זאת ,תוך חזרה
על אמירות לפיהן לא קיימת בעוולת הרשלנות חובת
זהירות מוחלטת ,וקביעות כי הזכות לאוטונומיה
היא יחסית ואינה בלתי מוגבלת ,שבּו בתי המשפט
והשתמשו בביטויים לפיהם על הרופא לגלות
למטופל את כל הסיכונים .למגמות סותרות אלה
הוסיפו גם אמירות-הבהרות חוזרות על ידי בתי
המשפט השונים ,כי אין בדבריהם כדי להרחיב את
חובת הזהירות המוטלת על רופא .כך מתבטא אף
השופט ריבלין בעניין סידי ,בו הוא מוסיף ומזכיר
גם כי מבחן הסבירות בעוולת הרשלנות אינו מקים
חובה מוחלטת למנוע כל סיכון .114אלא שהמציאות
העולה מפסיקת בתי משפט ,ועניין סידי הוא רק
האחרון בעניין זה ,מעוררת ספק אם אכן מבחן
המטופל הסביר הוא המבחן התקף .זאת לאחר
שאף המשנה לנשיא ביניש (כתוארה אז) ,הבהירה
בהחלטתה בבקשה לדיון נוסף בעניין סידי ,ולאחר
שחזרה על כי המבחן הקובע הוא מבחן צרכיו של
המטופל הסביר..." :ההלכה שנקבעה בפסק הדין
נשוא העתירה באה בהמשך לפסיקה קודמת של
 113הערה  30לעיל ,שם בסעיף (4ה).
 114הערה  ,1שם בסעיף  .6וראה גם פסק הדין בעניין פטנה אדנה,
הערה  70לעיל .וגם דברי השופט אור בעניין דעקה ,הערה  , 80סעיף
23א.
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בית משפט זה בסוגית ההסכמה מדעת ומהווה
ביטוי נוסף להרחבת זכותו של המטופל לקבלת
המידע הנחוץ לו לשם קבלת החלטות מושכלות
115
בדבר הטיפול הרפואי המוצע לו."...
בחינת החלטות השופטים ריבלין וחיות בעניין
סידי מלמדת כי המבחן בו בחרו שונה במקצת
מזה עליו הוצהר בפסיקה קודמת .החלטת הרוב
כאן מדברת בציפיית החולה הסביר למידע ,ולא
עוד בצורכי החולה הסביר למידע .בעוד ההחלטה
בבקשה לדיון הנוסף נוקטת בעיקר במבחן צורכי
החולה הסביר .האם ההבדל סמנטי בלבד? ימים
יגידו .בשלב זה ניתן לומר רק ,שפרשנות מילולית
של המילה "ציפייה" ,איננה תואמת את המילה
"דרוש" ,המתארת את זכות המטופל למידע בסעיף
(13ב) לחוק זכויות החולה.
נראה ,אם כן ,כי הערפול שבנימוקי השופטים בפסק
דין סידי ,מגלה אי בהירות רחבה באשר להלכה
הפסוקה .האם פועלו של רופא יבחן בעתיד לפי
המידע שהיה צריך לתת רופא סביר למטופל סביר
בנסיבות הכלליות הרלוואנטיות כפי שהן בנסיבות
חייו של המטופל? או שמא הוא יבחן לאור נסיבות
עובדתיות שונות כפי שיתפתחו במציאות?
סיכום
בדיון זה הבהרתי כי המידע הרפואי הדרוש
להחלטה ִאם להסכים לטיפול רפואי מוצע ,הוא
כלי הכרחי למימוש האוטונומיה של המטופל.
העמדת המידע הרפואי לרשות המטופל היא
שירות ציבורי ,מסוג שירותי בריאות ,שהשלטון
מעמיד לרשות הפרט לפי שיקול דעתו ,ובמסגרת
המשאבים הציבוריים ,כדי לאפשר למטופל לממש
את האוטונומיה האישית.
לפיכך" ,הזכות למידע רפואי" איננה זכות יסוד.
 115הערה  ,8שם בסעיף .5
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היא איננה פן של האוטונומיה האישית של הפרט.
היא איננה מוחלטת ,והיקפה יקבע לאור לשונו
של חוק זכויות החולה ותכליתו ,תוך התחשבות
בחובה לכבד את כבוד האדם של המטופל ,של
הרופא ובאינטרסים ציבוריים.
זכותו של המטופל לקבל את המידע הרפואי לצורך
קבלת החלטה בדבר טיפול רפואי מוצע נאכפת
בהטלת חובה על הרופא לקבל הסכמה מדעת
של המטופל לטיפול הרפואי .החובה המוטלת על
הרופא לקבל הסכמה מדעת של המטופל ,היא הצד
שכנגד ַלזכות ,והיותה חובה פוזיטיבית המוטלת
על אדם לטובת רעהו ,משליכה על המידה והאופי
של ההגנה שמעמיד המשפט ַלזכות .חיוב הרופא
בנזיקין במסגרת עוולת הרשלנות היא רק אחד
הכלים שמעמיד המשפט להגנת הזכות.
הגדרה של חובת הזהירות של הרופא כלפי המטופל,
לעניין עוולת הרשלנות ,מבטאת הגבלות על מידת
ההגנה הניתנת לזכות על ידי המשפט ,בהתחשב
באינטרסים ציבוריים רחבים יותר ,ובהם גם
ההתחשבות במשאבים הציבוריים העומדים
לרשות מערכת הבריאות.
יוצא שמידת ההגנה שנותן המשפט לזכות במסגרת
עוולת הרשלנות תקבע תוך פרשנות לשונה
ותכליתה של הזכות ,הקבועה בסעיף (13ב) לחוק
זכויות החולה ,תוך התחשבות בערכים ובעקרונות
הרלוואנטיים ,ובעיקרם כבוד האדם והזכות
לאוטונומיה אישית ,תוך יישומם בהגדרה של
חובת הזהירות המוטלת על רופא במסגרת עוולת
הרשלנות .פרשנות זו מחייבת מבחן דו-שלבי
לקביעת זכותו של המטופל לקבל מידע רפואי.

גם העובדות הכלליות הרלוואנטיות להחלטה
הרפואית ,על פי צרכי המטופל הסביר .בשלב השני
מיושמות העובדות הכלליות הרלוואנטיות של
המטופל המסוים על האינדיקציות הרפואיות.
מפסיקת בתי המשפט ,והלכת סידי בפרט ,נלמד כי
בית המשפט אמנם קובע בשלב המושגי של הדיון
כי המבחן הנו "צרכי" המטופל הסביר ,אך בשלב
השני ,הקונקרטי ,בו מיושמות העובדות המיוחדות
למטופל המסוים ,חורג המבחן מן העובדות
הכלליות הרלוואנטיות למטופל הסביר ,ונוטה
לכיוון "ציפייתו" של האדם הסביר ,אשר מדרך
הטבע היא רחבה יותר מן "הצורך" של האדם
הסביר .סטייה זאת מלווה ביצירת מבחני משנה
המעמעמים את המבחן המנחה ,ומביאים לפסיקה
תלוית נסיבות ,שקשה לראות בה קו מנחה,
המוליכה בסופו של דבר לקראת הרחבה הדרגתית
של היקף חובת הזהירות המוטלת על הרופא.
מגמה זו בעייתית .אם מתייחסים לחובת הזהירות,
המטילה על הרופא חובה פוזיטיבית ,כאל כלל
התנהגות ,שבהיותו נסיבתי אינו יכול להשיג את
הכוונת התנהגות .מגמה זאת בעייתית
המטרה של ְ
גם מהיבט של וודאות המשפט ,והשלכותיה על
עקרון שלטון החוק .לכל אלה יש לתת משקל
של ממש בקביעת היקף זכותו של המטופל ,תוך
הצורך לחזור ולהדגיש כי עוולת הרשלנות היא רק
אחד הכלים שהמשפט מעמיד להגנת הזכות .על כן,
יש לשקול במשנה זהירות כל הרחבה של הזכות,
שגוררת הרחבה מיידית של החובה שכנגד המוטלת
על הרופא.

בשלב המושגי נבחנת הפרקטיקה הרפואית
המקובלת ,תוך התייחסות לאינטרס הציבורי ככל
שהוא רלוואנטי .בשלב זה נקבעת עמדת בית המשפט
לאינדיקציות הרפואיות המקובלות .כאן נקבעות

 78׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 36יוני 2007

המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי

הערות מערכת למאמרה של עו"ד רות ערן שמיר
אברהם סהרM.D., LL.B. ,
מאמרה של עו"ד ערן הוא ניתוח מעמיק ,שאינו מחמיץ נקודה ,בסוגית המהות וההיקף של חובת הגילוי המוטלת
על רופא שהוגדרו מחדש בע"א  4960/04ערן סידי ואח' נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית ואח'  ,תק-על
 .3055 )4( 2005מתוך מהותה של חובת הגילוי ,אם על הרופא לנהוג על פי האינדיקציה הרפואית ,כמיטב הבנתו,
לנוכח הנסיבות המיוחדות לעניינו של המטופל שלפניו ,או שעל הרופא לנהוג על פי קנה מידה שבפועל נקבע על
ידי בית המשפט – ציפיית האדם הסביר – קרי ציפייתו של האדם-יציר-בית-המשפט.
כידוע ההלכה נפסקה על דעת שופטי הרוב שהובעו במילותיה של השופטת חיות" " :קיימת אצל כל הורה
צפייה סבירה לקבל בעניין זה את מלוא האינפורמציה האפשרית מן הרופא ,על מנת שיוכל לכלכל את צעדיו"
(והמלה "הורה" היא דוגמא פרטית ,שמשמעותה המלאה – "מטופל") .לעומתם הציבה השופטת נאור אבן בוחן,
שתמציתה :האם יש סבירות כי הבדיקה (=טיפול) אותה ראוי להציע ,מתוך המכלול האפשרי ,אכן תואמת את סוג
המחלה בה יש לטפל או למנוע .ובמילותיה" :שהיה ידוע על פי סטנדרטים מקובלים שיש צורך בבדיקות נוספות.
גם הסיבות בגינן הוגדר ההריון כהריון בו סיכון גבוה  ...לא היוו אינדיקציה לצורך בבדיקה משוכללת יותר".
פסק דין הרוב מסמן עליית מדרגה נוספת בהצבת הגבולות או עומק הביקורת ,שנטל בית המשפט לעצמו,
המשפיעים על עיצוב המעשה הרפואי ,ויותר מכך – על החשיבה ושיקול הדעת הנותר לרופא .על עליונות דעת
המשפט על עניין שברפואה ,מעידים דבריה של כבוד השופטת (כתוארה אז) ד .ביניש (בדנ"א  461/06קופת חולים
כללית ואח' נ' ערן סידי ואח' ,תק-על  :)835 )3( 2006ההלכה שנקבעה בפסק הדין נשוא העתירה באה בהמשך
לפסיקה קודמת של בית משפט זה בסוגית ההסכמה מדעת ומהווה ביטוי נוסף להרחבת זכותו של המטופל
לקבלת המידע הנחוץ לו ."...
אמור מעתה – זה היקף החובה ,עד להרחבה הבאה ,כאשר האינדיקציה הרפואית נסוגה מפניה .התערבות
שיפוטית כזאת ,בדרך פרדוקסית ,מבטאת דווקא גישה פורמליסטית במשפט .בית המשפט הוא הקובע את גדר
חובת הגילוי מצד הרופא ,שהיא קביעת "האפשרי" לגילוי .אך מטבע הדברים ,אין בית המשפט ,שאינו מומחה
בתחום הרפואי ,גם אין בידיו הכלים לירידה לעומק הדיוק הנדרש לבחינת סבירות "הצריך" גילוי – את המידע
שבו תועלת למטופל הספציפי ,לאור הנסיבות הרלוונטיות לעניינו ,והוא גם יהיה ניחן בכישורים הנדרשים כדי
להפיק מהם תועלת ,ולא לגרום חלילה נזק לעצמו .אילו כדעת המיעוט היה נפסק ,היה בכך כדי להעמיד את
חובת הגילוי הרפואי על ערכה האמיתי .
והיבט חשוב נוסף אפשר למצוא בפסק הדין .יש בו יותר מרמיזה על הבדל בין היקף הגילוי המוטל על רופא
הפועל במסגרת ציבורית לבין חובתו בפעולתו במסגרת פרטית.
ההבדל בדרך החשיבה בין הערכאה השיפוטית ,לבין זו של הרופא ,מוצא בפסק דין זה ביטוי נוסף בהערת אגב
קצרצרה .בסעיף  7לפסק דינו ,מתייחס כבוד השופט ריבלין (כתוארו אז) להבדלים בין גישות בחשיבה ובמעשה
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של רופאים שונים ,לאותה בעיה רפואית ,והוא מעיר בנימה ממנה משתמע יותר משמץ תמיהה" :כלומר כל
רופא מטפל בהתאם לשיקול דעתו מה הוא רוצה ...שרירותיות זו ,כשלעצמה ,היא מוקשית ,אך לא ניכנס
לעובי הקורה בעניין זה( ".ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
על כך ,עם כל הכבוד ,אבקש להעיר – מהיבט זה אין עולם הרפואה שונה מעולם המשפט ,והדבר אפילו בא לידי
ביטוי בפסק דין זה – הייתה בו דעה אחת לשניים ודעה שונה לאחת .אלא מאי – רופאים ,אלא כאשר הם פועלים
בצוות וכצוות בבית חולים ,כל אחד מהם משמש "דן יחיד".
עו"ד יונתן דייויס ,עורך ראשי של כתב העת "רפואה ומשפט"
המחברת המלומדת מציעה במאמרה לאבחן בין זכות למידע כזכות יסוד וזכות חברתית תוך שהיא מגיעה
למסקנה כי "הזכות העומדת למטופל לקבל מידע רפואי לצורך החלטה אם להסכים לטיפול רפואי מוצע ,איננה
ֵיה של האוטונומיה של הרצון האישי ,אלא היא זכות חברתית לשירותי בריאות" אנו חולקים
מפנ ָ
זכות יסודָּ ,פן ַ
על מסקנה זו שאין לה סימוכין בספרות מלומדים ואף לא בהלכה הפסוקה .במה דברים אמורים?
הזכות לאוטונומיה מגלמת את זכותו של אדם על גופו וחירותו לקבל החלטות באשר לגופו .מזכות זו נגזרת
החובה לא רק לקבל את ההסכמה מדעת לכל טיפול שיעשה באדם בעתיד אלא גם ליתן לאדם כל מידע הקיים
באשר למה שנעשה בו בעבר.116
זכותו של החולה לקבל החלטה חופשית ומדעת באשר לטיפול רפואי שנעשה בו הוכרה בארצות הברית בפסק
הדין של השופטת קרדוזו בבית המשפט לערעורים של מדינת ניו-יורק בשנת  1914117וכחמישים שנה מאוחר
יותר אצלנו בפרשת ברחי נ' שטיינר .118בפסק הדין עלי דעקא 119הוכרה הפגיעה בזכות לאוטונומיה כבת פיצוי
גם אם לא הוכח שנגרם למטופל נזק גוף עקב הפגיעה בזכות באוטונומיה.
תהליך ההפנמה של דוקטרינת ההסכמה מדעת במערכת הרפואית קיבל תאוצה משמעותית לאחר חקיקת חוק
זכויות החולה ,תשנ"ו .1996120-כנגד הזכות לקבל מידע עומדת החובה לגלות את המידע למטופל על מנת שיוכל
לקבל החלטה מושכלת על פי מירב הנתונים .חובת הגילוי נגזרת מחובת הזהירות המוגברת של הרופא כלפי
המטופל .121ביצוע טיפול רפואי ללא הסכמה מהווה מעשה תקיפה ,רשלנות והפרת חובה חקוקה על פי פקודת
הנזיקין המגיע אף לכדי עבירה פלילית על פי סע'  325לחוק העונשין ,תשל"ז .–1972כיום מוכרת חובת הגילוי
במובן הרחב של המונח וחלה גם על מקרים שחוק זכויות החולה ,תשנ"א 1996-לא חל עליהם.122

 116הנשיא ברק בבר"ע  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה נ' גלעד ,פד מט(.)1996( 526 ,516 )2
shlocndorff v. society of N.Y hospt. 105 N.E 92,93 117
 118ע"א  67/66בר חי נ' שטיינר ,פד נ(.)1966( 232 ,230 )3
 119ע"א  2781/93עלי דעקה נ' בית החולים כרמל חיפה  ,פד נג (( ,)1999( 526 )4להלן" :פרשת עלי דעקה").
 120ר' א .סהר "הסכמה מדעת  -תהיות והרהורים" רפואה ומשפט ( 48 ,33דצמבר .) 2005
 121בבר"ע  1412/94ההסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד ואח' פ"ד מט( ,)1996( 525 )2נקבע על ידי כב' הנשיא ברק:
"חובת הזהירות בדיני הנזיקין נגזרת מחובת הזהירות הכללית אשר הרופא והמוסד הרפואי חבים למטופל .היא נגזרת מהזכות היסודית לדעת על
עצמנו המהווה ביטוי לאוטונומיה של האדם המבטאת את ערך כבוד האדם ברוח סעיפים  2,4לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,התשנ"ב – ."1992
 122ר' ע"א  6153/97יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה ,פ"ד נו (.)2004( 746 )4
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בפרשת ברמן 123דן במקרה שהתרחש לפני חקיקת חוק זכויות החולה .בית המשפט העליון הרחיב את חובת
הגילוי של הרופא לגילוי כל הסיכונים של הטיפול גם אם הסיכונים שבטיפול אינם שונים במהותם מאלו שהוא
כבר יודע עליהם .124כב' השופטת דורנר קבעה כי "המבחן למידע שחובה למסור למטופל אינו אפוא הנוהג
המקובל בקרב הרופאים אלא צרכיו של המטופל למידע כדי להחליט אם לקבל את הצעת רופאיו .צרכים אלה
נקבעים על פי קנה מידה אובייקטיבי  .על רופא מוטל למסור למטופל את כל האינפורמציה שאדם סביר היה
נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכם לטיפול המוצע".
הפסיקה הטמיעה את ההלכות הנ"ל לעניין חובת הגילוי גם ביחס לקיומם של סיכונים חבויים שניתן לערוך
ביחס אליהם בדיקות נוספות על אף שהמטופל שייך לקבוצת סיכון מסוימת ואין אינדיקציה כי סיכון כזה
רלוונטי לגביו .כך בשורה ארוכה של פסקי דין הנוגעים לאי גילוי מומים בהריון .125בפרשת ברמן הנ"ל שדן
בהיקף גילוי המומים שנתגלו במהלך ההריון אומץ מבחן "החולה הסביר" והורחבה קשת האפשרויות העומדות
לנפגע כלפיו הופרה חובת הגילוי.
בפרשת סידי הורחבה חובת הגילוי המוטלת על רופא מטפל .כב' השופט ריבלין קובע בפסק דינו כי
התפיסה העקרונית שאומצה בפסיקה  ,126הינה כי הסכמתו של מטופל לטיפול הרפואי המוצע לו צריכה
להיות "הסכמה מדעת ".משמעותה של דרישה זו היא כי על הרופא למסור למטופל את כל המידע
שאדם סביר היה זקוק לו על מנת להחליט האם להסכים לטיפול המוצע 127 .על בית המשפט להעריך
מהי ציפייתו הסבירה של המטופל לגבי המידע שיימסר לו ,וזאת בין היתר בהתחשב בעמדת הרופאים
ובמשאביה המוגבלים של המערכת הרפואית .על פי סטנדרט גילוי זה ,המתמקד בצרכי המטופל
הסביר ,הרופא לא יוצא ידי חובתו כלפי המטופל אם הוא מוסר לו מידע רק בהתאם לפרקטיקה
הרפואית המקובלת .בית המשפט העליון בפרשת ברמן השאיר את השאלה האם המבחן של צרכי
המטופל הסביר צריך לחול גם על מידע לגבי מגבלות הבדיקה הרפואית המוצעת וקיומן של אפשרויות
בדיקה נוספות במסגרות אחרות .בצריך עיון ובפרשת סידי השיב עליה השופט ריבלין בחיוב.

 123ע"א  434/94ברמן (קטינה) ואח' נ' מור המכון למידע רפואי  ,פ"ד נא(( .)1997( 205 )4להלן" :פרשת ברמן")
 124כך בת.א( .י-ם)  577/98הדס שושני ואח' נ' פרופ' שמחה יגל ואח' ,תק-מח  ,)2003( 691 )2( 2002בעניין אי מסירת מידע מפורט להורים כדי
לאפשר להם להחליט אם לפנות לוועדה להפסקת הריון בשלבים המאוחרים של ההיריון עקב אי גילוי תופעה של צוואר מעובה ( )web neckשהיה בו
כדי להצביע על מום לבבי ותסמונת נונאן .הכיר בית המשפט המחוזי באחריות הנתבעים בשל אי גילוי של סימן בודד של צוואר מעובה.
 125כך בת.א( .ת"א)  403/83חנית מכלוף נ' קופ"ח הכללית (לא פורסם )30.11.1989 ,בו נולדה תינוקת עם מומים מולדים עקב מחלת האדמת
בה לקתה האם בחודש הראשון להריון .בית המשפט קבע שהנתבעת אחראית מאחר ולא יידעה את האם כי עליה להפסיק את ההריון עקב מחלת
האדמת.
כך בת.א( .חיפה)  823/92ישעיהו נתנאל (קטין) ואח' נ' קופת חולים הכללית (לא פורסם ,)3.8.1989 ,אשר אושר בבית המשפט העליון בע"א 6250/99
קופ"ח כללית ואח' נ' ישיעהו נתנאל ואח',תק-על .)2002( 276 )2( 2002התובע מס'  1נולד עם מום המכונה  spina bifidaשניתן לגלותו בבדיקת חלבון
עוברי ובאולטראסאונד .בית המשפט המחוזי קבע כי הצוות הרפואי בטיפת חלב התרשל כלפי התובעת בקיום חובת היידוע ,בכך שהמלצות שניתנו
לתובעת לביצוע אולטרסאונד לגילוי מומים בחודש החמישי להריון ,ואף המידע שנמסר לה בקשר לביצוע חלבון עוברי לא לווה בהסברים ואף לא
הובהרו לה ההסברים ביחס להבדל בין בדיקת על שמע רגילה ובדיקה מכוונת לגילוי מומים.
כך גם בת.א( .ב"ש)  92/93ניב ירקוני (קטין) ואח' נ' ד"ר רוזן ואח' ,תק' מח  ,)1998( 1083 )1(98בו קבע הנשיא א .לרון כי שיתוק המוחין בו לוקה
התובע נגרם עקב תסמונת דנדי ווקר שניתן לגלותה בבדיקת על שמע מכוונת .אילו ייודעו ההורים על האפשרות לקיומה של בדיקה מכוונת היה המום
מתגלה והיתה מוצעת להורים האפשרות להפסיק את ההריון ובכך היתה נמנעת התוצאה החמורה של הולדת התובע במצב הטראגי בו הוא נמצא.
כך בת.א( .י-ם)  1591/96אסף יהודה ואח' נ' מרכז רפואי אסף הרופא ואח' ,תק-מח  ,)2001( 12650 )3( 2001בו לא גולה להורים המידע הרפואי
שנתגלה בבדיקת על שמע בדבר פיגור בגדילה תוך-רחמית אשר עלול היה להביא על התובע מומים מולדים ופיגור שכלי כפי שאכן נתגלה אחר
הלידה.
 126ע"א  3108/91רייבי נ' וייגל ,פ"ד מז( ;)1993( 509-505 ,497 )2ע"א  4384/90ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נא( ;)1997( 182 ,171 )2ע"א
 2781/93דעקה נ' בית החולים "כרמל" ,פ"ד נג(()1998( 526 )4להלן" :פרשת דעקה").
 127ראו פרשת ברמן.
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השופט ריבלין בפרשת סידי קובע כי אין מקום להבדיל ,בכל הנוגע למבחן של צרכי המטופל הסביר ,בין
מידע הקשור בהתערבות רפואית פעילה לבין מידע לגבי מגבלות הבדיקה המתבצעת ולגבי אפשרויות
בדיקה ואבחון נוספות .עוד ציין השופט ריבלין כי המבחן האמור אינו מחייב את הרופא להודיע
לחולה על כל סיכון חבוי שאיננו רלוונטי לגביו או על כל בדיקה נוספת שאינו זקוק לה .רופא ברפואה
הציבורית אף איננו נדרש ככלל למסור למטופליו מידע על כל היתרונות שעשויים לצמוח להם משימוש
ברפואה הפרטית .עם זאת ,קבע השופט ריבלין כי "בנסיבות מתאימות ,עשוי להיווצר צורך ליידע את
המטופל לגבי אפשרויות טיפול הזמינות רק במסגרת הרפואה הפרטית  -אולי אף במסגרת שרותי-
רפואה מעבר לים  -וזאת אם אכן מדובר בטיפול או בתרופה שעשויים לסייע למצבו ואינם זמינים
ברפואה הציבורית בארץ".
בית המשפט העליון במדינת טקסס בארה"ב קבע ,שאי מסירת מידע אודות מומים בעובר העשוי להשפיע על
ההחלטה בקשר להריון הינה מדיניות שאין להשלים עימה.128
כחלק מהזכות לאוטונומיה נכללת זכותה של כל אישה הנמצאת במעקב הריון שהרופא המטפל בה יידע אותה
על כל חשד למומים בעובר ברחמה .לצורך כך עליו ליידע אותה על בדיקות אבחנתיות נוספות העשויות לגלות
את מצבו המדויק של העובר .על הרופא המטפל רובצת חובה למסור את המידע אודות הבדיקות בין שהן
קיימות בסל הבריאות ובין שניתן לבצען באמצעות הביטוחים המשלימים שמספקות קופות החולים ובין
במסגרת הרפואה הפרטית ,מכיוון שזהו בדיוק סוג המידע שאותו מבקשת האישה לדעת על מנת שתוכל לקבל
החלטות הנוגעות להמשך הריונה.129
כמובן שהרופא ,מוכשר ככל שיהיה אינו מסוגל להבטיח הולדת תינוק בריא ,יחד עם זאת ניתן לצפות כי רופא
סביר המקיים מעקב הריון ימסור לאישה ההרה כל פרט מידע רלבנטי באשר למצבו של העובר ואת האפשרויות
הפתוחות בפני האישה לטיפול במצב ,כך שהאישה ההרה ובן זוגה יהיו מסוגלים להחליט כיצד לתכנן את
ההריון.
בפסיקה אשר דנה בדרישה ,כי הסכמתו של חולה לטיפול רפואי תהא הסכמה מדעת ,עוצב סטנדרד
הגילוי הנדרש מרופא תוך התחשבות ,בראש ובראשונה ,בזכות היסוד של הפרט לאוטונומיה .לאור
זאת נקבע ,כי "יש לגלות לחולה את כל הסיכונים אשר אדם סביר היה מייחס להם חשיבות בהחלטתו
להסכים לביצוע הטיפול ...באימוץ אמת מידה זו ,נדחתה אמת המידה הרווחת בפסיקה האמריקאית,
בה ניתן משקל מכריע לפרקטיקה הרפואית המקובלת ...והאינטרסים של הפרט המקבל את הטיפול
הועמדו במרכז גבוה יותר ,המבוסס על צרכי המטופל כאדם סביר  ."130תפיסה זו שוללת את הגישה
הפטרנליסטית ביחס לחולה ,ומכירה בזכותו של זה האחרון לאוטונומיה ולקבלת החלטות עצמאיות-
131
מושכלות ,ככל שהדבר ניתן ,לגבי הטיפול בו.
Jacobs v. Theimer, 519, W 2d 846, 849 (Tex 1975): Jacobs v. Theimer, 519, W 2d 846, 849 (Tex 1975): "It is impossible for 128
us to justify a policy which at once deprived of information by which they could elect to terminate the pregnancy likely to
produce a child with a defective body, a policy which in effect requires the deficient embryo be carried to full gestation until
the deficient child is born, and which policy then denies recovery from the tortfeasor of costs of treating and caring for the
defects of the child ".
 129ר' דברי כב' השופט ריבלין בפרשת סידי הנ"ל.
 130ע"א  6153/97יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה ,פ"ד נו([ .)2002( 746 )4להלן" :פרשת שטנדל"].
 131כפי שקובעת כב' השופטת דורנר בפרשת שטנדל" :החולה אינו אובייקט .הוא הסובייקט הנושא בתוצאות הסיכון והסיכוי שנוטל הרופא בבוחרו
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בהתייחס לחובת הרופא ובית החולים למסור למטופל את המידע שבידם אודות הטיפול שקיבל ,תוצאותיו
ועלילותיו ,קבע בית המשפט העליון כי "זכותו של אדם על גופו חירותו לקבל החלטות באשר לגופו זכות היסוד
של הפרט לאוטונומיה… .כל אלה מחייבים לא רק לקבל את ההסכמה מדעת לכל טיפול שיעשה באדם בעתיד
אלא גם מחייבים גם ליתן לאדם כל מידע הקיים באשר למה שנעשה בו בעבר".132
המחברת המלומדת מתיימרת להציע מבחנים חדשים לבחינת חובת הזהירות של המטפל כלפי המטופל כגון
שתוכן זכותו של המטופל יקבע לפי צורת ההתקשרות בינו ובין המטפל .מבחן כזה אינו ראוי והוא עלול להחזיר
אותנו לימים האפלים בהם שלט בכיפה משטר הרפואה הפטרנליסטית.

בדרך הטיפול .על-כן עומדת לו זכות-יסוד ,הנובעת מן האוטונומיה של הפרט ,להחליט מדעת ,כלומר בידיעת העובדות הרלוואנטיות ,אם להסכים
לטיפול הרפואי המוצע לו .כנגד זכות המטופל עומדת חובתו של הרופא המטפל למסור למטופל מידע בדבר הטיפול הרפואי שהוא מציע ,לרבות
אמצעי טיפול אלטרנטיביים והסיכונים והסיכויים הכרוכים בכל אחד מאמצעי הטיפול"
 132כב' הנשיא ברק בבר"ע  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה נ' גלעד ,פד מט(.)1995( 526 ,516 )2
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האחריות הפלילית של הלוקה בשכלו :היבטים משפטיים ופסיכולוגיים
משה זכי * ,שרון רינגר **

תקציר
אין בנמצא מבחנים תקפים ומהימנים להערכה פסיכולוגית של אחריות פלילית של פיגור שכלי .על פי החוק
הקיים בישראל ,מוסמכת וועדת האבחון לאבחן אדם כמפגר ,כשהיא מתבססת על שיטות מתודולוגיות
(אנמנזה וראיון הערכה) אשר הספרות המדעית רואה אותן כבלתי תקפות:
 .1האנמנזה – מושפעת מ"ציפיות הבוחן" – נטיית הבלתי מודעת של המאבחנים לפרש ממצאים דיאגנוסטיים
בהתאם למצופה מהם מהחומר האנמנסטי שנמסר לעיונם.
 .2ראיון ההערכה – מושפע מ – Halo Effect-נטיית המאבחן להעריך את הנבדק על סמך התרשמות ממאפיין
בולט.
בידי בית המשפט ניתנה הסמכות לפטור מאחריות פלילית גם מי שלא הוכרז כמפגר אך מחמת ליקוי בשכלו
מתקיימים בו תנאי סעיף 34ח לחוק העונשין.
במאמר זה מוצעת שיטת הערכה אלטרנטיבית המתבססת על הפסיכולוגיה של גוף-נפש .בגישה זו ,תפקודו של
האדם והסתגלותו נסקרים ביחסי הגומלין וברמת האיזון בין מערכות הגוף (דחפים ,יצרים) למערכות הנפש
(משכל ורגש) .שיטת ההערכה של גישה זו ממליצה לפטור מאחריות פלילית נאשם הלוקה בשכלו – המאופיין
בפער שבין רמת הדחפים והיצרים שלו התואמים אלה של מבוגר ,לבין הכוחות הפסיכולוגיים לבלימתם
(התואמים את אלה של ילד בגיל בית ספר יסודי – שעל פי חוק העונשין אינו בר-שיפוט (מתחת לגיל  .)12במצב
מעין זה ,הגישה ממליצה על שיקומו הנפשי של נאשם על פני ענישה.
במספר מקרים קיבלו בתי משפט השלום את מסקנות גישה זו ודחו את מסקנות האבחון של וועדת האבחון.
לעומת זאת ,דחה לאחרונה בית-המשפט המחוזי בחיפה גישה זאת ,אך הסוגיה טרם הוכרעה על-בבית-
המשפט העליון והמלה האחרונה עדיין לא נאמרה.
מבוא
כדי שאדם יהא אחראי בפלילים ,דורש החוק
קיומה של מחשבה פלילית .חזקה היא ,כי אדם
מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו .זאת ,כמובן,
כשהאדם בו אנו מדברים הוא בריא בנפשו וברוחו
ויכול להבין את מעשיו ולהיות מודע להם .לא כך
הדבר ,כאשר אנו עוסקים בחולי נפש ובלקויים
* פרופסור וראש המחלקה לפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה – המרכז
הבינ"ל לבריאות ,משפט ואתיקה בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת
חיפה; מנהל התחנה הפסיכולוגית ,טירת הכרמל.
** עורכת דין  -סנגורית ציבורית ,הסנגוריה הציבורית ,חיפה.
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בשכלם .כאשר הנאשם בו מדובר סובל ממחלת נפש
או מליקוי שכלי עולה השאלה האם הבין את מעשיו
והאם יכול היה להימנע מהם .כאשר התשובה
לשאלה היא שלילית ,לא ישא הנאשם באחריות
פלילית למעשיו.
הספרות המשפטית ופסיקת בתי המשפט עסקו
רבות באחריות הפלילית של חולי הנפש ובהגדרה
המשפטית של מחלות נפש .לעומת זאת ,מעט נכתב
בעניין הלקויים בשכלם או הסובלים מפיגור שכלי.
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מאמר זה יסקור את הדרכים המקובלות כיום
להערכת מידת כושרו השכלי של המפגר העומד
לדין פלילי ,וינסה להציע דרך נוספת להערכה
פסיכולוגית של האחריות הפלילית של העומד לדין.
מיהו מפגר?
ההיבט המשפטי
הסמכות הבלעדית לאבחון מפגרים נתונה לוועדת
האבחון מכוח חוק הסעד (טיפול במפגרים),
תשכ"ט–( 1969להלן :חוק הסעד) ,שהוא החוק
המרכזי העוסק באבחון מפגרים ובטיפול בהם.
וכך מוגדר שם "מפגר":
מפגר  -אדם שמחמת חוסר התפתחות
או התפתחות לקויה של כשרו
השכלי מוגבלת יכלתו להתנהגות
מסתגלת והוא נזקק לטיפול; חולה
נפש כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי
נפש ,תשט"ו– ,1955אינו בבחינת
מפגר לענין חוק זה.
אדם מוגדר כ"מפגר" בהחלטה של וועדת האבחון
לפי סעיף  7לחוק הסעד.
עם זאת ,חוק העונשין ,תשל"ז–( 1977להלן :חוק
העונשין) ,המגדיר את העבירות הפליליות ואת
ההגנות שבצדן ,אינו מזכיר את המילה "מפגר".
סעיף 34ח ,שכותרתו "אי שפיות הדעת" שבפרק
העוסק בסייגים לאחריות פלילית מתייחס ללקוי
בשכלו וקובע כך:
34ח .אי שפיות הדעת [תיקון:
תשנ"ד]
לא יישא אדם באחריות פלילית
למעשה שעשה אם ,בשעת המעשה,
בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל
ליקוי בכושרו השכלי ,היה חסר
יכולת של ממש –
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( )1להבין את אשר הוא עושה או את
הפסול שבמעשהו; או
( )2להימנע מעשיית המעשה.
גם חוק הסעד משתמש במונח "לקוי בשכלו" .כך
בסעיף 19ב לחוק ,המתייחס לנאשם לקוי בשכלו,
נאמר:
הועמד אדם לדין פלילי ובית המשפט
מצא ,אם על פי ראיות שהובאו לפניו
מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי
ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו,
אחת מאלה:
...
( )2שהנאשם עשה את מעשה
העבירה שהואשם בו ,אך מחמת
ליקוי בכשרו השכלי בשעת מעשה
אין הוא בר עונשין ,יצווה בית
המשפט שהנאשם יובא לפני ועדת
האבחון כדי שתחליט על דרכי
הטיפול בו ,ויחולו הוראות חוק זה
בשינויים המחוייבים.
מכאן נובע ,כי הסמכות להכרזת אדם כ"מפגר"
היא אמנם של וועדת האבחון ,אך לבית-המשפט
הסמכות לפטור מאחריות פלילית גם מי שלא
הוכרז כמפגר אך מחמת ליקוי שכלי מתקיימים בו
תנאי סעיף 34ח לחוק העונשין.
על בעייתיות הראיון הקליני שנערך בוועדת
האבחון כמכשיר עיקרי להערכת מידת הליקוי
השכלי הצביע ד"ר משה אלמגור ,בעיקר בהיבט
המהימנות והתקפות ,ובמיוחד אם הוא נערך

כראיון פתוח ולא כראיון מובנה.
לרוב ,נמנעים בתי-המשפט מהפעלת שיקול דעת
עצמאי בנוגע לקביעה מי יופטר מאחריות פלילית
 ד"ר מ' אלמגור" ,הגנת אי שפיות :תפקידו של הפסיכולוג
הקליני במשפט הפלילי" ,רפואה ומשפט ( 27נוב'  171 )2002וכן
מאמרו "הערכת כשירות הורית :תפקידו של הפסיכולוג הקליני",
פסיכולוגיה ,ח.401 ,
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עקב ליקוי בכושרו השכלי ,ומעדיפים להסתמך
על קביעות וועדות האבחון .ד"ר דן שניט מעריך,
כי ניתן לשער שבדרך כלל יהיה לחוות-הדעת של
וועדת האבחון משקל רב בהחלטת בית-המשפט
בשאלת האחריות ,בהשוואה לחוות-דעתם של
מומחים מטעם בעלי הדין ,וזאת ,בין היתר ,כיוון
שמדובר בצוות רב-תחומי של מומחים.
ההיבט הפסיכולוגי – המצב הקיים
בספר  Psychology and Lawמדווח שלא קיימים
כלים תקפים ומהימנים להערכה פסיכולוגית של

כשירות לעמוד לדין לפיגור שכלי; על כן Grisso
מחלוצי הפסיכולוגיה המשפטית בארצות הברית,
מצהיר על הצורך בבניית מודלים קונספטואליים
למטרה זו.
ועדת האבחון מורכבת מצוות רב-מקצועי ,הכולל
פקידות סעד – יו"ר ,פסיכיאטר/ית ,פסיכולוג/ית,
רופא/ה ומחנך/ת.
ועדת האבחון מתבססת על אנמנזה (דו"חות
מקצועיים) ועל ראיון הערכה למאובחן .יש לציין
ששיטות מתודולוגיות אלה נמצאו כלא תקפות
בספרות המדעית ,בנימוקים הבאים:


" .1ציפיות הבוחן" ))Examiner's Expectancy
 נטיית מאבחנים לפרש שלא במודע ממצאיםדיאגנוסטיים בהתאם לצפוי מהם מתוך החומר
האנמנסטי שנמסר לעיונם בטרם ההערכה;

נאמנותם של מאבחנים לצד שהזמין את השירות.
 .2בראיון ההערכה ,המאבחן נוטה לשפוט ולהעריך
את הנבדק על סמך "התרשמות כללית" או

מאפיין בולט (.)Halo Effect
 ד"ר דן שניט" ,זכויות המפגרים בישראל" ,עיוני משפט יב,305 ,
( ,313תשמ"ז)
 Roesch, R. Hert, S. and Ogloff, JR, P. (1999). Psychology
)and Law, N.Y.: Plenum Publishers

 Grisso, T. (1988). Competency to stand trial evaluations:
A manual for practice. Sarasota, FL: Professional Resource
Exchange.
 Rosenthal R. (1966). Experimenter effects in behavioral
matters, New York, Appleton Century Crafts.
 Gottesman, R.V. (1981), The Child and the Law, St. Paul
Minn West Publishing, p. 1-11.
 Alken, L.R. (1997). Psychological Testing and Assessment
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כמו כן ,ראיון ההערכה עלול להוליך להחלטות

שגויות בגלל פירוש מוטעה של מידע קיים.
התוצאה היא שלעתים שתי וועדות שבהן הרכב
חברים שונה ,המתכנסות בהבדל זמן של חודשים
ספורים כדי לדון בכשירותו של נאשם מסוים
המפגר בשכלו ,מגיעות למסקנות סותרות.
מצב זה מעלה ספקות ביחס לתקפותן של מסקנות
השיטה הנוהגת כיום בבתי המשפט.
הבעיות המתודולוגיות שנזכרו לעיל מצריכות גישה
שונה להערכה פסיכולוגית של האחריות הפלילית
של הלוקה בשכלו.
פרשנות הביטוי "חסר יכולת של ממש"
על מנת שלקוי בשכלו יזכה להיכלל בגדרי סעיף
34ח לחוק העונשין ,עליו להיות "חסר יכולת של
ממש" להבין את מעשיו או את הפסול שבהם או
להימנע ממעשיו.
הביטוי "חסר יכולת של ממש" מחליף את הדיבור
‘לא היה מסוגל' בו נקט בשעתו סעיף  19לחוק
העונשין ,לפני תיקון  .39מן ההיבט הלשוני נראה,
לכאורה ,שיש כאן הרחבה של תחולת הסייג:
הביטוי "לא מסוגל" מבטא חוסר יכולת מוחלטת,
בעוד שהביטוי חוסר יכולת של ממש מבטא ,על
פניו ,רמה נמוכה יותר של ‘חוסר יכולת'" לא
מדובר בשלילה מוחלטת של יכולת הבחירה ,אלא
די בהיעדר "יכולת של ממש" להימנע מעשיית
המעשה.
כך קבע כב' השופט י' קדמי בע"פ  2788/96בוריס
10

אבלים נ' מדינת ישראל:

"ולא למיותר יהיה להדגיש ,כי
‘יכולת הבחירה' עשויה להיפגע...
(9th Ed.), Boston, MS Allyn and Bacon.
 Anastasi, A. & Urbina, S. (1998), Psychological Testing (7th
Ed.), Upper Sadille River, NJ Prentice-Hall.
 י' קדמי ,על הדין בפלילים ,חלק ראשון עדכון והשלמה (תשס"ג),
עמ' .100
 10פ"ד נב ( ,183 )3עמ' .)1998( 189
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היה חסר יכולת של ממש להבין את המעשה או
להימנע ממנו ,עדיין נותרת שאלת כשירותו לעמוד
לדין .ס' 19ב( )1לחוק הסעד מתייחס למצב בו
הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין:

גם כתוצאה ממחלת נפש או מחמת
ליקוי בכושר השכלי ,כאמור בסייג
לאחריות של אי שפיות הדעת הקבוע
בסעיף 34ח לחוק העונשין; וגם כאן,
אין המדובר בשלילה מוחלטת של
היכולת האמורה ,אלא אך בהיעדר
‘יכולת – של – ממש' ...להימנע
מעשיית המעשה".
11

בע"פ  9258/00וניקו נטרלשווילי נ' מדינת ישראל
קבעה כב' השופטת מ' נאור:
"הגנת אי שפיות הדעת והגנת
השכרות ,ככל שהן נעוצות בפגיעה
ב'יכולת הבחירה' – קרי :בכושר
הרצייה – אינן דורשות את שלילתה
המוחלטת ושתיהן מסתפקות בכך,
שהפגיעה בכל אחת מהן מגיעה כדי,
חסר יכולת של ממש ,לעשות בה
שימוש".

לאחרונה שב וקבע בית-המשפט העליון בע"פ
 549/06פלוני נ' מ"י 12כי את
"התיבה ‘חסר יכולת של ממש' ,אין
לפרש כשלילה מוחלטת של המודעות
או השליטה במעשים ,כי אם כפגיעה
מהותית ביכולות האמורות".
הדברים נאמרו אמנם לעניין חולה נפש ,אך הם
מתייחסים לסעיף 34ח ,אשר כולל בחובו גם את
הלקוי בשכלו .מכל אלה עולה ,כי יש לפרש את
המונח "חוסר יכולת של ממש" כתנאי שבא להקל
עם נאשם הטוען לסייג אי-שפיות הדעת .לא עוד
חוסר הבנה וחוסר בחירה באופן מוחלט ,אלא די
בחוסר יכולת של ממש.
כשירות נאשם לעמוד לדין – המצב הקיים
גם אם קבע בית-המשפט כי הנאשם איננו עונה
לתנאי סעיף 34ח ,כלומר בעת ביצוע המעשה לא
 11פ"ד נו ( ,673 )2עמ' .)2002( 681–680
 12תק-על  ,2316 )2(2006עמ' .)2006( 2319
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הועמד אדם לדין פלילי ובית המשפט
מצא ,אם על פי ראיות שהובאו לפניו
מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי
ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו,
אחת מאלה:
( )1שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין
מחמת ליקוי בכשרו השכלי;
...יצווה בית המשפט שהנאשם יובא
לפני ועדת האבחון כדי שתחליט על
דרכי הטיפול בו...
13

בע"פ  237/67שפיר (שפיק) כחלה נ' היועמ"ש
נקבע כי שאלת כושרו של נאשם לעמוד בדין פלילי
תחתך על פי שאלות עובדתיות:
"האם יוכל להבין את מהות הליכי
המשפט? האם יוכל לייפות כוחו של
עורך דין אשר יפעל בשמו? והאם
יוכל להבין מהן העדויות נגדו"?
בע"פ  392/87אבו צעלוק נ' היועץ המשפטי
לממשלה 14נקבע כי בית המשפט לא ידון אדם
אלא אם הוא מסוגל לעמוד בדין ,להבין את מהות
ההליכים ,ומסוגל למנות לעצמו סניגור ,כדי
להתגונן בעזרתו במשפט .כן על הנאשם להיות בר
דעת שיבין כי הוא ממנה לעצמו סניגור.
ניתן ,אם כן ,לומר ,כי השאלות שיש לבחון לצורך
הערכת כשירותו של נאשם לעמוד לדין ,הן האם
יוכל הנאשם ,על אף הליקוי בכושרו השכלי ,לקיים
מעקב ‘נבון' ,והעיקר ‘יעיל' ,אחר התפתחות
 13פ"ד כב ( ,182 )1עמ' ..192
 14פ"ד כב ()1987( 423 )1
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הליכי הדיון ,באופן שיהיה מסוגל לתרום לקיומו
15
של בירור הולם ולקחת בו חלק.

שתיהן מתערבות ,בדרכים שונות,
כדי להדריך את האדם לפעול
19
בסביבתו".

השיטה המוצעת
16

הגישה מתבססת על הפסיכולוגיה של גוף–נפש:
תפקודו של אדם והסתגלותו מותנים ביחסי
הגומלין וברמת האיזון בין מערכות הגוף (דחפים,
יצרים…) לבין מערכות הנפש (השכל ,הרגש…).
החברה נוטה לסווג אנשים למסגרות ממלכתיות
(בית-ספר ,צבא…) על בסיס הגיל הכרונולוגי
 כאשר מיון זה מתבסס על ההנחה שאדם בגילנתון נמצא ברמת התפתחות רוחנית זהה לגילו
הכרונולוגי.
תפיסה זאת נסתרה כבר בראשית שנות ה50-
על ידי הפסיכולוג הצרפתי  17,Binetחלוץ מבחן
המשכל בארצות המערב – אשר טען שתלמידים
בעלי הישגים נמוכים בלימודים הם בעלי גיל שכלי
נמוך יותר מאשר גילם הכרונולוגי ,והם מתפקדים
בבית-הספר בהתאם לגילם השכלי ולא בהתאם
לגילם הכרונולוגי.

הפסיכולוגיה של גוף-נפש מגדירה התפתחות
נורמאלית כאיזון בין ההתפתחות הגופנית לבין
ההתפתחות הרוחנית (השכלית והרגשית) .במקרים
של דיסהרמוניה בין תחומי ההתפתחות השונים –
תפקודו של האדם יופר ולא תהיה הלימה בין גילו
הכרונולוגי לגילו הפסיכולוגי (השכלי והרגשי).
להלן דוגמא להבהרת הגישה המוצעת:
נאשם בגיל  35שנה העומד לדין בבית משפט השלום
בגין ניצול מיני של קטינה בגיל  5שנים.
הגוף :מבחינה גופנית – מדובר בגבר בגיל  35עם
עוצמת דחפים ויצרים התואמים גיל כרונולוגי זה.
הנפש :להלן ממצאי כוחות הבלימה והעידון
השכלי והנפשי:
תפקוד שכלי כללי מוערך בגבול התחתון של פיגור
קל ( )55ללא פער בין הרמה המילולית לביצועית.

18

על בסיס עקרון זה ,ציין Goleman
שהאינטליגנציה הרגשית משקפת את רמת
ההתפתחות הרגשית של האדם ביחס לגילו
הכרונולוגי .לדבריו
"ברוב המקרים האינטליגנציה
הרגשית פועלת בהרמוניה מלאה
עם האינטליגנציה השכלית – כאשר

 15י' קדמי ,על סדר הדין בפלילים חלק שני ספר שני( ,תשס"ג) עמ'
.1193
 16למפרט ,ע' ( .)1994פסיכולוגיה גוף-נפש ,פרולוג מוציאים לאור ,ת"א.
Binet, A., and Simon, I. Upon the necessity of establishing 17
a scientific diagnosis of interior states of intelligence. In W.
Dennis (Ed.), Readings in the history of Psychology, NewYork Appleton-Century-Crofts, 1998, 407-411.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. NY: Bankam 18
Books.

 88׀

בהשוואת נתוניו האינטלקטואליים לנורמה של
ילד רגיל (בהתאם לתפיסתו של  Binetחלוץ מבחני
המשכל):
• התפקוד השכלי הכללי זהה לילד רגיל בגיל .8
• כושר החשיבה מקביל לגיל  7של ילד רגיל.
• כושר ההבנה מקביל לגיל  10.5של ילד רגיל.
מבחינה רמתו הרגשית והאישיותית:
על רקע רמתו הקוגניטיבית הירודה ,כושר השיפוט
דל.
 19שם ,עמ' .9
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כמו כן ,אישיותו דלה ומצומצמות רגשית.
הוא מתקשה להתמודד עם עוצמת האימפולסים,
התואמת את גיל הכרונולוגי .35

 .2ביחס לשאלות אם הוא מבין את אשר עשה…
את ההליך המשפטי… האם מבחין בין טוב לרע
ובין מותר ואסור… מבין משמעות מעשיו ואת
תוצאותיהם:

לציין שהמערך הרגשי כפי שהוא מתבטא במבחנים,
מקביל לילד בגיל  10–8שנים.

רמת הבנתו בבדיקת המשכל מתאימה לגיל 10.5
של ילד רגיל ,כלומר הוא מבין כפי שתלמיד רגיל
בכיתה ה' מבין את אשר ביצע כלא וטוב ,ולכן

ההערכה הפסיכולוגית על פי הגישה של גוף-נפש –
תתאר יחסי גומלין בין עוצמת דחפים יצרים (התואמת
גיל  35שנה) לבין היכולת השכלית (התואמת גיל 8
שנים) והרגשית (התואמת גיל  10–8שנים).

הוא צפוי לעונש .החלוקה בין טוב לרע ,פועלת על
פי מנגנון פרימיטיבי של דיכוטומיה זו – אנשים
לטובתו כמו עורך הדין שלו ,אחיו… ואנשים רעים
שרוצים להזיק לו.

קביעת האחריות הפלילית והכשירות לעמוד לדין

במלים אחרות ,רמת הבנתו מבחינה מנטאלית
תואמת לזו של ילד בן  ,10.5שלפי החוק נחשב קטין
שאינו נושא באחריות פלילית (המתחילה בישראל
בגיל .)12

בניגוד לדגם ההערכה של וועדת האבחון הבוחנת
את כשירותו של מפגר בשכלו לעמוד לדין על בסיס
אנמנזה וראיון הערכה – שיטה שכבר ציינו כי
הוערכה מדעית כלא תקפה ונתונה להטיה (,)Bias
הגישה המוצעת המתבססת על פסיכולוגיה של גוף-
נפש תסיק מסקנות משפטיות על הנבדק בהתאם
לרמת האיזון שלו בין הגופני לרוחני.
להלן צורת הניתוח של דוגמה  1על פי הגישה
ההוליסטית:
 .1הנאשם הוא גבר בגיל  35שנה עם יצרים ודחפים
גופניים שתואמים גיל כרונולוגי זה.
בו בזמן שכוחות הבלימה ,הקוגניטיביים מוערכים
לגיל  8של ילד רגיל ,והרגשיים (העידון) ,מוערכים
לגיל  10–8של ילד רגיל.
מבחינה מטפורית הדבר דומה ל"מכונית עם בלמים
של אופניים" .דו"ח מעון נוה-מנשה מתאריך
 ,25.1.04מחזק את עמדתי ומציין בעמ'  5מטה:
"יש לו קושי בשליטה בדחפיו".

 .3לאור האמור לעיל מומלץ לשקול לנאשם תוכנית
שיקום במסגרת התואמת את מצבו – על פני ענישה
שהיא פחות אפקטיבית במקרה הנדון.
הסמכות להחליט בסוגיית האחריות הפלילית
והמסוגלות לעמוד לדין
כבכל עניין שבמומחיות ,המסקנות הסופיות בדבר
כשירות נאשם לעמוד לדין ואחריותו הפלילית הנן
מסקנות משפטיות שבסמכות בית המשפט.
כך קבע בית המשפט העליון ברע"פ  2111/93יוסף
אבנרי נ' מדינת ישראל 20באופן שאינו משתמע
לשתי פנים:
"המסקנה בדבר התקיימותו של כל
אחד מן התנאים הללו (המובילים
לקביעה כי אדם שהנו חולה נפש
איננו כשיר לעמוד לדין – ש.ר .ומ.ז).
הינה מסקנה משפטית ,אשר בית
המשפט מגיע אליה לאחר בדיקת
מכלול הראיות שבפניו והתשתית
 20פ"ד מח ( ,133 ,)5עמ' .)1994( 142–141

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 36יוני 2007

׀ 89

מדור משפט רפואי

העובדתית המתגבשת על פיהן.
לצורך כך מסתמך בית המשפט גם,
ובעיקר ,על חוות דעת פסיכיאטרית
אשר מוגשת על-ידי פסיכיאטר
שבדק את הנאשם לצורך הענין,
שגם בה רואים חלק מהמכלול".
לבית-המשפט שמור שיקול-הדעת הסופי ,לאחר
ששמע מומחים ,והוא הקובע אם הנאשם לוקה
בהפרעת אישיות חמורה .כדברי כב' השופטת
שטרסברג-כהן בע"פ  2457/98גלעד שמן נ' מדינת
ישראל:21
"בית המשפט הוא הפוסק האחרון
הן בשאלות עובדתיות והן בשאלות
שעומדות
הרפואיות-משפטיות
בפניו להכרעה .הוא עושה כן לפי
חומר הראיות שבא לפניו ,כשחוות
הדעת המוגשות לו הן חלק ממנו".
המשמעות היא ,שלמרות סמכות וועדת האבחון
לקבוע מי יוגדר כמפגר ,הרי שבכל הנוגע למשפט
הפלילי ,נתונה הסמכות הסופית לבית-המשפט
בלבד.
למרות שהחוק והפסיקה נותנים לבית-המשפט את
הסמכות הבלעדית לקבוע מיהו לקוי בשכלו ,לא
קיימת עד כה הלכה ברורה בעניין זה ,ובתי-המשפט
מעדיפים לקבל את קביעות וועדות האבחון.
מרבית המקרים בהם הפעיל בית-המשפט את
סמכותו בניגוד לקביעות וועדות האבחון נדונו בפני
בתי-משפט השלום .מפסיקתם ניתן להסיק ,כי
בית המשפט לא רואה עצמו כפוף להחלטת וועדה
זו או אחרת.
במספר החלטות של בתי-משפט השלום בסוגיה זו
נקבע כושרו השכלי של נאשם לא רק על פי קביעות
של וועדות האבחון כי אם גם לפי מסמכים שונים
וחוות-דעת פרטיות מטעם ההגנה.
 21פ"ד נו ( ,289 ,)4עמ' .)2002( 299–298
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בת"פ (שלום חיפה)  3447/01מ"י נ' נחום שמחה
שמואל (לא פורסם) קבע בית המשפט כי הנאשם
אינו אחראי למעשה העבירה עקב ליקוי בכושרו
השכלי ,ולכן אינו בר עונשין .במקרה זה ,הוצגו
בפני בית המשפט שתי החלטות של וועדת האבחון
אשר קבעו כי הנאשם מסוגל לעמוד לדין .אולם
הממצאים ביחס למסוגלותו להבחין בין טוב ורע
היו שונים בשתי ההחלטות .בית המשפט התקשה
ליישב את הסתירה ובחר שלא לקבל את קביעת
וועדת האבחון כי הנאשם יכול לעמוד לדין .לעומת
זאת קיבל בית המשפט חוות דעת של מומחה
ההגנה ,פרופסור מ .זכי . 22בית המשפט העביר
ביקורת על וועדות האבחון שקבעו מחד שהנאשם
אינו מסוגל לדאוג לענייניו ,ועם זאת הוא כן מסוגל
לעמוד לדין.
מן העובדה ששתי חוות הדעת קבעו מפורשות כי יש
מקום למנות לנאשם אפוטרופוס הביאה את בית
המשפט למסקנה כי "מינוי אפוטרופוס לא נעשה
לאדם אשר מסוגל לתפקד ולהבין בצורה מספקת
את מעשיו ו/או את תוצאותיהם".
סוגיית מינוי אפוטרופוס כאינדיקציה למצבו
השכלי של הנאשם עמדה גם במרכז החלטתו של
בית-משפט השלום ברחובות בת"פ  902/97מ"י נ'
אביטן רפאל (לא פורסם) .שם קבע בית המשפט,
כי הנאשם היה בלתי כשיר לעמוד לדין ,בניגוד
למסקנות וועדת האבחון .במקרה זה ,קבעה וועדת
האבחון כי הנאשם כשיר לעמוד לדין ,וכי הוא
זקוק לאפוטרופוס ויתקשה לסייע לסנגורו בהגנתו.
הסנגור מצדו ,טען לאי כשירות והפנה את בית
המשפט לחוסר בהירות בגוף חוות-הדעת ממנה
עולה ספק באשר לשאלת הכשירות .בשל הספק
שעלה בעניין יכולתו של הנאשם לעמוד לדין לאור
חוסר הבהירות שבגוף חוות-הדעת והעובדה כי
וועדת האבחון המליצה למנות לנאשם אפוטרופוס,
 22המחבר הבכיר של מאמר זה.
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קיבל בית המשפט את עמדת הסנגור והחליט
להפסיק את ההליכים נגד הנאשם.
בת"פ (שלום – קרית גת)  1344/99מ"י נ' גיל שמואל
ואח' (לא פורסם) החליט בית המשפט להפסיק את
ההליכים המשפטיים שהתנהלו נגד שני הנאשמים,
שניהם לוקים בשכלם ,מן הטעם שאינם כשירים
לעמוד לדין ,על-אף שוועדת האבחון לא הצליחה
לגבש בעניינם מסקנות בשל חוסר שיתוף פעולה
מצידם.
בית המשפט קבע ,כי
"מנוסחו של הסעיף לא עולה התניה
כלשהי בין קבלת חוות-דעת ועדת
האבחון ,לבין קביעת בית המשפט
שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין
מחמת ליקוי בכושרו השכלי".
גם בת"פ (שלום בית שאן)  1270/02מ"י נ' פלוני
(לא פורסם) – קבע בית המשפט חרף קביעת וועדת
האבחון ,כי הוא רשאי להכריז על נאשם כמפגר או
כמי שלוקה בשכלו וכי שיקול-הדעת הסופי בעניין
זה הינו של בית המשפט.
שאלת ליקוי כושרו השכלי של הנאשם עמדה
במרכז פרשיית עבירות מין שנסתיימה לאחרונה
בבית-המשפט המחוזי בחיפה (פ"ח  1065/04מ"י
נ' פלונים (לא פורסם) )23בקביעה ,כי הנאשם
אחראי למעשיו וכשיר לעמוד לדין .בית-המשפט
דחה בפסק-הדין את הגישה המוצעת במאמר זה.
ככל הידוע לכותבי המאמר ,זאת הפעם הראשונה
שהסוגיה נדונה בהרחבה בערכאת בית-המשפט
המחוזי.
באותו מקרה נאשם בחור צעיר יחד עם שניים
נוספים בעבירות מין שבוצעו בקטינה כבת 10
שנים .הנאשם שוהה בשנים האחרונות במעון
 23לצורך גילוי נאות – בדיון זה שימש המחבר הראשון כמומחה
מטעם ההגנה ,והמחברת השנייה ייצגה את הנאשם.
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למפגרים השייך למשרד הרווחה .בעניינו של אותו
נאשם הוגשו מספר חוות-דעת סותרות של ועדות
האבחון ,כאשר חלקן קבעו כי הוא אחראי למעשיו
וכשיר לעמוד לדין ,וחלקן קבעו כי אינו אחראי
ואינו כשיר .מטעם ההגנה הוגשה חוות-דעתו של
פרופסור זכי ,אשר קבע כי גילו הרגשי והשכלי של
הנאשם הוא כשל ילד כבן  9שנים לכל היותר.
בית-המשפט לא קיבל את עמדת ההגנה ,וקבע
כי מסקנות וועדת האבחון כי הנאשם זקוק
לאפוטרופוס אינן מעידות על מסוגלותו לעמוד לדין.
בית-המשפט קבע ,כי למרות שברור כי הנאשם
לוקה בשכלו ,יש לבחון את רמת הבנתו על-פי
המבחנים שנקבעו בסעיף 34ח לחוק העונשין
במנותק מגילו המנטאלי-רגשי .לבסוף ,מגיע בית-
המשפט למסקנה כי הנאשם אינו עומד בתנאי סעיף
34ח ולכן אינו פטור מאחריות פלילית.
יצוין ,כי בית-המשפט העליון טרם נדרש לסוגיה
וניתן להניח כי המילה האחרונה עדיין לא נאמרה.
סיכום
כשירות למעמד לדין של אדם הלוקה פיגור שכלי,
מצריכה הערכה פסיכודיאגנוסטית מקיפה,
המביאה בחשבון את התפתחותו הגופנית,
התפתחותו השכלית והתפתחותו הרגשית – ובחינת
ההלימה בין תחומי התפתחות אלה .יש לדעת כי
קיימים שלושה סוגים של פיגור שכלי:
• פיגור שכלי ראשוני – איחור מולד בכל תחומי
ההתפתחות של היחיד.
• פיגור שכלי ראשוני – איחור מולד בכל תחומי
ההתפתחות של היחיד.
• פיגור שכלי על רקע נוירו-אורגני – נזק מוחי
מזערי הגורם ללקות למידה במקצועות היסוד.
• פיגור שכלי שניוני – חסך סביבתי על רקע תרבותי
דל.
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ויש רמות שונות של פיגור שכלי:
• פיגור קל  -מנת משכל 69–55
• פיגור בינוני  -מנת משכל 54–40
• פיגור קשה  -מנת משכל 39–25
• פיגור עמוק  -מנת משכל  24ומטה
מעבר לחוסר הבשלות הרגשית והחברתית
המאפיינים מפגרים בשכלם בשלבי הגיל השונים,
שיעור ההפרעות הפסיכיאטריות בקרב הלוקים
בפיגור שכלי הוא גבוה –  – 66%–33%הרבה מעבר
לשיעורן בכלל האוכלוסייה.24
המתאם הפסיכופתולוגי ,ככל שהפיגור
מבחינת ִ
השכלי עמוק יותר ,כך עולה הסיכוי ללקות בהפרעה
נפשית .מהן הפרעות במצב הרוח ,הפרעה ביכולת
הריכוז והפרעות בהתנהגות.

למשל" :הנבדק מבחין בין מותר לאסור ,טוב ורע…
26
"יתירה מכך ,מחקרים בפסיכולוגיה התפתחותית
מצביעים על הקשר בין כושר הבנה ,להתפתחות
קוגניטיבית ושכלית אצל הילד.
אשר למפגרים בשכלם ,שנלווית לפיגור
פסיכופתולוגיה ,כגון הפרעה בהתנהגות מינית
 התערבות המקצועית ,טיפולית ושיקומית,אפקטיבית יותר כמניעה והגנה על הציבור ,מאשר
ענישה וכליאה.
נראה ,כי לאור הבעייתיות שנסקרה כאן באשר
לדרך הערכת וועדת האבחון את הנבדק ,מן הראוי
שבית המשפט ישמע הערכות נוספות לאלה של
וועדת האבחון ,וינצל סמכותו לפטור מאחריות
פלילית גם מי שלא הוכרז כמפגר ,אך מחמת
ליקוי בשכלו מתקיימים בו תנאי סעיף 34ח לחוק
העונשין.

סוגיה מקצועית המתעוררת ביחס לחוק העונשין
הקובע את גיל  12כסף האחריות הפלילית.
השאלה היא אם המחוקק התכוון לפרשנות
מצרנית לגיל הכרונולוגי  ,12מבלי להתייחס
לגיל הפסיכולוגי – הגיל השכלי והגיל הרגשי? או
שמא הכוונה לילד בעל רמת משכל בתחום הרגיל
הנורמה של גיל  ,12אשר התפתחותו בתחומים
השונים – הגופני ,הרוחני והמוסרי – תואמות זו
את זו.
כאשר באים לדון בפיגור שכלי קיים הפער
ההתפתחותי בין הגיל הכרונולוגי לבין הגיל
הפסיכולוגי .בספרות המדעית 25מדווח על הזיקה
האמיצה הקיימת בין ההתפתחות המוסרית לבין
ההתפתחות השכלית .מכאן שעולים סימני שאלה
בנוגע לשאלות שנשאלות על ידי ועדת האבחון
הבאה לבדוק כשירותו של מפגר לעמוד לדין ,כמו
 24אפטר ,א .הפיגור השכלי .בתוך ש .טיאנו (עורכים) ,פסיכיאטריה
של הילד והמתבגר .ת"א :דיונון .343–337 ,1998
 25גלנץ ( .)1986יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותי .ירושלים:
אחיאסף.
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עשר שנים לחוק זכויות החולה – מזווית ראיה של בריאות הנפש
יורם צ .צדיק

*

תקציר
במאמר נעשה ניסיון להעריך את הוראות חוק זכויות החולה ,התשמ"ו ,1996-בפרספקטיבה של  10שנים ,ובהדגשת
הנושאים הרלבנטיים למטפלים בתחום הנפשי :ההסכמה מדעת ,חובת ניהול רשומה ,זכות המטופל לקבלת המידע,
ומעמד בני המשפחה.
החוק מתייחס לכל אדם המבקש או מקבל טיפול פסיכולוגי והוא חל על רופאים ,אחיות ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים
העובדים במוסד רפואי ,קרימינולוגים קליניים ומטפלים בהבעה ובאמנות .יש הטוענים שהחוק אינו מאוזן ,ואין בו חובות
המטופל וזכויות המטפלים.
בקרב המטפלים בתחום בריאות הנפש (ברה"נ) ,בנושא ההסכמה מדעת ,הייתה רתיעה למסור את האבחנה למטופל,
מחשש פן המידע יזיק לו ,מתוך גישה פטרנליסטית .כיום המטפלים בברה"נ מוסרים למטופלים את האבחנה ,את
ההסברים עליה ,ואת תכנית הטיפול.
בטיפול הנפשי יש בעיות מיוחדות של רישום ותיעוד ,שאינן קימות בטיפול רפואי .ההבדל נובע מהתמשכות הטיפול
הנפשי ,כאשר רישום מלא של כל מפגש מגדיל את הרשומה ללא צורך אמיתי .הנטייה היא להוסיף עדכונים קצרים בכל
פגישה ,ובהמשך אף לעתים רחוקות יותר .ההתערבויות פחות מוגדרות .במקרים רבים תוכן השיחה עוסק בעולמו הפנימי
של המטופל ,בתכנים אישיים מאד ,שאינם רלבנטיים מיידית למצבו הנפשי או לתפקודו במציאות .מטפלים מעדיפים
שלא לכלול מידע אישי ברשומה ,ורושמים דיווח קצר ומסכם על מצבו הנפשי של המטופל ועל הנושאים שעלו בשיחה.
על המטפלים להיות מודעים לכך שייתכנו מצבים בהם יידרשו למסור את הרשומה לגורמים שונים ,גם נגד רצון המטופל.
החוק מבדיל בין "רשומה" ,לבין "תרשומת אישית" ,מבלי להגדיר מהי תרשומת אישית ,ומה מותר לכלול בה .החוק קובע
שמטופל רשאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית המתייחסת אליו ,לרבות העתקתה .האפשרות של אי מסירת מידע
למטופל צריך להידון בוועדת אתיקה סטטוטורית ,אך עד היום הוקמו בארץ רק וועדות סטטוטוריות מעטות ,וגם בהן
הפעילות מועטה.
בתחום ברה"נ ,המשפחה משפיעה על מהלך הבעיה הנפשית ,ועל הדרך להתגבר עליה או להתמודד איתה .יש חשיבות
בעירוב ושיתוף המשפחה בטיפול ,הן כדי לסייע למטופל ,והן במסגרת טיפול זוגי או משפחתי .חוק זכויות החולה מבטא
את עליונות עקרון האוטונומיה של המטופל ואינו מגדיר את מעמד בני המשפחה .משרד הבריאות פרסם נוהל לפיו יש
לבקש מהמטופל לציין מראש למי מבני משפחתו מותר למסור מידע.
מילות מפתח :חוק זכויות החולה ,בריאות הנפש ,טיפול נפשי ,הסכמה מדעת ,רשומה ,תרשומת אישית
* פסיכולוג קליני מדריך ,חטיבה פסיכיאטרית ,מרכז רפואי רמב"ם ,מנהל הפורום לאתיקה מקצועית באתר "פסיכולוגיה עברית".
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מבוא

היחס בין אתיקה לחוק ,או בין אתיקה למשפט

בחודש אוגוסט  2006מלאו עשר שנים לתחולת
חוק זכויות החולה 1.למרות הוותק ,מטפלים
רבים בבריאות הנפש אינם מכירים את החוק ואת
הרלבנטיות שלו במידה מספקת לצורך תפקודם
המקצועי .במאמר ייעשה ניסיון להעריך את החוק
מנקודת מבט של  10שנים ,תוך הדגשת הנושאים
הרלבנטיים עבור המטפלים בתחום הנפשי.

החוק עוסק בחובות המוטלים על אדם .אתיקה
עוסקת ברצוי ,או בהחלטה הרצויה .יש גישה
הרואה בעבירות אתיות עבירות קלות יותר ,כאלה
שעליהן ייאמר "לא יפה להתנהג כך" ,הן אינן
חמורות כעבירות פליליות ,בעטיין מוגש נגד אדם
כתב אישום.

פרי ורז  2מציינות כי
"חוק זכויות החולה צמח על רקע
של חוסר שביעות רצון מהמערכת
הרפואית ,תחושה שהמערכת הרפואית
נוהגת בעליונות ,בהתנשאות ,בזלזול
בחוסר תשומת לב .לעתים אף תחושה
של פגיעה בכבוד החולה והמשפחה" .
גם רכס  3כותב:
"לולא ההתנשאות שלנו לא הייתה
החברה צריכה לגונן על החולים
מפנינו הרופאים .חוק זכויות החולה
נחקק כדי לשמור על מי שאנו
הופקדנו על בריאותו וביטחונו.
כמה אבסורד הדבר כי היה צורך
בהתערבות המחוקק כדי להבטיח
שהחולה יוכל לדעת ,לדוגמה ,את
זהות האדם המטפל בו ,או יהיה זכאי
לכך שנשמור על כבודו ופרטיותו .לו
נהגנו כך אז כראוי לא היינו מביאים
עלינו חוק זה".
ואכן ,צרכני הבריאות ,באמצעות נציגיהם – חברי
הכנסת – הגדירו את זכויות החולה בחוק .חוק
מסוג זה אינו קיים במדינות אחרות.

כשנוכח המחוקק כי המצב בשטח ,והוראות
החוק – ולא רק בתחום בריאות הנפש בפרט או
ברפואה בכלל – רחוקים מהמצב הרצוי – האתי,
ויש התנגשות בין המצב הרצוי/האתי לבין המצב
החוקי ,הוא פועל לשינוי החוק ,כדי להקטין את
הפער .תהליכי החקיקה והניסוח הסופי של חוק
מבטאים פשרה בין פוליטיקאים .במקרים רבים
המחוקק מושפע מעקרונות אתיים אוניברסאליים,
ובחוקים רבים יש ביטוי לעקרונות אלה .גם חוק
זכויות החולה 1מתבסס על העקרונות האתיים
האוניברסאליים:
• בשם עקרון השוויון ,החוק קובע "איסור אפליה
בין מטופל למטופל".
• בשם עקרון האוטונומיה של הפרט ,החוק דורש
"שמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו".
• בשם עקרונות ההטבה ומניעת הנזק ,החוק קובע
כי "אדם זכאי לקבל טיפול נאות".
כפי שיפורט בהמשך ,סעיפים חשובים בחוק זכויות
החולה נובעים ותומכים בעקרון האוטונומיה.
המטפלים בתחום הנפשי וזכויות החולה
למרות שמו ,החוק אינו מתייחס רק לחולים.
בסעיף ההגדרות ההתייחסות היא ל"מטופל" ולא
ל"חולה" ,שפירושו "חולה וכל המבקש או המקבל
טיפול רפואי".
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ו"טיפול רפואי" לפי החוק הוא – "...לרבות
פעולות איבחון רפואי ,טיפול רפואי מונע ,טיפול
פסיכולוגי או טיפול סיעודי".
ו"מטפל" הוא "רופא....פסיכולוג וכל בעל מקצוע
שהכיר בו המנהל הכללי ....כמטפל בשירותי
הבריאות".
מההגדרות שצוטטו עולה שהחוק מתייחס ,בין
היתר ,לכל המקבל טיפול פסיכולוגי או מבקש
טיפול כזה .לא נאמר שמדובר בטיפול במסגרת
מוסד רפואי בלבד ,כך שהחוק תקף גם ביחס
למטופלים במסגרות ציבוריות אחרות או פרטיות.
בנוסח המקורי של החוק נכללו ברשימת המטפלים
רופאים ,אחיות ופסיכולוגים .נאמר בחוק שהמנהל
הכללי של משרד הבריאות רשאי להוסיף בעלי
מקצועות נוספים לרשימת אלה שהחוק חל עליו.
ואכן בפברואר ובמרץ  1998פורסמו ב"ילקוט
הפירסומים"  5,4הודעות על הוספת אנשי מקצועות
נוספים למעמד "מטפל" לעניין חוק זכויות החולה.
ברשימה נכללו עובדים סוציאליים הפועלים
במוסד רפואי ,העוסקים בקרימינולוגיה קלינית,
ריפוי ביצירה ,בהבעה ובאמנות ,ובריפוי בעיסוק.
מרשימה זאת לא ברור מה מעמדם החוקי של
עובדים סוציאליים העוסקים בפסיכותרפיה
במסגרות שאינן מוגדרות כמוסד רפואי או
בפרקטיקה פרטית .ייתכן שהנוסח ישתנה בהמשך,
או שהפסיקה תכריע במקרים אלה.
החוק מגדיר את זכויות המטופל ,ואת חובות המטפל
כלפיו .יש הטוענים שהחוק אינו מאוזן ,ושהחוק
הרצוי היה צריך להיות "חוק זכויות וחובות
החולה/המטופל" ,כך שמול חובות המטופל יהיו
מוגדרות גם מספר זכויות של מטפלים .לדוגמא,
נראה שחסרה בחוק זכות המטפל לקבל יחס נאות,
יחס של כבוד (וכמובן לא יחס של אלימות) מן
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המטופל .חסרה גם זכות המטפל לקבל מידע מלא,
או לפחות סביר ,על מצבו של המטופל.
סיגל 6מציין שלושה מישורים של חובות המטופל:
חובות המטופל כלפי עצמו – בהן הימנעות מפגיעה
עצמית ושותפות בתהליך הטיפולי ,חובות כלפי
הצוות הרפואי המטפל – בהן דרישה להתנהגות
ראויה של המטופל ומניעת סיכון בריאותי לצוות
הרפואי ,וחובות אדם למניעת פגיעה באחרים.
לוטם  7מציע לחוקק חוק נוסף שיקרא "חוק זכויות
הרופא" ,שמטרתו להגן על הרופאים ויאפשר להם
למלא את חובותיהם על פי חוק זכויות החולה
כלשונן.
החידוש והחשיבות של חוק זכויות החולה
למטפלים בבריאות הנפש
אתמקד בארבעה נושאים :ההסכמה מדעת ,חובת
ניהול רשומה ,זכות המטופל לקבלת המידע ,ומעמד
בני המשפחה.
 .1הסכמה מדעת לטיפול
סעיף  13לחוק קובע:
"(13א) .לא יינתן טיפול רפואי
למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל
הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה.
(ב) לשם קבלת הסכמה מדעת,
ימסור המטפל למטופל מידע רפואי
הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי לאפשר
לו להחליט אם להסכים לטיפול
המוצע .לעניין זה ‘מידע רפואי'
לרבות:
 .1האבחנה (דיאגנוזה) והסכות
(פרוגנוזה) של מצבו הרפואי של
המטופל.
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 .2תאור המהות ,ההליך ,המטרה,
התועלת הצפויה והסיכויים של
הטיפול המוצע.
 .3הסיכונים הכרוכים בטיפול
המוצע ,לרבות תופעות לואי ,כאב
ואי נוחות.
 .4סיכויים וסיכונים של טיפולים
רפואיים חלופיים או של העדר
טיפול רפואי.
(ג) המטפל ימסור את המידע ......
באופן שיאפשר למטופל מידה
מירבית של
הבנת המידע לשם קבלת החלטה
בדרך של בחירה מרצון ואי תלות".
על המטפל לדעת את שעליו למסור למטופל ,כדי
שההסכמה לטיפול תהיה "הסכמה מדעת" .היעדר
הסכמה מדעת עלול להיחשב כרשלנות ,אך מי
שטוען לרשלנות צריך להוכיח שנגרם למטופל
נזק .אין למסור רשימה ממצה של פרטים רק כדי
לצאת ידי חובה .יש לתת מידע באופן סביר ,בצורה
שהמטופל יוכל להבין את המידע ,ובהתחשב במצבו.
ההדגשה על מסירת מידע למטופל הביאה לשינויים
בפרקטיקה הטיפולית ,בעיקר בסעיף בדבר האבחנה
והפרוגנוזה .בתחום בריאות הנפש היתה רתיעה של
מטפלים למסור את האבחנה למטופל ,בשל חשש
שמא המידע יזיק לו ,ומתוך גישה פטרנליסטית.
מאז כניסת החוק לתוקפו ,ונוכח נגישות המידע
באינטרנט – מוסרים המטפלים בבריאות הנפש
למטופלים את האבחנה ,את ההסברים עליה ,ואת
תכנית הטיפול.
לא ברור באיזו מידה מטפלים אכן מוסרים
למטופל מידע בדבר הסיכונים והסיכויים של
הטיפול המוצע ,לרבות תופעות לוואי ,כאב ואי
נוחות ,ומידע על טיפולים חלופיים .נושאים אלה
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נסקרו ונדונו בהרחבה במאמר "הסכמה מדעת
8

בפסיכותרפיה".

ביקורת על הדרישה למסירת המידע לחולה על-
פי חוק זכויות החולה מביע לוטם 7.הוא אמנם
מתייחס לרופאים ,אך דבריו יכולים להתאים
לכל המטפלים שחובות חוק זכויות החולה מוטל
עליהם:
"הרופא חייב מעכשיו למסור לחולה
את כל המידע אפילו אם הוא מדכא,
מפחיד ומייאש .כגון ,מה הם אחוזי
התמותה הצפויים במחלתו ,כמה
זמן נמשכת הירידה הצפויה במצבו
התיפקודי והגופני עד לסוף המר.
מידע שבעבר נמסר לחולה בצורה
כללית ומרוככת ,צריך מעכשיו
למסור במלואו .מידע שבעבר
נמסר למשפחה והועלם מהחולה
לטובתו ,תוך הסכמה שבשתיקה
של המערכת ,הופך עכשיו להפרת
הסודיות הרפואית .הרופא שיעלים
מהחולה את מר גורלו ,ייחשב
לעבריין ויהיה צפוי לעונשים".
והוא מוסיף:
"צפוי שהחולה הבלתי משכיל לא
יבין כראוי את הסברי הרופא ועשוי
להיכנס לחרדות מיותרות עקב
הסברים אלה (שבעבר היה ניתן
להמנע מהם או לרכך אותם) החולה
המשכיל עשוי להתבלבל למשמע
דעות סותרות שיובאו בפניו והוא לא
יהיה מסוגל להחליט" (עמ' .)118
בעקבות חוק זכויות החולה ,ובמסגרת כיבוד
עיקרון האוטונומיה ,מטפלים רבים נמנעים
מלהמליץ על דרכי הטיפול ,ומסתפקים במסירת
מידע למטופל ,כשהם מוסרים לידיו את האחריות
להחלטה ,כאדם בוגר ואוטונומי.
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עשר שנים לחוק זכויות החולה  -מזווית ראיה של בריאות הנפש

 .2חובת ניהול רשומה
סעיף 17א' לחוק אומר:
"מטפל יתעד את מהלך הטיפול
הרפואי ברשומה רפואית .הרשומה
הרפואית תכלול ,בין היתר ,פרטים
מזהים של המטפל והמטופל ,וכן
תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול
הרפואי שקיבל המטופל ,עברו
הרפואי כפי שמסר ,איבחון מצבו
הרפואי הנוכחי והוראות טיפול.
ואולם תרשומת אישית של המטפל
אינה חלק מהרשומה הרפואית".
שר הבריאות רשאי להתקין תקנות לגבי הפרטים
שיש לרשמם ברשומה רפואית.
על כל מטפל חלה חובת ניהול רשומה על כל טיפול.
עדיין לא הוגדר בדיוק מה צריך להיכלל ברשומה,
והאם סיכומי השיחות הם חלק ממנה .בנושא זה
נדון בהמשך .עם זאת ,עצם תיעוד הטיפול והאבחון
 מוגדרים בחוק.יש לציין שדרישה כזאת קיימת גם מצד המבטח
בביטוח מקצועי .בפוליסה לפסיכולוגים 9נכתב

from the date the Professional
Services were rendered , and
in the cases of minors, for a
period of at least ten years
after the date the minor would
"reach majority
רוב הקודים המקצועיים מתייחסים לנושא
הרשומה רק בהקשר לחובת שמירת הסודיות .רק
קוד האתיקה של הפסיכולוגים  11מתייחס לכתיבת
הרשומה:
" .2.3תיעוד ,שמירה ומסירה של
רישומי התערבויות פסיכולוגיות:
 .1פסיכולוגים יתעדו את עבודתם
פירוט
ברמת
המקצועית
ואיכות המתארת את תהליך
הנדרשת
ברמה
עבודתם
לשמירה על רמה מקצועית
ולרציפות .המשכיות ובקרה,
תוך שמירה על כללי הסודיות.
ב .הפסיכולוגים ינהלו את
הרישומים באופן שוטף בצורה
שתאפשר להיענות בעת הצורך
לדרישות לקוחותיהם".
במאמר "רישום ורשומות רפואיות  -האספקט
הרפואי והמשפטי"  12מציינת עו"ד טליה חלמיש:

"The insured shall at all times
keep accurate descriptive
records of all psychological
treatments
and
services
performed".

"רישום רפואי מלא ומדויק הוא
היסוד המוסד של הגנה על צוות
רפואי בתביעות בעילות של רשלנות
רפואית ,תקיפה והפרת חוזה".

ובפוליסה נוספת ,שאיננה רק לפסיכולוגים ,אלא
לאנשי מקצוע (רפואי) בכלל:10

חלמיש מציינת שפסקי הדין שניתנו בארץ בעניין
רישומים רפואיים קובעים כי

"6.4 The Insured shall:
(a) keep and maintain accurate
and descriptive records of the
Professional Services provided
for a period of at least ten years
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"מקום שצריך להיעשות רישום
רפואי וזה לא נעשה ,ולא ניתן
הסבר מניח את הדעת למחדל זה,
יועבר נטל ההוכחה בדבר העובדות
השנויות במחלוקת ,שיכלו להתבהר
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מתוך הרישום ,אל כתפי הרופא או
המוסד ,שבמסגרתו ניתנו השירותים
13
הרפואיים"
כלומר ,בתביעה אזרחית ברשלנות מקצועית,
ובהיעדר רישום נאות ,במקום הנוהל הרגיל לפיו
התובע צריך להוכיח את טענותיו נגד המטפל-
הנתבע ,נהפך הגלגל והמטפל-הנתבע הוא שצריך
לשלול את טענות התובע ולשכנע שהוא לא התרשל.
כל אלה מלמדים על חשיבות ניהול תרשומת סדירה
ואמינה של הטיפול.
נושא זה חשוב במיוחד בתחום בריאות הנפש.
במסגרת החינוך הרפואי (והפסיכיאטריה בכלל
זה) ,שרובו נעשה במסגרת בתי חולים ,לומדים
הרופאים לרשום כל בדיקה וכל פעולה בצורה
מלאה .בתחום בריאות הנפש הרישום פחות מלא,
הן בשל הדגשה מעטה של הנושא בזמן ההכשרה
המקצועית ,והן מנימוקים מהותיים ,כפי שיפורט
להלן .טיפול נפשי מציג בעיות מיוחדות של
דוקומנטציה וכתיבה ברשומה ,שאינן עומדות בפני
14

מטפלים בתחום הרפואי.

טיפול נפשי ,במסגרת אשפוז או במסגרת מרפאתית,
בדרך כלל נמשך זמן רב יותר מהטיפול בנושאים
רפואיים ,למרות שגם בתחום הרפואי יש מחלות
כרוניות .טיפול מרפאתי של שנים איננו יוצא דופן.
רישום מלא של כל מפגש עלול להביא לרשומה
בעלת ממדי ענק .לעתים התוצאה היא שהמטפלים
כותבים עידכונים קצרים על כל פגישה ,ובהמשך
גם לעתים רחוקות יותר.
בניגוד לתחום הרפואי ,שבו הבדיקות וההתערבויות
מוגדרות יותר ,בתחום הטיפול הנפשי ההתערבויות
אינן כה ספציפיות .במסגרת טיפול נפשי המטופל
נפגש לשיחות קבועות עם מטפל פרא-רפואי ,בהן
עולים נושאים שונים ,ולעתים חוזרים ,כחלק
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משיתוף המטפל בנושאים שונים החשובים
למטופל ,אבל לא כהתערבויות מוגדרות.
במקרים רבים תוכן השיחה עוסק בנושאים
הקשורים בעולמו הפנימי של המטופל ,בחוויות
ואסוציאציות ,שהן לעתים קרובות תכנים מאוד
אישיים ואפילו אינטימיים ,ואינם רלבנטיים
מיידית למצבו הנפשי או לתיפקודו במציאות.
במסגרת הטיפול בגישה הדינמית המטפלים
רושמים לעצמם  process notesשאינם נחשבים
כחלק מהרשומה.
על כך דן דרוקטאיניס :14
"While psychoanalysts of
the early part of this century
might have kept records
of their psychoanalytical
explorations through the
patient's unconscious, these
so-called process notes were
not considered an official
record of care; official records
were sparse. The process notes
often contained very intimate,
free association ramblings,
symbolic
references,
descriptions of deep sexual
and aggressive urges, which
were loosely related to the
context of everyday conscious
life … Even today, process
notes from insight-oriented
psychotherapy or formal
psychoanalysis are frequently
kept out of the patient's
record for that reason, and
erroneously presumed to not
"be legally discoverable.
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כיוון שמדובר בנושאים מאוד אישיים ,שחשובים
להתפתחות הטיפול ,ובסופו של דבר לרווחתו של
המטופל ,אבל אינם רלבנטיים ישירות למצבו
הנפשי המיידי של המטופל ולמציאות חייו,
המטפלים מעדיפים שלא לכלול פרטי מידע אישי
כזה ברשומה ,וכותבים דיווח מסכם ,וקצר יותר,
על מצבו הנפשי של המטופל ובאופן כללי על
הנושאים שעלו בשיחה.
בשל החשיבות של השמירה על התכנים המאוד
אישיים שעולים בטיפול הנפשי ,על המטפלים
להיות מודעים לכך שייתכנו מצבים שבהם מטפל
יידרש למסור את תוכנה של הרשומה לגורמים
שונים ,בין אם ביוזמת המטופל ובהסכמתו ובין
אם על-פי החלטת בית משפט ,גם כנגד רצונו של
המטופל.

15

החוק מבדיל בין "רשומה ,לבין "תרשומת אישית",
שאיננה חלק מהרשומה ואין חובה למסור אותה
למטופל .אכמון ווייל  16מציינים כי
"החוק לא הגדיר מהי אותה תרשומת
אישית ומה מותר לכלול בה ,היכן
היא נשמרת ומה צריך לעשות בה
לאחר שהמטפל עוזב את מקום
העבודה".
11

על פי חוות דעת שניתנה להסתדרות הפסיכולוגים
תרשומת אישית מוגדרת כדלקמן:
התרשמות
בדבר
"רישומים
סובייקטיבית של המטפל ,זאת
לעומת רישום נתונים אוביקטיביים
המקצועיות
המסקנות
ושל
המתחייבות מהן".

אכמון ווייל מציינים שבמסגרת פסיכותרפיה,
ובעיקר פסיכותרפיה דינמית ופסיכואנליזה,
הפרדה זו איננה פשוטה.
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רייכר-עתיר 17מציינת:
"בהגדרתה התרשומת האישית היא
תרשומת של המטפל ,המנהל אותה
לצרכיו ,והיא כיומנו האישי של
המטפל .תכליותיה האפשריות של
התרשומת האישית היא להוות כלי
שבאמצעותו מביאים חומר להדרכה.
היא גם משמשת למעקב של המטפלת
המקצועית
ההתפתחות
אחר
שלה עצמה ותיעודה בפני עצמה.
"מאחר שתכליות התרשומות
האישיות מתמקדות במטפלת,
היא שאחראית על תכניה .כך
למשל ,תכני העברה נגדית והגיגים
הקשורים בה – אין מקומם ברשומה,
גם אם השפיעו על ההתערבות
הפסיכולוגית".
אכמון ווייל 16מציינים כי
"רבים מהפסיכותרפיסטים נוהגים
לאחר השלב הראשון של קבלת
המטופל לרשום את האנמנזה ,את
ההערכה הפסיכולוגית שלו ,ואת
ההחלטות לגבי הטיפול ,ואחר כך,
במהלך הטיפול ,לנהל רישום מפורט
כתרשומת אישית ובצידה רשומה
רפואית שוטפת ,הכוללת סיכום
מקוצר של כל פגישה המבליט את
הבעיות המרכזיות ,התהליכים
המרכזיים ,שאלות לבדיקה ובירור
וכדומה"
עולה גם השאלה באשר לכתיבת רישום מפורט או
מילולי (ורבאטים) של השיחות – האם הם נחשבים
לחלק מהרשומה ,שהרי מפורטים בהם דברים
שנאמרו על ידי המטופל והמטפל בשעת הפגישה
ביניהם ,ולא הגיגים ומחשבות סוביקטיביות של
המטפל ,או שהם חלק מהתרשומת האישית ,כיוון
שנועדו בעיקר לצרכי הדרכה.
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החוק המסדיר את נושא הביטוח הרפואי
בארה"ב Health Insurance Portability & -
 )HIPPA( Accountability Act 1996מתייחס ל-
:18Psychotherapy Notes
"HIPAA
defines
psychotherapy
notes as notes kept separate from the
medical record that document or analyze
the contents of conversation and that do
not contain "medication prescription and
monitoring, counseling session start and
stop times, the modalities and frequencies
of treatment furnished, results of clinical
tests, and any summary of the following
items: diagnosis, functional status, the
treatment plan, symptoms, prognosis, and
progress to date".

בנקה  18מסכם באומרו כי על פי קוד האתיקה של
הפסיכולוגים ,המטפל מחליט אם לתעד בצורה
מלאה את השיחות ,ואם לשמור תיעוד זה ,המכונה
לעתים גם  ,process notesבנפרד מהרשומה.
 .3מסירת מידע למטופל
סעיף (18א) לחוק קובע:
"מטופל רשאי לקבל מהמטפל
או מהמוסד הרפואי מידע רפואי
מהרשומה הרפואית ,לרבות העתקה,
המתייחסת אליו".
כלומר ,אם מטופל פונה ומבקש את כל התיק שנרשם
בעניינו ,על הטיפול בו ,זכותו לקבלו לידיו ,אלא
אם כן ,על פי סעיף 18ג' ,החליט המטפל ש"המידע
עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או
הנפשית של המטופל או לסכן את חייו" ,והמטפל
פנה וקיבל אישור לכך מוועדת אתיקה שהוקמה
על פי החוק .כלומר ,התנאים בהם לא יימסר
המידע מצומצמים מאוד .המטפלים צריכים לקחת
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אפשרות זאת בחשבון .יש לנהל רישום מסודר אך
יש גם לשקול את מה כותבים .יש להפריד בין
הרישום לבין התרשומת האישית של המטפל.
עד היום ,עשר שנים לכניסת החוק לתוקפו ,הוקמו
בארץ רק וועדות אתיקה סטטוטוריות מעטות ,וגם
בהן הפעילות מועטה .בסקר שנערך בארץ בשנת
 19 2001נמצא שרק ב 12-בתי חולים (מתוך )42
הוקמו וועדות אתיקה סטטוטוריות .מבין אלה4 ,
לא התכנסו אפילו פעם אחת .בבדיקת המצב בבתי
החולים הגדולים (שיש בהם מעל  500מיטות) נמצא
שב 8-מתוך  11הוקמו ועדות אתיקה סטטוטוריות,
אך גם מהן  2לא כונסו אפילו לפגישה אחת (הסקר
משנת  .)2001יש לציין שגם בועדות האתיקה
הסטטוטוריות שהתכנסו ,נמצא שמספר הדיונים
היה מועט מאוד ( .)21,15,7,4,3,3,2,2,2,0לא ידוע
על סקר מעודכן יותר ,אבל ההתרשמות היא
שיש קיפאון בנושא ,ושלא הוקמו ועדות אתיקה
סטטוטוריות נוספות .דיון בסיבות המורכבות
לאי הקמת וועדות ואי תפקודן ,הוא מעבר לתחום
מאמר זה.
מאחר והחוק מציין במפורש שתרשומת אישית
אינה חלק מהרשומה ,נראה שגם הכללים החלים
על מסירת הרשומה ,למטופל או לאחרים ,אינם
חלים עליה .עם זאת ,ייתכנו מצבים בהם תופנה
למטפל בקשה או דרישה למסור גם את תוכנה של
תרשומת אישית .רייכר-עתיר 17מציינת כי
"לפלוני או לאלמוני זכות לתבוע עיון
או אף בעלות עליה" (על התרשומת
האישית) "אך אין חובה מנגד של
המטפלת להיענות לזכות זו"
נושא זה עשוי להגיע בעתיד להכרעת בתי משפט.
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 .4מעמד בני המשפחה
שיפור הרפואה מביא לקיצור אשפוזים ,ברפואה
בכלל ,ובכלל זה בפסיכיאטריה .הנזקקים לטיפול
במחלות ובהפרעות ממושכות פונים לטיפול
מרפאתי .כתוצאה מכך ,העומס המוטל על
המשפחות בטיפול ובתמיכה במטופלים גדל והולך.
קבלת מידע על אודות האבחנה ,האטיולוגיה,
הטיפול והפרוגנוזה עשויה לסייע מאוד בתמיכה
ובטיפול של המשפחה בבן המשפחה המטופל . 20
קיים מידע מחקרי רב המצביע על השפעה חיובית
של מסירת מידע למשפחה ,במניעת הישנות
מחלה בבן משפחה חולה במחלה כרונית ,בתחום
הפסיכיאטרי .בעקבות מחקרים שבדקו את השפעת
האוירה המשפחתית ()Expressed Emotion
על המהלך של מחלות ועל מניעת הישנות ,ניבנו
תכניות טיפול של  psycho-educationלמסירת
21

מידע כתוב ומסודר למטופל ולמשפחתו.

עמדת חוק זכויות החולה ביחס למעמד בני
המשפחה

לערב את המשפחה ,אלא אם כן
קבל הוראה מפורשת מהחולה שלא
לעשות כך".
הנחה זאת עמדה בבסיס ההסדר החברתי במשך
שנים רבות.
"חוק זכויות החולה מתעלם מהנחה
זו ,ולמעשה מניח הנחה הפוכה .מתוך
החוק משתמע החשש שהמשפחה
לא תדאג לחולה .כמו כן קיימת
הנחה סמויה שלחולה ולמשפחה אין
אינטרס משותף ,ולעתים קרובות
קיים ניגוד אינטרסים".2
חוק זכויות החולה מבטא את עליונות עקרון
האוטונומיה של המטופל .למטופל עומדת הזכות
לקבל מידע רפואי ,ואפילו עותק מלא של הרשומה
הרפואית ,המתייחסת אליו .החוק כלל אינו מתייחס
לבני המשפחה בנושא זה .מסירת מידע לאדם אחר
מותנית ,על פי סעיף 20א' בכך ש"המטופל נתן
את הסכמתו למסירת המידע הרפואי" ,או "חלה
על המטפל או המוסד חובה על פי דין למסור את
המידע הרפואי" או "מסירת המידע היא למטפל
אחר לצורך טיפול במטופל".

פרי ורז 2מצביעות על כי עד לחקיקת החוק ,נראה
היה שלפחות ברמה המוצהרת התקיימה ההנחה
הבסיסית כי
"משפחתו של החולה מחפשת את
הטוב ביותר עבורו ,ולכן היא הגורם
ולדאוג
הראשוני שיוכל לייצג
לאינטרס של החולה בנוסף לחולה
עצמו .המשפחה ,על-פי תפיסה
זו ,יכולה לעזור ולתמוך בעיתות
משבר ומצוקה קשה ,כאשר יש
צורך להגן על החולה מפני המכה
הקשה שגורמת המחלה ,לרפד את
המהלומה ,לעתים לחפש ולקבל את
המידע ללא נוכחות החולה על מנת
להוות עבורו בלם זעזועים .בהתבסס
על הנחה זו ,הצוות המטפל נהג
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גם בנושא של אי-מסירת מידע למטופל ,אין
למשפחה מעמד .החוק מחייב פניה לוועדת אתיקה,
שתוקם מכוח החוק ,ללא כל חובה או המלצה
להיוועץ במשפחה.
22

בחוזר של מינהל רפואה למנהלי בתי החולים
בנושא "מתן מידע רפואי לקרובי החולה" נאמר:
"חוק זכויות החולה קובע כי המידע
הרפואי הינו של החולה והוא קובע
למי ניתן למסור מידע תוך כיבוד
רצונו של החולה ושמירה על החוק.
מעמד בני משפחה אינו מוסדר בחוק
ובחוק זכויות החולה בפרט".
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בחוזר מינהל רפואה נאמר שמבקר המדינה הציע
כי
"בשעת קליטתו של מתאשפז בבית
החולים ירשום המתאשפז שמות
קרובי משפחה להם מותר יהיה
לצוות הרפואי למסור אינפורמציה
רלוונטית במידה והחולה אינו
בהכרה".

אין מידע בדוק אם אמנם הצוות הרפואי אינו מוסר
מידע למשפחה ללא נוכחות המטופל ואף ללא
שיתופו .ההתרשמות היא ,שנוהל החתמת המטופל
על טופס ובו שמות בני המשפחה להם מותר למסור
מידע איננו רווח .נראה שהצוות הרפואי משתף את
בני המשפחה ורואה בהם שותפים לטיפול ,למרות
שמעמדם איננו מוגדר בחוק זכויות החולה ,במידה
רבה בניגוד להוראות החוק ,אך בהתחשבות
במציאות הדורשת זאת.

בעקבות המלצה זו נקבע הנוהל הבא:
"בקבלה/כניסה לאישפוז בבית
החולים ,או בעת טיפול בטישטוש או
בהרדמה מלאה ,יש לבקש מהמטופל
לציין בכתב (או בעל פה והודעתו
תתועד) למי מותר לצוות הרפואי
למסור מידע אודות אותו טיפול,
לפני תוך או אחרי הטיפול .במצבים
שבו המטופל אינו בהכרה ,במידה
והמטופל לא ציין למי מותר למסור
מידע ,באחריות הצוות הרפואי
למסור את המידע אך ורק לקרובי
משפחה מדרגה ראשונה .במקרה
והמטופל בהכרה ,יש להקפיד כי
המידע ינתן אך ורק בנוכחותו".22
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בתחום בריאות הנפש ,במקרים רבים המשפחה
משפיעה על מהלך הבעיה הנפשית ,ועל הדרך
להתגבר עליה או להתמודד איתה ,ולכן יש חשיבות
לערב ולשתף את המשפחה בטיפול ,הן בסיוע
לטיפול פרטני במטופל ,והן במסגרת טיפול זוגי או
משפחתי.
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"לא עכברא גנב"...

"…the aim of science is not to open the door to everlasting wisdom,
but to set a limit on everlasting error".

"לא עכברא גנב  - "...על אמונות ,מדע

וחוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן1989 -
*

אברהם סהר
תקציר

חיסון נגד מחלות הוא אחד ההישגים החשובים ששיפרו את בריאות האדם ובעלי החיים רבים עמם הוא בא
במגע .הנהגת חיסון אוכלוסיות הצילה ממוות ומנכות מיליוני בני אדם ובעלי חיים .חרף כל אלה קמו לחיסון
מתנגדים ,בטענה כי חיסון עלול לגרום לסיבוכים קשים ,שהחמור בהם הוא נזק מוחי ונכות קשה וצמיתה.
טענה זאת התבססה בעיקר על סמיכות זמנים בין מתן החיסון להופעת סימני המחלה הנוירולוגית .למרות
שלא הוכח קשר סיבתי – מדעי או משפטי – בין החיסון לבין המחלה ,המשיכו המתנגדים לטעון כי נזק
החיסון עולה על התועלת שבו.
כתוצאה מן המסע נגד מתן חיסון ,ירדה רמת החיסון באוכלוסייה ,במספר מקרים-מקומות ,עד כדי
התפרצויות מגפות באותם אזורים.
תביעות בנזיקין הוגשו לבתי המשפט ,ולא מעטות מהן צלחו .מבין המדינות בהן נוהג המשפט המקובל ,שלוש
חוקקו חוקים לפיצוי נפגעים ,ללא צורך בהוכחת אשם – אנגליה ,ארה"ב וישראל.
מחקר מדעי שפורסם בעת האחרונה ,הוכיח כי באותם תינוקות בהם אובחן תהליך של נזק מוחי לאחר מתן
חיסון ,קיימת מוטציה גנטית המאפשרת פגיעה בתאי מוח .יש יסוד סביר כי באותם מקרים בהם יש עליית
חום בגוף התינוק לאחר מתן החיסון ,החום – ולא החיסון או אחד ממרכיביו – הוא הגורם המפעיל את
המנגנון המביא את הנזק המוחי.
במאמר זה נסקרות ההתפתחויות בתחום החיסון במישור המדעי ובמישור החקיקתי והמשפטי בעשורים
האחרונים ,לרבות השפעת חידושי המדע על הדין בסוגיה זאת.
 .B. Brecht – Galileo Translated by John Willett. New York: Arcade Publishing, 1994
 גיטין ,עמוד מה' א'.
 נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו ,תש"ן 5 ,בדצמבר  ,1989ס"ח תש"ן עמ' .17

* 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.
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מבוא
שעלת ( )whooping cough;pertussisהיא מחלה
מידבקת מאד הנגרמת על ידי החיידק Bordetella
 .pertussisהמחלה "זכתה" לשמה בשל השיעול
הקשה ,המאפיין את השלב השני שלה – "צרורות"
שיעול המסתיים בצווחה .המחלה מסוכנת בעיקר
לילדים מתחת לגיל  4שנים בגלל סיבוכים משניים,
ובעיקר בגלל נזק מוחי ,המתבטא בפגיעות
נוירולוגיות צמיתות .הטיפול היעיל במחלה הוא
מניעתה באמצעות חיסון .החיסון מומלץ מאז שנות
ה 40-של המאה הקודמת ,ורצוי כי יינתן לתינוקות
בני חודש עד שניים.
חיסון ( )vaccinationהוא תהליך טיפולי-מונע
המבוצע על ידי החדרה מבוקרת לגוף של מחולל
מחלה – חיידק ,ווירוס או חומר חלבוני זר אחר
שעלול לתקוף את הגוף – המעורר את הגוף ליצירת
נוגדנים המגנים על הגוף בפני אותו גורם ספציפי,
כאשר הוא תוקף את הגוף .תרבויות העתיקות
של סין ,הודו ופרס הכירו טכניקה זאת ,אך
במערב נתגלה התהליך על ידי Jenner Edward
בשנת  ,1796שהצליח לחסן בני אדם בפני מחלת
אבעבועות שחורות הקטלנית .מאז פותחו חיסונים
נגד מספר גדול של מחלות .חיסון אוכלוסיות
למעשה העביר מן העולם מחלות ,חלקן מגפות,
כשעלת ,חצבת ,שיתוק ילדים ,אבעבועות רוח,
קרמת ,חזרת ,אדמת ,שפעת ,כולרה ,טיפואיד,
צפדת (טטנוס) ,דלקת כבד נגיפית  ,Bדלקת ריאות
מחיידקי  pneumococcusועוד.
הצלחת תכניות החיסון השונות הוכחה .מפרסומי
המרכז לבקרת ומניעת מחלות של ארה"ב (Centers
)for Disease Control and Prevention – CDC
  Jennerשם לב כי נערות חולבות ,שבאו במגע תוך עבודתן עם פרות
חולות באבעבועות – שהיא מחלה קלה – לא נדבקו באבעבועות
שחורות .הוא ניסה והצליח לחסן בני אדם על ידי החדרה דרך
שרטת בעור נוזל שנטל מאבעבועות פרות חולות .המונח vaccine
לקוח מהמלה הלטינית  – vaccaפרה.
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אנו למדים כי בשנת  1998היה בכל רחבי ארה"ב
 1מקרה של שיתוק ילדים 1 ,של קרמת 34 ,מקרי
צפדת ו 89-מקרי חצבת.
חיסון הוא כנראה הגורם השני בחשיבותו לבריאות
הציבור ,מהיבט של עלות-תועלת ,לאחר אספקת
מים נקיים .אולם בצד ההצלחה המוכחת החלו
נשמעים גם קולות מצד מעלי חששות .כתוצאה
מקולות אלה נתקלו תכניות החיסון ,ודווקא
במדינות המפותחות ,בקשיים .ראש חץ ההתנגדות
כוון נגד החיסון נגד שעלת.
חיסון נגד שעלת פותח והיה זמין בארה"ב בשנות
ה 40-של המאה הקודמת ,והציל ממוות אלפי
ילדים .אולם מאז שנות ה 70-הועלו באנגליה
טענות מצד הורים כי חיסון ,ובעיקר זה נגד שעלת,
לֹוּפ ִתיה וממנה נזק מוחי חמור
גרם לילדיהם ֶאנְ ֶצ ָפ ָ
וצמית .בשנת  1974הציגה הטלביזיה הבריטית 36
ילדים שנטען כי נפגעו מחיסון .אצל חלקם נתגלה
הנזק רק כ 6-עד  12חודש ויותר לאחר קבלת זריקת
החיסון .תביעות בנזיקין על סכומי עתק ,הוגשו נגד
יצרני החיסון.
העובדה כי תביעה ייצוגית רבת משתתפים והיקף
כספי נגד יצרנית חיסון נגד שעלת כשלה ,לא ריפתה


את ידי הטוענים נגד חיסון .על הליך משפטי זה
נרחיב למטה.

המסע נגד החיסון נגד שעלת גרם להפחתה בשיעור
המחוסנים בבריטניה מ 80%-בתחילת שנת - 1974
שיעור אשר מגן על האוכלוסייה בפני מגיפה  -לכ30%-
בתחילת  .1980התוצאה לא אחרה לבוא  -התפרצות
מגיפת שעלת שכמותה לא נודעה בבריטניה מאז פותח
החיסון  5,000 -ילדים אושפזו 2,000 ,חלו בדלקת
ריאות ,אצל 83אובחנה אנצפלופתיה 28 ,מתו במחלה.
 הנתונים כולם על פי The Columbia Encyclopedia, Sixth
 Edition.  2001-05שבאתר .Bartleby com.
 ]Loveday v. Renton and Wellcome Foundation Ltd [1990
1 Medical Law Reports, 121.
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החרדה מפני חיסון ,שבאה בעקבות המסע נגדו,
התפשטה בעולם .באחת ממדינות אוסטרליה
שיעור התינוקות המחוסנים ירד ב .50%-באותה
מדינה ,בשנת  ,1990נרשמו  143מקרי שעלת ,ואילו
בשנת  1994עלה מספר החולים ל ,1940-מהם
אושפזו  290ו 7-לקו בנזק מוחי קבוע.
בקנדה ,הקימו הורים לילדים שטענו כי ילדיהם
נפגעו מחיסון ,ארגון בשם Vaccination Risk
) .Awareness Network Inc. (VRANהארגון
מנהל פעילות הסברתית ושתדלנית-פוליטית
ישירה ובאמצעות האינטרנט ,בציבור ובעיתונות
הרפואית המקצועית .המטרה הכרת המדינה בקשר
סיבתי ופיצוי לאלה שנפגעו לכאורה מהחיסון.
המתקפה נגד חיסון לא פסחה כמובן גם על ישראל.
השתתפו בה ,בין היתר ,מטפלים אלטרנטיביים
שהתראיינו בטלביזיה והפיצו תורתם גם
באינטרנט ,כאשר משרד הבריאות מנסה להתגונן
באותם שני אמצעי תקשורת 10.אל מסע המתנגדים
11
לחיסון הצטרפו גם פרקליטים.
הקשר הלכאורי בין חיסון ,ובראש וראשונה נגד
שעלת ,לבין נזק מוחי חמור וצמית ,הביא לפעילות
בשני מישורים ,שהתנהלו למעשה במקביל .למרות
 הנתונים מתוך Professor Fiona Stanley, Litigation or
Science: what's driving medical decision making? The
Australian Law Reform Commission
באתר האינטרנט .www.alrc.gov.au -
 ראו .www.vran.org
 חיסונים  -ילדים בריאות וחסינות טבעית – למה ,המקום לחינוך
אלטרנטיבי בישראל ,באתר האינטרנט:
www.makom.org.il/beofen/article/9
www.health.gov.il/Download/pages/chisunim0604.ppt#3 10
 11ראו כתבה שכותרתה נזקי החיסון המשולש ,שהופיעה באתר
 ,)05.11.2006( www.Nfc.co.ilהקובעת:
"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".
לא ידוע על מה מתבסס מידע זה ומה משמעותו – האם הסיבה היא
דחיית תביעות או שמא אי-הגשתן.
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השוני בין התהליכים ,היה ביניהם קשר – א.
בירור מדעי ,וב .הליכי חקיקה ומשפט.
המישור המדעי – התקופה המוקדמת
יש להניח כי ההתעניינות המחקרית בסיבוכים
מחיסון לא נבעה מסיבות רפואיות-מדעיות בלבד.
נראה כי תביעות משפטיות נגד גורמים שונים ,החל
בשלטונות הבריאות ועד ליצרניות החיסונים ,היוו
גם הן תמריץ למחקר המדעיִ .מ ֶט ַבע הסיבוכים
הם העסיקו אנשי רפואה ומדע מתחומים שונים
כרפואת ילדים ,מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה,
אפידמיולוגיה ועוד .בשנת  1976מונתה בבריטניה
וועדה שהורכבה ממדענים בתחומים הרלבנטיים,
ובראשה  12.D.J. Millerהוועדה National -
),Childhood Encephalopathy Study (NCES
נתבקשה לברר את הקשר האפשרי בין חיסון נגד
לֹופ ִתיָה ונזק מוחי קבוע 13.מטרתה
שעלת לבין ֶאנְ ֶצ ָפ ָ
הוגדרה כדלקמן:
"To determine long term
outcome in children who had a
severe acute neurological illness
in early childhood associated
"with pertussis immunisation.
עבודת הוועדה תוכננה ונמשכה כמעקב בן  10שנים.
המסקנות פורסמו בהדרגה ,בשלושה מאמרים.14
חשובות לענייננו המסקנות הבאות:
"The role of pertussis vaccine
as a prime or concomitant
Academic Department of Public Health, St Mary's 12
Hospital Medical School, Imperial College of Science,
Technology and Medicine, University of London.
The National Childhood Encephalopathy study: 13
a 10-year follow-up. A report on the medical, social,
behavioural and educational outcomes after serious, acute,
neurological illness in early childhood.
Dev Med Child Neurol, 1993, Suppl. Jul. 68:1-118.
Br Med J (Clin Res Ed). 1981 May 16;282(6276):1595- 14
9,Dev Biol Stand. 1985;61:389-94,
BMJ. 1993 Nov 6;307(6913):1171-6
ראו גם http://www.whale.to/vaccines/encephalopathy.html
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factor in the aetiology of these
illnesses cannot be determined
in any individual case. The
balance of possible risk against
known benefits from pertussis
immunisation supports
"continued use of the vaccine.
"The risk of serious acute
brain conditions after the
 ) wasא .סdisease (pertussis - .
more than six times that of
three doses of DTP (diphtheria,
).א .סtetanus, pertussis vaccine – .
מסקנה נוספת חשובה מאד הייתה כי ההסתברות
לתוצאה שמותר לפרשה כסיבוך מחיסון פוחתת
ככל שחולף הזמן מהחיסון .הופעת סיבוך מחיסון
אינה סבירה בעבֹור  7ימים מקבלתו.

בנקודה זאת נכנס המשפט.
ההיסטוריה המשפטית של סוגיית נפגעי חיסון
התביעה המשפטית הראשונה בארה"ב הוגשה
בשנת  .1978נדרש פיצוי של  10מיליון דולר ארה"ב.
פסק הדין ,והחשיפה התקשורתית שבעקבותיו,
סללו את הדרך לתביעות נוספות ,למרות שהקשר
הסיבתי הרפואי בין חיסון לנזק מוחי כלל לא
הוכח .בשנת  1984הוגשו בארה"ב  73תביעות על
סכום ממוצע של  46מיליון דולר ארה"ב ,ומספרן
בשנת  1984עלה ל.255-
תוצאת הלוואי שנבעה מן ההכרח בפיתוח מוצרים
חלופיים ,ולא פחות מכך מהצורך להתגונן בפני
תביעות ,הייתה עלייה במחיר מנת חיסון מ 15-סנט
ל 8.5-דולר ארה"ב.16

בארצות הברית ,שנים מספר לאחר מכן ,הובעו
15

מסקנות דומות.

אולם מחקרים אלה תקפים בעיקר בעניינים
שבתחום בריאות הציבור .מהיבט זה אין ספק
בצורך ,בחשיבות וביעילות החיסונים השונים
במניעת התפרצות מגפות ,באותן קבוצות מחלות
שנבדקו .החיסון עדיף פי כמה וכמה על הימנעות
מחיסון ,על הסיבוכים המיוחסים לו .היעילות
מתבטאת בהפחתת מקרי הידבקות ,ובירידה
במספר הנפגעים מסיבוכים ,נכות ומוות.
וכפי שהתבטאה הוועדה בפסקת הראשונה
במסקנותיה שהובאה לעיל – לא ניתן לקבוע
קיום קשר סיבתי ברמת הפרט – התינוק שחוסן
והסיבוך שהתרחש אצלו לאחר מכן .אך כפי שלא
ניתן לקבוע את קיומו של קשר ,אולי אף קשה יותר
לשלול אותו.
REPORT OF THE COMMITTEE ON INFECTIOUS 15
DISEASES OF THE AMERICAN ACADEMY OF
PAEDIATRICS,
THE
RED
BOOK
1986
http://aapredbook.aappublications
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את ההתפתחויות במישורים של חקיקה ופסיקה
נראה להלן.
בריטניה
התשובה האנגלית לטענת קשר סיבתי בין חיסון
למחלה לבין פגיעה צמיתה ונכות ,ניתנה בחקיקה
סוציאלית – הענקת פיצוי לנפגע ללא צורך בהוכחת
אשם .החוק לפיצוי נפגעי חיסון –

VACCINE

,DAMAGE PAYMENTS ACT 1979 CHAPTER 17
נתקבל בפרלמנט ,ונכנס לתוקף ביום .22.03.1979
עם השנים הוכנסו בו מספר תיקונים ,האחרון
בשנת  .2003מטרת החוק הוגדרה כדלקמן:
"An Act to provide for
payments to be made out of
public funds in cases where
severe disablement occurs as
a result of vaccination against
certain diseases or of contact
 16מקור הנתונים כבהערה  6לעיל.
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with a person who has been
vaccinated against any of those
"…diseases
הרשימה ,הבלתי סגורה ,של המחלות בהן מכיר
חוק זה ,אלה נגדן ניתן חיסון שגרם לסיבוך ולנכות,
כוללת קרמת ,צפדת ,שעלת ,שיתוק ילדים ,חצבת,
אדמת ,שחפת ואבעבועות (שחורות) ,וכל מחלה
נוספת שתאושר בעתיד לצורך זה.
על פי החוק נושאת המדינה בפיצוי מי שהוכח כי
נפגע קשות (נכותו  60%ויותר ,על פי אמות המידה
של חוק הביטוח הלאומי האנגלי) מחיסון כנ"ל.
תקופת ההתיישנות לתביעה היא  6שנים ,ותחילתה
מגיל .21
הוכחת הזכאות נקבעת על פי:
4(5) … the question whether
his severe disablement results
from vaccination against any
of the diseases to which this Act
applies shall be determined for
the purposes of this Act on the
balance of probability.
(ההדגשה אינה במקור – א .ס) .

בשנת  1985היו יותר מ 200-תביעות בנזיקין תלויות
17

ועומדות בפני הערכאות האנגליות השונות.
באותה שנת  1985הוגשה תביעת ענק ייצוגית
נגד יצרנית החיסון נגד שעלת .במקרה המייצג
הוגשה התביעה נגד רופא הילדים והיצרנית על ידי
תינוקת פגועה קשות ,באמצעות הוריה המאמצים.
Loveday and Others v Renton, Court of Appeal (Civil 17
.Division), 14 November 1985 (Lexis).
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בסיכומו ַש ָלל השופט קשר סיבתי בין חיסון נגד
שעלת לבין אנצפלופתיה ונזק מוחי צמית על פי
כל ששת התחומים שנבדקו :א .היעדר תסמונת
קלינית ספציפית; ב .חוסר ממצאים פתולוגיים
אופיניים; ג .היעדר ניסויי בעלי חיים (בהם
נמצא ולו שמץ תימוכין); ד .סמיכות זמנים בין
החיסון להופעת תסמינים נוירולוגיים; ה .ביסוס
על מנגנונים ביולוגיים ברורים; ו .היעדר הוכחה
במחקרים אפידמיולוגיים .בחינת כל אחד מאלה
הביאה למסקנה חד משמעית – היעדר סבירות
לקשר בין התופעות.19
השופט הנכבד אכן נגע בשתי הנקודות העיקריות
של המנגנון בו מתרחש הנזק המוחי ,כפי שיתברר
בהמשך:20

החוק קובע מפורשות שלילת ייחוד התביעה,
ובמקביל יש בו הוראה ברורה נגד כפל פיצוי –
התובע הזוכה בנזיקין שלא על פי חוק הפיצויים,
תשופה המדינה מסכום הפיצוי בו זכה.

גיליון מס' - 36יוני 2007

פרשת Loveday v. Renton and Wellcome
 ,Foundation Ltdנמשכה כ 5-שנים 18.השופט
 ,Stuart-Smith LJבשבתו כשופט נוסף בQueens-
 Bench Divisionבחן וניתח עשרות עדויות בתחומי
מדע הרפואה השונים .פסק הדין החריג בממדיו
ובעומקו לא היה מבייש איש מדע חד-הבחנה
הבקיא בכל אחד מן התחומים הרלבנטיים לעומקו.

(a)	Pertussis vaccine can cause
febrile convulsions on rare
occasions….
(b)	Such convulsions are more
likely to occur in children
who have a genetically low
convulsive threshold or an
underlying epilepsy.
…
(h)	 There is no satisfactory
evidence that the fever induced
.[1990] 1 Medical Law Reports, 121 18
 19ראו בפסק הדין פרק .SUMMARY OF CONCLUSIONS
 20ראו הפסקה בפרק שבהערה 18
9. FEBRILE CONVULSIONS AND PERMANENT
BRAINDAMAGE
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by the vaccination, if any, in
such cases makes any material
contribution to the brain
damage. The possibility exits
that it does, but it is against
the weight of the evidence and
could not be established in a
given case on the balance of
probability.
ארצות הברית
כאמור מספר התביעות בנזיקין היה גדול .תוך
חיפוש אחר סיבה אפשרית לנזק הלכאורי הנטען
חיפשו יצרניות החיסון פתרונות – בתחילה הוחלף
חומר השימור  thimerasolשהכיל כספית ונחשד
"כאשם" באנצפלופתיה ,והיווה את נשוא התביעה
במספר רב של מקרים .מאוחר יותר ,בשנת ,1996
הוחלף החיידק המומת שבחומר החיסון בחומר
חסר תאים ,שהורכב מחלקים שנלקחו מתא
החיידק .אך חיסון זה כנראה יעילותו קצרת טווח,
ונדרשים חיסונים חוזרים.
בלחץ ציבורי שהופעל בין היתר באמצעות ארגונים
רפואיים כגון American College of Pediatrics
וה,American Public Health Association-
נחקק בשנת  1986החוק הפדראלי – הNational-
Vaccine Injury Compensation Act, 42 U.S.C.
( §§ 300aaבקיצור .)Title 42
החוק בא להקל על ההליך ולהטיב עם הניזק יותר
מן החוק האנגלי .עיקריו הם:
 .1הקמת קרן פיצויים פדראלית ייעודית לביצוע
החוק.
 .2הפיצוי ניתן ללא צורך בהוכחת אשם.
 .3יש ייחוד עילה "בפועל" – תביעה לערכאה
אחרת מוגבלת עד לתקרת  1,000דולר.
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 .4הזכאות מוגבלת לאזרחי ארה"ב היושבים בה
או כאלה שבשירות המדינה בחו"ל.
 .5קביעת הזכאות נתונה בידי בית דין מיוחד ו/או
מומחה מטעמו ( ,)Special Masterונקבעת על
פי מאזן ההסתברויות.
 .6בגוף החוק טבלה ובה  4קבוצות חיסונים.22,21
בצד כל קבוצה ,רשימת סוגי הסיבוכים ,על פי
דרגות חומרתם.
 .7בצד טבלת החיסונים והסיבוכים יש רשימה של
חזקות .הוכחת קיומן של נסיבות המוגדרות
ברשימה ,מקימה את הזכות לפיצויים.
 .8גובה הפיצוי = נזק מיוחד מוכח  +אובדן שכר
ממוצע סביר (תוך הפחתת מס)  +כאב וסבל
עם תקרה של  250,000דולר.
במקרה מוות –  250,000דולר לשאר הבשר
הקרוב.
שכר טרחת עורכי הדין נקבע על ידי בית הדין
או על ידי המומחה המיוחד.
 .9התיישנות –  24חודש אחר המוות ,או  48חודש
לאחר התסמין הראשון לסיבוך.
 .10תביעה שאירים נפרדת בנזיקין בעילות מוגדרות
מותרת ,ונדונה על פי דין כל מדינה ומדינה.23
 21קבוצה  – Iחיסון משולש –  – DTPשיתוק ילדים או תערובת
שלהם; קבוצה  – IIחצבת ,חזרת ,אדמת עם/בלי צפדת; קבוצה
 – IIIחיסוני שיתוק ילדים לבד מנגיף בלתי פעיל;  – IVחיסון
שיתוק ילדים מווירוס בלתי פעיל.
 22הגדרת המונח "חומר חיסון" ו"יצרן" מדויקות מאד:
"…including any component or
any ingredient of such vaccine ...
The term "manufacture" means to
manufacture, import, process or
distribute a vaccine, including any
component or ingredient of such
"vaccine.
 23עילות תביעות שאירים הוגדרו:
"The elements of a parent's loss of
consortium claim are "(1) loss of
love and affection, (2) loss of society
and companionship, (3) loss of
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 .11החלטות נתונות לערעור בזכות לUS Circuit -
 Courtוממנו אל ה,US Court of Appeal-
וממנו גם לערעור ברשות לUS Supreme-
.Court
מצאנו כי עד שנת  2006הוגשו בארה"ב כ4,000-
תביעות על פי חוק זה לבית הדין המיוחד .אין
לנו מידע כמה מהן צלחו .הערעורים שנדונו בבתי
המשפט נסבו בחלקם על עניינים פרוצדוראליים,
אחרים על התוסף חומר השימור –  ,thimerasolאך
היו גם דיונים בעניינים מהותיים (חלקם בתביעות
שאוחדו ,או ייצוגיות):24
 37פסקי דין של ,US Circuit Courts

אוסטרליה וניו-זילנד
בשתי מדינות אלה ,בהן המודעות החברתית גבוהה,
ומלווה בחקיקה חברתית מפותחת – ראו את חוק
הפיצויים לנפגעים תוך טיפול רפואי – לא קיימת
חקיקה בסוגיה זאת.
המשפט בישראל
בשנת  1989חוקקה הכנסת את חוק ביטוח
נפגעי חיסון ,התש"ן( 198926-להלן " -חוק
ביטוח חיסון") .מאז נחקק נוספה לו הוספה
ְלתוספת רשימת החיסונים .27השר הממונה  -שר
הבריאות  -התקין תקנות ביטוח נפגעי חיסון,
התשנ"ג .199228-פירוט ביצוע הדין הוא בתקנות:

 14פסקי דין של ,US Court of Appeal
 2פסקי דין של ה.US Supreme Court-
קנדה
בקנדה אין חוק ביטוח נפגעי חיסון ,למעט
בפרובינציה של קוויבק ,בה קיים חוק פיצויים
בממדים מוגבלים .כמו כן ארגון רופאי הפרובינציה
מניטובה יזם עריכת דו"ח מקצועי על הנושא ,אולם
הדו"ח לא זכה להד כלשהו .קיים בקנדה רישום
ומעקב אחר תופעות לוואי בלתי רצויות לאחר
חיסונים .לאור כל אלה מלין ארגון  VRENשנזכר
לעיל ,על היעדר חוק פיצויים.25

 .1הקמת קרן ביטוח; הביטוח נרכש בתשלום
חד-פעמי של  29₪ 5שנגבה מכל מקבל חיסון;
קרן הביטוח מנוהלת בידי ענבל חברה לביטוח
בע"מ.
 .2המבוטחים הם כל המעורבים בפעולות החיסון:
הרופא ,קופת החולים ,הרשות המוניציפאלית
ומשרד הבריאות.
 .3הפיצוי ניתן ללא צורך בהוכחת אשם.
 .4ייחוד עילה נקבע מפורשות בחוק.
" .5חיסון" – בתוספת לתקנות הוגדרו  4קבוצות
חיסונים ,30אליהן ונוספו עוד .231

performance of material services,
(4) loss of financial support, (5) loss
of aid and assistance, and/ or (6) loss
of fidelity. Not every element must
be present for an award for loss of
"consortium to be made.
 24על פי שנמסר בפסק הדין
ANGELA OXENDINE (+48 others) Plaintiff v. MERCK
AND CO., INC., et al., Civil No. AMD 02-2906 + 48 others US
DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MARYLAND ; 236
F. Supp. 2d 517; 2002 U.S. Dist. LEXIS 24356.

 25ראו הערה  7לעיל ,וכמו כן דברים שנכתבו על ידי גברת Edda
 ,Westמרכזת פעילות ארגון  VRENאל המחבר.
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 26ס"ח תש"ן ,עמ' .17
 27צו ביטוח נפגעי חיסון (שינוי התוספת לחוק) ,התשנ"ה,1995-
.28.11.1994
 28ק"ת תשנ"ג ,עמ'  )31.12.1992( 5491עמ' .274
 29כל הסכומים צמודים למדד דצמבר .1989
 30כל אחד מהחיסונים הבאים ,ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול
רפואי )1( :חיסון משולש – קרמת-צפדת-שעלת ( )DTאו כל מרכיב
שלו בנפרד; ( )2חיסון שיתוק ילדים; ( )3חיסון משולב – חצבת-
חזרת-אדמת ( )MMRאו כל מרכיב שלו בנפרד; ( )4חיסון אחר
שניתן בהתאם לסעיף  19לפקודת בריאות העם )5( ;1940 ,חיסון נגד
דלקת קרום המוח הנגרמת על ידי )6( ;Hemophillus Influenzae
חיסון נגד דלקת כבד נגיפית .Hepatitis B. -
 31שני האחרונים נוספו בצו שבהערה  27לעיל.
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" .6סכום ביטוח"– 32
במקרה מוות לקטין ₪ 10,000
למקרה מוות לבגיר ₪ 250,000
לליקוי גופני ,נפשי או שכלי ,מלא וצמית
₪ 250,000
 .7הגוף בידיו נתונה סמכות קביעת הזכאות
לפיצויים הוא:
"ועדה בת שלושה חברים
שימנה שר הבריאות :היושב
ראש שלה יהיה שופט שימנה
שר הבריאות בהתייעצות עם
נשיא בית המשפט העליון ,ושני
חבריה האחרים יהיו רופאים
בעלי תואר מומחה בתחומים
הנוגעים למקרה הביטוח".
"ועדת המומחים תדון בתביעה
ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין
מקרה ביטוח לבין החיסון".
 .8החלטת בית הדין ניתנת לערעור בפני בית
המשפט המחוזי.
ידוע על החלטה שיפוטית אחת בלבד שניתנה על פי
חוק ביטוח חיסון .מדובר בהחלטת כבוד השופטת
עירית כהן בבש"א (שלום ,י-ם)  8332/04אלאעסם
חמזי (קטין) נ' מדינת ישראל ,33בעניין תובענה
שהוגשה לוועדת המומחים על פי חוק ביטוח חיסון,
כשנתיים קודם למתן ההחלטה .בשעתו נתבקשה
וניתנה רשות להגיש חוות-דעת מטעם המבקש,
אך לא בא כוחו הראשון ולא מחליפו ,מימשו את
שביקשו .לפיכך נמחקה התובענה מחוסר מעש.
פרט למקרה שלעיל יש מידע לא מלא על תביעה
בנזיקין שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב
בשם קטינה בת  ,16אשר לקתה בינקותה בנכות
נוירולוגית חמורה לאחר שניתן לה חיסון בהיותה
 32צמוד למדד יוקר המחייה.
 33תק-של .)23.05.2006( 12925 ,2006
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כבת חודשיים .בחוות-הדעת נוירולוג לילדים,
שהוגשה מטעם ההגנה ,נטען כי הנזק המוחי נגרם
ַּבלידה שהייתה בחיתוך קיסרי בגלל היפרדות
מוקדמת של השליה .התובענה הוסדרה בפשרה
מחוץ לכותלי בית המשפט.34
לאור העובדה כי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,תש"ן-
 1989נשאר בפועל אות מתה ,הועלתה בפני פורום
הנזיקין של לשכת עורכי הדין ,בתחילת שנת ,2005
הצעה לבחון מחדש את הוראות החוק ,ובהימצא
הצורך ,להציע את תיקונו .וועדת המשנה עליה
הוטלה הבדיקה ,35הגישה נייר עמדה ,שמסיבות לא
ברורות לא הובא בפני הוועד המרכזי של הלשכה:
 .1פורום הנזיקין מציע ,כי המחוקק
הישראלי יאמץ את הלוך החשיבה
האמריקאי .דהיינו ,החוק יתוקן על
ידי קביעה ושילוב בחוק של מערכת
או טבלת חזקות ,הדומה לזו המצויה
ב.Title 42, Sec. 300aa-
 .2תובע שיוכיח כי נסיבות פגיעתו
מקיימות את היסודות הנסיבתיים
הנדרשים בטבלה הקבועה בחוק,
ייחשב כ"נפגע" לעניין חוק זה,
ויהיה זכאי לפיצוי הקבוע בחוק.
 ... .3וועדה של מומחים ישראליים,
שתמונה על ידי השר הממונה על
ביצוע החוק ,תבדוק את החזקות
שבחוק הפדראלי של ארה"ב
("הטבלה" שבחוק – Title 42, Sec.
 )300aaויסייעו בידי נסחי התיקון
בחוק להתאימן לתנאי מדינת
ישראל.

 34ראו מקור המידע בהערה  11לעיל.
 35חברי וועדת המשנה היו :ד"ר דורון דינאי ,עו"ד גברת אילנה
זינגל ,עו"ד פרופסור דניאל מור ,עו"ד ,פרופסור אברהם סהר ,עו"ד.
הוועדה נסתייעה רבות בעצותיו החשובות של עו"ד מ .סטובייצקי
בנושא.
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בטרם נחקק חוק ביטוח חיסון ,פורסם דיון משפטי
אחד – פרשת ג'והרי – 37 ,36תביעה בנזיקין בגין
יטיס שנטען כי נגרמה על
מאנְ ֶצ ָפ ִל ִ
נכות כתוצאה ֶ
ידי חיסון נגד שעלת:
" .1ביום  ,25.1.79והיא אז תינוקת
כבת ארבעה חודשים ,קיבלה
המערערת חיסון משולש כנגד
צפדת ,קרמת ושעלת ... .כעשרה
ימים לאחר קבלת החיסון (ביום
 ... )4.2.79אותרו סימנים לליקוי
נוירולוגי :שיתוק של הפנים מימין,
חולשה והיעדר החזרים ברגל ימין
והיחלשות של היד השמאלית... .
"[ ...ו]כפי שאובחן אצלה רק שנים
אחדות לאחר מכן ,לקתה המערערת
באנצפליטיס (נזק מוחי) .עקב
מחלתה פיתחה פיגור שכלי ושיתוק
קל בפלג גופה הימני ,ובשל מיגבלות
אלו נקבעה לה נכות צמיתה בשיעור
(מצטבר) של  65אחוזים( .ההדגשה
אינה במקור – א.ס.).
" .2בשנת  1986תבעה המערערת את
המדינה בנזיקין .את מחלתה הקשה
ייחסה לרכיב השעלת שבזריקת
החיסון שניתנה לה ... .מלכתחילה
נסמכה עילת הרשלנות על שלוש
טענות :ראשית ,כי חומר החיסון
שהוזרק למערערת היה לקוי; שנית,
כי התרכיב לא נבדק חרף מקרים
דומים שאירעו בעבר; ושלישית,
כי החיסון ניתן לה אף שהיה ידוע
כי נתינתו מסוכנת לחלק (הגם רק
לחלק קטן) מן הילדים המחוסנים.
בסיכומיו כלל בא-כוח המערערת גם
טענה רביעית ,לאמור ,כי המדינה
התרשלה על שקודם למתן החיסון
לא הזהירה את הורי המערערת מפני
הסכנות הכרוכות בכך( .ההדגשה
אינה במקור – א.ס.).
 36ע"א  470/87ג'והר אלטורי נ' מדינת ישראל  -משרד הבריאות,
פ"ד מז (.146 ,)4
 37התנהלו גם מספר ערעורים על החלטות קצין התגמולים של אגף
השיקום ,משרד הביטחון ,בתביעות על כביכול סיבוכי חיסון נגד
חצבת שניתנו במסגרת השירות הצבאי ,וכולם נדחו.
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"בית המשפט המחוזי דחה את
38
התביעה."...
" ... .4הופעת המחלה בתוך שבעה
ימים מעת החיסון...תומכת בחיוב
קשר סיבתי בין החיסון לבין
המחלה .המסקנה  ...מצביעה על
הסתברות סטאטיסטית ,לפיה אחד
מכל  310,000תינוקות המקבלים את
החיסון עלול ללקות באנצפליטיס
כתגובה שלילית לחיסון[... .ש]ככל
שהופעת המחלה סמוכה למתן
החיסון ,ההנחה בדבר קיום קשר
סיבתי הינה יותר מבוססת... .
" ...סמיכות הזמנים ,הגם שהיא
תנאי בסיסי וחיוני ,אינה אלא
אחד מחמשת התנאים ,שכמובא
בפירסום מיום  16.5.81בכתב העת
British Medical Journal ,Vol
39
."...282: 1595, 1981.
כבוד השופט מצא אימץ את הניתוח והמסקנות
שבפסק הדין של השופט  Stuart-Smith Jבפרשת
Loveday v. Renton and Wellcome Foundation
 40Ltdשצוטט לעיל.
סיבוכים מחיסון  -חידושי מדע
המחקר המדעי המשיך וניסה להגיע להסבר
התופעות הנוירולוגיות החמורות שיוחסו לחיסון.
לאחרונה התבשרנו על חידושים חשובים ביותר.
מלבורן
באוניברסיטת
חוקרים
קבוצת
שבאוסטרליה שמה לב לדמיון שבין ההסתמנות
הקלינית ומהלך המחלה אצל תינוקות שלקו
לֹוּפתיה לאחר חיסון נגד שעלת ,לבין
באנְ ֶצ ָפ ּ
ֶ
 38כבוד השופט (כתוארו אז) ו' זיילר בת"א  458/86ג'והר אלטורי
נ' מדינת ישראל נ' משרד הבריאות (ניתן ביום ( 14.06.1987לא
פורסם)).
 39כבוד השופט א' מצא (בהסכמת כב' השופטים ד' לוין וג' בך)
בע"א  470/87ג'והר אלטורי נ' מדינת ישראל נ' משרד הבריאות,
פ"ד מז (.)24.08.1993( 149-150 , 146 )4
Loveday v. Renton and Wellcome Foundation Ltd 40
[1990] 1 Medical Law Reports, 121.
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vaccination and onset of the
epileptic
encephalopathy?
Is the SCN1A mutation a
predisposing factor waiting to
be triggered by fever or other
stress? Probably so. In fact, as
early as 2000, Nieto-Barrera
and colleagues noted that
more than 50% of patients with
SMEI had their first seizure
after DPT vaccination.

התופעות אצל תינוקות שסבלו מאפילפסיה
(Myoclonic Epilepsy יֹוקלֹונִ ית של גיל הינקות
ְ ִמ
 באלה האחרונים היה ידוע.of Infancy - SMEI)
sodium-כבר קודם לכן על קיום של מוטציה ב
 אשר היא האחראית,channel α1 subunit gene
 קבוצת החוקרים.להתפתחות הנזק בתאי המוח
תחומית ממלבורן בדקה את המבנה הגנטי-הרב
 שעות72 של תינוקות שלקו באנצפלופתיה תוך
 הם הצליחו להוכיח כי.מקבלת חיסון נגד שעלת
ּפֹורדית של גֶן
ָ בתינוקות אלה אכן קיימת מוטציה ְס
 בכתב העת,2006  התגלית פורסמה בחודש יוני.זה
: תמצית מסקנותיה היא.Lancet Neurology41

"Should
vaccination
be
continued
in
children
diagnosed with SMEI, or
for that matter with similar
epileptic
encephalopathies?
This question awaits further
study, but also needs careful
consideration
of
each
patient's particular clinical
circumstances. Complications
of
naturally
contracted
infections are much higher
than those associated with
vaccination (63% vs 7·2%),
and prophylactic antipyretic
treatment in many cases can
effectively prevent the common
reactions to vaccination…"

"Cases of alleged vaccine
encephalopathy could in fact
be a genetically determined
epileptic
encephalopathy
that arose de novo. These
findings
have
important
clinical
implications
for
diagnosis and management
of encephalopathy and, if
confirmed in other cohorts,
major societal implications
for the general acceptance of
vaccination."
.).ס.(ההדגשות אינן במקור – א

מאמר נוסף שבא מבית הספר לרפואה של
, מתייחס למחקר שלעיל,Yale אוניברסיטת
מדגיש את חשיבותו בתחום בריאות הציבור ואת
:43צעדי הזהירות שניתן לבחון
"… this study definitely
places a genetic abnormality,
specifically an ion channel
mutation, at the scene of the

alleged vaccine encephalopathy: a retrospective study.
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"What is the reason for
the temporal proximity of
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De-novo mutations of the sodium channel gene SCN1A in

S Spencer: Epilepsy: clinical observations and novel 43
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המחקר זכה להערכה רבה מחוקרים
Hospital for Sick-מצוות ה
 אלה. קנדה, שבטורונטוChildren
המשיכו את קו המחשבה הנובע מן
:42המחקר שלעיל
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"לא עכברא גנב"...

process, and has major publichealth
implications.
For
example, vaccination may be
a situation demanding genetic
screening".
בלשון הדיוטות במדע – הפרכוסים והנזק המוחי
המתרחשים לאחר חיסון נגד שעלת ,קורים
בתינוקות שחל אצלם שינוי ב"תעלת הנתרן" בתאי
ּפֹור ִדית בתת-קבוצת הגן
מוח ,כתוצאה ממוטציה ְס ָ
.SCN1A

ומה עתידו של חוק ביטוח נפגעי חיסון ,תש"ן-
 ,1989ומתכונתו הנוכחית?
ועד שיחליטו משרד הבריאות והמחוקק מה
שיחליטו בעניין החוק ,עולה שאלה מסוג אחר:
יש יסוד להניח כי בקרן הביטוח שבהנהלת ענבל
בע"מ נצטבר במשך  18שנות קיומה סכום משמעותי.
באין "מקרה ביטוח" כהגדרתו בתקנות ,44צומחת
הקרן מבלי שנגרעה ממנה ולּו אגורה אחת עד עצם
היום הזה...

משמע – הפרכוסים הבלתי נשלטים והנזק המוחי
הצמית המתפתח בהמשך ,אינם תוצאה של החיסון
ּפֹור ִדית של חריג
עצמו ,כי אם תולדה של התהוות ְס ָ
גנטי .תינוקות בהם אירע שינוי זה במבנה הגנטי,
למּועדים לפרכוסים ולנזק מוחי .עליית
ָ
הופכים
החום ,אשר לעתים יש ומלווה קבלת חיסון ,היא
הגורם המעורר ( )triggerאת התפרצות הפרכוסים
ואת תחילת תהליך הנזק המוחי.
לא החיסון "אשם" בנזק המוחי – השינוי הגנטי
שהתרחש בתינוק עצמו הוא הבסיס.
מן ההיבט המדעי ,התהליך והמנגנון ברורים.
כיוון שיתרונות החיסון במניעת מחלות אינם
מוטלים בספק – אין גם ספק בחובת החיסון.
מעניין לחזור ולעיין במסקנותיו של השופט האנגלי
 Stuart-Smithבפסק דינו שהובא לעיל.
עם זאת – מן הפן המשפטי ,יבוא מי שידרוש בירור
גנטי בכל תינוק ,עובר למתן חיסון .האם הדבר
אפשרי? האם האפשרות מעשית? האם ההוצאה
הכרוכה בכך סבירה? – לא לנו התשובות.
 44תוספת (תקנה " - )2הגדרות"  -שבתקנות ביטוח נפגעי חיסון,
התשנ"ג ,1992-ראו הערה  27לעיל.
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מדור רפואה משפטית

הערות למאמר "לא עכברא גנב  -על אמונות ,מדע וחוק ביטוח נפגעי חיסון"
פרופסור טלי שגיא ,מנהלת היחידה לנוירולוגיה ילדים ,מרכז רפואי וולפסון
קראתי בעניין רב את המאמר הדן בסוגיה הרפואית משפטית :האם יש קשר בין החיסון נגד שעלת הניתן בשנה
הראשונה לחיים לבין נזק מוחי בלתי הפיך במקבל החיסון .המאמר דן באספקטים המדעיים וכן בהיסטוריה
המשפטית .כמו כן נבחן חוק ביטוח חיסון שנחקק בישראל ב 1989-ואמור לפצות "נפגעי" החיסון ללא צורך
בהוכחת אשם.
המאמר דן בחידושים הסוערים במדע ששינו את כל חשיבתנו לגבי הקשר בין החיסון לנזק מוחי נרכש ,שחלו ב-
 2006כאשר התפרסם ב Lancet Neurology-מאמרם של ברקוביץ וחבריו מאוסטרליה ,שהוכיחו כי רב הילדים
שלקו ב"אנצפלופתיה לאחר חיסון" לקו בעצם בתסמונת נוירולוגית ידועה שתוארה על ידי Severe :Dravet
 Myoclonic Epilepsy of Infancyהנגרמת על ידי שנויים בגן לתעלת נתרן –  .SCN1Aבתסמונת זאת יש
מיֹוקלֹונִ יים ואחרים ,בלתי נשלטים,
ְ
פרכוסי חום ממושכים בפלג גוף אחד ,המתחילים בינקות ,ובהמשך פרכוסים
המביאים לנסיגה התפתחותית ופיגור שכלי .מאמר זה זכה להדים רבים ומוכיח את מה שאנו הרופאים תמיד
שערנו והאמנו ,שהחיסון עצמו אינו מזיק ,אלא שייתכן קיום של קבוצה קטנה מאד של ילדים ,בעלי נטייה כלשהי
הגורמת להם להיות מועדים לפרכוסים .מאז ומתמיד היה ברור כי הפרכוסים שלאחר חיסון קשורים לחום
גבוה ,ובמרפאות טיפת חלב ניתנו לאמהות הנחיות למניעת עליית חום על ידי מתן אנלגטיקה פרופילקטית ,כגון
 ,Acamolלאחר החיסון .הקשר המובהק לחום הוכח כאשר שכיחות הפרכוסים לאחר החיסון ירדה מ1:2250-
ל 1:20,000-במעבר מהחיסון הצלולארי לחיסון הָאצלולרי (שאינו מכיל תאים שלמים של החיידק) .
בעקבות מאמרם של ברקוביץ וחבריו ניתן היום לומר שעליית החום היא הגורם לפרכוסים בילדים בעלי הנטייה
הגנטית ,כי בתסמונת  Dravetהפרכוסים תמיד מתחילים בשנה הראשונה לחיים בעקבות חום גבוה מסיבה
כלשהי.
עם כל זאת ,עדיין נותרו פתוחות מספר שאלות משמעותיות:
 .1האם ילדים בהם התפתחה אפילפסיה בעקבות החיסון היה מצב מחלה זה מתפתח ממילא לאחר מחלת חום
אחרת?
 .2האם החום הנגרם מחיסון הוא יותר אפילפטוגני מחום מסיבה אחרת? לא נעשו מחקרים שהשוו את הסיכון
לפרכוס חום בעקבות חיסון ,לסיכון בעקבות חום ממחלה ויראלית .זאת אפשרות הגיונית כי ברור לנו למשל,
ֶלה הוא יותר אפילפטוגני מאשר חום ממחלה אחרת .כמו
השיג ָ
שחום ממחלה שלשולית ולאו דווקא מחיידק ִ
כן נמצא שלילדים אשר חוו את פרכוס החום הראשון בעקבות חיסון ,נמצאים בסיכון גבוה יותר לפרכוסי
חום נוספים ,וסיכון רב יותר להתפתחות נכות נוירולוגית .לא ברור עדיין מה שיעור הילדים אשר לקו רק
בפרכוס חום בעקבות חיסון יש מוטציה בגן .SCN1A
לּולארי (חסר התאים) ,והירידה המשמעותית בהיארעות תגובות חום ,מונעים את
הָאצ ָ
 .3האם השימוש בחיסון ֶ
האנצפלופתיה מחיסון?
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 .4האם סקירת הגן לפני מתן חיסון ומניעת החיסון בילדים עם מוטציה תמנע את הVaccine-
?encephalopathy
זהו גן גדול מאד ( 26אקסונים) ואין מוטציות שכיחות שאותן ניתן לסקור .לכן עלות הבדיקה גבוהה מאד (כ-
.)$1,000
עד שינתנו תשובות לשאלות שהצגתי לא ניתן להמליץ על בדיקה זו כבדיקת סקר.
בעקבות המאמר שבא מאוסטרליה ,והדיון בספרות הרפואית ,ניתן לדעתי להסיק מספר מסקנות ביחס להנחיות
משרד הבריאות בעניין מתן החיסון:
 .1אין התווית נגד לחיסון בילדים עם מחלה נוירולוגית בלתי ברורה או פרוגרסיבית.
 .2אפילפסיה בגיל הינקות שאינה קשורה לחום אינה התווית נגד.
 .3אין לתת את החיסון לשעלת לילדים עם תולדות של פרכוס חום בעבר ,או סיפור משפחתי של פרכוסי חום.
 .4יש להמשיך להמליץ על מניעת עליית חום לאחר חיסון.
לדעתי חוק ביטוח חיסון בצורתו הנוכחית מיותר .יתכן ויש מקום לשנותו ולדרוש בדיקת מוטציות בגן SCN1A
כדי להוכיח קשר בין מתן החיסון והאנצפלופתיה של התובע.
אני ממליצה להשתמש בכספים הרבים שהצטברו בקרן ענבל לעריכת מחקר שיענה על השאלות שהצגתי ויבחן
את המשמעות של סקר לגן זה לפני מתן החיסון לשעלת.
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מדור פסיכולוגיה ומשפט

מתאם הורי Parenting Coordinator -

מודל לישוב סכסוכים בין הורים הגרים בנפרד
דניאל גוטליב *

תקציר
שינויים בתפיסות פסיכולוגיות-משפטיות של משפחות בהליכי גירושין ,הובילו בשנים האחרונות לניסיונות
למצוא פיתרונות אלטרנטיביים לחילוקי דעות בין הורים מתגרשים וגרושים .במקביל קיימת הבנה כי
ההתמודדות המוצלחת של ילדים עם הגירושין של הוריהם ,נעוצה ביכולת ההורים להגיע ביניהם לשיתוף
בהורות ולקבלת החלטות משותפת ,כפי שהחוק וההיגיון מאלצים אותם .לאור התפתחויות אלה התפתח
מודל של תיאום הורי שנועד לסייע להורים למצוא פיתרונות לבעיות היומיומיות הנעוצות בגידול ילדים אשר
נעים בין שני בתים .מאמר זה מתאר את הכישורים הנדרשים למתאם ההורי ,את מקור הסמכות שלו ,את
תחומי הפעילות שלו ואת ההתמודדות שלו מול בעיות אופייניות.

מבוא
בשנים האחרונות חלו מספר שינויים בשיח ובמהות
הדיונים הנסבים על השמת ילדים לאחר גירושי
הורים .כך לדוגמא ,התפתח עניין רב בנושא משמורת
משותפת ( )Bauserman, 2002ובחינה מחודשת של
חזקת הגיל הרך ( .)Davidson, 1987יש מקומות
בהם המונח "משמורת" הוחלף במונח "תכנית
הורית" ( )Tompkins, 1995ואילו המונח "הסדרי
ראייה" הוחלף במונח "חלוקת זמן הילדים".
מחד ,ניתן לטעון כי שינויים אלה הם סמנטיים
וקוסמטיים בלבד ,אולם יש בהחלט מקום לראות
בהם ניסיון להגדיר מחדש את השפה ,ובהמשך גם
את ההתנהלות של הליכי גירושין ,כאשר בהדגשת
מושגים כטובת הילד ,הפחתת המאבק בין ההורים
והעברת הטיפול בבעיות מאולם בית המשפט לחדר
הטיפולים ,ובסופו של דבר לשיחות בד' אמותיהם
של ההורים.
* ד"ר דניאל גוטליב - Psy. D. ,פסיכולוג קליני ומטפל משפחתי,
מנהל קליני מכון שינוי ,הרצליה
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תחום נוסף שחל בו שינוי הוא ניהול מערכת
היחסים בין ההורים לאחר הגירושין .מזה מספר
שנים – בעיקר בארה"ב – נוהגים בתי משפט למנות
"מתאמים" הוריים ( )Parenting Coordinatorsאו
מומחים מיוחדים ( )Special Mastersהשואבים
כוחם מבית המשפט ,כדי לתאם ,לגשר ולפשר בין
ההורים בימים הארוכים שלאחר חתימת הסכם
הגירושין ,מתן ההחלטה בעניין המשמורת והסדרי
הראיה (ראהAFCC Task Force on Parenting :
)AFCC Task Force on :Coordination (2003
Sullivan, Parenting Coordination (2006):
M. J. (Coates, A., Deutsch, R., (Starnes,
).H., Sullivan, M. J. & Sydlik, B. (2004
תפקיד המתאם ההורי יכול להיות מרכזי במערכת
יחסי ההורים לאחר הנישואין ,והוא עשוי לחסוך
להורים שעות רבות של התדיינות בבתי משפט,
כספים רבים ועוגמת נפש רבה ,ובה בשעה הוא
חוסך מהילד את הצורך לחוות פרק נוסף במאבק
בין ההורים.
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מתאם הורי

רקע
זירת הפעולה של המתאם ההורי היא המערכת
המשפחתית לאחר פירוד או גירושין .מערכת זאת
מאופיינת ,בין היתר בתחושות קשות של כעס,
אובדן ,עצבות ,של העדר צדק ופגיעה קשה בדימוי
העצמי .הורים בשלב זה חווים משבר קשה המלווה
בחרדות קשות ביחס לעתיד ,בין היתר ,בתחום
הכלכלי ,החברתי ,התעסוקתי והמשפחתי .כל אלה
מוצאים לעצמם ביטוי בכעס ,האשמות ,עוינות,
נסיונות לפגוע בהורה השני ומאבקים על כספים,
משמורת והסדרי ראיה .שעה שההורים נדרשים
להתמודד עם מכלול בעיות זה ,הם גם צריכים
להיות קשובים לקול הדק של ילדיהם ,על החרדה,
העצבות ,תחושות האובדן ,הבלבול והכעס אותם
הם חווים.
מכל אלה מובן ניסיון ההורים ,בשלב זה בחיים,
להציל כמה שניתן ממה שהיה עובר לגירושין – כבוד,
כסף ,מעמד ,קשר עם הילדים ודימוי עצמי .להורים
רבים נדמה כי הדרך הטובה ביותר להשלים את
החסר ולהשיב את האבוד ,עוברת דרך בית משפט.
נצחון בבית המשפט מחפה ,כביכול ,על האובדנים
הרבים הקשורים לגירושין .הורים רבים מוכנים
להקדיש את רוב נפשם ומעודם להשגת הצדק
החמקמק אשר ,על פי סברתם ,יוכל לפצות אותם
על אובדן המסגרת המשפחתית.
מטבעם של מאבקים ,אנשים נוטים להיאחז
בעמדות ,לפעמים קיצוניות ,ומתוך כך הם
לפעמים מאבדים את היכולת לראות בצורה ברורה
את הצרכים האמיתיים של עצמם ,ועל אחת כמה
וכמה של ילדיהם .אי לכך ,קורה לעיתים קרובות
שהורים גרושים נאבקים מרות על דברים אשר
בסופו של דבר מתברר כי לא באמת רצו בהם,
שעה שצרכיהם האמיתיים ,לא רק שנותרים ללא
מענה אלא שמצבם אף מתדרדר תוך המאבק.
הליכים רבים בבית המשפט מתמקדים כביכול
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בילדים ובטובתם ,ושני ההורים מנפנפים בעוצמה
ובהתלהבות את דגל "טובת הילד" ,אלא שבפועל
הנזק הנגרם לילדים מהליכים אלה עולה על כל
תועלת היכולה לבוא מהם.
מצב זה מזמין היעזרות במתאם הורי שתפקידו
לסייע ,לפחות חלקית ,בקשיים אלה .המתאם
מתמקד בילדים ובצרכיהם ההתפתחותיים
והמתפתחים .הוא משמש גשר בין ההורים
הפרודים .המתאם מסייע במציאת פתרונות לבעיות
יומיומיות .אין הוא עוסק במאבקים המשפטיים,
אף לא בשאלות כקביעת משמורת .הוא מנסה
לעזור להורים להגיע להידברות אמיתית ועניינית
אשר תשקם ,ולו במקצת ,את הפגיעות שנגרמו
בגלל הגירושין .בתהליך המפגשים עם המתאם
ההורי ,שני ההורים הם במעמד שווה ,וקול האחד/
האחת שווה לזה של השני/ה.
במסגרת תהליך התיאום ההורי עשויות בעיות
להיפתר באופן ענייני ובמהירות ,ללא הוצאות
גדולות ,וללא בזבוז זמן או החרפת מערכת היחסים
בין ההורים .מעבר לתוכן העבודה ,עצם השתתפות
ההורים בתהליך של תיאום הורי ,משדרת מסר
ברור לילדים ,כי למרות פירוק המערכת הזוגית,
שני ההורים ממשיכים להיות שותפים למערכת
ההורית .למסר זה ערך רב במיתון חלק מהחרדות
הילדים ,ויש בה כוח משמעותי בשימור תחושת
הילדים ששני ההורים פועלים בצוותא לטובתם
כפי שהיה "בימים ההם".
המתאם ההורי
דיון בתפקיד המתאם ההורי צריך להתייחס
למספר תחומים כגון מקור סמכותו ,תחומי ודרך
פעילותו ,הכישורים הנדרשים לתפקיד ,נושאים
הקשורים לאתיקה מקצועית ,והקשיים האפשריים
בעבודתו.
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מקור הסמכות
סמכות המתאם ההורי יכולה לבוא משני
מקורות עיקריים ,ההורים או בית המשפט.
הורים רבים מבין המתגרשים ,ויש להניח כי אלה
הם הרוב ,עושים זאת בהסכמה וללא מאבקים
משפטיים ארוכים .אין פירושו הדבר שבין הורים
אלה אין חילוקי דעות בנושאים מהותיים הקשורים
לילדים ,אך הם בוחרים לפתור אותם בהסכמה,
כבתהליך גישור .הורים אלה מגיעים לרוב להסכם
גירושין מחוץ לכותלי בית המשפט ,ומביאים אותו
לבית המשפט רק לצורך אישור .במסגרת ההסכם,
יכולים הורים להחליט על מינוי מתאם ,תוך פירוט
מדויק ככל שניתן ,בשאלת סמכויותיו ,אופן פעולתו
וחלוקת התשלום עבור שירותיו .ההורים יכולים
לקבוע את זהותו הספציפית של המתאם ההורי,
או לחילופין ,מנגנון לפיו ייקבע המתאם ההורים
בעתיד אם יהיה בכך צורך .כיוון שיש להניח כי
הורים רבים לא ייזמו בעצמם מינוי מתאם הורי,
יש מקום להציע כי עורכי דין העורכים הסכמי
גירושין לשקול הכללת סעיף בעניין תפקיד כזה.
מתאם הורי יכול גם לקבל את מינויו מידי בית
המשפט ,בהסכמת שני ההורים או ללא הסכמתם.
במקרים של אי-הסכמה ,חשוב שבית המשפט יפרט
את התחומים בהם המתאם ההורי יוכל לפעול,
ואת הסמכויות הניתנות לו .רצוי כי במינוי יצוין
מקור הסמכות ,כסעיפים  19ו 68-לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב .1962-סמכות
בית המשפט למנות מתאם הורי נובעת מהוראות
סעיפים אלה:
 .19הכרעת בית המשפט
לא באו ההורים לידי הסכמה
ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין,
רשאי כל אחד מהם לפנות לבית
המשפט והוא יכריע בדבר .לא באו
 הפסיקה הישראלית אינה מזכירה תיאום הורי בצורה מפורשת,
להוציא במספר מקרים .ראה לדוגמא תמ"ש ( 097842/98בית
המשפט לעניני משפחה מחוזי תל אביב.)14.11.04 ,
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ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין
אחר הנתון לאפוטרופסותם ,רשאים
הם יחד לפנות לבית המשפט ,ובית
המשפט ,אם לא עלה בידו להביאם
לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום
להכריע בדבר ,יכריע הוא בעצמו או
יטיל את ההכרעה על מי שימצא
לנכון.
 .68סמכות כללית לאמצעי שמירה
[תיקון :תש"ל ,תשמ"ג]
(א) בית המשפט רשאי ,בכל עת,
לבקשת היועץ המשפטי לממשלה
או בא-כוחו או לבקשת צד מעונין
ואף מיזמתו הוא ,לנקוט אמצעים
זמניים הנראים לו לשמירת עניניו
של קטין ,של פסול-דין ושל חסוי,
אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או
אפוטרופוס-לדין ,ואם בדרך אחרת;
וכן רשאי בית המשפט לעשות ,אם
הקטין ,פסול-הדין ,או החסוי פנה
אליו בעצמו.

מינוי מתאם הורי עולה בקנה אחד גם עם חוק
בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה ,1995-אשר
ייעד לבית המשפט לענייני משפחה תפקידים מעין-
טיפוליים:
" .19לא באו ההורים לידי הסכמה
ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין,
רשאי כל אחד מהם לפנות לבית
המשפט והוא יכריע בדבר .לא באו
ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין
אחר הנתון לאפוטרופסותם ,רשאים
הם יחד לפנות לבית המשפט ,ובית
המשפט ,אם לא עלה בידו להביאם
לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום
להכריע בדבר ,יכריע הוא בעצמו או
יטיל את ההכרעה על מי שימצא
לנכון".
באותם מקרים בהם בית המשפט ממנה מתאם
הורי ,חשוב גם לפרט את אופי הקשר של המתאם
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מתאם הורי

ההורי עם בית המשפט ,תוך התייחסות ספציפית
לשאלות הקשורות לדיווחי המתאם לבית המשפט –
דיווחים שוטפים שאינם חוות דעת ,גבולות הסודיות
הקשר בין המתאם לבין המשפחה מול בית המשפט
או פקידי סעד ,הגדרת תפקיד המתאם ההורי תוך
התייחסות לשאלה אם תפקודו מצטמצם לתחום
הייעוץ-גישור או שמא יש בידו גם כוח הכרעה ,ואם
כן באילו נושאים .אם אכן ניתנת בידי המתאם זכות
הכרעה ,יש צורך לפרט בכתב המינוי אם ניתן לערער
על קביעותיו ואם כן ,ואת הדרך לכך.

קובעים את אורח החיים הדתי של הילד .אך הם
רשאים לעשות שינויים קלים בהסדרי הראייה,
לשנות או להחליף ימים ושעות ,להתערב בסידורי
הסעת הילדים ,לעזור בהסדרת קשר בין בית הספר
לבין שני ההורים ,לעזור בקביעת חוגים ,בקבלת
החלטות ביחס לטיפולים חינוכיים ולעזור בבחינת
הצורך בטיפול פסיכולוגי ובבחירת המטפל המתאים.
המתאם ההורי רשאי לסייע להורים בקביעת
שינויים זמניים בהסדרי הראיה ,ובפתרון בעיות
פשוטות הקשורות לתשלומים שונים עבור הילד.

תחומי פעילותו של המתאם ההורי

המתאם ההורי מנסה להביא לתקשורת טובה

המתאם ההורי ממלא תפקיד שמקומו בין משפט
וטיפול ,כאשר בפועל אין הוא מתפקד כמשפטן ולא
כמטפל ,במובן הרגיל של המלה .אי לכך ,יש להגדיר
בצורה ברורה אילו דברים נכנסים לגדר המסגרת
המקצועית שלו ,ואילו נושאים נמצאים מחוץ
לתחום זה .בפן הפסיכולוגי ,המתאם אמור לתפקד
כמעודד ומשפר את הקשר בין ההורים בכל הקשור
בענייני הורות .המתאם ההורי מסייע להורים
בפתרון בעיות קונקרטיות ויומיומיות ,ומנסה לגשר
ביניהם גם כאשר עולות על הפרק בעיות עקרוניות
יותר .מתאם הורי אינו פועל כמטפל .תהליך
תיאום הורי אינו תהליך טיפולי במובן הרגיל של
המלה ,ועל כן הוא מתאים גם למשפחות שייתכן
ואינן מתאימות לטיפול פסיכולוגי .אך ככל שבידי
המתאם ההורי ניסיון וכלים טיפוליים רבים יותר,
קל לו להתמודד עם התנגדות ,תוקפנות ,חוסר
שיתוף פעולה ומניפולטיביות המאפיינים תהליך
תיאום הורי.
המתאם ההורי אינו אמור לבצע שינויים מהותיים
או מרחיקי לכת במשמורת ובהסדרי הראיה ,אלא
אם קיבל מנדט מפורש לכך .אי לכך ,מתאמים
הוריים אינם מבצעים שינויים במשמורת ,אינם
משנים את מקום הלימודים של ילדים ואינם
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ועניינית יותר בין ההורים ,והוא רשאי ,כשהוא
מוצא לנכון ,להציע להורים פנייה לטיפול בעצמם
או בילדיהם ,אולם הוא לא יהיה המטפל .כל אלה
למרות שמתאמים הוריים רבים הם מטפלים
פסיכולוגיים בהכשרתם .אין זה מן הנמנע כי
המתאם ההורי ישתמש בכלים טיפוליים כדי לבצע
את תפקידו .אך כאמור ,חשוב לזכור ולבטא בהסכם
שבין המשפחה למתאם כי לא מדובר בטיפול.
הכישורים הדרושים למתאם הורי
ההכשרה הפורמאלית לתפקיד מתאם הורי ,כפי
שהיא כיום ,מצטמצמת במספר סדנאות וימי עיון.
רוב המתאמים באים מן המקצועות הטיפוליים,
כאשר לחלקם אין הכשרה כפסיכולוגים או
עובדים סוציאליים קליניים .היות והמתאם ההורי
עומד כשרגלו האחת בעולם המשפט ורגלו השנייה
בעולם הטיפולי ,והוא למעשה מנסה לגשר בין שני
העולמות ,מטבע הדברים נדרשת בקיאות במגוון
רחב של נושאים בשני התחומים אלה.
בתחום הקליני ,על המתאם ההורי להכיר את
התחומים הבאים:
 .1התפתחות הילד
 .2זוגיות
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 .3השפעת גירושין על ילדים
 .4קשר בין הורים לאחר גירושין
 .5התמודדות של מבוגרים עם גירושין
 .6טכניקות גישור-פישור
 .7עבודה עם משפחות ברמת קונפליקט גבוהה
 .8חשיבה מערכתית
בתחום המשפטי ,על המתאם ההורי להתמצא
בדיני משפחה ,לרבות פסיקת בתי המשפט לענייני
משפחה והחוקים הרלבנטיים:
 .1חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה1995-
 .2חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
תשכ"ב1962-
 .3חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ''א 1991 -
 .4חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,תש"ך 1960 -
 .5חוק זכויות החולה ,התשנ"ו 1996 -
 .6חוק העונשין ,התשל"ז – ( 1977במיוחד סעיף
368ד .חובת דיווח (תיקון :תש"ן ,תשנ"א,
תש"ס))
 .7פקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א1971-
(במיוחד סעיף  50בעניין עדות פסיכולוג)

מפגיעה ( )1.7בעיות וקונפליקטים אישיים (,)1.8
פרטיות וסודיות ( )2.1וקשרים מקבילים (.)4.4
אתיקה
חשיבה והתנהלות אתית נדרשות בכל תחום של
פעילות מקצועית ,אולם משקלה רב אף יותר
בפעולה בתחום בו יש חפיפה בין פסיכולוגיה
למשפט .מטבע הדברים ,משפחות הנמצאות
בשלבים שונים של גירושין פגיעות במיוחד,
מתקשות יותר לתת אמון ,וחוששות יותר .מערכת
המשפט האדוורסרית מטבעה מעודדת ,שלא
בכוונה ,התנצחות בין הצדדים לסכסוך ,ובכך נוצר
מצב בו האחד עשוי לזכות והשני להפסיד .היות
ותוצאות התנהלות משפטית בתחום המשפחה
עלולות להיות מרחיקות לכת מן ההיבטים
הפסיכולוגי ,המשפטי והכלכלי ,חייבים העוסקים
בטיפול ,לנהוג ביתר-זהירות בשל הנזק שעלול
להיגרם מהתנהלות לא נכונה .לא זו בלבד ,אלא
על המתאם ההורי להיות מודע לכך כי בתקופה
בחיי הצדדים בה מצטבר כעס רב אצל ההורים.
יש גם גורמים הממריצים אותם לפתור בעיות
אישיות בדרכים משפטיות ,ובכך גובר הסיכון כי
חלק מן הכעס יופנה כלפי המתאם ההורי ,ובהמשך
עלול להיות גם ניסיון לפתור בעיות איתו בדרכים
משפטיות.

 .8חוק הגנת הפרטיות תשנ"א.1981 ,
 .9חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
 .10חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בנוסף לחוקים שהוזכרו ,על המתאם ההורי להיות
בקיא בסעיפים הרלבנטיים בקוד האתי של המקצוע
אליו הוא משתייך .כך ,לדוגמא על פסיכולוג
להיות בקי בקוד האתי המקצועי של הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל (הפ"י) ,במיוחד בסעיפים
הדנים בשמירה על רמת מומחיות ( ,)1.5הימנעות
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כללים אתיים נועדו לכוון את המטפל לפעול
על פי עקרונות התנהגות כעשיית טוב ,הימנעות
מגרימת נזק ,כיבוד האוטונומיה של המטופל,
יושר ומקצועיות .רוב הקודים האתיים מדגישים
טיפול פרטני ואינם מתייחסים במידה מספקת
לבעיות העולות בטיפול בו יש יותר מאדם אחד,
כטיפול זוגי או משפחתי .בטיפולים כאלה ,לרבות
תיאום הורי ,תיתכן התנגשות מסוימת בין החובה
האתית של המטפל לאחד המטופלים לבין חובותיו
האתיות למטופל אחר או בין המחויבות לאחד
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מבני המשפחה לבין התפקיד אותו נטל על עצמו.
מכשולים כאלה מחייבים מודעות מתמדת ,יכולת
לראות את הנולד ונכונות להיוועץ בעמיתים
כשעולות סוגיות בעיתיות.
יש מספר כללי אתיקה רלוונטיים במיוחד לעבודת
מתאם הורי:
 .1כישורים מקצועיים :תיאום הורי הוא תחום
מתפתח שאינו מוגדר בחוק כתחום נפרד ,בשונה
ממקצועות הטיפול האחרים כגון פסיכולוגיה
ועבודה סוציאלית .אף שכיום אין הכשרה
פורמאלית ,על המתאם ההורי להתמצא בכל
התחומים שהוזכרו לעיל ,אם מלימוד פורמאלי ,או
מתוך ניסיון נרכש או הדרכה שהוא מקבל ,וזאת
על פי אמות המידה שנקבעו על ידי הAssociation-
).of Family and Conciliation Courts (2006

והן בתוך המשפחה כגון בין הילדים להורים
ובין ההורים לבין עצמם .לא ניתן לקבוע גבולות
מדויקים לעניין זה היות ותתכנה אפשרויות שונות,
בין היתר ,בשל ההקשר המשפטי בו מתקיים
התיאום ההורי ,אם הוא תהליך רצוני או כזה
שנכפה על ידי בית המשפט.
 .4הסכמה מדעת :הכוח שבידי המתאם ההורי,
מחייב אותו להבהיר לשני ההורים מראש את
תפקידיו וסמכויותיו ,ואת זכויות ההורים .יש גם
להבהיר כי לא מדובר בטיפול כי אם בתיאום הורי.
יש לפרט בפני ההורים את אופן ההתקשרות עם
כל אחד מהם ,פגישות אישיות ו/או משותפות,
ופגישות עם גורמים אחרים .חשוב לקבל כתב
וויתור על סודיות ,במיוחד במקרים בהם המתאם
ההורי פועל שלא מכוח בית המשפט.
דרך פעולתו של המתאם ההורי

 .2היעדר משוא פנים :גם אם משפחה מגיעה לתאום
הורי מתוך רצון לגשר על פערים או כדי להימנע
מעימות משפטי ,אין לשכוח כי תמיד קיימת ברקע
אפשרות החזרה לבית המשפט .הצדדים חייבים
לראות במתאם ההורי דמות הגונה וניטראלית.
אי לכך ,על המתאם ההורי לוודא שאין לו קשרים
פסולים עם מי מבין ההורים ,בני משפחתם ,אנשים
הקרובים אליהם או עורכי הדין שלהם .כל זאת
כדי למנוע חשש לניגוד עניינים .והיה וקיים קשר
עם אדם המקורב לאחד מהצדדים ,לרבות היכרות
קודמת ,על המתאם ההורי להודיע על כך לשני
ההורים כדי שהם עצמם יוכלו להחליט על המשך
תהליך התיאום ההורי.
 .3סודיות :סודיות מקצועית היא אחד מעמודי
התווך של טיפול פסיכולוגי .בתהליך של תיאום
הורי ,חשוב לפרט בפני המשפחה את גבולות
הסודיות אותה מבטיח המתאם ,הן בין המשפחה
לבין גופים חיצוניים כבית המשפט ופקידי סעד,
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עם יצירת הקשר על המתאם ההורי לערוך הסכם
ברור עם שני ההורים .לא דומה הסכם עם משפחה
אחת להסכם עם אחרת ,אולם יש נושאים אשר
אליהם יש להתייחס בכל חוזה .יש לפרט עם מי
רשאי המתאם להיפגש – עם ההורים ,הילדים,
קרובי משפחה אחרים ,עורכי דין ,מורים ,ודמויות
בעלות חשיבות אחרות בקהילה כרב ,בן זוג חדש או
מורה .חתימת ההורים על וויתור סודיות חיונית
לכך .על המתאם ההורי לפרוס בפני ההורים את
התחומים בהם הוא רשאי להתערב ואת אלה בהם
לא יתערב .חשוב להבדיל בין מתאם הורי שאמור
לשמש רק כמגשר-מפשר או שמתוקף תפקידו,
בהיעדר הסכמה  ,תהיה בידיו הסכמות להכריע
בחילוקי הדעות שבין ההורים .רצוי גם לקבוע
מנגנון ליישוב חילוקי דעות עתידיים ,בתחומים
בהם המתאם ההורי יהיה רשאי לפעול ,או על
ההחלטות שיקבל .על המתאם ההורי לפרט בחוזה
את כל הקשור לשכר טרחתו ולאופן חלוקתו בין
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ההורים .חשוב גם לקבוע מראש את תדירות
המפגשים ,את הנהלים לקביעת פגישות ,כולל אלה
שלא מן המניין .יש לקבוע מראש את התקופה ואת
מנגנון חידוש המינוי או מינוי של מתאם אחר.
קשיים בעבודת המתאם ההורי
הגדרת ציפיות
לא כל המגיע לתהליך תיאום עושה זאת מתוך
תובנה לקשייו ,ובהבנה לצורך בפתרון בעיות
בדרך של משא ומתן ופשרה .יש הרואים בתיאום
הורי זירה נוספת למלחמות .יש הרואים במתאם
ההורי אדם נוסף אותו יש לשכנע בצדקת דרכם,
וברוע מעללי ההורה השני .להערכתם זירה זאת
תביא ל"אמת" – תזכה ותנקה אותם .המחזיקים
בדעות אלה עלולים להתאכזב מתהליך התיאום
ההורי ,ויש סכנה כי האכזבה תהפוך לעוינות כלפי
המתאם ,שאינו נותן מענה לצרכיהם .אי לכך,
חשוב כי כל המעורבים – כולל המתאם ההורי
עצמו – יבינו באופן ברור את גבולות התהליך .אם
המתאם ההורי יעריך כי אין אחד הצדדים מוכן
לתהליך ,ולא יוכל להביאו להבנה מספקת של
מהות התהליך ,וייתכן ויצטרך לשקול את דחיית
ההפניה.
התמודדות עם התנגדות ועוינות
למרות שנכונות לתיאום הורי מרמזת על מידה
מסוימת של הבנה כי לא ניתן להגיע לפתרונות
אמתיים בבית המשפט ,במיוחד ביחס לענייני
היומיום ,אין בכך כדי להבטיח כי כל המגיע
לתהליך זה ַּב ֵשל במידה מספקת או למד להתגבר
על הפגיעּות ,הכעסים והאובדנים שלו .על המתאם
ההורי להיות מסוגל לספוג כעס רב מבלי לראות
בכך פגיעה אישית .עליו לדעת להוביל את
ההורים מתחושת כעס הורס ומעכב ,לכיוון בנייה
והתקדמות .יש לאפשר את כל הדרוש לקצב
השיקום של כל הורה ,ולכבד את תחושת הפגיעות
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שלו מן ההורה השני .המתאם חייב לכוון את
ההורים לראיית העתיד וצרכיי הילדים.
העברה נגדית
אחד מהמרכיבים המשמעותיים בטיפול פסיכולוגי
היא העברה נגדית אשר מקבלת הדגשים שונים
באסכולות טיפול שונות .עם זאת ,בכל האסכולות
נושא ההעברה הנגדית עלול להיות בעייתי ללא קשר
לאסכולה הטיפולית .לשון אחר – העברה נגדית
היא התגובה הפסיכולוגית והרגשית המתעוררת
אצל המטפל מתוך הקשר שלו עם המטופל .מקובל
לחשוב כי תגובה זאת מקורה בחוויות קודמות של
המטפל עצמו ,בקשריו עם דמויות משמעותיות
בחייו וממכלול השקפותיו ודעותיו הקודמות.
במפגש הטיפולי ,בא המטפל במגע עם חומרים
רגשיים ,ערכיים וחוויתיים והוא חייב להפריד בין
התגובות האישיות שלו עצמו לבין אלה של המטופל,
ולהגיב רק לאחרונות .אין פירוש הדבר שאסור
שלמטפל יהיו דעות משלו או שאסור לו להשתמש
בדעותיו בטיפול ,אולם עליו לוודא כי הוא עושה
זאת מטעמים הקשורים בטובת המטופל.
על אף שתיאום הורי אינו טיפול במובן המלא של
המושג ,אי אפשר להתעלם מתגובות המתאם ההורי
ולהשפעתן האפשרית על התהליך .עליו גם להימנע
מליפול במלכודת של נטייה לאחד הצדדים – ראיית
האחד כצודק והשני כתועה.
דיון
הפונקציות אשר המתאם ההורי ממלא אינן חדשות
לגמרי .למעשה הן התבטאו במספר מקרים שנדונו
בפני בתי משפט לענייני משפחה .עם זאת המושג
"תאום הורי" טרם נכנס לתודעה הרחבה של בתי
המשפט לענייני משפחה ,בתי הדין הרבניים ,פקידי
סעד ,עורכי דין או הורים המתדיינים בבתי המשפט,
כדרך לפתרון בעיות ,וכתחליף להתדיינות משפטית
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מתאם הורי

יקרה ,ארוכה ,מזיקה ולעתים מיותרת .המונח
"מתאם הורי" מתחיל בכל זאת להיכנס בהדרגה
לשיח הפסיכו-משפטי ,וימים יגידו אם פונקציה
זאת תביא לשינוי של ממש בדרך ההתנהלות של
הורים לאחר גירושין.
על פניו ,יש מקום לאמץ את מודל התאום ההורי
הפועל בהצלחה בארצות הברית ,בשל הסטת
מוקד פתרון הבעיות מן הזירה המשפטית אל
הזירה הטיפולית .אימוץ מודל התאום ההורי עשוי
במקרים רבים ,להביא לשינוי בשיח הורים גרושים,
ובהמשך גם לשינויים מהותיים הקשורים בדרך
בה רואים ההורים את תפקידם ומעמדם כהורים.
בעיות רבות ,במיוחד היומיומיות ,העולות בין הורים
גרושים יכולות למצוא מענה יעיל ,זול ,מהיר ואולי
אף טוב יותר במסגרת תאום הורי ,לעומת המסגרת
האדוורסרית של בית המשפט .חשוב להדגיש כי
בחלק גדול מהמקרים ,אין המתאם ההורי בא
במקום הסמכות הנחוצה של בית המשפט ,כי אם
משמש כזרועו הפסיכולוגית-טיפולית הארוכה
של בית המשפט לעניני משפחה ,ממנו הוא שואב
את כוחו .השילוב בין בית המשפט למתאם ההורי
מממש את אחד העקרונות העומדים מאחורי כינון
בית המשפט המיועד לעסוק ולהתמחות בעניני
משפחה.

או המטרות שכל אחד מהם רואה בו ,שונות באופן
שאינו מאפשר פעולה מעין-טיפולית זאת .במקרים
אלה יש צורך להקדיש זמן ומאמצים נוספים בשלב
הראשון ,כדי להגדיר הסכם ברור שיהיה מקובל על
שני ההורים .יש מקרים בהם מי מבין ההורים אינו
מוכן עדיין לתהליך שיתופי המתמקד על ההווה
ועל העתיד .יש גם הורים המגיעים לתהליך תאום
הורי כשהם עדיין עוסקים בפצעי העבר שלהם,
ללא יכולת צפייה לעתיד.
תהליך של תיאום הורי בא לתת מענה לחלק מן
העניינים שנפגעו בעקבות הגירושין .הוא נועד
לבנות מחדש את המערכת ההורית ואת הסמכות
ההורית ,לאחות את הקרעים בין ההורים ,לפחות
במישור ההורי ,לשקם את ההורות של שני הורים
אשר נפגעה ,לרפא את פצעי המאבק ,ולהחזיר
לילדים את תחושת הבטחון הבאה משני ההורים,
היודעים לפעול בצוותא בכל הקשור לגידול ילדים.
עקרון "טובת הילד" העומד בבסיס כל תהליך
משפטי שבמרכזו ניצב ילד ,אמור להכתיב לא רק
את ההחלטות המתקבלות בענייני הילדים ,כי אם
גם את אופן התנהלות המערכת בעניינם .אי לכך,
אין ספק כי מינוי מתאם הורי הוא צעד שנועד
לסייע להורים לפתור בעיות ולהגיע להכרעות בדרך
שתביא למזעור הנזק לילדים.

אין בדברים אלה כדי לקבוע כי אין קשיים בתאום
הורי או כי מודל התאום ההורי מתאים לכל
משפחה .תהליך זה ,ככל תהליך טיפול פסיכולוגי,
מושתת בראש ובראשונה על נכונות המעורבים
לשתף פעולה ,או לפחות לבחון בינם לבין עצמם את
הנכונות לכך .הניסיון מלמד כי במשפחות מסוימות
לא ניתן להגיע לשיתוף פעולה בין ההורים בתהליך,
ואף כוחו הסמכותי של בית המשפט לא תמיד
מספיק כדי להביא את הצדדים "לרצות" לשתף
פעולה .גם כאשר ההורים נכונים באופן עקרוני
לשתף פעולה בתהליך ,ייתכן והבנתם את התהליך,
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על האתיקה או אי-האתיקה

על האתיקה או אי-האתיקה שבהעסקת אנשי רפואה ,הנגועים בנגיפים
מסוכנים ,בתחום הכירורגי
פרופ' בן-עמי סלע
תקציר
העשייה הרפואית על כל היבטיה ,דווקא בשל היותה חיונית להצלת חיים ולשיפור הבריאות ,חייבת לשאוף
להגיע לדרגות המיומנות הגבוהות ביותר מהיבט הטיפול המקצועי בחולה .אך מעבר לכך יש לדרוש מהעוסקים
ברפואה ,לשאוף לרמה אתית מרבית בעשייה זאת ,בהתייחסות מושלמת כלפי המטופל ,בסיוע מרבי בעצם
הטיפול ,בתמיכה ובעידוד ,ובשמירת זכויותיו וכבודו של המטופל .המידע שנרכש בתקופה הנוכחית על נגיפים
מסכני-חיים כגון  HIVונגיף דלקת הכבד הזיהומית הפאטיטיס לסוגיו ,ועובדת היותם מקננים בדם תקופות
ארוכות ללא תסמינים קליניים ,העלו את נושא נשאוּת נגיפים אלה על ראש דאגתנו .מקרים ספורים ברחבי
העולם ,אך גם בישראל ,בהם התגלו רופאים מתחום הכירורגיה שנשאו בדמם נגיפים מסוכנים ,כבשו כותרות
ואף גרמו למבוכה ולחששות משני עברי המתרס :בין הרופאים ואולי אף יותר מכך בקרב מטופליהם בציבור
הרחב.
מקרים בודדים אלה מעלים שאלות אתיות עמוקות :מה גורלו של מנתח ,רופא שיניים או רופא מרדים,
שנתגלו כנשאי נגיפים כרוניים ,כאשר הנזק הקליני בהיחשפות לטיפולם עלול להיות הרה-אסון? מה גדר
הגילוי הנאות בו חייב רופא הנגוע כלפי המטופל על ידו? האם הסיכון המאוד נמוך יחסית מבחינה סטטיסטית,
של הדבקת מנותח על ידי מנתחו ,מצדיקה נקיטת צעדים של ממש מעבר להדגשת ההקפדה באי-יצירת "מגע-
של דם בדם" במהלך הטיפול הכירורגי .האם החיסיון שאנו מחויבים להקפיד בו ביחס לנתונים קליניים של
מטופלים ,תקף גם ביחס לרופאים הנגועים בנגיפים מסוכנים ,באופן המקשה על מערכת הבריאות לאתר
רופאים אלה .האם ניתן לחייב רופאים מנתחים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות לגילוי נגיפים אלה ,וכיצד
ניתן לאכוף מבדקים אלה באופן יעיל.
מבוא
דבר נפל בעולמנו :ענייננו ברופא מרדים בבית
חולים גדול בארץ .הרופא נגוע בנגיף דלקת הכבד
מסוג ( Cלהלן הפאטיטיס  ,)Cהתמכר לסמי
הרדמה בהם הוא נוהג להרדים מטופלים לקראת
ניתוחים ,כפי הנראה הדביק מקצת ממטופליו,
כאשר השתמש להרדמתם במחטים בהן הזריק
לעצמו .החשד היה כי אותו רופא מרדים ,הנגוע
בעצמו בנגיף הפאטיטיס  ,Cומכור לסמי הרדמה
* פרופ' בן-עמי סלע הוא מנהל המכון לכימיה פתולוגית במרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר ,ואיש החוג לגנטיקה מולקולארית
וביוכימיה ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל -אביב.
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שהוא מזריק למטופלים  -משתמש שימוש כפול
באותן מחטים מתוך רשלנות ,ערפול חושים ,או
פסיכוזה של יצר נקמנות וגרימת נזק בלתי הפיך
למטופלים תמימים המפקידים עצמם בידיו
בעיניים עצומות .לו התקיימו ברופא זה שתי
החוליות האחרונות ב" "triptychהבלתי מחמיא
הזה ,דהיינו פסיכוזה של נקמנות וגרימת רעה
לאחרים ,והתמכרות לסמים ,אין ספק שהייתה
הסכמה גורפת שמקומו של האיש הזה הוא בכלא,
ולבטח יש לשלול לצמיתות את רישיונו לעסוק
ברפואה .אך בעייתית יותר היא החוליה הראשונה
זוּמה הבלתי מפואר של רופא זה ,עובדת היותו
בר ֶ
ֶ
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נשא של הנגיף הפאטיטיס  .Cלצורך הדיון כאן
אין כל חשיבות אם רופא זה נדבק בנגיף כתוצאה
מהשימוש הבלתי זהיר והרב-פעמי במזרקים
ובמחטים במהלך ריטואל ההזרקה העצמית של
סמים שקיים מימים ימימה ,או שמא ִהידבּקוּתוֹ
בנגיף עיקש וכרוני זה נעשתה בעבר בנסיבות
"תמימות" .השאלה העקרונית המטרידה ,העולה
מדי פעם לבימת הדיון האתי מזה שנים מספר
ועדיין לא הגיעה למיצויה המלא :האם מנתח
או רופא שיניים ,או אף מרדים לצורך העניין ,או
כל אדם מתחום הרפואה הניתוחית ,אשר יש
אפשרות כי ייווצר "קשר-דם" בינו לבין מטופלו,
ראוי כי ימשיך לפעול בתחום עיסוקו "הפולשני",
אם מתברר כי הוא נגוע בנגיף אשר פגיעתו קשה,
כגון  ,HIVהפאטיטיס  Bאו הפאטיטיס ?C
הדבקות הצוות הרפואי על-ידי חולה הנגוע בנגיף
הגורם למחלת האיידס ()HIV
מאז שנת  ,1981משהתגלה לעולם שהנגיף HIV
הוא הגורם למחלת הכשל החיסוני החריף
( ,)AIDSמעורר נגיף זה חשש וחרדה ,שגבלו
בראשית שנות ה 80-בהיסטריה ציבורית של ממש.
מחלה זאת עדיין חשוכת מרפא ,למעלה מ 20-שנה
מאז גילוייה ,והמהלך של מצב הידבקות סמויה
בנגיף ,שעלול להימשך שנים מספר עד התגלות
התסמינים הקליניים ,מסייע להגברת תחושת
הדמֹוניזציה האופפת אותה .ואכן ,חשש זה חלחל
ֶ
אף לתחום היחסים שבין רופא למטופליו ,שכן
הסיכון לפציעה של רופא במהלך טיפול בחולה
איידס התברר כמוחשי ביותר ,ואף הרה אסון.
המרכז לבקרת מחלות ומניעתן באטלנטה ((CDC
פרסם בשנת  1995דו"ח תקופתי ,שכלל למעלה מ-
 100מקרים "אפשריים" או "מוכחים" במרוצת 15
השנים מגילוי המחלה ,שבהם נדבקו עובדי רפואה
לסוגיהם בנגיף  HIVבמגע לא זהיר עם דם של
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מטופלים הנגועים בנגיף זה  .יחד עם זאת ייאמר,
שבין מקרים אלה מעטים מאוד היו המקרים בהם
מנתחים נדבקו בנגיף .רוב המודבקים היו דווקא
עובדי רפואה ממגזרים אחרים ,כגון עובדי מעבדות
רפואיות שמטבע עבודתם נחשפים יותר לדם של
חולי איידס בשגרת בדיקות המעבדה .אף יש
הערכה שבאחד מתוך  330מקרי דקירה או פציעה
אחרת ( )needlestickוהיחשפות לדם של חולה
איידס תתרחש הידבקות בנגיף.
ההכרה שתאונות פציעה ,שבהן קיימת הסכנה
של מגע ישיר בין דמו של נגוע בנגיף לדמו של עובד
מערכת הבריאות ,עלולות לגרום להידבקות בנגיף
 ,HIVהביא לגל גואה של מקרים בהם רופאים נמנעו
או אף סירבו לטפל או לנתח חולי איידס .החשש
האמיתי של אנשי הרפואה "ממגע פיזי" עם חולי
איידס וההתלבטות אם לטפל בהם עוררה סוגיה
אתית כבירה לגבי גבולות המחויבות האישית של
רופא לחולה .בעיקר בראשית שנות ה ,80-לאחר
גילוי מחלת האיידס ,רבו המקרים של רופאים,
ובעיקר רופאי שיניים ,שהתחמקו באמתלות
שונות ממתן טיפול לחולים או לנשאי נגיף ידועים.
הם התבססו על החוק הקיים בארצות הברית
של " "No duty ruleהקובע"No physician" :
.has a duty to treat any particular patient
גל מאמרים ודיונים ציבוריים בהם נטלו חלק
רופאים ,משפטנים ,אנשי-אתיקה ופילוסופים,
סיפקו תשתית וטיעונים מקצועיים ומוסריים
בשאלה מדוע רופא אכן צריך לטפל בחולה איידס.
"המחויבות המקצועית" שימשה נימוק חזק ביותר,
 Halevy A, AIDS, surgery and the Americans with
Disabilities Act. Arch Surg, 135: 51-4, 2000. -33, 1993
 Henderson DK, Fahey BJ, Willy M & al, Risk for
occupational transmission of human immunodeficiency
virus type-2 (HIV-1) associated with clinical exposures.
Ann Intern Med, 113, 740-6, 1998.
 Annas GT, Not saints but healers: The legal duties of
health care professionals in the AIDS epidemic. Public
Health Law, 78: 844-9, 1988.
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על האתיקה או אי-האתיקה

"בדומה לכבאים או שוטרים החייבים לעתים לקחת
סיכון כחלק ממקצועם" .ואכן ,בשנת  1988פרסם
איגוד הרופאים האמריקנים ( )AMAהחלטה,
שנתקבלה במועצה לעניינים אתיים ומשפטיים
של האיגוד ,על-פיה "רופא אינו יכול לסרב לטפל
בחולה שמחלתו נמצאת בתחום ההתמחות או
העשייה של הרופא ,רק כיוון שהחולה הוא נשא
של נגיף ה .HIV-חולים אלה אינם יכולים להיות
מופלים או מקופחים בשל פחד או דעה קדומה
של הרופא" .להחלטה זאת הצטרפו ,בשנת ,1991
ארגוני רופאים אמריקנים חשובים נוספים ,ונקבע
שמנתח המסרב לטפל בחולה איידס או בנשא
של הנגיף ,רק מפאת החשש להידבק ממנו ,עלול
להיתבע על-ידי המערכת המשפטית או אף להיות
נתון לתביעה אזרחית מצד המטופל.
הדבקות חולים על ידי צוות רפואי הנגוע בנגיף
הגורם למחלת האיידס ()HIV
מאז שנות ה 80-נמשך הדיון בשאלה אתית
נוקבת זאת ,ואולי כדאי להתחיל בעובדות :מספר

כה רק  7עד  9מקרים בהם נדבק מטופל מרופאו
בנגיף הזה ,ובהם היו מעורבים שניים או שלושה
רופאים בלבד .בשנת  1991התגלו שישה מטופלים
של רופא השיניים  David Acerבפלורידה ,שנדבקו
ממנו בנגיף  .HIVבדיעבד התברר שהרופא הנגוע
הזה ניהל מרפאת שיניים מאוד משגשגת ,ובבדיקה
של  1,100מן המטופלים בהם טיפל מאז נדבק
בנגיף ,נתגלו שישה אנשים שנדבקו (המהווים
 0.6%מאלה שהסכימו להיבדק) .בשנת 1996
פרסם משרד הבריאות בצרפת מקרה בו  ,במהלך
ניתוח ,נדבק מנותח ב HIV-מאורתופד נגוע
בנגיף .חלפו עוד מספר שנים עד שהתגלה מקרה
נוסף של רופא הנגוע ב HIV-שהדביק מטופל:
במרץ  2003דיווחו שלטונות הבריאות בברצלונה
על מקרה של אישה שעברה ניתוח קיסרי בבית
יולדות בעיר זו בשנת  . 2001זמן קצר לאחר הלידה
לקתה האישה בתסמינים "דמויי-שפעת" ,ובמהלך
בדיקות המעבדה התגלה שהיא נושאת את הנגיף.
כאשר נשללו כל האפשרויות האחרות להדבקתה
בנגיף ,הוחלט לבדוק את צוות חדר הלידה שטיפל
בה בשעת הניתוח הקיסרי ,והתברר שהגינקולוג
שביצע את הניתוח הוא נשא של נגיף ה.HIV-
התברר בדיעבד שהרופא לא ידע כלל שהוא נשא
של הנגיף ,ובבדיקות דם שנערכו לאחר מכן ל250-
נשים שטופלו על-ידיו מאז החל לפעול כגינקולוג,
נמצא שרק המטופלת זאת נדבקה לרוע מזלה.

המוּכחים בהם הדביק רופא את המטופל
ָ
המקרים
בנגיף זה במהלך טיפול רפואי קטן מאוד ביחס
לעשרות מיליוני "המגעים הישירים" שהתרחשו
בין רופאים למטופליהם במרוצת שנים אלה .אך
הדבקות כאלה בהחלט התרחשו .מתברר שדווקא
הנגיף ה"מאיים"  HIVידוע כנגיף שדרגת יציבותו
וחיוּתוֹ ( )vitalityמוגבלת באופן יחסי ,ומקובל
להניח למשל שכושרו של נגיף זה לחולל הדבקה-
מחוללת-מחלה ,פוחת באופן תלול במגע עם
דגימות דם נגועות בנגיף שהושארו בטמפרטורת
החדר למספר מוגבל של שעות .ייתכן שאי-יציבותו
היחסית של נגיף זה היא הסיבה לכך שתועדו עד

נראה לפיכך ,כי מספרם של רופאים המבצעים
פעולות כירורגיות ,נגועים ב ,HIV-ונמצאו כי
הדביקו את מטופליהם ,הוא מצומצם .למרות זאת
הממסד הרפואי והמשפטי בארצות הברית אינו
מרפה מן הדיון בסוגיה אם ראוי שמנתח הנגוע
ב HIV-ימשיך לנתח .לחשיפה ציבורית נרחבת

 Council on Ethical and Judicial Affairs, American
Medical Association. Ethical issues involved in the
growing AIDS crisis. JAMA, 259: 1360-1, 1988.
 Halevy A & Brody BA, AIDS and the Americans
with Disabilities Act: A legal duty to treat. Amer J
Med, 96: 282-8, 1994.

 AIDS/TB Committee of the Society for Healthcare
Epidemiology of America. SHEA Position Paper:
Management of healthcare workers infected with hepatitis
B virus, hepatitis C virus, human immunodeficiency
virus or other bloodborne pathogens. Infect Contr Hosp
Epidemiol, 18: 349-63, 1997.
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זכה המקרה של המנתח  ,Paul Scolesשהורחק
מתפקידו על-ידי בית החולים בפילדלפיה בו הועסק
בשנת  ,1994כאשר התברר שהוא נגוע ב .HIV-בית
החולים נקט גישה פסקנית :הוא חייב את ד"ר
סקולס לדווח למנותחים פוטנציאליים שלו על
מצבו הרפואי המיוחד במסגרת קבלת ההסכמה
מדעת ,ובכך הרתיע אותם מלהיות מנותחים
על-ידיו .הרופא תבע את הנהלת בית החולים
שבו פעל ,בהסתמכו בתביעה תקדימית על החוק
האמריקאי המוכר בשם Americans with– ADA
 , Disability Actשבא להגן על אנשים עם נכות או
מוגבלוּת גופנית מפני אפליות למיניהן ,כאי-קבלה
למקומות עבודה בגלל מוגבלות .השופט דחה את
תביעת הרופא ,בנימוק שה ADA-אינו מספק לו
הגנה או עילה לתביעה על קיפוחו בגלל היותו נגוע
ב ,HIV-שכן גם אם הסיכון שמנותחיו יידבקו הוא
נמוך ,הוא עדיין קיים .לדעת אותו שופט" ,ההיבט
של הגנה על שלום הציבור גובר על כל שיקול אישי
כי פרנסתו של הרופא זה תקופח" .גם טיעונו של
המנתח הנגוע ב ,HIV-שמא החלטת השופט תגביר
את החשש ממגע עם נשאי  HIVעד כדי פאניקה
של הציבור ,ותגביר את בידודם ומצוקתם של
האחרונים ,לא התקבל על-ידי בית המשפט .בית
המשפט טען כי "לא הרי לחיצת ידו של נשא HIV
או קיום קשר חברתי איתו ,כהרי מגע פולשני
המתבצע בניתוח והאפשרות ,קטנה ככל שתהיה,
לזיהום במגע בלתי אמצעי עם דמו של המנתח".
פסיקה מאוד דומה של בית המשפט לערעורים
של מדינת מרילנד נִ יתנה בשנת  1995במקרהו של
ד"ר  ,Doeמתמחה צעיר בתחום הנוירוכירורגיה,
שהתגלה כנשא של נגיף ה .HIV-בית החולים בו
הועסק רופא זה ,הפסיק את התמחותו ,והציע לו
להתמחות בתחום רפואי שאין בו מגע פולשני עם
מטופלים .הרופא סירב להצעה ,שוב תוך הסתמכות
על פסיקת ה ,ADA-מה גם שבתקופה הנידונה
(שנת  )1994היה ידוע רק על מקרה אחד בו רופא
הדביק ב HIV-את מטופלו – אותו רופא שיניים
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מפלורידה שהוזכר לעיל .בית המשפט לערעורים
במקרה זה אישרה פסק דין של הערכאה הנמוכה
במקרה של ד"ר  Doeשקבעה ,ש"גם אם לא היה
כל תקדים להדבקת חולה בידי מנתחו הנגוע
בנגיף זה ,אין כל אפשרות לשלול באופן מוחלט
שהדבקה כזאת תתרחש על-ידי פציעה עורית
במהלך ניתוח ,גם אם המנתח הנגוע ינקוט אמצעי
זהירות מעל המקובל" .דומה היה גם המקרה
של המנתח הפלסטי מניו-ג'רסי ,ד"ר ,Behringer
שהתברר שהוא נגוע ב ,HIV-וחויב על-ידי המרכז
הרפואי בו עבד בעיר פרינסטון ,ליידע את חוליו על
מצבו במסגרת ההסכמה המודעת ,ואילו הרופא
שראה בדרישה זו פגיעה אנושה בסיכויו להמשיך
במקצועו ,תבע את בית החולים .בית המשפט פסק
נגד המנתח ,וקבע ש"גם אם הסיכון להדבקת חולה
מידי מנתחו אינו עולה על  1לכל  130,000ניתוחים,
הסכנה לחולה במקרה שיידבק היא כה הרסנית
( , )devastatingשלא יהיה זה בלתי סביר ליידע
אותו לפני הניתוח על מצב המנתח".
כשנה לאחר המקרה של ד"ר אסר בפלורידה הכריז
המרכז לבקרת מחלות באטלנטה ש"פרוצדורות
רפואיות מוּעדות לחשיפה של רופאים ומטופליהם
לסכנה הדדית של הידבקות איש מרעהו"
( ,)exposure-proneולא במפתיע זוכים ניתוחים
וטיפולים פולשניים לתשומת הלב העיקרית.
בחודש יולי  ,1991אף פרסם ה CDC-באטלנטה
המלצות שלפיהן מומלץ למנתחים ,הנושאים בדמם
את הנגיף  ,HIVלא להמשיך בביצוע ניתוחים או
בפעולות פולשניות אחרות .יחד עם זאת ,יש לציין
שהמלצות ה CDC-משנת  1991אפשרו מרווח
רחב של פרשנות ,וממילא יישומן של המגבלות
 Doe v. University of Maryland Medical System Corp.
U.S. Court of Appeals, Fourth Circuit. Fed Report, 50,
1261-7, 1995.
 Center for Disease Control. Recommendations for
preventing transmission oh human immunodeficiency virus
and hepatitis B virus to patients during exposure-prone
invasive procedures. Morbidity and Mortality Weekly
Report (MMWR), 47: 1-39, 1991.
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המומלצות לא הורגש .המלצות ה CDC-משנת
 1991פסקו שעובדים הנותנים שירותים רפואיים,
הנושאים את הנגיפים  HIVוהפאטיטיס ,B
צריכים להיוועץ ב"פּנֶל מומחים" לגלות את מצבם
הבריאותי למטופליהם לפני מתן טיפול פולשני.
יחד עם זאת ,ה CDC-בהמלצתו משנת  1991דחה
את חיובם של עובדי רפואה ))health care workers
לבצע בדיקות רפואיות תקופתיות ,אלא הסתפק
בהמלצה לבצע בדיקות אלה .יתרה מכך ,אף שה-
 CDCהתייחס באופן כללי לפעולות רפואיות שהן
 ,exposure proneהוא נמנע מלהגדירן באופן
מדויק ,והציע שכל ארגון רפואי מקצועי (מנתחים,
רופאי שיניים ואחרים) יגדיר ,כל אחד בתחומו,
מהן הפרוצדורות הטיפוליות "המועדות לחשיפה",
והמלצה מעט קלושה זו נתקלה מיד בהתנגדות
הארגונים הרפואיים הרלוונטיים ,בטענה הכול-כך
צפויה ש"יש צורך במידע מדעי נוסף כדי להחליט
באופן מדויק מהן הפרוצדורות האלה" .ייאמר
שאיגוד הגג של הרופאים האמריקנים ()AMA
תמך גם הוא במאמצי ה CDC-להגיע לפירוט
מדויק ומוסכם של פרוצדורות עם פוטנציאל
הידבקות הדדית ,בנימוק ש"פשוט בלתי מתקבל
על הדעת שהממסד הרפואי יעמוד וימתין ויצפה
בהתרחשות של תאונות נוספות שבהן ידביקו
רופאים את מטופליהם בנגיף ה ,HIV-ואולי אז
יתעורר לפעולה יותר נחרצת" .הגדרת הפרוצדורות
האלה צריכה להתבצע כדי למנוע אי-ודאות ,לטובת
חולינוAmbiguity or uncertainty should be"-
." resolved in favor of our patients' interest
ההוראות של ה CDC-נדונו מראש לכישלון ולאי-
התייחסות ,שכן הן קבעו ששלטונות הבריאות
בכל אחת מן המדינות בארצות הברית יחליטו על
אילו פרוצדורות יוטלו "מגבלות עיסוק" למנתחים
הנגועים בנגיפים ,מה שהביא לגרסאות שונות
של יישום במדינות השונות .כך למשל ,בטקסס
 Anderson BM, First do no harm…: Can restrictions in
HIV-infected health care workers be justified? Santa Clara
Law Rev, 33: 603-50, 1993
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ובארקנסו מחויבים רופאים נגועים לדווח על כך
למנותחיהם לפני הניתוח ,אך ברוב מדינות ארצות
הברית אין חיוב כזה.10
ואכן ה CDC-באטלנטה החליט ,בשנת ,1998
לבחון מחדש את ההוראות  ,בדבר מניעת אפשרות
הדבקתם של מנותחים על-ידי מנתחיהם הנגועים
ב ,HIV-שהוא עצמו ניסח בשנת  .1991ההוראות
המעודכנות משנת  1998קבעו שההוראות הקודמות
"שנויות במחלוקת" ,וכעת הן מחייבות עובדי
הרפואה לדווח על היותם נשאי ,HIV-גם אם הם
עוסקים בפעולות רפואיות המקובלות כבטוחות
( .)safe medical proceduresה CDC-קבע שכיוון
שרופאים חוששים שמא גילוי "לא קל" כזה יביא
למעשה לסיום הקריירה שלהם כרופאים ,רבים
מהם אינם מבצעים בדיקה ל ,HIV-אם יש להם
חשד שמא הם היו עלולים להידבק בנגיף "בדרך זו
או אחרת".
גבולות המידע על מצב בריאותו של מנתח והאם
נכון להציגו בפני חולה?
בשנת  ,1972פסקי הדין Canterbury v. Spence
( 11)1972ו ,12)1977( Sard v. Hardy-קבעו את
עקרונות דוקטרינת ההסכמה מדעת (informed
 ,)consentבדבר המידע שיש להעניק למנותח לפני
הניתוח על "כל סכנה ממשית ()material risk
המוּבנֵית בטיפול או הנגרמת באופן עקיף כתוצאה
ממנו" .אולם פסיקות משפטיות מנוסחות לעתים,
ואולי אף במכוון ,בדרך המאפשרת פרשנות רחבה,
עד כדי הצורך לנסחן מחדש .ואמנם בפסיקה
של  ,Sard v.Hardyהוגדרה "סכנה ממשית" או
 material riskב"סכנה שהרופא יודע ,או אמור
לדעת ,שהיא מרכזית או משמעותית בעיני האדם
McIntosh PL, When the surgeon has HIV: What to 10
tell patients about the risk of exposure and the risk of
transmission. Univ Kansas Law Rev, 44: 315-64, 1996.
Canterbury v. Spence 464 F.2d 772 (D.C. Cir. 1972) 11
Sard v. Hardy, 379 A.2d 1014, 1025. (Md. 1977). 12
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הסביר ( ,)reasonable personבאופן שתהיה חיונית
בהחלטתו אם לעבור את הטיפול המתוכנן" .ואז
כמובן עולה השאלה :איך ניתן לשפוט מיהו מטופל
סביר ויותר מכך :מפסיקות אלה עולה שהמנתח
אינו נדרש ליידע את המטופל על כל הסיכונים
ֵיראוּ משמעותיים
האפשריים ,אלא רק על אלה "שי ָ
( )materialבעיני מטופל סביר .13ולהתלבטויות
אלה כדאי אולי להוסיף את הפסיקה משנת 1985
בעניין  ,Precourt v. Frederickשקבעה" :ללא
כל קשר לחומרת הפגיעה הפוטנציאלית הנשקפת
למטופל ,אם ההסתברות להתרחשות פגיעה זו היא
כה קטנה עד כי ניתן להתייחס אליה כבלתי קיימת,
או אז ההסתברות להתרחשות פגיעה זו אינה
יכולה להיחשב כגורם ממשי ()material factor
במערכת השיקולים הסבירה העומדת בפני הרופא
המתלבט אם להיות מעורב בטיפול העלול להביא
נזק למטופל".14
כדי להבהיר את הניתוח המשפטי המורכב האחרון,
נתאר את המקרה של ד"ר  :Precourtמטופל שעבר
ניתוח בעיניו ,קיבל טיפול שגרתי בתרופה נוגדת-
הדל ֶקת  ,Prednisoneשהיא כידוע אחת התרופות
ֶ
השכיחות ביותר .מתן התרופה הסטרואידית
הזאת "תרם את חלקו" הלא רצוי באותו מטופל
לתהליך של הרס צוואר עצם-הירך ( .)hipהמטופל
תבע את הרופא ,וחבר מושבעים אכן קבע כי הצדק
עם התובע .ואולם בית המשפט לערעורים פסק
לטובת רופא העיניים שלא הזהיר את מנותחו בדבר
האפשרות הצנועה שהטיפול המקובל בסטרואידים
עלול להביא בדיעבד לצורך בניתוח אורתופדי
לתיקון צוואר הירך ,ולכן סיכון זה לא יכול היה
להיחשב כממשי (.)material risk
ובאותה סוגיה עקרונית וחשובה של סיכון ממשי,
שהגדרתה המדויקת נחוצה בסופו של דבר כדי
Pegalis SE & Wachsman F, American Law of Medical 13
Malpractice, 2nd Ed (NY: CBC, vol. 1, 1992), pp.193-202.
Precourt v. Frederick, 395 Mass. 689, 694-695 (1985) 14
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לדעת עם רופא אמור להזהיר את מטופלו מפני
"סכנה פוטנציאלית" לפני הטיפול ,בתי המשפט
בארצות הברית לא טרחו להגדיר מתי סכנה
נחשבת ל"קטנה עד ביטול" עד שאין צורך לדווח
עליה .במשפט אחד ,למשל ,נקבע שהסיכון של 1
ל 100,000-לאבד תחושה בפּנים כתוצאה מעקירת
שורש במהלך טיפול שיניים אינו יכול להיחשב
לסיכון ממשי ולא מצריך יידוע של המטופל
על-ידי רופא השיניים שלו .בית משפט במדינת
וושינגטון פסק שההסתכנות בגרימת התנקבות
במעי הגס ( )colon perforationבמהלך בדיקת
החלק התחתון שלו (סיגמואיד) בעזרת אנדוסקופ
היא בין  1ל 20,000-עד  1ל ,50,000-ולכן הגסטרו-
אנטרולוג שביצע את הבדיקה שהסתיימה בתאונה
המתוארת לא היה צריך להזהיר עליה מראש
את הנבדק .15דוגמה נוספת :הסכנה בהתרחשות
שוֹק-אנאפילקטי ,העלול לגרום למוות בעקבות
טיפול בפניצילין באנשים הרגישים לסוג הזה של
אנטיביוטיקה ,הוא  1ל ,100,000-שיעור דומה
לזה של ריאקציה אלרגית לטיפול מקומי במשחת
לידוֹקאין ,ואף על-פי-כן אף לא רופא אחד מודיע
ָ
למטופליו על הסיכון הבלתי סביר להתרחשויות
אלה הנחשבות לא-ממשיות (.)immaterial
על בסיס סטטיסטי טהור של מידת אי-ההסתברות,
ניתן אפוא לפסוק שהסתכנותו של מנותח להידבק
בנגיף  HIVממנתחו הנגוע בנגיף אולי גם הוא ראוי
להיחשב כ"לא ממשי" ( .16)immaterialבשנת 1993
סקר ה CDC-באטלנטה מחקרים שהתפרסמו
ודוחות סטטיסטיים פנימיים של בתי-חולים,
ומצא בחישוב כולל ש 19,036-מטופלים שטופלו
בידי  57רופאים ואחיות שהיו נגועים בנגיף ,HIV
נמצאו כולם נקיים מן הנגיף .17נראה שכל חישוב
Ruffer v. St. Francis Carbini Hospital, 7 p2d 1288,56 15
Wash.App. 625 (1990).
De Ville KA, Nothing to fear but fear itself: HIV- 16
infected physicians and the Law of Informed Consent.
CDC, Update: Investigations of persons treated by HIV- 17
infected health care workers-united States, MMWR, 42,
No17
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סטטיסטי תיאורטי על מידת הסיכון של מנותח
להידבק בנגיף  HIVממנתחו אינו יכול להיות שלם
ומדויק ,שכן על-פי המצב הקיים אין ביכולתנו
לדעת כמה מנתחים נשאי  HIVפועלים כיום מבלי-
דעת ,או אף מדעת ,בלי להסגיר את סודם .לכן
הערכת ה CDC-משנת  1991כסיכוייו של מנותח
להידבק בנגיף כלשהו ממנתחו אכן נעים בתחום
המאוד רחב של  1ל 42,000-עד  1ל .18 420,000-אם
להרחיב את היריעה ,סיכוניו של מנותח להידבק
במהלך ניתוח המתבצע על-ידי מנתח שסטטוס
"היותו נגוע" ב HIV-אינו ידוע ,מתכווצים לשיעור
זניח של  1ל.19 20,000,000-
אכן ,שיעור כה מזערי של הסתברות שמנותח יידבק
ממנתחו יכולה להיחשב בעיני רבים כאפסית
בפועל ( ,)zero riskולכך נתנה את דעתה המועצה
לאתיקה ונושאים משפטיים של ה ,AMA-בגילוי
הדעת שלה משנת  ,1988וקבעה"... :מעצם
העובדה שסכנת הידבקות כזו קיימת ,אפילו אם
מינימאלית... ,לא מספיק גילוי נאות של המנתח
על מצבו.. ,המטופלים ראויים לצפות מהרופא
שלא ייטול חלק בפעילות הניתוחית ."...איגודי
המנתחים הגיבו באופן שונה להמלצה האחרונה
של ה :AMA-איגוד המנתחים האורתופדים
האמריקנים אכן המליץ לחבריו הנגועים בנגיפים
מסוכנים שלא להשתתף בניתוחים אורתופדיים
מורכבים 20.לעומתו ,הקולג' של המנתחים בארה"ב
לא היה מוכן לגישה הוותרנית ,ובחוות הדעת
שפרסם בשנת  1991נאמר" :מנתחים הנגועים ב-
Bell DM, Shapiro CN, Culver DH & al, Risk of hepatitis 18
B and HIV transmission to a patient from an infected
surgeon due to percutaneous injury during an invasive
procedure: estimates based on a model. Infected Agents
Dis , 1: 263-9, 1992.
Daniels N,HIV-infected health care professionals: 19
Public threat or public sacrifice, Milbank Quarterly, 7: 17-9,
1992.
American College of Orthopedic Syrgeons. Advisory 20
statement on Orthopedic surgeons who test positive for
HIV . Park Rigdwe, Ill: American Academy of Orthopedic
Surgeons; 1991.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 36יוני 2007

 HIVיכולים להמשיך ולבצע פרוצדורות פולשניות
אלא אם כן קיימת ראיה ברורה לכך שקיים סיכון
משמעותי של הדבקת המנותח כתוצאה מאי-
יכולתו של המנתח לעמוד בתנאים הבסיסיים
של בקרת הידבקות ,או כאשר המנתח אינו
מסוגל לדאוג למנותחיו באופן תפקודו" .21אגב,
איגוד המנתחים חזר ואישר חוות-דעת זו בשנת
 ,1998לאחר שפורסם בצרפת ובעולם מקרהו של
האורתופד הצרפתי הנגוע ב HIV-שהדביק מנותח
בשנת " :1996המלצות שאינן מבוססות על נתונים
מדעיים יצרו אווירה לא בריאה של חשש בקרב
מטופלים והציבור כולו מהעברת נגיף הHIV-
במהלך ניתוח .כל פעולות הפיקוח וההכוונה בנושא
זה מצדם של גופים ומוסדות הקשורים לעניין
חייבות להיות מבוססות באופן בלעדי על נתונים
יס ֶטריה ציבורית בלתי
מדעיים מתועדים ,ולא על ִה ְ
מבוססת".22
נגיפי הפאטיטיס  Bוהפאטיטיס  Cהגורמים
לדלקת כבד נגיפית חריפה או כרונית
הדמוֹנִ ית של הנגיף
למרות התדמית הציבורית ֶ
האיידס ,דווקא הסכנה של הדבקת מנותח על-
ידי מנתח הנגוע בנגיף דלקת כבד נגיפית מסוג
 )hepatitis B( Bגדולה בהרבה ,לפחות מבחינת
שכיחות המקרים שהתגלו עד כה .הסכנה אולי
תודגש יותר ,על ידי סיפור של מנתח הולנדי ,הנגוע
בהפאטיטיס  .Bכמקובל בקרב עובדי רפואה ,גם
הוא חוסן כנגד הנגיף ,והחיסון נחשב בדרך-כלל
כיעיל ביותר למניעת הידבקות בנגיף הזה .אלא
שתמיד יש היוצאים מן הכלל .ואכן בדיעבד התגלה
כי המנתח לא הגיב לחיסון (,)non-responder
ובשלב מסוים ,לפני למעלה מ 10-שנים ,הוא
נדבק בנגיף .משהתגלה כי הוא נגוע בהפאטיטיס
 Bשנים כה רבות ,הוחלט לערוך בדיקות דם ב-
American College of Surgeons. Statement on the surgeon 21
and HIV infection. Bull Am Coll Surg, 76: 28-31, 1991.
American College of Surgeons. Statement on the surgeon 22
and HIV infection. Bull Am Coll Surg, 83: 27-9, 1998.
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 1,564ממנותחיו בכל השנים הללו ,כדי לגלות
הידבקות בנגיף .בבדיקה ֶסרֹולֹוגית נמצא המנתח
עצמו חיובי לאנטיגן המעטפת של הנגיף ()HBsAg
וכן לאנטיגן  ,HBeAgהמבטא כמות גבוהה של
חלקיקי נגיף או הדבקה מסיבית .התדהמה הייתה
רבה משסוכמו התוצאות של בדיקות המנותחים
שלו :מתוך  49נבדקים שתוצאות בדיקותיהם היו
חיוביות להדבקה בהפאטיטיס  ,Bהמהווים 3.1%
מכלל המדגם ,הוכח באופן וודאי ששמונה מן
האחרונים אכן נדבקו מן המנתח ,ביחס לשניים יש
סבירות גבוהה כי נדבקו ממנו ( ,)probableוביחס
ל 18-נוספים נקבע כי הידבקותם מן המנתח הייתה
אפשרית ( .)possibleכלומר 28 ,מן המנותחים
נדבקו ממנתח אחד בדרגת וודאות מוחלטת או
חלקית .למרבה הצער ,אחד מן הנדבקים הוודאיים
אף הדביק את אשתו ,וזו הפכה להיות קורבן
"מיד שנייה" של מנתח זה .23אגב ,באופן בהחלט
לא מפתיע ,נמצאה זיקה ישירה בין משך הניתוח
ודרגת הסיבוכים במהלך הניתוח ,לבין הסיכון
להידבק בנגיף .סיכון זה היה גדול פי  7בניתוח
מורכב מאשר בניתוח קל ופשוט .בעקבות ניסיון
"מכאיב" זה עם מנתח נגוע אחד  ,והמספר הגדול
יחסית של קורבנותיו ,החליטה המחלקה לבריאות
הציבור באמסטרדם להדק את חובת החיסון הגורף
נגד הפאטיטיס  Bבקרב מנתחים ,לערוך בדיקות
תקופתיות אצל אלה כדי לנטר אפשרות של הדבקה
סמויה בנגיף ,ולנסח תקנות שאמורות לקבוע אם
מנתח נגוע יורחק משולחן הניתוחים ,או לאפשרו
לו לבצע "פרוצדורות ניתוחיות פשוטות" בלבד.
גם בגרמניה בשנת  1992התגלה מקרה של מנתח
לב-ריאות נגוע בהפאטיטיס  Bשהדביק מספר
מנותחים .המקרה עורר גל של תגובות חריפות,
על שבתי החולים אינם מקפידים על אכיפת
חובת החיסון כנגד הפאטיטיס  ,Bועל אי-עריכת
Spijkerman IJ, van Doorn LJ, Janssen MH & al, 23
Transmission of hepatitis B virus from a surgeon to his
patients during high-risk surgical procedures during 4 years.
Infect Control Hosp Epidemiol, 23: 306-12, 2002.
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בדיקות דם תקופתיות בקרב הסגל הרפואי.
לעומת זאת ,בארצות הברית בה נעשים מדי שנה
כ 24-מיליון ניתוחים בידי כ 133,000-מנתחים ,ה-
 CDCבאטלנטה מעריך כי  1,900מנתחים ,שהם
כ 1.5%-מכלל המנתחים בארצות הברית ,הם
נשאים כרוניים של הנגיף הפאטיטיס  .Bמנתחים
אלה משתתפים מדי שנה באופן פעיל בכ200,000-
ניתוחים .24על-פי נוהלי הניתוח הקפדניים הנהוגים
בארצות הברית ,אכן קטן שם מאד מספר המקרים
שבהם הדביקו מנתחים הנגועים בהפאטיטיס
 Bאת מנותחיהם במהלך ניתוח ,ואף-על-פי-כן,
חלה מדי פעם התרשלות או אי-הקפדה על נהלים
והמלצותִ ,פּרצה קוראת ...לנגיף.
המקרה בגרמניה הוא של מנתח צעיר שסיים
התמחות בניתוחי לב-ריאות ,והצטרף לצוות
המנתחים בבית חולים אחר .הוצע לו להתחסן נגד
הפאטיטיס  ,Bאך הוא לא נענה להצעה .בינואר 1992
הוא לקה בחום גבוה ובתסמיני צהבת מובהקים.
בדיקות מעבדה אכן הוכיחו נוכחות אנטיגן של
שטח הפנים של הנגיף הפאטיטיס  )HBsAg( Bוכן
נמצא בדמו נוגדן מסוג  IgMהמכוון נגד אנטיגן C
( )core antigenשל הנגיף ,מה שמעיד על הידבקות
"טרייה" יחסית ,בטווח של ימים .מנתח זה יצא
לחופשת מחלה של חודשיים ,ובחודש מרץ , 1992
כאשר החלים מתסמיני המחלה חזר לנתח כלפני
המחלה ,בלי שנדרש לערוך בדיקות מעקב אחר
נוכחות הנגיף בדמו .בחודש יולי  1992חלתה אישה
בת  47בצהבת חריפה ,והתברר שהיא נדבקה
בהפאטיטיס  Bמאותו מנתח ארבעה חודשים
קודם לכן ,ימים ספורים לאחר שחזר לעבודה
לאחר מחלתו .סקירה של  144ממנותחיו בחודשים
אלה ,גרמה לתדהמה רבתי :ב 19-מנותחים מבין ה-
 ,144נמצאה עדות להידבקות טרייה בהפאטיטיס
Harpaz R, von Sleiden L, Averhoff FM & al, 24
Transmission of hepatitis B virus to multiple patients
from a surgeon without evidence of inadequate
infection control. N Engl J Med, 334: 549-54, 1996.
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על האתיקה או אי-האתיקה

 13% – Bמכלל המנותחים בידי אותו מנתח.
בכולם הייתה זהות מלאה בין מאפייני הנגיף ,בו
נדבק בשעתו המנתח ,לבין החומר הנגיפי שנמצא
בדם  13המנותחים שנדבקו והפכו לנשאי הנגיף.
בבדיקה מקבילה בקרב  124מטופלים שנותחו בידי
מנתחים אחרים באותו חדר ניתוח עצמו ,לא נמצא
אף לא אחד "חיובי" לאנטיגנים של הפאטיטיס .B
עובדה זאת הצביעה על המנתח "הנגוע" כמקור
ההדבקה של חוליו .הסיבה לשיעור ההדבקה
הגבוה ,מעל ומעבר למה שמקובל בסטטיסטיקות
של מנותחים הנדבקים מידי מנתחים ,הוסברה
ברמת ההדבקה הגבוהה שנמצאה אצל אותו מנתח.
בדיקה כמותית הוכיחה כי מספר חלקיקי הנגיף
המדביק בדמו עמד על מיליארד (!!!) למיליליטר
דם ,והיא שגרמה לתוצאות הטרגיות .אותו מנתח
הורחק מכל פעילות בבית החולים ,ופרש מפעילות
ניתוחית .רטרוספקטיבית ברור כי ניתן היה
להימנע מאפיזודה קשה זאת ,לו חוסן המנתח
באופן מתאים נגד נגיף ההפאטיטיס ,והיה מוגן
בפני הידבקות .חמור יותר היה המחדל שלו עצמו
ושל מערכת הפיקוח באותו בית חולים ,שלא מנעה
ממנו לחזור לשגרת הניתוחים ,זמן קצר לאחר
החלמתו ,שהתבררה בדיעבד כלא מלאה.
סקר שפורסם בשנת  2000על-ידי המחלקה לרפואה
תעסוקתית ומחלות זיהומיות בבית החולים
האוניברסיטאי ב ,Wuppertal-גרמניה ,סיכם
את כלל הנתונים על אודות הדבקה של מנותחים
מידי מנתחיהם ,שהיו ידועים עד אותה עת ברחבי
העולם .היה ידוע אז על  46מקרים בהם רופאים
הדביקו את מטופליהם –  40רופאים הדביקו 404
מטופלים בהפאטיטיס  4 ,Bרופאים הדביקו 224
מטופלים בהפאטיטיס  ,Cועוד  2רופאים הדביקו
ב 7 HIV-מטופלים .25בראש רשימת קלון זאת
"כיכבו" עובד שאינו רופא במרפאת אף-אוזן-גרון,
Hasselhorn HM & Hofmann F. Transmission of HBV, 25
HCB and HIV by infectious medical personnel: Presentation
of an overview. Chirurg. 4: 389-95, 2000
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ששימש כסייען לרופאים בפעולות פולשניות והביא
להדבקת  75מטופלים בהפאטיטיס  ,Bורופא
מרדים נגוע בהפאטיטיס  , Cשגרם ברשלנותו
להדבקת  217מנותחים .צחוק הגורל ,ואולי בּכיוֹ -
מקרה האחרון זה דומה מאד למקרהו של המרדים
שט ֵמא את
"תוצרת הארץ" ,הנגוע בהפאטיטיס ִ ,C
המורדמים על ידיו באורח רשלני ,ויש עדיין לקוות
שבסיכום הבדיקות הנעשות במקרה זה ,מספר
הקורבנות לא יגיע למספר הקורבנות במקרה
האחרון שצוין.
היבטים אתיים וניגוד עניינים בין זכויות המנותח
לבין זכויות המנתח
האפשרות כי מנותח יידבק במהלך ניתוח מן הרופא
המנתח אותו ,הנגוע בנגיף שגורם למחלות קשה
כאיידס או דלקת הכבד ,נראית כה רחוקה ובלתי
סבירה ,עד שלא רבים מן המנותחים נותנים עליה
את הדעת .האמון שנותן מנותח במנתחו הוא אמיתי
וטבעי .במקרים רבים המנותח בוחר לו את מנתחו
בשל המוניטין שיצאו לו .הוא מפקיד את גופו בידי
המנתח על-מנת שייחלצו ממצוקה רפואית .אותם
מקרים נדירים ,בהם מתברר שמנתח נגוע בנגיף
הדביק את מנותחו באופן שעלול להיגרם לו נזק
בלתי הפיך ,והיה מודע למצבו אך הסתיר עובדה
זאת מפני הנהלת המרכז הרפואי ,ולמעלה מזאת -
הוא הסתיר את המידע ממנותחו ,מעוררים שאלה
אתית מהותית .באותם מקרים יש ניגוד עניינים
בין השניים ,שניתן להגדירו כניגוד כמעט קיוּמי
– הניגוד בין סיכון חיי המטופל ,לסיכון מחייתו של
הרופא (.)A conflict of life versus livelihood
לסוגיה מוסרית זאת שני היבטים .1 :האם ניתן
לדרוש מן העוסקים בתחומי רפואה הבאים במגע
ישיר עם דם מטופליהם ,לבצע בדיקה סרולוגית
תקופתית ,כדי לוודא שאין הם נגועים בנגיף
שפגיעתו רעה .2 .האם איש רפואה המבצע פעולות
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פולשניות ,ומגלה ְל ַהוָותוֹ שהוא נגוע בנגיף מסוג
זה ,רשאי להסתיר ולא לדווח לממונים עליו על
"מצבו העדין" ,בהסתמך על תקנוֹת "סודיוּת
המידע הרפואי".
מוכרים מחקרים לפיהם מנתח עלול להיחתך או
להיפצע בעור ידיו גם כאשר הוא לכאורה מוגן
בכפפות .ההערכה היא כי אירוע כזה מתרחש ב-
 2%עד  5%מכלל הניתוחים .בסוגים מסוימים של
ניתוחים מורכבים יותר עלול אחוז ההיחשפות לדם
המנותח להגיע עד לכדי  .26 10%אחד המחקרים
הנרחבים שבחן את הסתכנות המנתח להידבקות
בנגיף הפאטיטיס  Cבמהלך ניתוח ,נערך בשנים
 1997-1996במספר בתי-חולים בצפון גלזגו,
סקוטלנד .27אף ששיעור נשאים של נגיף הפאטיטיס
 Cבאוכלוסייה הסקוטית הנסקרת עמד על 0.24%
בלבד ( 2,047נשאים מתוך  838,889נסקרים),
מטבע הדברים אחוז הנשאים בקרב המגיעים
לניתוחים שונים גבוה באופן ניכר ,שכן נשאוּת של
נגיף מעין זה כרוכה בעלייה בשיעור בתחלואה,
המחייבת התערבות ניתוחית .מתברר כי אחוז
נשאי הפאטיטיס  Cבקרב אוכלוסיית המנותחים
היה  ,1.4%כמעט פי  6מזה שבאוכלוסייה הכללית.
ההסתברות המשוערת שמנתח בגלזגו יידבק
במהלך ניתוח מדם של מנותחו הנגוע בנגיף
הפאטיטיס  Cהיא בתחום שבין  0.001%ל0.032%-
מדי שנה ,ובאופן מצטבר ,על פני  35שנות קריירה
מקצועית של מנתח ,תגיע הסתברות ההידבקות
עד  .1.12% - 0.035במלים אחרות :עד אחוז אחד
מכלל המנתחים יודבקו במרוצת שנות פעילותם
כמנתחים בנגיף הפאטיטיס " Cכתאונת עבודה",
על פי יחס שתלוי בדרגת מוּרכּבוּת הניתוחים שהם
מבצעים ( .)exposure prone proceduresייאמר
Tokars JL, Bell DM, Culver DH & al, Percutaneous 26
exposures during surgical procedures. JAMA, 267: 2899904, 1992.
Thorburn D, Roy K, Cameron SO & al, Risk of hepatitis C 27
virus transmission from patients to surgeons: model based on
an unlinked anonymous study of hepatitis C virus prevalence in
hospital patients in Glasgow. Gut, 52: 1333-8, 2003.
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שהערכים של הידבקות המנתחים ממנותחיהם,
המוצגים במחקר ה"סקוטי" ,הם נמוכים בהשוואה
לאלה המקובלים בעולם הרחב .נראה שדווקא
המנתחים הסקוטים לכאורה זהירים יותר ,וכך
הם נחשפים רק ל 15.5-אירועי דקירה או חשיפה
ישירה לדמם של המנותחים מתוך  1,000ניתוחים,
או לכ 1.5%-של "תקלות" חשיפה ,28שיעור נמוך
באופן ניכר מן הממוצע בדיווחים דומים במדינות
מערביות אחרות .גם מחקר זה מדגיש את החובה
"המקצועית והאתית" של מנתח ,הסבור ,החושד
או המשוכנע שהוא נחשף לדם של מנותח במהלך
ניתוח ,לדווח על כך ,שכן יש טיפולים מהירים
כגון הזרקה של נסיוב מרוכז של נוגדנים מנטרלי-
הפאטיטיס  ,Cשיכולים לטהר את הדם מן הנגיף
המדביק ביעילות שמעל  .90%הצורך לעגן בהוראות
מחייבות את הפיקוח על מנתחים ,אם על-ידי עידוד
חובת דיווח עצמי על "אירועי דקירה והיחשפות"
במהלך ניתוח ,ואם בבדיקות דם תקופתיות,
חיוני בהפאטיטיס  Cמאשר בפאטיטיס  ,Bשכן
בהידבקות עם הפאטיטיס  Bיש תקופה סוערת
יחסית של תסמינים המלווים בחום ,חולשה,
צהבת ,ויש דרך להוכחה מעבדתית מובהקת
לעלייה באנזימים של תפקודי הכבד ומבחנים
סרולוגיים לגילוי נוגדנים לאנטיגנים מסוימים של
הנגיף .לעומת זאת ,הדבקה טרייה בהפאטיטיס C
אינה מותירה רישומה באופן כה מובהק ,וההדבקה
היא סמויה הן מבחינת התסמינים הקליניים ,והן
בהיעדר מבחני מעבדה מיידיים ואופייניים .לפיכך,
דווקא במקרה נגיף הפאטיטיס  Cיש משמעות
מוגברת לאכוף על מנתחים בדיקות דם תקופתיות,
ובכך לנסות להפחית את התלבטויותיו של מנתח,
שנמנע מלדווח על אירוע דקירה במהלך ניתוח,
מחשש שמא יתגלה "הרע מכול" מה שעלול למנוע
ממנו את עתידו כמנתח.29
Camilleri AE, Murray S & Imrie CW, Needlestick injury 28
in surgeons: what is the incidence? J Royal Coll Surg
Edinb, 36: 317-8, 1991.
Heptonstall J, Surgeons who test positive for hepatitis C 29
should be transferred to low risk duties. Rev Med Virol, 10:
75-8, 2000.
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אחוזי סיכון משמעותיים ,מעמידים את המנתח
בסכנה מוחשית להידבק בנגיפים המאופיינים
בכושר קינוּן כרוני בדם המטופלים ,אשר ברוב
המקרים אינם מודעים לכך ,ומכאן גם שעובדת
נשאותם אינה מצוינת בתיק הרפואי .אם נבקש
להעריך את פעילותו של מנתח בכיר במרכז רפואי
גדול ,אשר ברוב המקרים מנתח ב"משמרת שנייה"
בשעות אחר הצהריים במרכז רפואי פרטי ,נראה
כי הוא נוטל חלק בפעולות פולשניות באלפי
מנותחים במהלך שנים מספר .בבדיקה על פני
 20שנה של נתוני הידבקות של מנתחים בשלושת
הנגיפים  -הפאטיטיס  ,Bהפאטיטיס  Cו,HIV-
מחשיפה בודדת לדם מנותחים הנגועים בנגיפים
אלה ,כתוצאה מדקירת מחט או חתך עורי של
המנתח במהלך הניתוח ,נמצא כי הסיכון להידבק,
כאשר מקור הזיהום הוא ( HBeAgהפאטיטיס
 Bברמת נגיף גבוהה) ,הוא בערך  .)!!( 30%כאשר
החולה נגוע ב-הפאטיטיס  Cסיכויי המנתח הנחשׂף
להידבק הם כ ,3%-והסכנה שלו להידבק בHIV-
במגע פולשני עם חולה נגוע היא  0.3%בלבד .אף
כי הסיכון של מנתח להידבק בנגיף הפאטיטיס B
גדול פי 10מן הסיכון להידבק בנגיף הפאטיטיס
 ,Cהסכנה המשמעותית יותר ללקות במחלת
כבד כרונית שהשלכותיה לעתיד חמורות ,היא
דווקא מנגיף הפאטיטיס  .Cרוב הנדבקים בנגיף
הפאטיטיס  Bבגיל הבוגר יתאוששו ויבריאו ,ורק
כ 9%-מתוכם יהפכו להיות נשאים של הנגיף על כל
התוצאות הנלוות .לעומת זאת 85% ,מן הנדבקים
בנגיף הפאטיטיס  Cהופכים להיות מודבקים
לל ֶייֶפת
כרונים ,ומחלת הכבד הופכת לאחר שנים ַ
הכבד ,ובחלקם תתפתח צמקת הכבד (צירהוזיס)
או אף של סרטן הכבד.
מכל אלה נובע כי מנתח צריך להיות מעוניין לוודא
שהוא חף מכל זיהום ,וכי חובת בדיקה תקופתית
אחת לפרק זמן מקובל ( 3 – 1שנים) חלה עליו כעניין
שבשגרה ,ומוסדרת בתקנות של שלטונות הבריאות.
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תוצאות הבדיקה חייבות להיות מתועדות ופתוחות
בפני מנגנון פיקוח ורישוי של כּשירות ()eligibility
המנתח .מנגנון בדיקות תקופתיות כזה חיוני לא רק
לבריאותו האישית של המנתח ,אלא גם פותר את
הסוגיה האחרת שהועלתה למעלה ,ומונע בעליל
ממנתח ,המוּדע להיותו נגוע ,מלהסתיר זאת.
פסיקות בתי משפט בתביעות חולים שנדבקו
ממנתחיהם
היבט מעניין נוסף של יחסי הגומלין בין מנותח
למנתחו בא לביטוי בפסק הדין בענייןKerins v.
 Hartley30שניתן בבית הדין לערעורים של המחוז
השני בקליפורניה .גברת קרינס נותחה לשם הסרת
גידול סרטני ברחם .חמישה ימים לאחר הניתוח
גילה מנתחה ,ד"ר גורדון ,בבדיקת דם שגרתית
שהוא עצמו נשא של נגיף ה .HIV-כ 18-חודש
לאחר הניתוח צפתה גברת קרינס באקראי בתכנית
טלוויזיה שדנה באפליה ובסבל חולי איידס,
ולתדהמתה הופיע בתכנית המנתח ד"ר גורדון,
שסיפר על מצוקותיו כמנתח נשא נגיף  .HIVגברת
קרינס נתקפה חרדה ,ולמחרת פנתה להיבדק כדי
לברר אם הודבקה בנגיף האיידס במהלך אותו
ניתוח .ואכן התברר לה כמובן לרווחתה ,שלא
הודבקה בנגיף .למרות זאת תבעה גברת קרינס
את בית החולים בו נותחה ואת המנתח עצמו על
"ההפתעה הלא-נעימה ,המועקה הנפשית והלחץ
הרגשי שנגרמו לה כאשר נודע לה באקראי שד"ר
גורדון המנתח היה נגוע בנגיף מאיים בשעה שניתח
אותה" .ערכאה נמוכה דחתה את התביעה בנימוק
שעּוב ַדת היותו נגוע ב HIV-נודעה למנתח עצמו
ְ
לאחר מעשה ,ימים מספר לאחר הניתוח ,וממילא
לא הייתה הסתרת מידע מן המנותחת בעת ביצועו.
אולם בית המשפט לערעורים הפך את הפסיקה
הקודמת ,וקיבל את התביעה לפיצויים ,בגין
תקופת החרדה ( )window of anxietyשעברה
Kerins v. Hartley, 27 Cal.App.4th 1062, (Cal. Ct. App. 30
1994), West California Report, 21, 621.
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עליה בפרק הזמן של השבועיים מהמועד בו נודע
לה כי מנתחה נגוע בנגיף ,ועד שנודעו לה תוצאות
הבדיקה .פסק הדין תקדימי זה מפרש באופן רחב
ביותר את מחויבותו של מנתח הנגוע בנגיף מסוכן
כלפי מנוּתחוֹ .בית המשפט הדגיש בפסק הדין את
"טובת העניין הציבורי" ואת מחויבותה של מערכת
הבריאות ככלל ,ושל עובדי שירותי הבריאות
( ,)health-care workersכפרטים ,לדאוג" ,על-ידי
בדיקות תקופתיות" ,שכּשירוּתם הבריאותית תהא
כזאת שלא תיווצר בעתיד עילה אצל המנותחים
לתבעם על מחדל "מדעת או שלא מדעת" כגון זה
שבמקרה של גברת קרינס.
שני פסקי דין דומים ניתנו בענייניהם של Faya
 v. Almarazוכן  31 Rossi v. Almarazבמדינת
מרילנד .למנתח האונקולוג ד"ר רודולף אלמאראז
נודע בשנת  1986שהוא נשא של נגיף  ,HIVאך הוא
המשיך בשגרת עבודתו מבלי שדיווח על כך לאיש.
באוקטובר  1988הוא הרחיק פיסת שד של גברת
פאיאה כדי להסיר גידול מקומי קטן ,ובנובמבר
 1989ניתח את גברת רוסי להסרת גוש ()lump
חשוד מן השד .שני הניתוחים עברו בהצלחה ,ואף
לא התרחשו בהם כל "תאונות דקירה" העלולות
היו לעורר דאגה .בנובמבר  1990נפטר המנתח
אלמאראז ממה שהתברר כסיבוכים של מחלת
איידס ,והידיעה הופיעה בעיתון מקומי שבועיים
לאחר מכן .משנודע לשתי הנשים דבר מותו של
המנתח במחלת איידס ,עברו מייד בדיקת מעבדה
לגילוי הנגיף ,ומקץ ארבעה ימים קיבלו מן
המעבדה תשובה שלילית .אף-על-פי-כן ,כשהסתבר
להן בדיעבד שאלמאראז ידע שהוא נגוע בHIV-
כאשר ניתח אותן ,הן הגישו תביעה משותפת נגד
עזבונו ,ונגד המרכז הרפואי היוקרתי ג'ונס הופקינס
בבולטימור בו נותחו .עילת התביעה הייתה העמדתן
בסכנה להידבקות במהלך הניתוח ,אשר לא
הובהרה להן לפני הניתוח במסגרת קבלת ההסכמה
Faya v. Almaraz, 620 A.2d 327 (Md. 1993), 36 ATLA L. 31
)Rep. 295 (Oct. 1993
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מדעת .בערכאה הראשונה נדחו התביעות בנימוק
שבית החולים לא היה מוּדע למחלתו של המנתח,
ולכן נקבע שאינו כלל צד בדיון הזה .המנתח שלא
יידע את מטופליו על עובדת היותו נשא של הנגיף
לא עשה זאת כי באותה תקופה (לפני יולי )1991
לא הייתה עדיין המלצה של ה ,CDC-או של גוף
רפואי בכיר אחר ,שהמנתח אמור להביא לידיעת
מנותחיו כי הוא נשא של נגיף ה .HIV-שתי הנשים
ערערו על ההחלטה בפני בית המשפט לערעורים של
מדינת מרילנד ,בנימוק שפסק הדין הזה "יעודד
רופאים ומנתחים במרילנד להסתיר את העובדה
שהם נגועים ב ,HIV-וכך הם ימשיכו לטפל בחולים
תמימים ,ועלולים להביא להדבקתם ולהתפשטות
מחלה זו שהיא סמויה בשלביה הראשונים ,של עוד
רבים במשך הזמן ,באופן שעלול להיות הרה אסון
לתושבי מרילנד" .ערכאת הערעור הפכה את פסק
הדין הזה וקבעה כי המנתח אכן הסתיר מידע חיוני
מן המנותחות ,למרות האפשרות הבלתי סבירה
כמעט שיאונה להן רע .גם בית החולים לא נוקה
מאחריותו לבצע כל פעולה סבירה ,כמו עריכת
בדיקות רפואיות ,כדי להיווכח על מצבם הרפואי
של הרופאים הפועלים בו .גם אם הסתבר ששתי
הפעולות הכירורגיות שבוצעו בשתי התובעות לא
הוגדרו כ ,exposure prone procedures-והן
התבצעו במיומנות רבה ,התקבלה תביעת השתיים
לפיצוי בגין "המתח והדאגה מנת חלקן באותם
ארבעה ימים שחלפו מביצוע בדיקת הדם לגילוי
הנגיף ועד למתן תשובת המעבדה הגואלת".
פסק דין זה עורר גל מחאות ,בעיקר מצד חוגים
רפואיים .הועלתה השאלה אם אישור פיצוי על
תקופת חרדה קצרה עד להיוודע תוצאות המעבדה
אינו פותח פתח לגל של תביעות שרק הדמיון הפורה
של מנותחים תאבי בצע יכול להוליד .למשל ,נתייחס
למי שיעבור מכאן ואילך פרוצדורה ניתוחית ,אף
כעקירת שן ,שבמהלכו אירעה תקלה בה נפצעה
קלות אצבעו של הרופא המטפל ,ולכאורה נגרם
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"מגע דם ישיר" עם דמו של המטופל .האחרון יוכל
לדרוש שהמנתח יעבור בדיקת דם כדי לוודא שאינו
נגוע בנגיף מסוכן .עד לקבלת התשובה המוסמכת מן
"תבּלע דעתו של
המעבדה יחלפו ימים מספר ,בהם ִ
המטופל מחשש ודאגה שמא הוא נדבק ממנתחו",
ובעקבות דאגה בלתי נסבלת זאת תבוא כמובן
תביעת הפיצויים ,גם אם יסתבר שהרופא נקי מכל
נגיף ,כפי שצפוי בלמעלה מ 99%-מהמקרים.
נראה שהדרישה לערוך בדיקות דם תקופתיות
אחת לשנה-שנתיים בקרב עובדי רפואה לסוגיהם
רופאים ,אחיות ,עובדי מעבדה ואחרים ,יחד
הדרישה להתחסן נגד הנגיף הפאטיטיס ,B
כדי להפחית את הסיכון להידבק בו ,משיקות
לעקרונות האתיים של העשייה הרפואית,Beier .
איש שלטונות הבריאות של העיר נירנברג בגרמניה,
יוצא במאמר 32נגד אי-ההקפדה של בתי החולים

פולשניות ,נבדקים אחת לשנתיים או שלוש כדי
לשלול אפשרות הידבקות באחד משלושת הנגיפים
האלה.
להלן דוגמה מובהקת לחשיבות בדיקות הדם
השגרתיות שיש לדרוש ממנתחים ,ולחשיבותו של
"גילוי נאות" למנותחים במקרה של מנתח "נגוע".
שני מנתחים שעבדו בשני בתי חולים בקרדיף ,ווילס,
התגלו בבדיקות שגרה כנשאים של האנטיגן  eשל
הנגיף הפאטיטיס  ,Bעובדה המגדירה אותם כ"בעלי
סיכון הדבקה מוגבר" .33מעניין לציין שאחד משני

במדינתו על עריכת בדיקות תקופתיות של אנשי
מערכת הבריאות הציבורית ,דבר המונע מהם
לדעת אם הם נגועים בנגיף שעלול "לסכן אותם
ואף את מטופליהם" .הכותב סובר כי התחמקותם
של למעלה מ 60%-מאנשי הצוותות הרפואיים
בנירנברג ,מן ההוראה להתחסן באופן חד-פעמי
כנגד נגיף הפאטיטיס  ,Bפעולה הכרוכה באי-נוחות
רגעית ,ואינה שוות ערך לסכנת ההידבקות בנגיף,
או הדבקת אחרים .הוא רואה בחומרה את הפיכת
אנשי רפואה אלה למזהמים פוטנציאליים של
מטופלים תמימים ,ול]יכך התנהגותם אינה אתית.
ואם בגרמניה ,בעלת מסורת של דיוק והקפדה על
פרטים ,מלינים על אי-הקפדה על שגרת בדיקות
וחיסון של עובדי רפואה ,מה לנו כי נלין? בישראל יש
המלצה כללית ובלתי מחייבת של משרד הבריאות
המופנית אל עובדי הרפואה ,לחסן עצמם נגד נגיף
ההפאטיטיס  .Bכמובן שההמלצה אינה נאכפת .גם
כאן לא קיימת שגרה בה רופאים המבצעים פעולות

המנתחים חוּסן נגד הפאטיטיס  Bבארץ מוצאו
לפני הגיעוֹ לממלכה המאוחדת ,עובדה המעידה
כי לא כל חיסון מגן אוטומטית מפני הידבקות
מאוחרת בנגיף זה ,וכן על חיוניות בדיקה חוזרת
לאפשרות של גילוי נשאות הנגיף .בדיעבד התברר
שאחד המנתחים ביצע  16ניתוחים בלתי מסובכים
ּבקע ( )herniaושניים ממנותחיו הודבקו
לתיקון ַ
בהפטיטיס  .Bהמנתח השני ביצע  15ניתוחים
אורתופדיים מורכבים ,ואיש ממנותחיו לא נדבק.
ההבדל המהותי בין שני המקרים הוא בכך שבית
החולים של המנתח השני גילה ל 15-המנותחים
שהמנתח הוא נשא של הנגיף ,וכולם טופלו בעזרת
נסיוב בעל פוטנציאל חיסוני גבוה נגד הנגיף ,ובכך
כנראה נמנעה אפשרות הידבקות מן המנתח הנגוע.
לעומתו ,בית החולים בו ניתח המנתח הראשון ,לא
הציע למנותחים את החיסון ,ושני מטופלים נדבקו
בנגיף .ייאמר שגם אם במקרה זה מדובר במנתחים
הנושאים את האנטיגן  eשל הנגיף הפאטיטיס ,B
מה שמגדיר אותם כ"מסוכנים במיוחד" (highly-
 ,)infectiveיש מספר גובר של דיווחים על מנתחים
הנושאים את האנטיגן  sשל ההפאטיטיס ,הנחשב
פחות מסוכן ,שהדביקו בנגיף את מנותחיהם .זאת
יש לדעת ,שכן באנגליה הותקנה ב 1993-תקנה
שלפיה מנתחים שנמצאים "חיוביים" לאנטיגן

Beier FJ, Risk of endangering patients by hepatitis 32
B infected surgeons: Monitoring the heakth of medical
personnel in hospitals must be evaluated. Gesundheitswesen.
62: 64-70, 2000.

Mukerjee AK, Westmoreland D & Rees HG, Response 33
to the discovery of two practicing surgeons infected with
hepatitis B. Commun Dis Rep CDR Rev, 16:126-8, 1996
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המּועדים
ָ
 ,sרשאים לבצע ניתוחים מורכבים
לאפשרות של "מגע דם ישיר".34
ההתייחסות בישראל לסוגית הדבקת חולים מידי
הצוות הרפואי
הסערה הציבורית שקמה בישראל בעקבות
המקרה של "המרדים מסורוקה" הביאה לתגובה
של יו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית
בישראל ,פרופסור אבינועם רכס .דבריו על הגברת
הפיקוח ,הבדיקות ,וחובת הדיווח של מנתח על
"היותו נגוע" ,כאשר הדבר אקטואלי ,התפרסמו
בעיתון "הארץ" .35במאמרו יוצא פרופסור רכס
להגנת "הרופאים המותקפים ,שעלולים למצוא
עצמם בהגיעם לבית החולים מדי בוקר חייבים
להציג תעודת יושר בריאותית לפני שיוכלו לטפל
בחוליהם" .יו"ר לשכת האתיקה של הרופאים
ממשיך להתריס" :מדוע צריך המנתח לדווח
למנותח על עובדת היותו נגוע בהפאטיטיס ,כאשר
חובת דיווח זו לא חלה על המנותח" .לפי דעתו,
הסיכון שלוקח על עצמו מנתח בניתוח של מנותחים
רבים ,שעלולים להיות נגועים בנגיפים מסוכנים,
גדול פי כמה מסיכונו של המנותח להידבק
ממנתחו .כדי להמחיש את גודל הסכנה היומיומית
בפניה עומדים צוותי הרפואה ,מפליג פרופסור
רכס באזכור המקרה המתוקשר של אישיות כמעט
"לאומית" ,הזמרת עופרה חזה ,שהייתה נגועה
בנגיף ה ,HIV-בשלב של מחלת האיידס כשהגיעה
לבית החולים .כל אלה התגלו בדיעבד רק כעבור
מספר ימים בהם היא טופלה טיפול אינטנסיבי על-
ידי רופאים ביחידת טיפול נמרץ ,ולאחר שהסתכנו
מאוד בהידבקות מן החולה ,שכן סיבת מחלתה
לא הייתה ידועה להם בהגיעה לבית החולים ללא
הכרה.
יל ָדה המתגוננת"  -שאנו עדים לה
"הג ְ
ִ
תסמונת
 34שם
 21 35באוגוסט .2003
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מדי פעם כאשר הממסד הרפואי ,אינו ממצה את
הדין עם רופא שסרח ,משיקולים של סולידאריות
בין עמיתים ,וכאשר בירורים נדחים ומתמסמסים,
ומסקנות שאמורות להיות לעתים נוקבות מניבות
רק נזיפה או התרעה  -מבצבצת מדבריו של פרופסור
רכס .כי זאת יש להדגיש :אתיקה היא אתיקה היא
אתיקה! ויש בה אמת ומוסר והגיון אבסולוטיים,
ואין להתפשר בנושאים אתיים ,ויותר מכך ,אין
להכפיף ולהתנות אתיקה של המנתח לאתיקה של
המנותח .לּו נתבקשו ,היו אתיקאים מסוגלים לנסח
קוד אתי למנתחים ,אך קשה יותר לראות אפשרות
ניסוח קוד מסוג זה למנותחים .ציבור המנתחים יש
בו אחידות ,ואילו המנותחים הם פרטים בציבור
מגוון .טיעונו של פרופסור רכס האומר" :למה
אגלה למנותח את סוד היותי נגוע ,כשהוא לא
מספר לי את סודו שלו" ,מבקש ליצור סימטריה
בין חובות המנתח לחובות המנותח ,שאי-אפשר
לדרשה מטבע הדברים .ההשכלה הרפואית של
ציבור המנותחים היא מוגבלת ,ופעמים אין להם
מוּדעוּת לנגיפים ומעלליהם ,ולסכנה שבנשיאת
נגיפים .אין לצפות שאדם מן השורה בציבור הרחב
מעלה על דעתו שהוא עלול לסכן את המנתח שלו.
לעומת זאת ,המנתח הנגוע בנגיף יודע שהוא עלול
לסכן את המנותח ,גם אם הסיכון הוא נמוך .זאת
ועוד ,המנותח לא בחר מרצון בסטאטוס שלו
כ"מנותח" ,והיה מעדיף לעבור את חייו מבלי להגיע
לחדר הניתוח .לעומתו המנתח עוסק במקצועו
מתוך בחירה ,ויש הסבורים שגם מתוך חדווה .ויש
בסטאטוס של מנתח יוקרה רבה מאוד .המנתח בעל
המידע בתחום הרפואה מכיר ב"אלמנט הסכנה"
שבעצם עיסוקו באפשרות להידבק ממנותחו.
לפיכך ,הוא אמור לנקוט בכל אמצעי הזהירות
הסבירים ,ומתוך ידיעתו המושכלת כי כל מנותח
עלול להיות נגוע בנגיף מסוכן ,ולכן כל מנותח
צריך להיות מוחזק בעיני המנתח כ"נגוע" בכוח,
גם אם עובדה זאת אינה חקוקה על מצחו .לפיכך,
טיעונו של פרופסור רכס באותו מאמר הנושא את
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על האתיקה או אי-האתיקה

הכותרת המתריסה "הרופאים מסתכנים יותר",
ש"איש רפואה נחשף ביום לעשרות חולים ,ואילו
כל חולה נחשף לרופא אחד בלבד" ,יכולה לעורר
סימפטיה של ציבור הקוראים אל המנתחים
"המשליכים נפשם מנגד" והמסתכנים יום-יום
בדרך שפקידי בנק ,למשל ,אינם מסתכנים בה .אך
בדבריו הוא אין הוא מדגיש את המחוּיבוּת האתית
האולטימטיבית של העוסק ברפואה כלפי מי "שבא
להתרפא" .העיקרון הראשוני המקודש של העשייה
הרפואית מגולם באמרה - primum non nocere
"בראש ובראשונה ,בל נגרום נזק" ,והכוונה כמובן
לנזק לחולה.
יש לקבוע תקנות מחייבות לפיהן ייבדק תקופתית
מצב בריאות העוסקים בפרוצדורות פולשניות,
ובעיקר תיבדק אפשרות של נשאות של נגיפים
המוגדרים כמסוכנים ,ועלולים לפגוע במנותחים
באופן משמעותי .רצוי שתמונה וועדה שתדון
בנושא בריאות אנשי רפואה תכלול גם משפטנים
ואנשי ציבור ,שכן וועדה של משרד הבריאות,
שכל חבריה מתחום הרפואה ,עלולה ללקות
"בניגוד עניינים" .בארצות המערב מוכרות
וועדות אתיקה רב-תחומיות ,ולדוגמה נציין את
הגוף האמריקני המוכר כNational Bioethics -
 ,Advisory Commissionשחברים בו נציגים
מתחומי האתיקה ,המשפט והרפואה יחד עם
נציגי ציבור .36חשיבות האחרונים נובעת מיכולתם
לייצג את עניין ציבור "לקוחות" הטיפול הרפואי.
הקמת וועדת ייעוץ לאומית בתחום הביואתיקה
הופכת להיות אקטואלית יותר ויותר ,לאו דווקא
בתחום הרפואה המצומצם ,אלא אף בנושאים
ביולוגיים כלליים ,המקיפים את המחקר המדעי-
ביולוגי הבסיסי שהשלכותיו בעידן הביו-טכנולוגי
המתקדם כבירות .כרוכות בהן סוגיות של שיבוט,
השבחת המין האנושי ואחרות .ההנחיות במספר
Tereskerz PM, Pearson R & Jagger J, Infected physicians 36
and invasive procedures: National policy and legal reality.
The Milbank Quarterly, 77: 511-29, 1999.
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מדינות מערביות בנושאים המשיקים לנושא בו
אנו דנים ,מעוגנות בתקנות העשייה הרפואית ,כגון
חובת הדיווח של רופא העוסק בעיסוק פולשני "כל
אימת שהתרחשה תאונה ,או אירוח חריג ()mishap
או תקלה שעלולה לגרום למגע דם או כל נוזל גוף
אחר של המנותח והמנתח" .האם חובת הדיווח על
תקלות מסוג זה במהלך ניתוח מנוסחת ,ומעוגנת,
ונאכפת ומבוקרת אצלנו?
אנו מגיעים לנקודת זמן בה המציאות המשפטית
והרפואית אמורה לתבוע גיבוש של מדיניות
החלטית ,שעלולה להביא תוצאות משמעותיות
במיוחד ביחס למנתחים ,ורופאים בכלל ,הנגועים
בנגיפים מסוכנים .אך יש תמיד להדגיש כי העקרונות
עליהם הושתתה העשייה הרפואית לדורותיה הם
העקרונות הנכבדים והמוסריים ביותר ,ואסור
שהעקרונות אלה יתפשרו במצבים שונים ,כהימנעות
מהחלטות לא-קלות ,ויישומן Percival .אשר לפני
כמאתיים שנה כתב על נושאי אתיקה רפואית,
לצּפֹות ולדרוש באופן
אמר כך" :למטופל יש הזכות ַ
הנמרץ ביותר על-פי העקרונות האנושיים הכלליים
והמקובלים ,שהרופא המטפל בו יגן עליו במהלך
הטיפול מפני כל דבר שעלול להזיק לו" ("should
be guarded against whatever would be
" .37)detrimental to himמעניין מה היה פרסיבל
כותב היום בסוגיה של הדבקת חולה מידי מנתחו
ב ,HIV-או בנגיפי ההפאטיטיס למיניהם ,שעל
קיומם פרסיבל כלל לא ידע בראשית המאה ה.19-

DeBarge MW, The performance of invasive procedures 37
by HIV-infected doctors: The duty to disclose under the
informed consent doctrine. Connecticut Law Review, 25:
991-1025, 1993.
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הערת המערכת :עו"ד יונתן דייויס ,עורך ראשי של כתב העת "רפואה ומשפט"
המאמר שבפנינו מעלה סוגיה אתית נכבדה שהרשויות המוסמכות מתקשות להתמודד עימה .במחצית חודש
מאי ש.ז .החליט משרד הבריאות להתיר למנתח נשוא המאמר להמשיך לנתח באחד המרכזים הגדולים במרכז
הארץ על אף היותו נושא את נגיף האיידס .בהתאם להחלטת משרד הבריאות ,אין כוונה לחייב את הרופא או
המוסד הרפואי ליידע את החולים כי המנתח הוא נשא איידס .החלטת משרד הבריאות מנומקת בכך ,שהסיכון
שהמנתח ידביק חולה הוא מזערי ואינו שיקול כנגד הנזק שיגרם לו בשל הפגיעה בפרטיותו אם הוא ייחשף
בציבור.
טעם נוסף להצדקת ההחלטה הוא שמדובר במנתח מוכשר שהציבור מוכן לעצום עיניים נוכח הסיכון ובלבד
שינותח על ידי אותו מנתח.
המאמר מציג גישה רפואית אתית העומדת בניגוד לעמדת משרד הבריאות ,לפיה יש לאסור על רופא העלול
להדביק חולים להמשיך לנתח .לדעתנו ,האינטרס הציבורי שצריך לעמוד לנגד עיני מקבלי ההחלטה במשרד
הבריאות הוא טובת הצבור ולא טובת הרופא המנתח .החלטת משרד הבריאות המכשירה את המשך פעילותו
של המנתח יוצרת תקדים מסוכן לפיה מעדיפה המערכת את האינטרס הפרטי של מנתח על חשבון טובת הציבור
וזאת בניגוד להוראות חוק זכויות החולה תשנ"ו 1996-המחייב חובת גילוי רחבה לגבי כל סיכון שבניתוח לרבות
סיכון לזיהום מגורם חיצוני.
תקצר היריעה מהבאת דוגמאות רבות לכך שחובת הגילוי על פי חוק זכויות החולה משתרעת גם על המקרה
הנדון ,אך דומה האמירה " "Hard cases make bad lawמתאימה לעניין זה במובן זה שמשרד הבריאות מבקש
להגן על פרטיותו של המנתח על חשבון זכות הציבור למידע ,תוך הצדקת החלטתו בשיקולים זרים שאינם ממן
העניין ,כגון כישוריו של המנתח ,יהיו גבוהים ככל שיהיו.
קושי נוסף הוא במערכת היחסים שבין הרופא הנשא ובין עמיתיו למוסד הרפואי .בהקשר זה מתעוררות שאלות
רבות שמערכת הבריאות לא נתנה עליהן את הדעת כגון ,האם המעביד רשאי להמשיך להעסיק את הרופא תוך
סיכון עמיתיו ,אפילו מדובר בסיכון נמוך ,ומאידך האם רשאים עמיתיו של אותו רופא להפסיק לבוא במגע עימו
שמא החשש שידבקו? חוק הגנת הפרטיות תשמ"א –  1981הוא החוק שעמד לנגד עיני משרד הבריאות בהחלטה
להתיר את המשך עבודתו של הרופא ,יחד עם זאת החוק בא להגן גם על אנשים אחרים הבאים במגע עם אותו
רופא.
מוצע שמשרד הבריאות יקבע נוהל קבוע ומוגדר למקרים בעתיד אשר יחייבו חובת דיווח של הרופא למטופל
אשר יקבל החלטה מושכלת אם להסכים לקבלת הטיפול הרפואי מאותו רופא .נוהל כאמור חייב לאזן בין
האינטרס הציבורי לבריאות הציבור מחד ומניעת חרדה של ציבור המטופלים תוך הטלת דופי בציבור הרופאים,
שמא מי מהם נגוע בנגיף המדבק .ראוי גם שמקבלי ההחלטות ישימו נר לרגלם את זכות המטופל למידע אודות
סיכוני הטיפול ועלילותיו לרבות מידי המטפל .רק כך תתגשם הזכות לאוטונומיה הקבועה בחוק זכויות החולה
המגלמת את הזכות למידע אודות כל סיכון שבטיפול רפואי.
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אספקטים אתיים של קיצוב בבריאות הנפש

אספקטים אתיים של קיצוב בבריאות הנפש
גבריאל וייל

*

תקציר
הפער בין האמצעים לבין הצרכים שקיים במערכות בריאות ציבוריות ,מחייב קביעת סדרי עדיפות .הסדרים
אלה לא תמיד נקבעים על פי בסיס רציונאלי ו/או אתי .יש והם מושפעים על ידי שיקולים וגורמים פוליטיים,
אישיים ואחרים.
נושא זה הפך לאחרונה אקטואלי ביתר שאת ,בגלל המעבר הצפוי במדינת ישראל ,של שרותי בריאות הנפש
מהמדינה לאחריות קופות החולים ,במסגרת סל הבריאות ,כאשר שהמימד הכלכלי הגיע למעמד דומיננטי.
אילוצים כלכליים במערכת בריאות הנפש עלולים ליצור סידרה של בעיות אתיות חמורות ,שיש לתת עליהן
את הדעת ,ומראש.
מאמר זה סוקר את הדילמות הצפויות בעניין החובה המוטלת על המטפל להיטיב עם המטופל  ,החובה למנוע
ממנו נזק ,הכבוד לאוטונומיה שלו.

מבוא
אתיקה מקצועית באופן כללי מנסה לגלם את
המודל האופטימאלי – אידיאלי של התנהגות
מקצועית ,ובלשונו של אסא כשר (" )1תפיסה
סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות,
במסגרת מקצועית שהיא מסגרת מוגדרת של
פעילות אנושית מיוחדת" )3( Beauchamp .מבחין
בתחום הבריאות בארבע עקרונות ביו-אתיים:
א .חובה להיטיב עם המטופל (".) "beneficence
ב .חובה למנוע נזקים מן המטופל ("non
".)maleficence
ג .כבוד לאוטונומיה של המטופל ("respect for
".)autonomy
ד .צדק (".) "justice
* ד"ר גבריאל וייל פועל במחלקה למדעי התנהגות ,אוניברסיטת
בן גוריון ,באר שבע ,ובמרכז לבריאות הנפש ,משרד הבריאות ,רח'
הצדיק מירושלים  ,2באר שבע .תודתי לפרופ' גבי שפלר על תמיכתו
והערותיו.
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עקרונות על אלה חייבים להיות מתורגמים למעשה
בפרקטיקה הטיפולית ,וכאן נוצר הפער שבין
רצוי למצוי .מערכות שרותי הרווחה של המדינה
המערבית ,ומערכות הרפואה הציבוריות בכלל זה,
מתמודדות באורח גובר והולך ויותר עם המשאבים
העומדים לרשותם ,שהם מוגבלים ביחס לצרכים.
הדבר בולט במיוחד ברפואה בה עלות המכשור
הטכנולוגי המתוחכם ,הפרוצדורות הטיפוליות
והתרופות גדלה והולכת ,בעוד התקציבים
הציבוריים אינם עומדים בקצב.
אמנם פערים אלה הולכים ומתרחבים גם בתחום
בריאות הנפש במדינת ישראל .כיום אנו עומדים
בפתחו של שינוי מבני בתחום זה ,כאשר צפויה
הכללת בריאות נפש בסל שירותי הבריאות.
האחריות לאספקת שירותי בריאות הנפש עומדת
לעבור לידי קופות החולים .המתקנים הקיימים
בתחום זה במדינת ישראל ,נמצאים ברובם בבעלות
משרד הבריאות ,ואלה יערו גם הם לבעלות הקופות.
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השירותים יתומחרו וייכנסו למסגרת תקציבית
קשוחה ועוד.
כל אלה מעלים סוגיות אתיות שננסה לפרט להלן
לאור העקרונות של .Beauchamp

א-ב :חובה להיטיב עם המטופל ולמנוע
ממנו נזקים
שאלת המקצועיות
באופן בסיסי ,לגיטימי להעלות שאלות בדבר
צורות ואופני טיפול .הדאגה שמשאבים ציבוריים
ינוצלו בצורה נכונה ,ביעילות מרבית ולא יבוזבזו,
צריכה לעמוד בראש דאגותיו של כל איש מקצוע,
ומבחינה זאת אין מקום לפיצול בין "הם ,הרעים"
(המבקשים לקצץ) לבין "אנחנו ,הטובים" (הרוצים
לטפל ולהיטיב) .המודעות לאחריות לניצול
המשאבים חייבת לחול גם על אנשי המקצוע .אנשי
המקצוע הם הראשונים שחייבים לבדוק את עצמם,
את הצורה בה הם מטפלים ,את הפרוצדורות,
הטכניקות הטיפוליות ,יעילות פעילויותיהם
המקצועיות ועוד .כל אלה אינן תביעות מוגזמות
מאשי מקצוע.
רוח הזמן מחייבת שקיפות בכל התחומים .לעיתים
ההתנגדות לשאלות כאלה שהוצגו לעיל ,נראית
כמכסה על חרדות הנסבות על שליטה במונופול,
ומסתירה תחושות בעלות ואפוטרופסות בלתי
מוצדקות .בקרב העוסקים בפסיכותרפיה ,שוררת
אמביוולנטיות רבה ,ולעיתים התנגדות נמרצת
כלפי מחקר המתנהל בצורה מסורתית .אכן ,יש
ממדים ַבקשר הטיפולי שקשה לכמת ולחקור .אך
השאלות לכשעצמן אינן פסולות ויש לחתור לאיסוף
מידע אובייקטיבי ושיטתי יותר .אילוצים כספיים
עשויים לעיתים להביא לשינויים חיוביים .הרפורמה
המבנית בבריאות הנפש ,קשה כיום להעריך את
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תוצאותיה העתידיות .חולים כרוניים רבים הוצאו
ממוסדות האשפוז(deinstitutionalization( ,
ממחלקות פסיכיאטריות שבקמפוסים של בתי
חולים פסיכיאטריים להוסטלים בקהילה .כל זה
לא קרה רק בגלל "שליטתם" של מצדדי הגישה
האנטי-פסיכיאטרית ,ולא רק משיקולים כלכליים.
עם זאת נראה כי המהלך באופן כללי טומן בחובו
היבטים חיוביים רבים עבור אותם פגועי נפש ,על
הסכנות והסיבוכים האפשריים .האידיאולוגיה
הטיפולית באה לאחר מכן ונותנת הסבר רציונאלי
לכל התהליך.
ומכאן לסכנות .יש חילוקי דעות קשים בין
אנשי מקצוע בריאות הנפש ביחס ַלמקצועיות,
למה שמכונה טיפול טוב .ההתקדמות החשובה
בטיפולים הביולוגים בפסיכיאטריה יתרונותיה,
גורמת להשתלטות המודל הרפואי ,כמודל בלעדי
בבריאות הנפש ,אך עולה השאלה האם זה נכון.
ברפואה כללית וברפואת המשפחה יש כיום
הרהורים רבים על תרומתם החיוביות של מודלים
פסיכולוגיים ,חברתיים ותרבותיים בטיפול
ובצריכה של שירותים רפואיים .האם תמונת
המצב של הרפואה הכללית הציבורית במדינת
ישראל כיום היא כה מעודדת עד כי תשמש מודל
אליו יש לשאוף? האם הקצב המסחרר בו רופאי
משפחה מקבלים מטופלים ,כאשר רוב זמן המפגש
הטיפולי מוקדש להקלדה במחשב ,ומיעוטו
לבדיקה של המטופל ,הוא סביר? האם אין כאן
חריגה מעקרונות החינוך ההומניסטי של ֲהכלה -
ההקשבה של רופא המשפחה? .האם המודל הישן
הביו-פסיכו-סוציאלי כמפתח מוצלח להתמודדות
טיפולית ראויה אינו תקף לכל רצף הפתולוגיה
הנפשית? האם רק הכחדה של סימפטומטולוגיה
נפשית היא מספיקה? לדוגמא ,האם הטיפול
המוצלח באישה מוכה עם סימפטומטולוגיה
דיכאונית הוא רק מיגור הדיכאון? או האם הוא
כולל עזרה נפשית שתאפשר לה לצמוח ולקחת
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אספקטים אתיים של קיצוב בבריאות הנפש

החלטות ביחס לכלל מרחבי חייה? סביר להניח
שקיצוב בבריאות הנפש עלול לפגוע בצורה ממוצעת
בטיפול בכלל המטופלים ,ןהסימוכין לכך אינם
מבוטלים (ראה למשל גיל.)3-
 )4( Lazarusמדגיש את המציאות של חוסר הסכמה
בין מטפלים ,מבטחים וצרכנים ביחס למה שמכונה
"טיפול איכותי" .גם  )5( Regesteinמדגיש את
הסכנות לאיכות הטיפול בבריאות נפש באווירה
של לחץ כלכלי.
קיימת סכנה שראיות שנלקחו ממחקרים תשמשנה
"הוכחות" לרציונאליזציה בתמיכה וקבלת
החלטות שביסודן נובעות מאילוצים כלכליים .יש
סכנה שהמטפלים יזדהו עם הקיצוב .מתח חיוני
שיימשך בין צרכי הטיפול האופטימאלי/האתי
לבין האמצעים .מתח זה דוחף לחשיבה מחודשת
ולעיתים ליצירתיות.
כדוגמא לסכנות יכול לשמש ריבוי הדיון בכורח
לעסוק בפסיכותרפיה קצרת מועד .הנושא הפך
כמעט לאידיאולוגיה .אמנם בספרות המקצועית
ובמחקרים יש עדויות כי גישה זאת אפשרית
ומועילה לקבוצות מסוימות של מטופלים ,אך
אין היא מענה טיפולי אוניברסאלי .יש קבוצות
מטופלים אשר ברור כי נזקקות לפסיכותרפיה
ארוכת טווח .תהיה זאת טעות ,ואולי אף הונאה,
להציע להם טיפול קצר מועד .יש מחקרים
המצביעים על כך בצורה ברורה .)Giesen-Bloo) 6
יש המתעלמים מן העובדה כי טיפולים קצרי
מועד נוחים למערכת .הם חסכוניים יותר במונחי
משאבי בריאות ,ועל כן מתאימים לתהליכי השינוי
המוצעים .באותה מידה הטיפול ההתנהגותי-
קוגניטיבי –  – CBTהוא שיטת טיפול חשובה,
אך הספרות המקצועית בתחום זה מדווחת כי
בהפרעות מסוימות ,למשל PTSD-שהן הפרעות
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אישיות קשות ,טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים
אינם קצרים מן הטיפולים הדינאמיים .יש
סכנה שמעצבי מדיניות הקיצוב ישתמשו במידע
סלקטיבי המתאים למטרותיהם כדי לקבוע
ולבסס את מדיניותם .יש סכנה כי אנשי המקצוע
בתחום בריאות הנפש ישתפו פעולה איתם ויפתחו
אידיאולוגיות טיפוליות תואמות .הניזוק מכל אלה
הוא בסופו של דבר המטופל.
סכנה אחרת בתחום המקצועי קשורה לצורך
בהערכה מקיפה של מצב המטופל .במערכת
לחוצה ,אין זמן להאריך בבדיקה .לרוב יש דרישה
להגיע למסקנות קליניות בתהליך קצר שלא תמיד
מספק .מופעל לחץ לביצוע ראיון קליני קצר ,ולא
תתאפשר חקירה קולטראלית – כאיסוף נתונים
מבני משפחה ,על ילדים ממוסדות חינוך – ואבחון
פסיכו דיאגנוסטי Bilynsky .ו)7( Vernaglia-
מדגישים שהדבר עלול להביא לטעויות אבחוניות
ולטיפולים לא מותאמים.
מתוך חיסכון במשאבים ,יש סכנה שהקריטריון
העיקרי להעסקת עובדי בריאות נפש לא יהיה
איכות הכשרתם ושליטתם במיומנויות מקצועיות
נדרשות ,אלא עלות נמוכה של שכרם ,דבר הנובע
בדרך כלל ממקצועיות מוגבלת .סביר להניח
שהמעסיקים יצמצמו ככל יכולתם את תנאי
ההעסקה של העובדים ,כך שיכנסו לתחום רק אלה
שאין להם ברירה אחרת – אנשי מקצוע צעירים
וחדשים הרוצים ללמוד .אנשי מקצוע ותיקים,
בעלי אפשרויות תעסוקה מקצועית רווחיות יותר
לא ישתלבו במערכות הציבוריות ,ואלה המועסקים
בה יעזבו אותה ,ובכך ייפגע הטיפול.
כדוגמא לאפשרות זאת יכולים לשמש האבחונים
הפסיכודידאקטים לבני נוער הסובלים מליקויי
למידה ,שמטרתם להמליץ על הקלות והתאמות
לבחינות בגרות .שיטת המכרזים ,בה יתרון
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למאבחנים הזולים ביותר ,מביאה לכך שרק
מאבחנים צעירים ומנוסים פחות מוכנים לעסוק
בתחום זה .כתוצאה מכך איכות האבחונים נפגמת,
וכנראה הפרוצדורה האבחונית מתקצרת.

רחב ,כמספר פגישות טיפול גדול יותר .יש תיעוד
נרחב של תופעה זאת בבריאות נפש ( )4,7כברפואה
כללית (ראה  Freemanואחרים שכותבים על
"לשקר בשביל המטופל" .)8-

שאלת הנאמנויות הסותרות

ג .כבוד לאוטונומיה של המטופל  -שאלת
ההסכמה מדעת

מציאות כזאת יוצרת דילמה אתית ממדרגה ראשונה.
עובד במערכת אמור להיות נאמן למעסיקו ,לקבל
ממנו הנחיות מקצועיות ,ולשתף פעולה בהתאם.
מאידך ,אם על פי תפיסתו ,המדיניות פוגעת או
מזיקה למטופל ,הדבר מעמיד אותו במצב של ניגוד
נאמנויות ,שהרי נאמנותו הראשונית חייבת להיות
נתונה למטופל שלו )4( Lazarus .מדגיש את הזיקה
המתפתחת בין מטפל לבין הגורמים המממנים
אותו ,שאינה פשוטה או מתיישבת עם חובת
הנאמנות למטופל .יש לחתור למציאת פתרונות
טיפוליים שיתאימו למדיניות המוסדית אך בעיקר
יסייעו למטופל .כאמור ,החובה האתית הראשונית
של מטפל היא לשמור על טובת המטופל ,וייתכן כי
בנסיבות ארגוניות מסוימות אם נדרש מהמטפל
לחצות קו אדום של מן ההיבט המקצועי ו/או
בפגיעה במטופל ,עליו לסרב או להתנגד.
נראה כי אין מנוס משימוש במושג המשפטי "איש
המקצוע הסביר" ,כלומר כינוס היוועצות של אנשי
מקצוע מנוסים על מנת שיחוו את דעתם על דרישה
מערכתית נתונה ,ויביעו את דעתם על סבירותה ,או
על היותה ראויה .חשוב כי תהליך היוועצות כזה
ייעשה בשיתוף מגוון של אנשי מקצוע על כל היבטיו.
אך הניסיון מלמד גם על תופעה הפוכה ,בה המטפל
מזדהה עם המטופל ומול הממסד .יש ובפעולתו
מול מערכות בירוקרטיות של אילוצים וכללים
קשיחים ,מטה המטפל את המציאות ,ולעתים אף
משקר כדי לעזור למטופל .שהרי אבחנה חמורה
יותר עשויה לזכות את המטופל בסל שירותים יותר
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החוזה הטיפולי חייב להראות בשקיפות תהליכים
טיפוליים צפויים כדי לשתף את המטופל בהחלטה
תוך קבלת מידע מלא על המהלך בטיפול העתידי.
במסגרת קיצוב ואילוצים מערכתיים ,חיוני
שהמטפל ישתף את המטופל באותם אילוצים
ומשמעותם ביחס לתהליך הטיפולי .אם מטופל
זקוק לפסיכותרפיה ארוכת טווח ,המטפל חייב
ליידע אותו ,תוך הנמקה ,על המסגרת המצומצמת
יחסית בה יקבל את הטיפול במערכת ,ועל
אפשרויות הטיפולים האופטימאליים להם נזקק
המטופל על פי מצבו ,גם אם אינם זמינים בסל
השירותים .כלומר נדרשת הצגת הראוי והרצוי
ולא רק הצעה של מה שניתן .גם בכך מקור אפשרי
לנאמנויות סותרות .במקרים כאלה עלול המעסיק
יכול לראות את איש המקצוע כגורם לתסכול
במטופל ,או אף כמסית את המטופל נגד המערכת.
והמערכת מעדיפה "שקט תעשייתי" ,ואולי גם
מטופלים שמודעים פחות לצרכיהם.
הסוגיה קשה יותר כאשר מדובר בחולי נפש
שיכולתם להסכים או להתנגד ,לבחור ולשקול
היא לקויה או חלקית .הם ,ככלל לא יבחינו בסל
שירותים חלקי ,ולרוב אין בידיהם אלטרנטיבות
למה שהמערכת הציבורית מעניקה להם .אמנם גם
כאן על המטפל לגבש לעצמו תפיסה בדבר הטיפול
הסביר ,או האופטימאלי ומה הטיפול הלוקה
בחסר ,ועליו לשתף את מטופלו בדעתו .גם כאן
עולה השאלה של הנאמנות של המטפל למטופל
לעומת המערכת.
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ד .צדק
עקרון זה מתייחס להגינות בסיסית ,שצריכה
להיות מצד המערכת ומצד המטפל ,ברמת הפרט,
בחלוקת המשאבים העומדים לרשותה/לרשותו
עבור המטופלים .אין מציאות חברתית בה למערכת
ציבורית יש האמצעים לטפל בכל הלקוחות ובכל
המציק להם .מציאות הקיצוב ( )rationingקיימת
תמיד .עם זאת הקושי למטופל גדול במיוחד
בתקופות בהן המשאבים מצטמצמים כתוצאה
ממשבר כלכלי או כתוצאה ממדיניות המכוונת על
ידי מניעים כלכליים .השאלה הקשורה בבחירת
הקריטריונים של קביעת סדרי עדיפות ותהליכי
קבלת החלטות כדי שהחלוקה במציאות של
משאבים מוגבלים תהיה צודקת .יש כמובן צורך
להבטיח שמכל שקל שמושקע בטיפול תצמח
תועלת מקסימאלית לרווחת המטופלים.
הקודים האתיים של מקצועות הייעוץ והטיפול
הנפשי בישראל אינם מתייחסים לבעיה זאת.
בקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים בישראל
( )1995אין התייחסות מפורשת לסוגיה .בערכי
המקצוע מצוין "הענקת זכויות ועזרה שווים לכל
אדם" .בעקרונות מנחים מופיע "עשיית כל מאמץ
שלא לדחות לקוח ולא להיות אדיש לסבלו ....גם
במצבים שבהם חסרה יכולת לפתור את בעיותיו או
לספק את צרכיו" כמו כן (פרק " )2עליו לפעול כדי
להבטיח לכל אדם גישה למשאבים ,לשירותים
ולהזדמנויות הנחוצות לו".

מפורשת לסוגיה .בעקרון א' (קודים טובתם
ורווחתם הנפשית של הלקוחות) מצוין ש"במצבים
של ניגוד אינטרסים או כאשר נוצרים קונפליקטים
בין מחויבויות מתחרות ,על הפסיכולוגים לעשות
ככל שביכולתם כדי להגיע לפיתרון שיאפשר להם
למלא את תפקידיהם בצורה אחראית וכדי למנוע
נזק אפשרי או למזער אותו ככל האפשר" .בעיקרון
ד' (אחריות חברתית) מודגש כי "הפסיכולוגים יהיו
מודעים לאחריותם המקצועית והמדעית לקהילה
ולחברה שבהם הם עובדים וחיים".
יש הטוענים שהרצון לקבוע סדרי עדיפויות על פי
מפתח אתי -רציונאלי כלשהו אינו מציאותי והוא
נובע מתמימות יתר ,על פי טענה זאת המציאות
החברתית-פוליטית היא הקובעת .המשתנים
הקובעים בסופו של דבר את קבוצת החולים
שתקבל משאבים הם בעיקר כוח פוליטי ,לחצים
פופוליסטים ,טעם אישי ולעיתים נסיבות חיים
מיוחדות של מקבלי ההחלטות ,אינטרסים
כלכליים ,כחברת תרופות ומוסדות ועוד .במציאות
החברתית הישראלית יש דוגמאות לכך שקבוצות
חולים מסוימות השיגו הישגים ,כשהמודד הוא
ההכללה בסל השירותים על פי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,בזכות יחסי ציבור ,קשרים ועוד.
למרות ההחלטה של וועדה ציבורית שקבעה סדר
עדיפויות בהקצאת משאבים לתרופות במסגרת
סל הבריאות ,יש קבוצות חולים שהצליחו להשיג
מימון ציבורי לתרופות שלא נכללו בסל בזכות
לחצים מתוקשרים היטב כגון שביתת שבת ,צום
ועוד .לא תמיד ברור לצופה מן הצד בצורה לכאורה
אובייקטיבית מדוע מחלה מסוימת או קבוצת

בכללי האתיקה של הרופאים מצוין ,בחובות
כלליות של הרופאים (סעיף " ,)3בהוראותיו
ובפעולותיו הרפואיות ,לא תהיה על הרופא מרות
זולת מצפונו הרפואי".

חולים מסוימת זוכה להיכלל ,ומחלות וקבוצות
חולים אחרות לא נכללו.

בקוד האתיקה המקצועית של הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל ( )2004אין התייחסות

אין להסיק מכך שלא ניתן לנסות לעשות סדר.
נראה כי בחברה דמוקרטית יש לחתור לדיון פומבי
בסדרי עדיפויות ובבנייה של תהליך קבלת החלטה
שקוף וניתן לבחינה על ידי האזרחים /המטופלים.
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בתחום הביואתיקה מדובר על חיפוש עקרונות
לקיצוב בטיפול בבריאות ("health care
" )rationingובארה"ב יש מזה שנים עבודה בתחום
"הטיפול הרפואי המנוהל" (".)"managed care
יש ויכוחים סביב עצם הרעיון של חיפוש עקרונות
כלליים לויסות ולמתן שירותי בריאות .יש הטוענים
שקיים הבדל בין העקרונות שיש ליישם ברמה
הכללית -הציבורית-לאומית ,לעומת הקיצוב
ברמת המטופל הבודד – ברמת מנהל המרפאה
הקובע סדרי עדיפויות על בסיס כוח אדם /התקציב
שבידיו.
יש הטוענים כי לא ניתן לזהות עקרונות כלליים
לקיצוב ,והמאמץ צריך להיות מושקע בכיוון זיהוי
תהליכי קבלת החלטות הוגנים יותר ,בהם יהיה
מעורב הציבור .למרות הסתייגויות אלה ,הוצעו
בספרות עקרונות רבים)9( Cookson and Dolan .
מסכמים את ההצעות העיקריות ,בשלושה סוגים
של עקרונות של צדק:
 .1עקרונות של צורך ( ".)"Needs principles
 .2עקרונות של מקסימיזציה ("principles
.)"Maximizing

 .3עקרונות של שוויון (".)"Egalitarian principles

נדרשים פירוט והגדרה טובים יותר של "צורך
קליני" .לשם כך נעשו ניסיונות יותר ספציפיים
להגדרת המונח "צורך" .למשל נתחים כבדים יותר
מתקציב בריאות הנפש יוקצו לטיפול במטופלים
הסובלים ממחלות נפש ,קרי אלה הסובלים
מפסיכופתולוגיה כבדת משקל לעומת ההקצאה
לטיפול בסובלים מהפרעות נפש קלות יותר ,שאינן
בגדר מחלות הנפש.
איום מיידי של חיי החולה נחשב כדחוף ביותר,
ולכן לפי תפיסה זו הצלת והארכת חיים תמיד
תהיינה פעולות הניצבות בראש סולם העדיפויות.
על פי גישה זאת מטופלים אובדניים יעמדו בראש
סדר העדיפויות למתן טיפול .מדובר ב"כלל הצלה"
(" .)"the rule of rescueהתפיסה הבסיסית
המונחת ביסודה של הגדרה זאת היא שעל החברה
מוטלת חובה לעשות את כל שלאל ידה כדי להציל
את אלה שיש איומים מידיים על חייהם ו/או
בריאותם.
הגדרה אחרת מתייחסת לחובה לצמצם כאב מיידי.
הטענה היא שיש חובה מוסרית בסיסית להפחית
סבל אנושי .מכאן משתמע שיש בהקצאת משאבים
לתת עדיפות לפסיכיאטריה דחופה ,חדרי מיון,
התערבויות במשבר וכו'.

עקרונות של צורך Needs principles -
עקרונות אלה מקובלים בקרב קלינאים הרואים
את עצמם כמומחים בתחום ,ומשתמשים במונח
"צורך קליני" כפיתרון הברור של בעיית הקיצוב.
כך למשל איגוד הרופאים הבריטי קבע בכללי
האתיקה שלו שחלוקת המשאבים תיעשה "לפי
צורך קליני" .אך מינוח זה בעייתי כי אין הגדרה
ברורה מהו צורך קליני .להלכה הסוברניים בתחום
הם אנשי הטיפול ולמעשה יש בקביעה זו מעין
הכרזה שאנשי מקצוע הם המבינים היחידים.
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דרך שלישית ,נדירה יותר ,היא בהסתכלות על
הצורך בבריאות לטווח ארוך .על פי גישה זו נבחן
מהלך החיים המלא של המטופל ולא רק מצבו
המיידי .סדר העדיפויות נקבע על פי הסיכויים
לחיים בבריאות לאורך זמן רב יותר .אלה שמור
מקום בראש סדר העדיפויות .על פי קריטריון זה,
דווקא הסובלים מפתולוגיות הקלות יזכו לסדר
עדיפויות.
יש מי שטוען שהקריטריון לחלוקת המשאבים הוא
היכולת ליהנות מהטיפול ,כלומר ניסיון להעריך מהו
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הרווח הצפוי מהטיפול .ככל שהרווח הצפוי גבוה
יותר כך יעלה אותו חולה בסולם העדיפויות .על
פי קריטריון זה יש לבחון את הפרוגנוזה של המצב
הנפשי לעומת עלות .לעומת זה יש טענות כי עקרון
זה נוגד את הצדק ,כי הוא מתעלם מן הזקוקים
לטיפול יקר – כאשר לשני מטופלים יש סיכויים
שווים להפיק תועלת מטיפול ,ועלות הטיפול באחד
זולה ובשני יקרה ,יש להעדיף החלטה התומכת
במתן טיפול לנזקק לטיפול הזול.

מחלה .המשאבים באים לתקן את עוולת אי-
השוויון הבסיסי .יש לטפל דווקא בחולים הסובלים
מפתולוגיות קשות כדי לתת להם את איכות החיים
הטובה ביותר האפשרית .תינתן עדיפות להשקעת
משאבי בריאות בחולים מקופחים ,כגון לעניים
יותר ,אשר ללא המשאבים הציבוריים לא יזכו
לטיפול ,לעומת אלה הנמנים על שכבות סוציו-
אקונומיות גבוהות יותר שיכולתם לדאוג לעצמם
גבוהה בהרבה.

עקרונות של מקסימיזציה -
Maximizing Principles

עקרון שני בקבוצת זאת הוא השוואת טיב הבחירות
הבריאותיות שאנשים עורכים בחייהם .לפי עקרון

עקרונות אלה מחייבים כי הטיפול יחולק בצורה
שיניב את המקסימום האפשרי של תוצאות טובות.
לפיכך ,יש לטפל במטופל שיזכה ב"כמות הגדולה
ביותר של בריאות" במשך חייו ,יש לקחת בחשבון
תוצאות אפשריות בלתי ישירות של מצבו על
בריאותם של אנשים אחרים ,כבני ביתו ,בן/בת הזוג
וכיו' .עלויות טיפול עקיף ,ולהתחשב גם ברווחים
צפויים כתוצאה מהטיפול ,כמידע שנרכש מטיפול
ניסיוני .תפיסה זאת רואה חשיבות בשאלה מי
מהמטופלים יביא "תועלת" מרבית לגוף החברתי,
ובעקבות זאת "יחזיר" את ההשקעה הטיפולית בו
או "יחסוך" את ההוצאות הכרוכות בטיפול בו ,וכך
כמובן בעזרתו אחרים יוכלו להיעזר .עלפי תפיסה
זאת יש לטפל באנשים צעירים או בילדים במצבים
נפשיים לא חמורים ,בהם הפרוגנוזה טובה .יש כאן
נימה ברורה של מוסר תועלתני על פי משנת בנתאם
וג'ון סטוארט מיל מהמאות ה 18-וה.19-
עקרונות של שוויון Egalitarian Principles -
לפי עקרונות אלה ,יש להשקיע משאבים בבריאות
כדי לצמצם אי-שוויון בבריאות .אחד העקרונות
הוא שכל אדם זכאי לחיים ארוכים ובריאים
באותה מידה .לכן יש להשקיע משאבי בריאות במי
שנמצא בסיכון הגבוה ביותר לחיים קצרים ומלאי
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זה אנשים הבוחרים לחיות בסגנון חיים לא בריא,
כמכורים לסמים ,יזכו לפחות משאבי בריאות.
על פי רוב ,השיקולים הסופיים מהווים שילוב
בין העקרונות השונים ,כאשר כל תפיסה נותנת
לה משקל שונה .אין הלכה פסוקה ,והמסקנות
הנובעות כתוצאה מיישום העקרונות האלה
עשויות להיות שונות ואף סותרות .נראה כי חשוב
כי מקבלי החלטות בכל רמה שהיא השולטים
במשאבים הטיפוליים ,יקבעו סדר עדיפות שיהיה
מעוגן בתשתית של עקרונות ברורים ושקופים
לציבור הלקוחות.
שאלת השקיפות של כל אלה היא חיונית .גם
ברמות גבוהות יותר של קבלת החלטות יש צורך
בשקיפות ,ובעיקר כדי שציבור הלקוחות ישותף בו.
לא ייתכן שיהיו אנשים ,ככל שכוונותיהם חיוביות,
שיחליטו בחדרי חדרים על גורלם של אנשים,
כולל על אפשרות מותם ,מבלי שיתנו דין וחשבון
על החלטותיהם ועל סדרי העדיפות שהם קבעו.
זו המשמעות האתית של הוועדה לסל התרופות,
שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
כך יצטרך לנהוג גם מנהל מרכז לבריאות נפש,
מנהל שרות פסיכולוגי ,מנהל מרפאה .מגיע לציבור
הלקוחות לדעת מי יקבל ומי לא יקבל שרות ,מי
יחכה ולמה וכו'.
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סיכום
אילוצים כלכליים במערכת בריאות הנפש עלולים
ליצור סידרה של בעיות אתיות חמורות שיש לתת
 אין ספק שעל אנשי המקצוע לנקוט.עליהן את הדעת
אקטיבית ולהשפיע על התהליכים כדי-בעמדה פרו
למנוע שהבעיות שפורטו לעיל תפגענה בטיפול
 יש חשיבות. ויכבידו על המטפל,הסביר במטופל
שאנשי מקצוע מן השטח יהיו מעורבים בשינויים
,במערכות טיפוליות הנובעים מלחצים כלכליים
מימדית ורב-שהדברים ילובנו בהסתכלות רב
.שבה שקיפות מקסימאלית,מקצועית

ביבליוגרפיה
. סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי,) וייל (עורכים. אכמון וג. י, שפלר. בתוך ג. אתיקה מקצועית.)2003( . א,) כשר1(
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אווזות המטילות ביציות זהב  -הצעת חוק תרומת ביציות התשס"ז
***

סמדר נוי (קניון)* ,דניאל מישורי** ,יאלי השש

תקציר
בתחילת חודש מאי ש.ז .עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית "תרומת ביציות התשס"ז – ,"2007
המיועדת להרחיב את מצאי הביציות בישראל המיועדות להפריה ולמחקר ,באמצעות הסדרת האפשרות לקבל
תרומת ביציות מנשים תורמות שאינן עוברות טיפולי הפריה בעצמן .המאמר דן בהצעת החוק ,תוך השוואתה
להמלצות הוועדה הציבורית-מקצועית שבחנה את הנושא (וועדת הלפרין) ,שהצעת החוק אמורה הייתה להיות
מבוססת על המלצותיה מ .2001-ההשוואה מתמקדת בעיקר בשלושה תחומים )1( :יעדי התרומה; ( )2הגורמים
האחראיים על מערך התרומות והקצאת הביציות ,תוך דגש על סוגיית הפיקוח על רופאים והיחידות להפריה
המעורבים בתהליך; ( )3ההגנה על התורמות .מהשוואה עולה כי וועדת הלפרין דנה רק בתרומת ביציות למטרות
הפריה ,ונושא המחקר כלל אינו מופיע בדיוניה או בהמלצותיה ,להבדיל מהצעת החוק המאפשרת ייעוד ביציות
גם למחקר בתאי גזע עובריים .וועדת הלפרין הייתה מודעת לניגוד העניינים בהם אמורים מבצעי ההפריות
והיחידות להפריה חוץ-גופית לעמוד מול התורמות – וזאת אף טרם עלתה סוגיית המחקר – והציעה שיחידה
ארצית לתיאום ובקרה תפקח ותנהל את תהליכי התרומה והקצאת הביציות .הצעת החוק ,לעומת זאת,
מעבירה את מרבית סמכויות ניהול התחום לרופאים ביחידות ההפריה עצמן ,למעשה ללא כל מנגנוני פיקוח
ברמה הארצית .בנוסף ,הצעת החוק מצמצמת חלק מההגנות לתורמות שהוצעו על-ידי וועדת הלפרין ,ובכלל
זה ביטוחן נגד סיכונים רפואיים .המאמר מלווה בטבלה המפרטת את עיקרי ההבדלים בין המלצות וועדת
הלפרין לבין הצעת החוק ואת משמעויותיהם.
מילות מפתח :טכנולוגיות פריון ,תרומת ביציות ,מחקר בתאי-גזע עובריים ,ביואתיקה
* סמדר נוי (קניון) היא בעלת תואר  Ph.D.בסוציולוגיה ,ומשמשת מרצה בתחום זה ,ובעיקר בנושאים הקשורים לסוציולוגיה של
הבריאות ושל מקצוע הרפואה ,במכללה האקדמית אשקלון.
** דניאל מישורי ,Ph D. ,מלמד אתיקה סביבתית בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת תל-אביב; מרכז היחידה
לביואתיקה סביבתית (בהקמה) ,המכון הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה ,אוניברסיטת חיפה.
*** יאלי השש ,תלמידה לתואר שלישי במחלקה לתולדות עם ישראל ,אוניברסיטת חיפה.
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ביקורת חקיקה

מבוא
בתחילת חודש מאי ש.ז עברה בקריאה ראשונה
הצעת חוק ממשלתית "תרומת ביציות התשס"ז –
 ."2007הצעת החוק נועדה "להסדיר את ההבטים
השונים הכרוכים בשאיבה ובתרומת ביציות
בישראל ,ואת השימוש בביציות אלה" .היעד
העיקרי של הצעת החוק הינו להרחיב את מצאי
הביציות בישראל ,המיועד להפריה ,באמצעות
פתיחת השער לתרום ביציות לנשים שאינן עוברות
טיפולי הפריה בעצמן .אולם בהצעת החוק מופיע
יעד נוסף ,שמעולם לא עלה לדיון ציבורי רציני
בהקשר לנושא תרומת ביציות ,והוא להרחיב
את מצאי הביציות שיימסרו למחקר בתאי-גזע
עובריים.
הצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה ,אינה
הניסיון הראשון להסדיר בחקיקה את נושא
תרומת הביציות .קדמו לה מספר הצעות ,אולם
אף לא אחת מהן הבשילה כדי חקיקה .בשנת 2000
הוקמה על-ידי שר הבריאות דאז ,הרב בניזרי,
וועדה ציבורית-מקצועית לבדיקת הנושא ("וועדת
הלפרין") ,וזו הגישה כשנה לאחר מכן המלצות
מפורטות לחקיקה .אולם למרות שמדובר היה
בהצעה מפורטת שעסקה בחלק ניכר מהסוגיות
שעולות בהקשר לתרומת ביציות ,ולמרות שבמאי
 2002דובר על הצבעה בקריאה ראשונה בתוך ימים
או שבועות ספורים ,התעכבה בסופו של דבר ההצעה
כשש שנים ,עד להצגתה כהצעת החוק הממשלתית
שעברה כאמור בכנסת בקריאה ראשונה.
 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-
 16על-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
 פרוטוקול מס'  195מישיבת וועדת הכנסת לקידום מעמד האישה
(יו"ר :ח"כ יעל דיין).27.5.2002 ,
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הצעת החוק הנוכחית אמנם מתייחסת למרבית
הנושאים שעלו בוועדת הלפרין ,אך בנושאים
מרכזים רבים תכניה רחוקים מהמלצות הוועדה.
הטענה המרכזית שלנו במאמר היא שהצעת החוק
הנוכחית לוקה בפיקוח על הרופאים המעורבים
בתהליך ובהגנה על הנשים תורמות הביציות,
ובכך היא עלולה להביא לניצול נשים תורמות,
לגרום לסיכונן הבריאותי ואף לעודד סחר בביציות
למטרות הפריה ולמטרות מחקר .במאמר ננתח
את הצעת החוק הנוכחית תוך השוואה בינה
לבין הצעת החוק המקורית כפי שהוגשה על-ידי
וועדת-הלפרין .יש לציין כי לדעתנו וועדת הלפרין
והמלצותיה מזדקרות לטובה בעיקר דרך ההשוואה
להצעת החוק הנוכחית .גם וועדת הלפרין לקתה
בסעיפים אלה ,ולכן איננו נמנעים גם מביקורת
כלפי המלצותיה המקוריות ,בתהליך ההשוואה בין


שני נוסחי החוק.

המצב החוקי כיום והרקע לחקיקה
בישראל מוסדר נושא תרומת הביציות בתקנות
בריאות העם (הפריה חוץ-גופית) ,התשמ"ז.1987-
על-פי התקנות ,שברובן תקפות גם כיום ,תרומת
ביצית תתקבל מתורמת שעוברת טיפולי פוריות
עקב בעיה רפואית ,ושטיפולי הפוריות שלה כוללים
שאיבת ביציות.
הסיבות לאי התרת תרומת ביציות מנשים שאינן
עוברות טיפולים בעצמן הן בעיקרן רפואיות:
תהליך התרומה כרוך בסיכונים בריאותיים שונים,
הנובעים הן מהטיפול ההורמונאלי האינטנסיבי


והן מתהליך שאיבת הביציות (למעשה הזקיקים).

 לדיון שיטתי בוועדת הלפרין ,דיוניה והמלצותיה ,ראה :קניון
סמדר (" :)2006תרומת ביציות :היבטים חברתיים ,אתיים
ומשפטיים" ,רפואה ומשפט ,35 ,עמ' . .190-159
 לוטן ( ,2006הכנסת מחלקת מידע ומחקר יולי  )2006מונה
סיבוכים רפואיים שהוצגו בוועדת הלפרין על-ידי חברת הוועדה ד"ר
חנה קטן ,גינקולוגית בכירה בביה"ח שערי-צדק ,ביניהם תסמיני
גירוי יתר שחלתי בדרגות חומרה שונות ובכלל זה תסחיפים ואי-
ספיקת לב וכליות; סיכון לשיזור השחלה (סיבוב סביב ציר השחלה)
שעלול לגרור צורך בכריתת השחלה; סיכון ליצירת ציסטות והצורך
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הטיפול ההורמוני שניתן במינונים גבוהים מיועד
להגברת "ייצור" הביציות .הורמונים נוספים
מיועדים להבשיל את הביציות .ככל שהטיפול
ההורמוני אגרסיבי ומסוכן יותר ,כך יכול הרופא
המטפל לחלץ יותר ביציות מן המטופלות.
כאמור ,למרות הסיכונים שבדבר נוצר לחץ
לאפשר ,בחקיקה ,תרומה מנשים שאינן מטופלות
בעצמן .נטען שקיים "מחסור" בביציות – שנוצר
מלכתחילה על-ידי החדרת טכנולוגיית ההשתלה
של ביציות בידי רופאים-גינקולוגים ועל-ידי שיווק
טכנולוגיה זו כמענה לבעיות של פריון והשתוקקות
להורות ,כשברקע ערך חברתי גבוה לילודה
בישראל .הלחץ להרחיב את מצאי הביציות
התבטא ,כאמור ,במספר הצעות חוק שהוגשו
בעניין ,וכן בתקנה שהוספה בשנת ( 2001תשס"ב)
לתקנות בריאות העם ,המאפשרת יבוא ביציות
מופרות מחו"ל ,מנשים לא מטופלות .יש להעיר כי
ההליך שהותר ,למרות שנקבעו בו מספר מנגנוני
בשאיבתן; סיבוכים הקשורים להרדמה ולפעולת הדיקור ביניהם
זיהום באגן שעלול לגרום לאי-פריון בעתיד ועלול להביא לכריתת
הרחם ו/או החצוצרות; נזק למעיים ,לשלפוחית השתן ולשאר
איברים פנימיים שיצריך פתיחת בטן; ואף מוות במקרים נדירים.
 אין נתונים מדויקים על מספר הנשים הזקוקות לתרומה .הערכות
(שלא ברור על אלו נתונים הן מסתמכות) מדברות על כאלפיים נשים
(לדיון ביקורתי בעניין ,ראה :קניון סמדר (" :)2006תרומת ביציות:
היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטיים" ,רפואה ומשפט.35 ,
 במאמר מוסגר נציין כי השתלה של ביצית מתורמת איננה פתרון
מובן מאליו מבחינה חברתית לסוגיית העקרות או הפריון ,שהרי
התורמת היא האם הביולוגית של הילוד ולא היולדת .מדובר אם כן
בהחלטה חברתית להתייחס לפרי-הבטן כאל הילד החברתי על פי
ההורות הביולוגית ,ולהעדיפו על פני אפשרויות אחרות כמו אימוץ
(כולל ילדים מחו"ל).
 Amir, Delila. & Benjamin, Orly. Defining Encounter:
Who Are the Women Entitled to Join the Israeli
Collective? Women's Studies International Forum. 20 (56), 639-650; (1997).
Birenbaum-Carmeli, Daphna. 'Cheaper than a Newcomer':
On the Social Production of IVF Policy in Israel.
Sociology of Health and Illness, 26,7, 897-924(2004).
Remennick, Larissa. Childless in the Land of Imperative
Motherhood: Stigma and Coping among Infertile Israeli
Women. Sex Roles, 43 (11-12): 821-841; (2000).
(2006). Carmel Shalev And Gooldin Sigal, The Uses
and Misuses of In Vitro Fertilization in Israel: Some
Sociological and Ethical Considerations. Nashim:A
Journal of Jewish Women's Studies & GENDER ISSUES,
12: 151-176.
 התקנה מאפשרת להשתיל ביציות מופרות שנתרמו והופרו מחוץ
לישראל .בתיקון ,בסעיף  2א נקבע כי :על אף האמור בתקנות  2ו8-
רשאי אדם להשתיל ביצית שניטלה ושהופרתה מחוץ לישראל ,בגופה
של אישה בישראל (בהמשך מתוארים תנאים שונים לתקנה).
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הגנה על התורמות ובעיקר על הנתרמות ,מתעלם
במידה רבה מסוגיית ההגנה על התורמות.
וועדת הלפרין
בשנת  2000החליט ,כאמור ,שר הבריאות להקים
וועדה ציבורית-מקצועית לבחינת הנושא של תרומת
ביציות ,אשר תבחן "את ההיבטים החברתיים,
האתיים ,ההלכתיים והמשפטיים של השיטות
הטיפוליות הקשורות לנ"ל ,בין היתר לתרומת
ביציות מתורמת שאיננה עוברת טיפולי פוריות
עבור עצמה ,וסדרי הפיקוח והרישום הנאותים


הקשורים בתהליך( "...מתוך כתב המינוי).

המנדט הרחב שניתן לוועדה תורגם באופן תמוה
לוועדה שמרבית חבריה (שישה מתוך תשעה)
היו רופאים (מלבדם היו שני רבנים ויוה"מ
משרד הבריאות) .כלומר ,בהליך מינוי הוועדה
ניתנה לפרופסיה הרפואית הסמכות לדון במכלול
ההיבטים החברתיים והאתיים הכרוכים בסוגיית
תרומת הביציות ,תוך אי-הכללתם בוועדה של
אנשי מקצוע רלוונטיים כפילוסופים ,עובדים
סוציאליים ,סוציולוגים ופסיכולוגים.
כתוצאה מכך הפך השיח בוועדה ,שבתחילה נדמה
היה כי הוא פלורליסטי ומכיר בהיבטים החברתיים
והאתיים (כלומר הלא-רפואיים) של העיסוק
בביציות ,לשיח רפואי-אקסקלוסיבי בו ההיבטים
הערכיים עברו רדוקציה לסיכונים רפואיים -
10

שבהם רק הרופאים מוסמכים להחליט.

 כתב המינוי והפרוטוקולים מופיעים באתר משרד הבריאות:
www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htm
 10לסקירה יסודית של דיוני וועדת הלפרין וניתוח השיח בוועדה,
ראה :סמדר קניון ,דניאל מישורי (עתיד להתפרסם)" :שליטה
רפואית ודומיננטיות הרופאים בדיוני הוועדה הציבורית מקצועית
לבחינת נושא תרומת הביציות בישראל".
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המלצות וועדת הלפרין נוסחו כאמור בצורת
הצעת חוק 11שתמציתו 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 .12הצעת החוק גם קבעה את עיקרון
אי-התשלום בגין תרומת ביציות והסתפקות במתן
פיצוי ,שגובהו יוגדר בחוק ,בגין סבל ו"ביטול זמן"
של התורמת ,13וזאת כדי למנוע תקדים של סחר
באברי אדם .נקבעו גם כללים לעניין התשלום
לרופא ולמוסד הרפואי המבצע את ההליך.14
סוגיית הביציות למחקר
בסוף שנות התשעים התחיל בארץ תהליך חקיקה
מקביל לדיון בתרומת ביציות ,שעסק בשיבוט
ובשינוי תאי רבייה .את ההליך יזם חבר הכנסת
חגי מרום לאחר שיבוט הכבשה דולי .מרום ביקש
להציע הצעת חוק מגבילה ,שתמנע שימוש לרעה
בביו-טכנולוגיות החדשות ,אך בלחץ הקהילייה
המדעית התקבל בדצמבר  1998חוק שאסר רק
שיבוט מלא של אדם ,וגם זאת לתקופות מוגבלות
של חמש שנים ,כאשר כל חמש שנים צריך החוק
16 15
להיות נידון ומאושר מחדש, .
 11הצעת חוק ההסכמים לתרומת ביציות התשס"א 2001-במלואה
ניתן לקרוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות
http://www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htm.
ר' ה"ש  9 ,8לעיל.
 12הוועדה 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 ‘וועדת
חריגים' לנושאים שונים.
 13בניגוד לחוסר איסור משפטי (תקנות בריאות העם (בנק זרע),
תשל"ט )1979-והיעדר כל היסוס ביחס לתשלום עבור תרומת זרע.
 14לנקודה 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.
 15חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי
רביה) ,התשנ"ט.1999-
Prainsack, Barbara (2006): "'Negotiating Life': The 16
Regulation of Human Cloning and Embryonic Stem Cell
Research in Israel", Social Studies of Science, 36(2), pp. 173205.

 164׀

גם לאחר שהתקבל החוק ,כאשר נדרשה הכנסת
לדון בנושא השיבוט ,היא הבחינה בין האיסור
על שיבוט אדם לבין ההיתר  -ולמעשה העידוד -
של שיבוט רקמות אנושיות לצרכי מחקר וקידום
טכנולוגיות רפואיות חדשות .כך למשל ,בדיון
שהתקיים בכנסת אמר שר הבריאות נסים דהן את
הדברים הבאים" :על מנת שלא לחסום לחלוטין
את המחקר בתחום הגנטיקה ,החוק משאיר פתח
לעריכת מחקרים וסוגים מסוימים של פעולות
בנושאים אלו... .עבדכם הנאמן מבטיח ,שכל
מחקר בתחום הצלת חיי אדם שעיקרו פיתוח
17
ושיבוט רקמות ,יישקל בכובד ראש ובאהדה".
ההשלכות המעשיות של הנושא  -היינו ,העברת
ביציות למחקר רפואי – לא נדונו בצורה מסודרת.
מאגר הביציות שחוקרים יכלו לעשות בו שימוש
היה עודפי ביציות מתהליכי ההפריה החוץ-גופית,
שהתבצעו בהיקפים גדולים בארץ .השימוש
בעודפים אלה למחקר לא נידון בחקיקה מסודרת,
וכיוון שחוק השיבוט אסר רק על יצירת אדם,
הפרשנות המעשית של חוקרים הייתה שאפשר
להשתמש בביציות עודפות לצורך מחקר 18.פרשנות
זו קיבלה גיבוי משפטי מצד היועצת המשפטית של
19
משרד הבריאות.
 17הישיבה המאה ושמונים ושש של הכנסת החמש עשרה יום רביעי,
י"ט באדר התשס"א ( 14במרס " )2001הצעות לסדר היום הכוונות
לשיבוט אדם בישראל ".
" 18ב 22-במארס  2004התקבל בכנסת חוק איסור התערבות גנטית
(שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון) ,התשס"ד ,2004-אשר
האריך את תוקפו של החוק הקודם בנושא והכניס בו תיקונים.
מלשון החוק המתקן עולה בברור כי אין איסור של שיבוט לצורכי
רפואה ומחקר [הדגש במקור] .כאמור ,שיבוט נעשה מתוך שימוש
בביציות של אשה .נטילת ביציות אשה מוסדרת בתקנות בריאות
העם (הפריה חוץ-גופית) ,התשמ"ז ,1987-המאשרות נטילת ביצית
אשה למטרות רבייה בלבד (הפריה חוץ-גופית והשתלת הביצית
לאחר הפרייתה)".
הציטוט מתוך :שרון פז" :מסמך רקע בנושא שיבוט תאי גזע לצורכי
מחקר ורפואה" ,מוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה ,מרכז מחקר
ומידע של הכנסת.23.3.2004 ,
" 19לדברי היועצת המשפטית של משרד הבריאות ,עו"ד מירה
היבנר-הראל ,אמנם הוצאת הביציות מגוף האישה מותרת רק
למטרת רבייה ,אך לאחר שהוצאה ביצית למטרה זו ,השימוש בשאר
הביציות מותר ,בין לתרומה לנשים אחרות ובין לצורכי מחקר .יש
לציין כי כל שימוש בביצית מצריך את הסכמת האישה ואת אישורה
בכתב .יצוין כי עד כה ,כל הביציות שנתרמו למחקר – שלא למטרות
שיבוט – היו ביציות שאינן מתאימות לצורכי רבייה".
מצוטט ע"פ שיחת טלפון מה 23-במארס  :2004שרון פז" :מסמך
רקע בנושא שיבוט תאי גזע לצורכי מחקר ורפואה" ,מוגש לוועדת
המדע והטכנולוגיה ,מרכז מחקר ומידע של הכנסת.23.3.2004 ,
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אווזות המטילות ביציות זהב

בין נובמבר  2001לנובמבר  ,2005קיימה וועדת
המדע והטכנולוגיה עשרה דיונים בנושא השיבוט.
במהלך הדיונים עסקה הוועדה בנושא מהיבטים
מגוונים – קידום חקיקה ,קידום תעשייה וקידום
הקמת גוף ביו-אתי שיעסוק בסוגיות האתיות
שהנושא מעלה .בסוף  2003התקיים דיון לרגל
העובדה שחלפו כבר חמש שנים מאז חוקק חוק
איסור התערבות גנטית ,והיה צורך לאשרו שוב.
בישיבה זו כבר דובר במפורש על מחסור בביציות
למחקר 20.ד"ר זלינה גרשון ,מנהלת מדעית בכירה
בלשכת המדען הראשי וסגנית יו"ר וועדת הלסינקי
לניסויים גנטיים בבני אדם ,דיווחה כי הוגשו
לוועדת הלסינקי העליונה בקשות למחקרים של
שיבוט רפואי .בקשות אלו נמצאות בדיונים ,כך
דיווחה גרשון ,ממתינות הבקשות להסדרת הנושא
בצורה ברורה ,כיוון שבארץ יש מחסור גדול מאוד
21
בביציות ,והעדיפות בהקצאתן אינה ברורה.
בישיבה זו התריע פרופ' יוסף שנקר ,יו"ר הוועדה
האתית של הפדרציה העולמית למיילדות
וגניקולוגיה ,שההסכמה מדעת המתקבלת מנשים
מהן נשאבות ביציות לצורכי מחקר אינה נלקחת
באופן הולם .גם ד"ר יחיאל בר אילן ,רופא
פנימאי ואתיקן מביה"ח מאיר מחה" :חשוב לציין
שלישראל אין מסורת של בקרת טכנולוגיה...
יש לנו תורה מאוד מתירנית  -כל דבר מותר עד
22

שאסור".

הישיבה החשובה לעניין תרומת ביציות למחקר
התקיימה מייד לאחר אישור הארכת חוק ניסויים
גנטיים ,במארס  .2004בישיבה זו אמר פרופ' יוסף
איצקוביץ ,ראש היחידה להפריה חוץ-גופית בבית
החולים רמב"ם וחוקר מוביל בעולם בתאי גזע
עובריים:
 20ישיבת וועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת ,12.11.2003 ,בנושא
"בחינת הצורך בהארכת תוקף חוק איסור התערבות גנטית".
 21שם.
 22שם.
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"במסגרת החוק הנוכחי שאי אפשר
לשאוב ביציות למטרות מחקר רק
מעודפים ,אז אישה אחת תתרום,
שתיים יתרמו ,ארבע עד שש מדי
פעם .במספרים האלה ובתדירות
שזה יתבצע ,לא נוכל לבצע את
המחקר .שלא יהיו אשליות ,זה
גמר את המחקר .בלי לנקוט צעד
אם המחקר הזה חשוב או לא חשוב,
מעשית ,זה גמר את המחקר .עכשיו
אני רוצה לבוא ולהגיד פה ,יש פה
שני דברים :יש פה ציר הזמן ,לוח
הזמן ... .האנשים מבינים שזה
מחקר מהפכני עם פוטנציאל להביא
מהפיכה דרמטית בחיים שלנו .אז
למה לשים עכשיו מגבלות שאנחנו לא
23
נדע אחר כך איך להסיר אותם?"
סיכום ישיבה זו הופיע באתר הכנסת באופן הבא:
"שאיבת ביציות .נדונה הצעת חוק
שמכין משרד הבריאות להסדרת
תרומות של ביציות .נראה שהוועדה
תכניס שינוי בחוק שיאפשר שאיבת
ביציות גם לצורכי מחקר להפקת
תאי גזע המיועדים למחקר .לפי
החוק החדש גם נשים שאינן עוברות
טיפולי הפריה יוכלו לתרום ביציות
24
להפריה או לצורכי מחקר".
כך התלכדו שני תהליכי החקיקה שהחלו בסוף
שנות התשעים :תרומת ביציות לפריון ,ותרומה
לצרכי מחק בתאי גזע עובריים .בכנסת נראה
שהדיון עבר מהוועדה למעמד האישה לוועדת
המדע והטכנולוגיה ,בדגש על המשמעות הכלכלית
והמחקרית של הביציות 25.לענייננו ,נראה שתהליך
 23ישיבת וועדת המדע והטכנולוגיה מיום  ,24.3.2004בנושא
"תרומת ביציות למחקר".
 24ישיבת וועדת המדע והטכנולוגיה בנושא השימוש בביציות לצרכי
מחקר ,סיכמה :נורית בבניק.22.3.2004 ,
 25לסקירה מקיפה על ההליך הדיוני בנושא הביציות בוועדת המדע
והטכנולוגיה של הכנסת ,כולל ניתוח מעורבות והשפעת רופאים
ומדענים בתהליך ,ראה:
Yali Hashash (forthcoming):"The Medicalization of
Reproduction in Israel", in Daphna Birenbaum Carmeli
and Yoram Carmeli (Eds.): Kin, Gene and Community:
Reproductive Technologies among Jewish Israelis, Bergham
Books, Oxford & New York.
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התאמת החוק לדרישות המחקר נעשה באופן כזה
שמעמד התורמת ומשמעות ה"תרומה" בהקשר
החדש לא קיבלו הגנה מספקת.

המלצות וועדת הלפרין לעומת הצעת החוק
הממשלתית 2007
המלצות וועדת הלפרין "התגלגלו" ,כאמור,
במסדרונות שונים שש שנים ארוכות .לבסוף הוגשה
הצעת החוק הממשלתית שאמורה הייתה להישען
עליהן .כבר בקריאה ראשונית נראים בבירור שורשי
הצעת החוק בהמלצות וועדת הלפרין :עיסוק
בנושאים כגון מי תוכל לתרום (קריטריונים שיגבילו
את אפשרות התרומה ,כגון גיל ומצב משפחתי) ,מי
תוכל לקבל ביציות מתרומה (קריטריונים שיגבילו
את הזכאיות לקבל תרומה ,מבחינות כמו סיבות
לקבלת תרומה וגיל מקסימאלי לקבלת תרומת
ביצית ,מצב משפחתי ,לאום) ,וועדת חריגים
למקרים מיוחדים (לדוגמה אישור תרומה מאישה
נשואה) ,מעמד היילוד והגדרת ההורות ,צורות
השמירה על שורשים גנטיים ,אנונימיות התרומה,
פיצוי התורמות ועוד.
אולם עיון נוסף מגלה פער גדול מאד בין תכני
המלצות וועדת הלפרין לבין תכני הצעת החוק
מ ,2007-זו שכבר עברה בקריאה ראשונה (להלן:
הצעת החוק) ,וזאת בשלושה נושאים עיקריים:
 .1יעדי התרומה
 .2הגורמים האמונים על הפעלת החוק ,הפיקוח
והבקרה על התהליך ועל הרופאים
 .3ההגנה על התורמות
בניגוד לוועדת הלפרין ,שהתייחסה רק לתרומה
לצורך הפריה ,מתברר כי הצעת החוק הנוכחית
מאפשרת ייעוד ביציות גם למחקר ,כשהכוונה היא
למחקר בתאי גזע עובריים .הצעת החוק גם מבטלת
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את קיומה של "יחידת התיאום והבקרה" הארצית
עליה הומלץ בוועדת הלפרין ובכך שומטת ,הלכה
למעשה ,את הקרקע מכוונת הוועדה לאפשר פיקוח
מסוים ‘מלמעלה' על הרופאים בשטח .בנוסף,
הצעת החוק מצמצמת חלק מההגנות שהוצעו על-
ידי וועדת הלפרין (שבחלקן היו תלויות ביחידת
התיאום והבקרה) ,ומגדילה את הסיכוי לניצול
נשים ,לסחר בביציותיהן ולסיכונן הבריאותי.
חשוב לציין כי בניתוח להלן לא נתייחס למכלול
הנושאים המוסדרים בהצעת החוק (כגון רישום
היילוד כדי למנוע נישואיי קרובים ,נושא ההורות
ועוד) ,אלא נתמקד בהיבטים שצוינו לעיל .טבלת
השוואה מפורטת בין ההמלצות וועדת הלפרין לבין
הצעת החוק מופיעה בנספח א'.
 .1יעדי התרומה
למרות שהמלצות וועדת-הלפרין אינן מציינות
את ייעוד התרומה במפורש ,ניתן לומר כי ייעוד
התרומה ,כפי שתפסה אותו הוועדה ,היה הפריה
בלבד .הוועדה כלל לא הזכירה בדיוניה ,שהיו
ממושכים ונגעו במכלול רחב של נושאים ,את
עניין תרומת הביציות לצרכי מחקר .כמו כן,
בפרק ה"פרשנות" מוגדרת התורמת כ"אשה אשר
עוברת תהליך של שאיבת ביציות ,עם או בלי גירוי
שחלתי הורמונאלי קודם לשאיבת הביציות ,לשם
הפרייתן והשתלת ביציות ,כולן או חלקן ,באברי
26

הרביה של אישה "נתרמת".

לעומת זאת ,הצעת החוק מגדירה ,כבר בפרק
ה"פרשנות" ,כי החוק בא לקבוע הוראות גם לגבי
"תרומת ביציות למטרות מחקר" ( .))2( 1בדברי
ההסבר להצעה נאמר אמנם כי "עיקרו של החוק
מוצע להסדיר תרומת ביציות לצורכי הולדת ילד"
אך מיד בהמשך נאמר כי "ואולם נקבעו בו גם
 26הציון של "חלקן" נובע ,כנראה ,מהעובדה שלא כל הביציות
המתקבלות הן תקינות.
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אווזות המטילות ביציות זהב

הוראות המאפשרות ,בתנאים מסוימים ,שימוש
בביציות שנתרמו כאמור ,גם למטרת מחקר" (עמ'
 .)292על אותם "תנאים" נרחיב בהמשך.

לפקח על קיום החוק (סעיף ( 8ז)) .היא גם אמורה
הייתה למנות נציג מטעמה בכל מחלקה מוכרת
(סעיף ( 8ב)).

 .2הפעלת החוק ,בקרה ופיקוח

עם זאת ,חשוב לציין כי המלצות הוועדה באשר
ליחידת התיאום ,מעבר לכך שהן מכניסות למערכת
‘עין נוספת' ,נותרות עמומות ומעורפלות :מנוסח
המלצות וועדת הלפרין לא היה ברור אם ליחידה
יש סמכויות לעניין הקצאת הביציות או שסמכות
זו נותרת בשליטת היחידות .מסקנות הוועדה גם
לא התייחסו לאפשרות של בקרה ופיקוח על כמות
הביציות שנשאבו מאישה ,ולהעמדתה בסיכון
רפואי .כמו כן סוגיית "ההסכם" (סעיף  )1( 2עם
התורמות לא הוגדרה בצורה ברורה ולמעשה גם
חתימה על מסמך שאיננו הסכם ממש אלא טופס
הסכמה מדעת ,היה עולה בקנה אחד עם נוסח
המלצות וועדת הלפרין .בעייתיות נוספת גלומה
בעובדה שההמלצות לא התייחסו להקמת מערכת
ניטור ארוכת טווח ,במסגרת יחידת התיאום
והבקרה ,שתוכל לאתר כשלים כגון יחידות או
רופאים "בעייתיים" ,יחידות שהיו בהן מקרים
חריגים של כשל-שחלתי וכו' .גם תפקיד ה"נציג"
של ועדת התיאום והבקרה במחלקות המבצעות
השתלה לא נקבע במפורש ,כולל זהותו או הליך
מינויו .בהחלט ייתכן שנציג יחידת התיאום היה
בסופו של דבר בעל תפקיד מתוך היחידה עצמה.

וועדת הלפרין בקשה למסד את הפרקטיקה של
תרומת הביציות באמצעות גורם מפקח ברמה
הארצית ,חיצוני למערך הרופאים בשטח .בדרך
זאת בקשה הוועדה לצמצם את מעורבות הרופאים
בתהליך ההתרמה לרמה הקלינית בלבד ,ולצמצם
את שליטת הרופאים בשטח על הקצאת הביציות.
בהקשר זה חשוב לזכור כי ביציות הן מצרך יקר ערך,
כשלרופאים ולמרכזי ההפריה (שחלקם פרטיים)
יש עניין כלכלי בשליטה על הנושא (לדוגמה ,עניין
להקצות ביציות לפי סדרי עדיפויות משלהם .בכך
בקשה הוועדה גם למנוע מצב של ניגוד עניינים ,בו
חובת הנאמנות של הרופא לתורמת עלולה לעמוד
במבחן .חשוב לציין ,עם זאת ,שהמלצות הוועדה
היו מוגבלות ואין הן מספקות הגנה מלאה על
התורמות.
הניסיון לצמצם את המעורבות והשליטה של רופאים
ויחידות הפריה בתהליך התרומה הובילו להמלצה
לפיה ארגון וניהול מערך התרומות לא יתקיים
במסגרת היחידות הרפואיות הפרטניות עצמן אלא
יועבר למה שהוגדר כ"-יחידה ארצית לתיאום
ובקרה של תרומת ביציות" .היחידה אמורה הייתה
לקבל לידיה את בקשות הנשים המעוניינות לתרום
ושל נשים המבקשות תרומה (סעיף ( 8א)) ,לקבל
חוות-דעת רפואיות לגבי התורמות (סעיף ,))12( 2
לגבי הנתרמות (סעיף  ,))14( 2ולגבי היילוד (סעיף
 ,))16( 2לערוך הסכם ,בכתב ,עם התורמות (סעיף
 ))1( 2ועם הנתרמות (סעיף  ,))2( 2לשלם לתורמות
(סעיף ( 8ג)) ,לקבל תשלומים מן הנתרמות (סעיף
( 8ד)) ,לבטח את התורמות מפני נזקים שאינם
מכוסים בחוק הביטוח הממלכתי (סעיף ( 8ו)),
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לפיכך נראה כי עיקר תפקידיה של יחידת התיאום
הצטמצם לפי נוסח וועדת הלפרין לנושאים
פורמאליים ובירוקראטיים (רישום ותיעוד) .אולם
מנגד ניתן לומר כי היה כאן שרטוט של מנגנון
שניתן היה ליעלו ולשפרו בכיוון של הגברת הפיקוח
על הרופאים ,ובעיקר הגנה טובה יותר לתורמות.
בהצעת החוק הממשלתית הנוכחית ,לעומת זאת,
עניין זה נשמט לחלוטין .למעשה ,סמכויות יחידת
התיאום מבוזרות ,והן הועברו למה שמוגדר

׀ 167

ביקורת חקיקה

כ"רופאים אחראים"  --מנהלי המחלקות המוכרות
או סגניהם .דהיינו התשתית הרעיונית לעיצובו
המוסדי של התחום על בסיס ארצי כולל (על כל
פגמיה) ,מושעית .מי שהופך לדמויות המרכזיות,
בעלות הסמכות לנהל את ולפקח על התנהלות תהליכי
התרומה וההקצאה ,הם מנהלי המחלקות והיחידות,
על כל המשתמע מכך .הרופא האחראי (מנהל/סגן
מנהל המחלקה) הוא הגורם המאשר (בהתאם לעמידה
בתנאים ,כגון גיל ,מצב משפחתי ,תרומות קודמות,
הסכמה מדעת) ,את שאיבת הביציות מהתורמת
(סעיף  ,)12והוא האמון (ושוב  -תוך עמידה בתנאים
פורמאליים) על הקצאת הביציות (סעיף .)14
חלק משמעותי נוסף מארגון הפרקטיקה מועבר
לרופא המטפל .הרופא המטפל הופך להיות ,הלכה
למעשה ,הגורם הבלעדי (למעט במקרים הדורשים
וועדת חריגים) הנמצא בקשר עם התורמות בכל
שלבי התהליך (החל בבקשה לתרום ,וסביר להניח
שלעתים גם לפניה ,ועד לרגע בו היא אמורה
להחליט מה ייעשה בביציות שתרמה) .הרופא
המטפל הוא המסביר לתורמת הפוטנציאלית את
הסיכונים הכרוכים בתרומה (סעיף 12ב ( .))2הוא
זה מולו התורמת חותמת על כתב ההסכמה (לאחר
לפחות שלושה ימים ממסירת טופס ההסכמה
לידיה) והוא המקבל את הסמכות להיות משוכנע
כי היא מעוניינת לתרום מתוך דעה צלולה וללא
לחצים מוקדמים (סעיף 12ב ( .))4הרופא המטפל
הוא גם זה שמוסר לאישה מידע על הביציות
שנשאבו מגופה (סעיף ( 13א)) ,ובפניו היא אמורה
להחליט אילו שימושים ייעשו בביציות.
ניתן אם כך לומר ,שהצעת החוק לקחה את
הגורמים שעלולים להימצא בניגוד עניינים עם
טובת התורמת ,והפכה אותם לאחראים על
ניהול תהליך התרומה .בניגוד לכוונה לצמצם
את המגע בין התורמת לרופא המטפל ולמחלקה,
כפי שביקשה לעשות וועדת הלפרין ,הצעת החוק

 168׀

הממשלתית הנוכחית ממסדת ומעמיקה קשר
ממושך יחסית בין האישה לרופא המטפל ,באופן
שמעצים את כוחו של הרופא המטפל מול התורמת.
החוק משרטט תהליך מסוכן ,ולא כל שכן בעייתי
מבחינה אתית .ונפרט:
התהליכים של בקשה לתרומה וקבלת תרומה הם
פנימיים ,בתוך היחידות העוסקות בהפריה ,ולמעשה
נעשים ללא פיקוח ובקרה מלמעלה .המשמעויות
של מיסוד תרומת הביציות באופן זה הן:
• כל יחידה תוכל לתפקד כמעט כ"יחידה סגורה"
מבחינת תהליכי גיוס תורמות ,ביצוע ההתרמה
והקצאת הביציות ,וכל זאת ללא פיקוח
משמעותי.
• החשש מניגוד עניינים (רפואי מול כלכלי)
בהתייחס לתורמת – עולה.
• לרופא המטפל ולרופא האחראי יש עניין משותף
בתהליך ולכן הסיכוי לפיקוח אמיתי הוא
קלוש.
• גובר החשש מניגוד עניינים ,רפואי מול כלכלי
או מחקרי בהתייחס לתורמת.
• לרופא המטפל ולרופא האחראי עניין משותף
בתהליך ולכן הסיכוי לפיקוח אמיתי פוחת.
• יהיה קשה לפקח על מספר הביציות שמופנה
"בסופו של דבר" למחקר.
• יהיה קשה לפקח על מספר הביציות שמופנה
"בסופו של דבר" למחקר.
• תיפתח אפשרות לסחר בלתי פורמאלי בביציות,
במסגרות ביטוח פרטי או טיפול פרטי של
רופאים.
• קשה להימנע מחשש לחוסר שקיפות בהקצאת
ביציות לנזקקות לתרומה.
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וועדת החריגים
נושא נוסף בו בולטת התעצמות שליטת הרופאים
על תהליך התרומה הוא וועדת החריגים .הן
בוועדת הלפרין והן בהצעת החוק הנוכחית נקבעו
וועדות חריגים שתפקידן לדון במקרים "'יוצאי-
דופן" (כגון תרומה לא אנונימית; תרומה מבנות
דת שונה; תרומה מאישה נשואה) 27.וועדת
הלפרין ביקשה לעצב את וועדת-החריגים כוועדה
"מרוסנת" מבחינת כוח הרופאים ,על-ידי הגדרה
מאוזנת של הרכב החברים בוועדה ועל-ידי הגדרת
סמכויות ברורה .הצעת החוק הממשלתית,
לעומת זאת ,מעצבת את הרכב הוועדה ואת דרך
התנהלותה בצורה שמעניקה יכולת משמעותית
לרופאים לקבוע את תהליך קבלת ההחלטות
ובמידה מסוימת את תכניהן.
וועדת הלפרין המליצה על וועדה בת חמישה חברים:
רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה ,פסיכולוג קליני,
עובד סוציאלי ,איש ציבור שהוא משפטן ואיש דת
לפי דתם של התורמת והנתרמת .יו"ר הוועדה
אמור היה להיבחר על-ידי שר הבריאות מבין
כלל החברים ,ונקבע כי המניין החוקי לישיבה של
וועדת החריגים ימנה לפחות ארבעה חברים .כן
נקבע כי הוועדה תכלול לפחות שני חברים מכל
מין ,וכי החלטות וועדת החריגים יתקבלו ברוב
קולות מיוחס ,דהיינו אם יהיה יותר ממתנגד אחד
לבקשה ,היא לא תאושר.
 27סמכויות ווועדת החריגים ע"פ וועדת הלפרין :לאשר תרומת
ביצית מתורמת שהינה קרובת משפחה של הנתרמת ,אם הוועדה
שוכנעה שדתה של הנתרמת אוסרת עליה לקבל תרומה ממי שאינה
קרובה (סעיף ( 5א)); לאשר תרומת ביצית ממתנדבת נשואה אם
הוכח כי עקב סיבות דתיות או עקב חוסר תורמת לא נשואה ,אין
לנתרמת אפשרות לקבל תרומת ביציות מתורמת שאינה נשואה
(סיף ( 5ב)); לאשר ביצוע תרומת ביציות ללא אנונימיות ,ובתנאי
שהסכימו לכך גם התורמת וגם הנתרמת ,ובלבד ששוכנעה הוועדה
ששיקולים רפואיים ,חברתיים או דתיים עומדים בבסיס הבקשה
לויתור על אנונימיות.
יש להעיר בנקודה האחרונה כי כאן רב הנסתר על הגלוי ,ועולה
החשש שמא נטמן כאן אחד הזרעים לסחר בביציות ,שהרי כשמדובר
בקרבה משפחתית לא נראה כי העניין הוא מסחרי ,אולם כשלא
מדובר בכך ,וכשהטעמים הינם "חברתיים" גמישים ,יש סיכון
לפתיחת השער לתרומות שהמניע להן הוא תשלום.
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הצעת החוק הממשלתית מ ,2007-לעומת זאת,
מגדירה שישה חברי וועדה ,ביניהם שני רופאים.
כמו כן נקבע שיו"ר הוועדה יהיה רופא (מומחה
לגינקולוגיה ששימש בעבר ראש מחלקה או יחידה
בבי"ח העוסק בפריון/מיילדות) .בדומה להצעת
וועדת הלפרין ,החברים הנוספים בוועדה הם,
פסיכולוג ,עו"ס ,משפטן ואיש-דת .אולם ,בשונה
מהמלצות וועדת הלפרין ,הצעת החוק קובעת רק
כי נדרשת "חלוקה מגדרית ‘הולמת'" של חברי
הוועדה ,מבלי להגדיר מהי חלוקה "הולמת" .נקבע
כי סדרי העבודה של הוועדה ,ככל שלא נקבעו על-
ידי שר הבריאות ,יקבעו על-ידי וועדת החריגים
עצמה (סעיף ( 22ג)) ,כשהחוק איננו מחייב מניין
חוקי להתכנסות הוועדה ,או מגבלה של מתנגד
אחד להחלטה .כלומר ,לא רק שמספר הרופאים
בוועדה גדל ולא רק שהוגדר מראש כי אחד
הרופאים ימונה כיו"ר ,אלא שעל פי הצעת החוק
ייתכן מצב בו חברי הוועדה האחרים כלל לא יגיעו
לישיבות (חברות פורמאלית בלבד – כיוון שאין
חובת קוורום) ,כשאת ההחלטות יקבלו בפועל
היו"ר (רופא) וחבר נוסף (הרופא הנוסף) .לעניין
סמכויות הוועדה הוסיפה הצעת החוק קריטריון
חשוב :הוועדה תורשה לדון ,בנוסף על כל שהוצע
בהמלצות וועדת הלפרין ,גם בכל בקשה שלא עמדה
מלכתחילה בתנאים לדיון ,אך שהופנתה אל וועדת
החריגים על-ידי רופא אחראי שסבר כי יש לדון
בה .גם בכך יש טעם לפגם ,כשלא קשה לראות מצב
בו יושב-הראש הוועדה ,ששימש כמנהל יחידה/
מחלקה בעבר ,יטה להיענות לבקשות עמיתים.
 .3הגנה על תורמות
דיוני וועדת הלפרין מראים את מודעות חבריה
לעובדה שתרומת ביציות היא פרקטיקה המגלמת
בתוכה סיכונים משמעותיים לתורמת ,שביציות
הן "מצרך" יקר ערך בשוק ההפריות ,ומכאן הדרך
לסחר בביציות קצרה .בכך יש חשש לניצול נשים
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לתרומה שאינה מרצון חופשי ,ו/או חשש לסיכון
מבחינה רפואית לשאיבת כמות גדולה ככל האפשר
של ביציות .המודעות לבעייתיות זו הובילה את
חברי וועדת-הלפרין לדיון בדרכים ליצירת חסמים
שיצמצמו סיכונים אלה .ואכן ,בהמלצות הוועדה
ניכר ניסיון ליצור הגנות על התורמות  --בנוסף
לניסיונות להגבלת מעורבותם הרופאים המטפלים
וליצור מערך בקרה ופיקוח "מלמעלה" .החסמים
שהוצעו ע"י הוועדה נגעו לנושאים הבאים)1( :
אזרחות התורמת; ( )2כשירותה הרפואית; ()3
ביטוח; ( )4קבלת הסכמה מדעת; ( )5הגבלות על
"התוצרת" ועל השימוש שייעשה בה; ( )6הגבלות
הקשורות לתשלום.
 .1אזרחות התורמות
וועדת הלפרין המליצה כי תרומת ביציות תיעשה
רק על-ידי תורמות שהן אזרחיות ישראל ,וזאת,
כפי שעלה מדיוני הוועדה ,כדי למנוע ניצול נשים
תושבות שאינן אזרחיות .המחשבה הייתה כי
הסיכוי שנשים אלה יהיו חשופות למניפולציות
ולניצול ,הוא גבוה יותר .בנוסף ,נטען בדיונים כי
היכולת של גורמים בעלי אינטרס כלכלי "לייצר
תושבות למיניהן" ,שלמעשה מראש ייועדו לתרום,

שהוסמך על ידו ואושר על-ידי מנהל בית החולים)
שוכנע כי אין סכנה לבריאות התורמת (אם כי יש
לומר כי תפקידיו וסמכויותיו של הרופא האחראי
אינן מוגדרות ,דבר שהותיר פתח רחב ביותר
לפרשנות נוחה לרופאים לשלוט בתהליך) .בנוסף,
נקבע כי הגירוי השחלתי יעשה תוך הקפדה על כללי
הזהירות המתחייבים למניעת גירוי יתר.
הצעת החוק הממשלתית הנוכחית ,לעומת זאת,
אינה מתייחסת לחוות-דעת רפואית ,לא כל שכן
לכזו שתוגש ליחידה ארצית כלשהי ,שהרי זו
נעלמה כליל .ההצעה קובעת כי התנאי הרפואי הוא
ש"-הרופא המטפל ווידא כי הפעולה של שאיבת
ביציות איננה כרוכה בסיכונים לתורמת המתנדבת
החורגים מן הסיכונים הרגילים הכרוכים בפעולה
מסוג זה" (סעיף  12ב  .)6משמעות הדבר היא כי
"וידוא" זה יכול שיקבע על-ידי כל אחת מיחידות
ההפריה ,וללא כל פיקוח ,פרט לבקרת עמיתים
ולפיקוח הרופא האחראי .כמו כן אין בהצעת החוק
מגבלה על הגירוי השחלתי.
 .3ביטוח

עלול להיות משמעותי (כחלק מסחר כולל בנשים).
הצעת החוק הממשלתית ,לעומת זאת ,מרחיבה
את מעגל התורמות וכוללת בו גם תושבות ,על
המשתמע מכך.

וועדת הלפרין קבעה שהתורמות יבוטחו על-ידי
יחידת התיאום בביטוח רפואי שיכסה נזקים
העלולים להיגרם בשל התרומה ,שאינם מכוסים
בחוק הביטוח הממלכתי .נושא הביטוח כלל אינו
מופיע בהצעת החוק הממשלתית.

 .2כשירות רפואית של התורמות

 .4הסכמה מדעת

וועדת הלפרין המליצה שתנאי לתרומה יהיה חוות-
דעת רפואית ,שתהיה ערוכה לפי פרוטוקול מיוחד
ואחיד ,שתוגש ליחידה הארצית לתיאום ובקרה
של תרומת ביציות .תנאי נוסף אותו קבעה הוועדה
הוא כי גם הרופא האחראי (מנהל מחלקה או מי

וועדת הלפרין המליצה שתנאי לתרומה יהיה טופס
הסכמה מודעת עליו תחתום התורמת הפוטנציאלית,
שיכלול "הסבר מלא על כל הסיכונים הכרוכים
בתרומת ביציות ,לרבות :סיכוני תמותה ,סיכוני
תחלואה ,סיכוני פגיעה  -חלקית או מלאה  -בכושר
הפוריות או בסיכויי ההולדה ,העלולים להתרחש

28

 28בנוסף המליצה הוועדה שגיל התורמות יהיה  ,20-35כדי למנוע
תרומה מנשים צעירות שאולי אינן בשלות נפשית לתרום.
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כתוצאה ישירה או עקיפה של תרומת הביציות".
עם זאת ,הוועדה לא פירטה מי ,אם בכלל ,יהיה
אמון על מתן ההסבר ,וניתן לפרש את המלצותיה
בצורה מצמצמת (למשל ,לא יהיה זה בלתי מתקבל
על הדעת שההסבר יהיה מפורט בטופס ההסכמה
עליו תתבקש לחתום).
בהצעת החוק הממשלתית מופיע נוסח "רזה"
בהרבה להסכמה מדעת :המלצת החוק מדברת
רק על "פירוט הסיכונים הרפואיים הישירים
והעקיפים הכרוכים בשאיבת ביציות" (סעיף 12
ב  2א) .עם זאת ,יש לציין בחיוב כי הצעת החוק
מציינת כי על הרופא המטפל להסביר לתורמת,
בעל פה ,את הסיכונים.
הצעת החוק מטפלת גם בנושא שלא היה רלוונטי
בהמלצות וועדת הלפרין :ההחלטה כיצד להשתמש
בביציות לאחר שנשאבו ,זאת בשל השימושים
האפשריים הנוספים  -למטרות מחקר .על פי נוסח
הצעת החוק ,ההחלטה בעניין נתונה לאישה (כמה
מהביצות ייועדו להפריה ,להקפאה ,לשימוש עתידי
עבור האישה ,למחקר או להשמדה) .אולם יידוע
האישה בדבר האפשרות לתרום ביציות למחקר
נעשה רק לאחר שאיבת הביציות (סעיף  13א).
כלומר ,משתמע כי הרופא יכול מראש לקצור מספר
רב של ביציות ולאחר מכן לשכנע את התורמת לייעד
את הביציות ה"עודפות" למטרות שונות ,כשתנאי
הוא שהביציות להשתלה יהיו לפחות מחצית מכלל
הביציות .כך ,למרות שבמבט ראשון נראה כי מדובר
בפעולה "ליברלית" ,המשתפת את האישה בהחלטה,
מתחייבת השאלה הבסיסית מדוע לא צוינה
האפשרות לתרומה למחקר מראש – עוד לפני ביצוע
הליך שאיבת הביציות .עולה חשש סביר כי התשובה
היא כי גילוי מידע מלא בעניין זה עלול להקטין את
מוכנות התחילית של נשים לתרום ,או להגביל את
מספר הביציות שהן מוכנות לתרום .לאחר שנשאבו
כבר הביציות ,יהיה קל יותר להשיג את הסכמת
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האישה ,כשהדבר תלוי במידה רבה בצורת ההסבר
של הרופא ,ומדרך הצגת העניין .ואין צורך בהבאת
מגוון הדוגמאות האפשריות.
 .5הגבלות על "הייצור והתוצרת" ועל השימוש בה
וועדת הלפרין המליצה להגביל את מספר הפעמים
בה תוכל אישה לתרום לשלוש פעמים; המליצה
על טווח זמן ממושך יחסית של לפחות חצי שנה,
בין תרומה לתרומה; הגבילה את מספר הנשים
שיוכלו לקבל ביציות מתרומה אחת לשלוש נשים;
והגבילה את כמות הצאצאים שייולדו מתורמת
אחת לשבעה .כמו כן ,הוועדה המליצה שהביציות
שנתרמו תיועדנה להשתלה רק לאזרחיות
ישראליות ,ורק בישראל וכי נשים תורמות לא
תוכלנה לתרום ,אלא במקרים חריגים ,עבור נשים
ספציפיות – קרובות משפחה בלבד .יש להדגיש כי
לא נקבעה כל מגבלה לגבי מספר הביציות שניתן
"להפיק" בכל תרומה .עניין זה קריטי עקב העובדה
ש"תפוקה" גדולה יותר של ביציות מחייבת טיפול
הורמוני אגרסיבי יותר.
הצעת החוק ,לעומת זאת ,אינה מגבילה את כמות
הצאצאים שייוולדו מתורמת אחת ,היא קובעת כי
הביציות שנתרמו תיועדנה להשתלה גם לתושבות,
היא קובעת קשת רחבה יותר של מצבי בהן נשים
תוכלנה לתרום לנשים ספציפיות ,ולא רק לקרובות
משפחה ,והיא קובעת ,בתנאים מגבילים (אישור
המנהל לאחר התייעצות עם וועדת הלסינקי
העליונה) כי ניתן יהיה לייצא ביציות למחקר.
הצעת החוק כמובן איננה מתקנת את ליקויי
המלצות וועדת הלפרין בעניין היעדר המגבלה על
מספר הביציות שניתן לקצור בכל תרומה.
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 .6מניעת סחר באמצעות הגבלות הקשורות
לתשלום
הוועדה המליצה כי לא תשולם "תמורה" עבור
התרומה ,אלא "פיצוי" על עצם התהליך  -על נזק,
סבל ,ביטול זמן ,אובדן הכנסה או הפסד זמני של
כושר ההשתכרות .הוועדה גם המליצה שהפיצוי
יהיה אחיד 29.הוועדה גם המליצה שלא ישולם כל
תשלום לרופא או למוסד הרפואי עבור התרומות,
ושלא ישולם כל תשלום על השתלת עוברים
מתורמת ,מעבר לתשלום המקובל עבור הפעולה
הרפואית.
הצעת החוק הממשלתית לא תיקנה דבר מן החסר
בהצעת וועדת הלפרין בסוגיה זו .בעקבות וועדת
הלפרין קבעה הצעת החוק שלא תשולם "תמורה"
עבור התרומה אלא "פיצוי" על התהליך (סעיף 41
א) ,אם כי פליטת קולמוס (?) מאירת עיניים בדברי
ההסבר לחוק מציינת כי "החוק המוצע אף קובע,
כי תורמת תהיה זכאית לתגמול מן המדינה ,בעד
התרומה" (עמ'  .)293יש לציין כי למרות שהפיצוי
הוא על התהליך ,סעיף 42ב לחוק קובע כי במידה
ולאחר קציר הביציות ולפני הפרייתן תחזור בה
התורמת ממוכנותה לתרום להפריה ,היא לא תקבל
את הפיצוי שהיה לכאורה בגין התהליך .משתמע
ברמיזה כי הפיצוי הוא בגין הביציות עצמן.

ומחקר ,ועולה החשש מגידול משמעותי בהיקף
התרומות – לכאורה להפריה – כדי לאפשר הקצאה
של מספר גדול יותר של "עודפים" למחקר.
לדעתנו ,יש לנהל דיון נוסף בהצעת חוק זאת,
ולשנותה בה חלקים משמעותיים ,ובעיקר אלה
שבסעיפי ההגנה על התורמת והפיקוח על הגורמים
הרפואיים והמחקריים המעורבים בתהליך 30.יש
להגדיר בבירור כי מטרת הצעת החוק היא ,בין
השאר ,להגן על נשים התורמות ביציות מניצול
ומסיכונים רפואיים 31.כך ,לדוגמה ,ראוי לשקול
הגבלת מספר הביציות (הזקיקים) שמותר לשאוב
מתורמות .הצעת החוק ,בניסוחה כיום ,אינה
מונעת שאיבה של עשרות ביציות ,ובמובנים
רבים אף מעודדת אותה .יש להחזיר את נושא
הביטוח לנשים תורמות ביציות מפני סיכונים
רפואיים הכרוכים בתרומה – המופיע בהמלצות
וועדת הלפרין – ולכלול חובת גילוי רחבה בכל
הקשור להסכמה מדעת לתרומה למחקר ,בטופס
שינוסח גם על-ידי ביואתיקנים .סוגיית הפיקוח
קריטית לניהול ראוי של מערכת התרומות ,וחיוני
שהדבר ייעשה באמצעות מנגנון ארצי שימנע ביזור
האחריות ליחידות ולאישים שעלולים לעמוד במצב
32
של ניגוד עניינים בסוגיות אלה.

דיון
מההשוואה בין המלצות וועדת הלפרין לבין נוסח
הצעת חוק תרומת ביציות ,התשס"ז –  2007עולה
כי האחרונה לוקה בשני עניינים עיקריים :הפיקוח
על רופאים ,וההגנה על תורמות .עלול להיווצר
ניגוד עניינים אצל הגורמים המטפלים בכל הכרוך
במיקסום מספר הביציות הנשאבות להפריה
 29כשלתורמות העוברות טיפולי הפריה עבור עצמם יינתן "פיצוי"
בגובה של  50%מזה של תורמות שאינן עוברות טיפולי הפריה בעבור
עצמן.
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 30יתכן שנכון יהיה לחזור ולדון בהצעת חוק זאת גם בוועדה לעניין
מעמד האישה בכנסת ,מקום בו החלה את גלגוליה.
 31בדברי ההסבר להצעת החוק של ח"כ אראלה גולן ואחרים מ-
 ,2005לדוגמא ,נאמר כי:
"...הנשים עלולות לקבל מידע חלקי או כוזב
בדבר מספר הביציות שיישאבו או נשאבו מהן ,או
בדבר הסיכון שכרוך בטיפול .חמור מכל ,המצב
מעודד סחר בביציות בו נשים רבות נחשפות,
ללא ידיעתן ,לסיכון בריאותי עד כדי סיכון
חיים תוך קבלת כמויות הורמונים גדולות על
מנת שיהיה אפשר לייצר כמויות מסחריות של
ביציות להעברה לנשים אחרות" .מתוך :הצעת
חוק פ ,2005 3459/ח"כ אראלה גולן ואחרים.
דברי הסבר.
 32חלק מההמלצות לעיל מופיעות גם בטיוטת נייר עמדה" :הצעת
חוק תרומת ביציות :מידע לשם קביעת עמדה" ,מטעם ארגון אשה
לאשה ,סניף חיפה.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 36יוני 2007

אווזות המטילות ביציות זהב

לקראת דיון נוסף בהצעת החוק
כזכור ,בנושא החשש מסחר בביציות התרכזה
וועדת הלפרין בקצה של התורמת  --באמצעות
הגדרת הביציות כ"תרומה" והתגמול בגינן
כ"פיצוי" על התהליך .הגדרת התמורה כ"פיצוי"
אפשרה לקבוע תו מחיר נמוך לביציות – כשליש
ומטה מעלותן בארה"ב .אולם בכך לא נפתרה
סוגיית מסחור הביציות ,שהרי יש לתת את
הדעת לכל שלבי התהליך ,כשאינטרסים כלכליים
ומחקריים אחראיים לניצול חלק הולך וגדל
מהביציות הנשאבות מנשים תורמות.
החוק לכאורה מאוד ברור בסוגיית הסחר בביציות,
והוא מגדיר אותו כעבירה פלילית .עם זאת ,אין
בחוק מנגנון יעיל שימנע מסחור של הביציות,
להבדיל מסחר ישיר בהן .זאת ועוד ,הסנקציה
החוקית על שורה של עבירות הכרוכות באי מתן
מידע מלא או מתן מידע כוזב על מספר הביציות
שנשאבו מתורמת או על אופן הקצאתן היא קנס
בלבד  --ואלה עבירות המאפשרות בפועל סחר
בביציות .וזאת ,מעבר לעובדה שחוק בנושא רגיש
כל כך אמור היה לייצר מנגנונים שימנעו את הפרתו
מלכתחילה ,ולא רק להעניש בדיעבד ,אם בכלל ,את
העוברים עליו .טופס ההסכמה מדעת עליו יחתמו
התורמות איננו פוטר את המחוקק מלוודא כי הן
אינן נחשפות "מדעת" לסיכונים מיותרים ,ותרומת
ביציות היא הליך הכרוך בסיכונים בריאותיים,
המתגברים כזכור ככל שהקציר המתוכנן רב יותר.
המלצות וועדת הלפרין קבעו מנגנונים ,כשלעצמם
לא מושלמים ,שנועדו להפחית את הסיכונים
שבתהליך תרומת הביציות .וזאת יש לזכור  -נושא
המחקר כלל לא עלה בדיוני הוועדה 33.הסדרים
 33רגישות וועדת הלפרין למעמד התורמת מופיעה גם בהנחיה כי
לצורך הצלת חיים ניתן לפעול לאיתור התורמת או הצאצא ולבקש
את הסכמתם לבטל האנונימיות – עניין המבטא אכפתיות כלפי
התורמת והצאצא .בהצעת החוק נשמט עניין זה ,כשהתורמת
הופעכת ל"שקופה" – תפקידה מסתיים לאחר קציר הביציות ,ללא
ביטוח וכו'.
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אלה נשמטו מהצעת החוק הנוכחית ,המבטלת את
מרבית ההמלצות לחסמים ,ולמעשה מחזירה את
השליטה על תהליכי ההתרמה והקצאת הביציות
לרופאים וליחידות בשטח .הסרת החסמים חושפת
את התורמות לסיכונים ,שהן החוליה החלשה
במערכת .ההיתר להקצות ביציות למחקר אף מחזק
את האינטרסים המעורבים בתהליך ,ועימם גם
גובר הצורך לחזק את ההגנות על הנשים התורמות
ולא להחלישן ,כפי שעושה הצעת החוק.
שאיבת ביציות עלולה להציב את הרופאים במצב
של ניגוד עניינים בשלבים שונים של תרומת
הביציות ,ועל הצעת החוק להסדיר מנגנונים
המובנות בתהליך .המצב בו הליך
ְ
שימנעו דילמות
התרומה והשתלת הביציות מתנהל' כפי שקורה
לעיתים קרובות ,באופן פרטי ,או בהסדרים שנעשו
בביקורים פרטיים ,במחלקות בבתי חולים פרטיים
ובמימון ביטוחים פרטיים ,מהווה סיכון עימו החוק
צריך להתמודד .מסחור הביציות עלול לשגשג גם
לאחר שהן "נתרמו" .מבחינה זו ,התיקונים בחוק
הכרחיים כדי למנוע מאישים ויחידות העוסקים
בהפריה ובמחקר ,להיקלע למצבים אותם ניהול
ציבורי מרכזי יכול היה למנוע ,ואפילו כדי למנוע
טענות בדיעבד בדבר תקינות הליכי התרומה או
הקצאת הביציות .בעניין מסוג זה גם למראית עין
יש חשיבות
סוגיית המחקר מעלה גם חשש לניגוד עניינים.
כיום המחקר המדעי ,ובכללו המחקר הרפואי,
נתמכים או ממומנים ,לפחות בחלקם ,בידי גורמים
פרטיים – חברות שיש להן עניין במחקר ופיתוח
טכנולוגיות רפואיות ותרופות .הדבר נכון גם ביחס
למחקרים שנערכים כיום בבתי חולים ,במכוני
מחקר ובאוניברסיטאות .מוסדות מחקר ומרכזים
רפואיים מקימים חברות-בת לניהול קשרים עם
התעשייה ,במטרה למצות את היתרונות הכלכליים

׀ 173

ביקורת חקיקה

מהקניין הרוחני המיוצר במוסד ,ועל החוק המוצע
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להביא עובדות אלה בחשבון.
רופאים המועסקים ביחידות הפריון הופכים ,על פי
הצעת החוק ,להיות צינור מרכזי להקצאת הביציות,
הן להפריה והן למחקר 35.רופאים מעורבים לעיתים
קרובות במחקרים בתחום התמחותם ,והרופאים
ביחידות לפריון אינם יוצאים מכלל זה .עובדה
זאת ,המהווה נכס מחקרי ומקצועי חשוב למערכת
הרפואית ,חייבת להיות חלק ממערך השיקולים
בניסוח חוק המסדיר תרומת ביציות.

וברקמות אדם .וועדות הלסינקי ,העוסקות
בניסויים בבני-אדם ,גם הן מגלות רגישות לחשיפה
לפרוצדורות רפואיות ,ואפילו כאלה שהן פשוטות
הרבה יותר ,ובמיוחד באלה שאינן עוסקות
ביתרונות בריאותיים לאותם מטופלים .נדרשת
רגישות דומה לסוגיות "פשוטות" בהרבה ,כאלה
הנוגעות לניגוד עניינים המעורבים בתהליך תרומת
הביציות ,שהוא תנאי למחקר בתאי גזע עוברי.

ביואתיקנים שעסקו עד כה בסוגיית המחקר בתאי
גזע עוברי הפגינו רגישות גבוהה וכושר ניתוח
בסוגיות המורכבות העולות מניסויים בעוברים
 34כך לדוגמה ,חברת "הדסית" (Hadasit Medical Research
) Services and Developmentמקדמת ומשווקת את הקניין הרוחני
המיוצר במסגרת המרכז הרפואי הדסה ,כולל מחקרים בתאי גזע.
מקורות :אתר האינטרנט של בית החולים הדסה.
Dr. Benjamin Reubinoff, Director of Hadassah Human
Embryonic Stem Cell Research Center, Israel: "The
promise and the business of human embryonic stem cell
research", TMP Media Release, 01/27/2005.
באתר המרכז הרפואי ת"א מצאנו ש"מדיניות המרכז הרפואי היא
לעזור בפיתוח פרויקטים בעלי פוטנציאל יישומי....האגף למו"פ
הוא הזרוע הביצועית של הנהלת המרכז הרפואי וקרן מחקרים
לפיתוח פרוייקטים בעלי פוטנציאל יישומי ולמסחור פרוייקטים
של סגל המרכז הרפואי וקרן מחקרים .המצאות של הסגל ניתנות
למסחור בדרך של הסכמי רישוי ,שיתופי פעולה אסטרטגיים או
בדרך של הקמת חברות".
 35בישיבת המדע והטכנולוגיה של הכנסת שנערכה ב,12.11.2003-
אמר פרופ' בולסלב גולדמן ,מנהל המכון הגנטי ומנהל בי"ח תל-
השומר ויו"ר וועדת הלסינקי לניסויים גנטיים בבני-אדם כי
"הספקית העיקרית של תאים היא מדינת ישראל" .באותה ישיבה
אמר פרופ' יוסף שנקר כי "...יש לציין שהאמת היא שכל תאי הגזע,
כל ה lines-המסתובבים היום בעולם מקורם מנשים בחיפה" .יש
לציין כי שנקר זכה על דבריו אלה להתנגדות נמרצת של נוכחים
אחרים בישיבה.
לדעת כרמל שלו ,ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שלא
רק מתירה מחקר בתאי-גזע עובריים ,כי אם גם מאפשרת יצוא של
ביציות מופרות למכוני מחקר בעולם .לדבריה ,התפיסה ההלכתית
לפיה העובר הוא בחזקת "מימא בעלמא" עד להגיעו ליומו ה40-
ברחם ,משתלב בעניין המחקרי( .מקור :הרצאה ב"אקדמיה באלף"
ברשת א ,יוני .)2003
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אווזות המטילות ביציות זהב

נספח א' :השוואה בין המלצות וועדת הלפרין לבין הצעת חוק תרומת ביציות  2007בהיבטים:
א .ההגנה על התורמת; ב .פיקוח על הרופאים
המלצות וועדת הלפרין

הצעת חוק תרומת ביציות ,התשס"ז 2007 -

מטרת החוק

להסדיר תרומת ביציות ,גם מנשים
מתנדבות שאינן עוברות טיפולי הפריה,
וזאת לצורך הפריה בלבד

להסדיר תרומת ביציות ,גם מנשים מתנדבות
שאינן עוברות טיפולי הפריה ,וזאת לצורך:
א .הפריה; ב .מחקר

מי תוכל לתרום

אזרחית ישראלית ,גיל  ,20-35רווקה (אלא תושבת ישראל ,גיל  ,20-35רווקה (אלא אם
אם אושרה נשואה בוועדת חריגים) .יכולה אושרה נשואה בוועדת חריגים) .יכולה להיות
ללא ילדים
להיות ללא ילדים

הגורם המאשר את התרומה מבחינת  -יחידת התיאום הארצית לתיאום ובקרה ,הרופא האחראי ,לאחר שהרופא המטפל:
לאחר שקיבלה חוות-דעת רפואית הקובעת  -מסר לאשה הסבר בכתב ופירט אותו בע"פ
התורמת (אישור לתרום)
 החתים את האשה ושוכנע כי הסכמתהשאין חשש לבריאות התורמת (חוות-
הדעת מובנית .היא ערוכה לפי פרוטוקול ניתנה בדעה צלולה מתוך רצון חופשי ושלא
מיוחד אשר יאושר על-ידי המנהל וייבחן מתוך לחץ.
 וידא כי השאיבה אינה כרוכה בסיכוניםעל ידו מחדש בהתאם להתקדמות מדעי
החורגים מהרגיל
הרפואה).
 הרופא האחראי שוכנע כי לא קיים חשש -שוכנע שהביציות שיישאבו כשירות אם התרומה דורשת וועדת חריגים – עללבריאות התורמת כתוצאה מהתרומה
הרופא המטפל לוודא שיש אישורים ועל
האחראי לפקח
עם מי חותמת התורמת את ההסכם

הסכם ,בכתב ,עם יחידת התיאום.

אין הסכם .האישה חותמת אצל הרופא
המטפל על טופס הסכמה מדעת.

מה יוסבר לאשה התורמת לפני
הסכמתה

"התורמת קיבלה הסבר מלא על כל
הסיכונים הכרוכים בתרומת ביציות,
לרבות :סיכוני תמותה ,סיכוני תחלואה,
סיכוני פגיעה  -חלקית או מלאה  -בכושר
הפוריות או בסיכויי ההולדה ,העלולים
להתרחש כתוצאה ישירה או עקיפה של
תרומת הביציות ,וחתמה על טופס הסכמה
מודעת"

על הרופא להסביר סיכונים רפואיים ישירים
ועקיפים  +הפרטים שיישמרו במאגר המידע
ובמרשם הילודים  +זכויות ואיסורים החלים
על התורמת  +מעמד היילוד .הרופא נותן
לאשה טופס הסכמה .האשה חוזרת אחרי
שלושה ימים לפחות וחותמת.

היכן יתבצע התהליך הרפואי
בכללותו (טיפול שאיבה ,טיפול
מעבדתי ,השתלה)

מחלקה/יחידה מוכרת (הוכרה על-ידי
מנכ"ל משרד הבריאות)

מחלקה/יחידה מוכרת (הוכרה על-ידי מנכ"ל
משרד הבריאות)

מינונים לטיפול

"הגירוי השחלתי יעשה תוך הקפדה על
כללי הזהירות המתחייבים למניעת גירוי
יתר שחלתי"

אין אזכור

הגבלת מספר הזקיקים בשאיבה
אחת

אין אזכור להגבלה

אין אזכור להגבלה

האם לתורמת יש אפשרות להגביל
מספר הזקיקים שיישאבו?

אין אזכור

אין אזכור

מספר תרומות מקסימאלי מאשה
אחת

שלוש

שלוש

טווח זמן בין תרומות מאישה אחת

שישה חודשים לפחות
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מספר מקסימאלי של נשים נתרמות
משאיבה אחת

שלוש (לא כתוב כמה ביציות עשויות
הנתרמות לקבל .יתכן שאין הגבלה (ניתן
להקפיא ביצית מופרית עם זרע בן הזוג)

מספר מקסימאלי של ילדים מתורמת שבעה
אחת

שלוש (לא כתוב כמה ביציות עשויות
הנתרמות לקבל .יתכן שאין הגבלה (ניתן
להקפיא ביצית מופרית עם זרע בן הזוג)
אין אזכור

אפשרויות השימוש בביציות

הפריה

הפריה ,הקפאה ,מחקר ,השמדה .כמות
הביציות המיועדות להפריה צריכה להיות
גדולה יותר מכמות הביציות למחקר+
הקפאה יחד

החלטה בדבר השימוש בביציות

לא רלוונטי (הביציות מיועדות להפריה)

האישה ,רק לאחר שנשאבו ממנה הביציות,
מיודעת על אפשרויות השימוש ,ועליה
להחליט

ייצוא ביציות

אסור

 לצורך הפריה  -אסורלגבי מחקר – מותר ,באישור המנהל
שהתקבל לאחר התייעצות עם וועדת הלסינקי
העליונה

תשלום לתורמת

לא תשולם "תמורה" עבור תרומת
הביציות .יש "פיצוי" (אחיד למתנדבות
וחציו למטופלות-מתנדבות) על נזק ,סבל,
ביטול זמן ,אובדן הכנסה או הפסד זמני
של כושר השתכרות (לתורמת מטופלות
הפיצוי הוא על נזק וחשש לפגיעה עקיפה
בסיכויי הולדה) .הסכום קבוע ונקבע אחת
לשנה על-ידי המנהל (הפיצוי לתורמת
מטופלת יהיה  50%מזה של תורמת
מתנדבת)

לכאורה אין "תשלום" עבור הביציות .יש
פיצוי בשל "התהליך" של שאיבת הביציות
שבוצעה בה למטרת השתלה.
הפיצוי מותנה בכך שהתורמת לא תתחרט
בטרם הופרו הביציות.

אפשרות לחזרה של התורמת
מהסכמתה לתרום לאחר השאיבה

אין אזכור

מותרת עד ההפריה .באם חזרה בה
מהסכמתה לתרום ביציות להשתלה ,לא
תקבל פיצוי על התהליך השאיבה שעברה
(למרות שלכאורה הפיצוי אינו על הביציות)

ביטוח רפואי לתורמת

ייערך על-ידי יחידת התיאום ויכסה נזקים אין
העלולים להיגרם בשל התרומה ואינם
מכוסים עפ"י חוק הביטוח הממלכתי

תמיכה וליווי פסיכולוגי לתורמות

אין

אין

אזכור מפורש במטרת החוק שאחת
ממטרותיו היא הגנה על תורמות
מפני ניצול ,פגיעה בבריאות ,סחר

אין

אין

אפשרות שהתורמת תיודע בפרטים
כלליים על הנתרמת ,על הצאצא ,על
מספר ההפריות/צאצאים

לא

לא

אנונימיות וסודיות

 תרומת ביציות תהיה אנונימית ,הןמבחינת הנתרמת שלא תדע את זהות
התורמת והן מבחינת התורמת שלא תדע
את זהות הנתרמת.
 לצורך הצלת חיים יפעלו לאיתורהתורמת או הצאצא ויבקשו הסכמתם
לבטל אנונימיות
(יש אפשרות בוועדת חריגים לאפשר
תרומה לא אנונימית)

 ככלל ,לא יגלו לתורמת מידע המזהה אתהנתרמת ולהפך.
 רשאים הרופא האחראי והמטפל למסורלנתרמת מידע לא מזהה על התורמת אם
סברו כי יש טעמים המצדיקים זאת.
 לא מאוזכר מנגנון שמאפשר ביטולאנונימיות לטובת הצלת חיים
(יש אפשרות בוועדת חריגים לאפשר תרומה
לא אנונימית)
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אווזות המטילות ביציות זהב
מי תוכל לקבל ביציות שנתרמו

אזרחית בגירה אשר גילה בעת ההשתלה
לא יעלה על .51

תושבת ישראל בגילאי  ,18-51שאיננה
מסוגלת להתעבר מביציותיה או שיש בעיה
רפואית אחרת המצדיקה שימוש בביציות
נתרמות (לא ברור מהו טווח ההגדרה של
‘בעיה' .הדבר בידי הרופא המטפל ובאישור
האחראי).

עם מי חותמת מקבלת התרומה את
ההסכם

ההסכם עם יחידת התיאום .הנתרמת
קבלה הסבר מלא על כל הסיכונים
הרפואיים והחברתיים הכרוכים בתרומת
ביציות וחתמה על טופס הסכמה מודעת

אין "הסכם" בהצעת החוק .כנראה מול
הרופא המטפל או היחידה בה נעשית ההפריה.

אישור לנתרמת לקבל ביציות

בידי יחידת התאום והבקרה

בידי הרופא המטפל והרופא האחראי ביחידה
"רופא אחראי" אחראי על ההקצאה לאחר
שוידא את גיל הנתרמת ,ולאחר שוידא כי
הרופא המטפל מצא שהנתרמת רשאית לקבל
תרומה מבחינה רפואית ,קיבל אישור ממאגר
המידע וקיבל אישור ,במקרה הצורך ,מוועדת
החריגים

הגורם האמון על הקצאת הביציות

לא ברור האם ההחלטה הנה במסגרת
היחידות או שהנה במסגרת יחידת
התיאום.

רופא אחראי בכל יחידה

הגורם האמון על מספר הביציות
שתינתן לכל נתרמת

אין אזכור (המשמעות – עניין למשא ומתן אין אזכור (המשמעות – עניין למשא ומתן בין
הרופא המטפל לנתרמת)
בין הרופא המטפל לנתרמת)

גורמים המורשים לפנות בבקשה
להקצאת ביציות למחקר

לא רלוונטי

אין אזכור

הגורם האמון על הקצאת ביציות
למחקר

לא רלוונטי

בפועל כנראה הרופא המטפל/האחראי (בכל
מקרה – במסגרת היחידה/מחלקה).

ייבוא ביציות מופרות

אסור (המלצות הוועדה הוגשו לפני תיקון אפשרי (החוק לא מבטל בשום סעיף את
התקנות של פקודת בריאות העם – הפריה התקנה בפקודת בריאות העם)
חוץ-גופית –  ,1987שמאפשרות לייבא
ביציות מופרות).

וועדת חריגים

כן

כן

הרכב וועדת החריגים

 חמישה חברים :רופא מומחה ביילודובגינקולוגיה ,פסיכולוג קליני; עובד
סוציאלי; איש ציבור שהוא משפטן; איש
דת לפי דתם של התורמת והנתרמת.

 שישה חברים ביניהם רופא ששימש בעברראש מחלקה או יחידה בבי"ח המתעסק עם
פריון/מיילדות ,רופא מומחה נוסף ,פסיכולוג,
עו"ס ,משפטן ,איש-דת

יו"ר וועדת החריגים

היו"ר ייבחר על-ידי שר הבריאות מבין
החברים

רופא ששימש בעבר ראש מחלקה או יחידה
בבי"ח המתעסק עם פריון/מיילדות

קוורום

מניין חוקי לישיבה  4 -חברים

הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה
כל עוד הללו לא נקבעו ע"י המנהל .אי לכך,
הגדרת רוב להחלטה ,מה יהיה קוורום
מינימלי ועוד יקבעו על-ידי הוועדה.

קבלת החלטות

ההחלטה בישיבות  -ברוב קולות ,אך גם
אם יהיה יותר ממתנגד אחד ,הבקשה לא
תאושר

הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה
(כלומר ,אפשרי רוב קולות המשתתפים
בישיבה)

חלוקה מגדרית

ייצוג של  2חברים לפחות מכל מין

"ביטוי הולם" לייצוגם של בני שני המינים

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 36יוני 2007

׀ 177

ביקורת חקיקה
סמכויות וועדת החריגים

וועדת החריגים תהיה רשאית:
וועדת החריגים תהיה רשאית:
 לאשר תרומה מיועדת של ביציות מתורמת לאשר תרומה מיועדת של ביציותמתורמת קרובת-משפחתה של הנתרמת ,קרובת-משפחה של הנתרמת ,אם הוועדה
שוכנעה שקיימים טעמים דתיים המצדיקים
אם הוועדה שוכנעה שדתה של הנתרמת
זאת
אוסרת עליה לקבל תרומה ממי שאינה
 לאשר תרומה לא אנונימית שיועדה לאשהקרובה.
ספציפית של ביציות מתורמת שאיננה
 לאשר תרומת ביצית ממתנדבת נשואהקרובת-משפחה של הנתרמת ,אם הוועדה
אם הוכח להנחת דעתה כי עקב סיבות
שוכנעה שקיימים טעמים דתיים או חברתיים
דתיות או עקב חוסר תורמת לא נשואה,
המצדיקים זאת
אין לנתרמת אפשרות לקבל תרומת
 לאשר תרומת ביצית ממתנדבת נשואהביציות מתורמת לא נשואה.
המייעדת מראש את הביציות לנתרמת
 לאשר ביצוע תרומת ביציות ללאמסוימת אם קיימים טעמים דתיים לעניין.
אנונימיות ,ובתנאי שהסכימו לכך גם
 לאשר תרומת ביציות לאשה מסוימת,התורמת וגם הנתרמת ,ובלבד ששוכנעה
הוועדה ששיקולים רפואיים ,חברתיים או ממתנדבת נשואה שאיננה מייעדת את הביציות
דתיים עומדים בבסיס הבקשה לויתור על לנתרמת מסוימת ,אם עקב מחסור בבייציות
מתאימות מתורמת לא נשואה אין באפשרותה
אנונימיות.
לקבל תרומה אלא מתורמת נשואה
 לאשר השתלת ביציות בנתרמת שאיננהבת דתה של התורמת אם שוכנעה שהדת של
הנתרמת אוסרת עליה לקבל תרומה מבת
הדת שלה
 לאשר שאיבת ביציות ,הקצאת ביציות אוהשתלת ביציות שלא על-פי הקריטריונים
המוגדרים ,על פי פנייה של רופא אחראי

בקרה ארצית

תוקם יחידה ארצית לתיאום ובקרה של
 על המנהל (מנכ"ל משרד הבריאות או מיתרומת ביציות .הוועדה תרכז את הפיקוח שימונה על ידו) למנות רופא מומחה שיעביר
ואת הבקרה על תרומת ביציות בישראל
לו דו"ח אחת לשנה על תפקידו (לא ברור מהו
ותפקח על ביצוע החוק:
התפקיד) .המומחה רשאי לדרוש מידע ממאגר
 תקבל בקשות של נתרמות ותורמות.המידע (במאגר מדווחים הרופאים המטפלים
 תמנה נציג מטעמה בכל מחלקה מוכרת .על פעולות שאיבה/הקצאה ועל מספר ביציות תשלם את תשלומי הפיצוישנשאבו/הוקצו.
 תקבל תשלומים מנתרמות תקבל העתק של טופסי הסכמה מודעת חתומים תקבל את חוות הדעת הרפאיות תערוך לתורמת מתנדבת ביטוח לכיסוינזקים
 תפקח על קיום החוק ותדווח תקופתיתלראש מרכז הרישום על ביצועו.
לא מאוזכרים נושאים רלוונטיים וחשובים
כגון סמכויות לניטור ובקרה ארוכי-טווח

תשלום לרופא או למוסד

לא ישולם כל תשלום ,ישיר או עקיף ,לרופא לא מאוזכר
או למוסד רפואי ,עבור תרומת ביציות

סחר בביציות
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אווזות המטילות ביציות זהב
ענישה בגין הפרת החוק

מאסר שנה למי שמשלם לתורמת או
גובה תשלום מנתרמת ,ביצוע שאיבה
ללא אישור וועדת התיאום או הפרת אחד
מהליכי האישור ,או הגורם לגירוי יתר
שחלתי (שאיבת יותר ביציות מהנדרש).

פרצות בחוק שיאפשרו סחר

 מאחר וההסכמים לתרומה ולקבלתה הםמאחר וההסכמים והתשלומים הם
תוך-יחידתיים ,ומאחר ואין פיקוח משמעותי
דרך יחידת התאום המרכזית הסכנה
ברמה הארצית ,הסכנה לסחר גוברת
לסחר פוחתת .עדיין כלל לא ברור כיצד,
 תרומה לא אנונימית שמיועדת לאשהבפועל ,אמורים היו להתבצע התהליכים
 האם יחידת התיאום מקצה בעצמה את ספציפית (באישור וועדת חריגים) אי מניעת שימוש בביציות מחו"ל מותיר אתהביציות ועפ"י אילו קריטריונים? ואולי
מי שמקצה את הביציות הן היחידות עצמן הסכנה של ניצול ופגיעה בנשים לא ישראליות
אין הגבלה על מספר הביציות הנשאבות בכל
– או אז נפתח פתח לאינטרסים שונים,
תהליך של תרומה (מאפשר עודף ביציות)
כולל סחר
החוק מאפשר העברת ביציות למחקר
 תרומה לא אנונימית שמיועדת לאישהספציפית (באישור וועדת חריגים)
אין הגבלה על מספר הביציות הנשאבות
בכל תהליך של תרומה (מאפשר עודף
ביציות)
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מאסר חצי שנה או קנס למי שמתווך או
משלם לתורמת או גובה תשלום מנתרמת או
מתנה טיפול בתרומה.
קנס בלבד למבצע השתלה ללא אישור רופא
אחראי ,לרופא שאינו נותן מידע לתורמת או
נותן מידע חלקי או כוזב לגבי מספר הביציות
שנשאבו.
אין סנקציה מפורשת לעניין גירוי יתר שחלתי
(משתמעת לכל היותר הפרת החוק בסעיף
היידוע של התורמת בדבר מספר הביציות
שנשאבו מגופה).
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חידושי פסיקה
סוגיית המומחה הרפואי מטעם בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית ,התנגשות בין הזכות לגילוי ועיון
במסמכים לבין חיסיון פסיכולוג ופסיקת פיצויים בגין נזק לא ממוני להורים בשל פגיעת יילוד ומות עובר
עו"ד יונתן דייויס
www.med-law.co.il
חידושי פסיקה בסוגיית המומחה הרפואי מטעם בית המשפט
לאחרונה חוזרת ועולה לדיון שאלת תרומתו של מומחה הממונה ביוזמת בית המשפט ,בהליכים משפטיים
בתביעות רשלנות רפואית .מינוי מומחה רפואי מטעם בית משפט על רקע חוות דעת קיימות מטעם הצדדים הוא
שנוי במחלוקת מאחר והמומחה נדרש לבקר את התנהלות עמיתיו בנסיבות דומות בהן הוא התנסה בעבר ועשוי
להתנסות בעתיד .בדרך כלל בית המשפט הוא יוזם המינוי ולא הצדדים המתדיינים ,אשר סומכים על המומחים
מטעמם ולא על מומחה אשר נכפה עליהם הר כגיגית ,הגון ,מיומן ובלתי תלוי ככל שיהיה.
כידוע ,אומצה בישראל השיטה האדברסרית הנהוגה במדינות המשפט המקובל ,ולפיה חובתו של צד להוכיח
כל עניין שברפואה באמצעות חוות דעת ולצרפה לכתבי הטענות .זכותו של בעל דין לחקור בחקירה שכנגד את
עדיו של בעל הדין שכנגד באולם בית המשפט ,בפני השופט היושב בדין ,היא יסוד חיוני בהליך השיפוטי (ש' לוין
תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט) ( 68להלן – "לוין"); כך הוא לעניין חוות דעת של
מומחים המוגשים לבית המשפט מטעם בעל דין לבית המשפט בהתאם להוראות סעיף  20לפקודת הראיות :
"אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין ,לקבל כראיה ,בכתב ,חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע ,שבמחקר,
שבאמנות או שבידיעה מקצועית  - - -ותעודה של רופא על מצב בריאותו של אדם  ."- - -וכך הוא גם לעניין מינוי
מומחה או צוות מומחים מטעם בית המשפט (תקנה  130לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד –  .)1984כך או כך
עומדת לבעל הדין הזכות לחקור את המומחה על חוות דעתו בחקירה נגדית ,מכשיר הנחשב כיעיל ביותר להגיע
לחקר האמת.
דוגמא חריגה לצמצום זכות החקירה שכנגד ולשימוש בפרקטיקה של הצגת שאלות הבהרה בכתב במקום חקירה
שכנגד בעל פה הוא ההסדר שהתגבש בבתי הדין לעבודה לגבי "מומחה-יועץ רפואי" שחוות דעתו הרפואית
הוגשה כראיה לבית הדין.
מינוי מומחה מטעם בית המשפט הוא חריג לשיטה האדברסרית ,באמצעותו מתבקש בית המשפט להקריב את
הזכויות הדיוניות על חשבון היעילות וחסכון בזמן .הניסיון מלמד כי במקרים רבים מינוי מומחה מטעם בית
המשפט מביא לריבוי מחלוקות וסרבול הדיון.
בפרקטיקה המקובלת במינוי מומחה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נהוג למנות מומחה שזהותו
מקובלת על שני הצדדים .בעניין זה התפתחה פרקטיקה של מומחים המזוהים עם אסכולה המצדדת בעמדותיו
של אחד הצדדים ,ועל כן ,נוהגים המתדיינים לכלכל את צעדיהם בהתאם לזהותו של מומחה כזה או אחר .כאשר
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מדובר במומחה שלטענת אחד הצדדים לא עשה את מלאכתו נאמנה וקיפח את הצד הנפגע ,רשאי הצד הנפגע
לעתור בבקשה לפסול את חוו"ד ולמנות מומחה אחר במקומו .דינן של בקשות אלה בדרך כלל להדחות,אך
במקרה של ספק ימנה בית המשפט מומחה רפואי נוסף ,כפי שהטעים השופט אור ברע"א  ,337/02רונית מזרחי
נ' כלל ואח' ,פ"ד נו( 763 ,)4בע' :676
"המומחה הרפואי משמש זרועו הארוכה של בית המשפט לעניינים שברפואה .בתום המשפט נדרש
השופט היושב לדין להכריע בתביעה בהסתמך על חוו"ד של המומחה הרפואי שמינה .על כן ,בכל
אותם מקרים בהם חש השופט ,לאחר שעיין בחווה"ד של המומחה הרפואי ובתשובותיו לשאלות
ההבהרה ובמהלך החקירה הנגדית ,כי נותרו בו ספקות וכי הוא נזקק לחוו"ד נוספת כדי שיוכל
להגיע להחלטה מושכלת בשאלות הרפואיות המונחות לפתחו ,רשאי הוא למנות מומחה רפואי
נוסף .ודוק ,מינוי שכזה ,לא ייעשה כדבר שבשגרה ,אלא רק באותם המקרים בהם תחושתו של
השופט היושב לדין היא כי לא יהא בידו ,או לא יהיה זה ראוי ,להכריע במחלוקת שבהליך שבפניו
בהסתמך על חווה"ד של המומחה הרפואי אשר מונה על ידו".
שאלת הסמכות למנות מומחים מטעם בית המשפט
שאלת סמכותו של בית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו בתביעות רשלנות רפואית נדונה בע"א 3056/99
רועי שטרן נ' המרכז הרפואי שיבא ,פ"ד נו( - 948 ,936 )2השופט א .לוי דחה את הטענה כי מינוי מומחה כאמור
היא חסרת סמכות בקובעו כי "מלשונה של תקנה  130לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד  1984-עולה כי בית-
המשפט רשאי בכל עת למנות מומחים מטעמו לעניין שבמחלוקת ,משמע אף לאחר הגשת הסיכומים .במצב זה,
ולנוכח העובדה כי הראיות כולן נשמעו בפני שופט אחר של בית-משפט קמא ,אך הגיוני היה שבית-המשפט יבקש
להסתייע במומחה מטעמו על-מנת לפלס את דרכו בסבך חוות-הדעת הנוגדות שהונחו בפניו על-ידי בעלי-הדין,
ואשר עוסקות בסוגיה רפואית שבירורה דורש ידע מקצועי ומיומנות שאינם נחלתו של כל שופט".
בית המשפט בפרשת רועי שטרן עמד על תפקידו של המומחה ,אשר אמור להעמיד לרשות בית-המשפט את הידע,
הנתונים והעובדות בתחום שבו נדרשת מומחיות על-מנת לסייע לבית-המשפט בגיבושה של המסקנה המשפטית
הנכונה .המומחים כולם ,אלה מטעמם של בעלי-הדין וזה מטעם בית-המשפט ,לא אמורים להציע מסקנות
משפטיות ,אלא עובדות והערכות ,כל אחד מנקודת מבטו ,כאשר לבית-המשפט נותרה שמורה הסמכות להחליט
את מי מבין חוות-הדעת להעדיף ,אם בכלל .כך או כך ,למתדיינים שמורה הזכות לנסות לקעקע את אמינותו של
המומחה מטעם בית-המשפט ,אולם משלא השכילו לעשות זאת בערכאה הראשונה ,תקשה מלאכתם שבעתיים
בערכאת הערעור (ע"א  558/96חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל פד נב ( 563 )4בעמ'  ;571ע"א  167/59שמעון
רוחוביץ" ,אגד" נ' שורץ פד יג  1233בעמ' .)1234
כפי שנקבע עוד מימים ימימה "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים
מקצועיים לצורך הכרעה בדיון ,סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית
סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת .אכן עד מומחה כמוהו ככל עד  -שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין
בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט .אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 36יוני 2007

׀ 181

חידושי פסיקה

דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן" (ע"א  293/88יצחק ניימן בע"מ נ' רבי (לא
פורסם) פיסקה  4של פסק-הדין).
בבג"צ  8426/03יונתן מושיץ נ' בית הדין הארצי לעבודה (פורסם באתר נבו ()13/7/04השופטת נאור) נקבע,
שהפוסק הסופי בשאלות שבמומחיות כמו קיומו (או העדרו) של קשר סיבתי או קיומה (או העדרה) של אסכולה
הוא בית המשפט ,המפעיל ביקורת שיפוטית על הדעה המקצועית-רפואית של ועדת העררים .דא עקא ,שלשם
ביקורת שיפוטית על החלטה מקצועית-רפואית כאמור – לשם אישורה ,אישורה למחצה או דחייתה  -ההחלטה
חייבת להיות מנומקת כך ,שניתן לעמוד על הנימוקים שהובילו למסקנה .במובנים רבים מצוי המומחה הרפואי
מטעם בית המשפט במעמדה של ועדה רפואית הנתונה לביקורת על פי כללי המשפט המינהלי.
כך מצאנו את בית המשפט ממנה מטעמו מומחה שיחווה דעתו לבית משפט ,בשאלה אם לפנינו אסכולה (השוו:
רע"א  2985/97 ,8373/96מאיר נ' קצין התגמולים ,פ"ד נז(( 931 )1להלן – פרשת מאיר) ,שם מונה בהסכמה
צוות מומחים בבית המשפט העליון לבדיקת קיומה של אסכולה בנושא מחלת קרוהן; נג 0 – 118/פד"ע כח
 209עזריאלי נ' המוסד לביטוח לאומי ,פ"ד נז( ;931 )1דב"ע נה 0 – 116/המוסד לביטוח לאומי נ' שטיין (לא
פורסם) .בתביעות נזיקין ,מקובל למנות מומחה לשאלת גובה הנזק או בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לנזק
התוצאתי (ע"א  9418/04צוות ברקוביץ בע"מ נ' ויקטור דמארי (פורסם בנבו) (( )9/4/06השופט רובינשטיין).
בית המשפט תופס את מעמדו של מומחה בית המשפט באופן שונה ,אף אם הוא מחזיק באסכולה הנחשבת כדעת
מיעוט .בפרשת צוות ברקוביץ הנ"ל קבע השופט רובינשטיין כי " אין צורך להכביר מלים על חשיבותה של עדות
מומחה ממונה שאינו קרוב אצל הצדדים ,ושוב ,מבלי לפגוע במומחים אחרים ,ככלי המאפשר לבית המשפט
לקבל חוות דעת ברורה מטעמו שלו בנושאים הטעונים מומחיות .כמובן שהמומחה אינו בא תחת שיקול דעתו
של בית המשפט ,אך בתחומים מקצועיים כגון זה שלפנינו ,מדובר בכלי עזר הכרחי .בנסיבות אלה ,כשהמדובר
בשאלה שבמומחיות ,לא ראיתי מקום להתערב בקביעותיו של בית המשפט קמא משנסמך על מומחה שמינה ,גם
אם זה אימץ את חוות דעתו של מומחה המשיב" (ע"א  6636/01ארגמן טורס בע"מ נ' שמחה הוברמן (לא פורסם)
 השופטת שטרסברג-כהן) ,ובנוסח אחר "למתדיינים שמורה הזכות לנסות לקעקע את אמינותו של המומחהמטעם בית המשפט ,אולם משלא השכילו לעשות זאת בערכאה הראשונה ,תקשה מלאכתם שבעתיים בערכאת
הערעור" (ע"א  3056/99רועי שטרן נ' המרכז הרפואי שיבא ,פ"ד נו( - 948 ,936 )2השופט לוי; ראו גם רע"א
 5144/05יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ נ' מאיר הפלר (טרם פורסם)  -השופט גרוניס) .וכן דברי השופט
זמיר בע"א  4445/90עמיגור נ' מאיוסט (לא פורסם)" :רתיעת בית המשפט לערעורים מפני התערבות
בממצאים עובדתיים של בית משפט בערכאה ראשונה ,גדולה במיוחד כאשר ממצאים אלה מתבססים
על חוות דעת של מומחה ,לא כל שכן מומחה שנתמנה על-ידי בית המשפט בהסכמת הצדדים".
העולה מהאמור שהמועד להתנגדות למינוי המומחה הוא טרם המינוי בפועל .לאחר המינוי קשה אם לא
בלתי אפשרי לבטל את המינוי אפילו מדובר במינוי של אדם המזוהה עם עמדתו של אחד מבעלי הדין .דוגמא
הממחישה קביעה זו ניתנה לאחרונה ברע"א  7232/06תקוה לויה ואח' נ' שירותי בריאות כללית (פס"ד מיום
( )11.1.07המשנה לנשיאה השופט א .ריבלין).
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המבקשת הגישה תביעה בנזיקין בגין רשלנות רפואית כנגד המשיבה .בית המשפט המחוזי קבע כי" :לאור השוני
בין חוות הדעת נראה לי שיש מקום למינוי מומחים מטעם בית המשפט הן בתחום החבות והן בתחום הנזק".
בהתאם להחלטה זו ,מונה פרופ' גונן ,מנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים בני-ציון בעיר חיפה ,כמומחה
רפואי מטעם בית המשפט לעניין החבות .המבקשת פנתה לבית המשפט קמא ,בבקשה למנות מומחה רפואי אחר
תחת פרופ' גונן ,כיוון שלטענתה ,קיים חשש ממשי למשוא פנים .מבדיקתה עולה כי המומחה שמונה ,שימש
במקרים אחרים בעבר כמומחה מטעמה של המשיבה ,וכן שימש כמומחה מטעמם של מוסדות רפואיים שונים
כדוגמת המשיבה .בשל כך ,סברה המבקשת ,כי המומחה אינו מתאים לשמש כמומחה אובייקטיבי מטעם בית
המשפט .בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה .בית המשפט העליון קבע כי במינויו את פרופ' גונן ,פעל בית
המשפט המחוזי לפי הסמכות המוקנית לו בסעיף  130לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד .1984-וכי "אין
בנסיבות המקרה די כדי לשנות מהחלטתה של הערכאה המבררת שלא לבטל את מינוי המומחה מטעמה .בהקשר
זה ,נפסק לא אחת כי "משמונה המומחה ,חזקה היא כי הוא ינהג באופן מקצועי ,ויעשה מלאכתו נאמנה" (ראו
והשוו :רע"א  1548/06עדי אטיאס נ' ד"ר בלכר מריאן (טרם פורסם); רע"א  11147/03אריאל ביטון נ' כפיר
אלעזרה ,תק-על  .)3211 )1(2004בכדי לפסול מומחה שמונה מטעם בית המשפט "צריך שיתקיים חשש ממשי
לכך שזכויות המשיב תפגענה עקב אותה קירבה בין המומחה למבקשת לה טוען המשיב" (רע"א  334/99טרקלין
החשמל בע"מ נ' רוז'ה חלפון ,תק-על  ;920 )2(99רע"א  2600/04בנא ג'וני נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק-על
 .)2237 )3(2004בנסיבות העניין ,אף לאחר שבחנו את טענות המבקשת לא מצאנו כי התגבש חשש ממשי למשוא
פנים מצדו של המומחה".
גבולות הסמכות של מומחה מטעם בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית
מינויו של מומחה מטעם בית המשפט אינה סותמת את הגולל על זכותו של צד לתקוף את ממצאי חוות הדעת של
המומחה שמונה מטעם בית המשפט ולהפוך אותם .הלכה פסוקה היא שבית המשפט הוא הפוסק האחרון גם
בעניינים בהם נדרשת מומחיות רפואית כפי שנפסק בע"פ  2457/98שמן נ' מדינת ישראל ,נו(.))2002( 299 ,289 )4
"אין חולק כי על בית-המשפט לתת לחוות-דעת מומחים ,ובכללן חוות-דעת מומחים בתחום הרפואי ,משקל
ראוי ...עם זאת לעולם נתונה מלאכת השיפוט וההכרעה השיפוטית בידי בית-המשפט ולא בידי המומחים...
בית-המשפט הוא הפוסק האחרון הן בשאלות עובדתיות והן בשאלות הרפואיות-משפטיות שעומדות בפניו
להכרעה ...בבוא בית-המשפט להכריע בדין ...אין זווית הראייה של המומחים היחידה שעל בית-המשפט לתת
דעתו עליה".
בבואו לבקר את התנהלות המומחה הרפואי שומה על בית המשפט לבחון אם המומחה הרפואי התייחס לכל
התשתית העובדתית הנוגעת לעברו הרפואי (ע"א  2160/90רז נ' לאץ ואח' פד מז( )170)5או שהמומחה ביסס את
חוות דעתו ללא בדיקה רפואית המתחייבת בנסיבות המקרה (ר' תפ"ח (נצרת)  1029/04מדינת ישראל נ' פלוני
(טרם פורסם) (פס"ד מיום  .)27/4/06בע"פ  8220/02יריב ברוכים נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו) (פס"ד מיום
 )17/6/04דן בית המשפט העליון (כב' השופט אור) במשקל חוות דעת מומחה רפואי שהתעלם מעברו הרפואי של
הנאשם בקובעו:
"ענייננו כאן בשאלה מה ניתן ללמוד מהעבר הרפואי של המערער לעניין מחלת הנפש לה הוא
טוען .לעבר הפסיכיאטרי יש חשיבות לעניין זה ,ועל כך אין חולק .שלילת הזכות להוכיח עבר זה,
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לרבות העובדה שמחלת הנפש של המערער מקננת בו ,ואף מצאה ביטויים חיצוניים לקיומה ,בתקופה
של כשבע-שמונה שנים לפני ביצוע העבירות בהן הורשע ,מהווה פגיעה קשה בעניינו של המערער.
שלישית ,כדי ללמוד על עברו הפסיכיאטרי של פלוני ,על הרופא הבודק להשתדל להגיע למקורות מידע
שונים .גם אם בדיקה ושיחה עם פלוני עצמו היא ,לרוב ,החשובה ביותר ,לעיתים לא די בה ונדרשים
מקורות מידע מגוונים יותר .בספרם פרקים נבחרים בפסיכיאטריה של המחברים הפרופסורים א'
אליצור ,ש' טיאנו ,ח' מוניץ ומ' נוימן( ,מהדורה חדשה בעריכת ח' מוניץ - 1998 ,להלן :פרקים נבחרים
בפסיכיאטריה) ,בפרק ה' ,אשר נושאו הוא "הבדיקה הפסיכיאטרית של החולה ומשפחתו" ,מודגשת
חשיבות המידע ממקורות מידע שונים ,וכפי שנאמר שם" :מקורות המידע להערכת מצבו של החולה
חייבים להיות מגוונים ביותר  ...מסיבה זו יש לראיין בנוסף לחולה בעיקר את בני המשפחה הגרעינית
ואת בני המשפחה המורחבת .כמו כן ,יש לרכז מידע גם מגורמים קהילתיים שונים" (בעמוד .)98
יוצא ,שאם ניתן לדלות אינפורמציה מבני משפחה או אנשים קרובים היכולים לסייע ליתן תמונה
מלאה לגבי החולה ,על הרופא להשתדל להגיע למקורות אינפורמציה אלה".
כך מצאנו דוגמאות לכך שבתביעות רשלנות רפואית סרבו בתי המשפט לאמץ קביעות של מומחים מטעם בית
המשפט והכריעו על פי התשתית העובדתית והראייתית שהוכחה במשפט (ר' ע"א  3056/99רועי שטרן נ' המרכז
הרפואי שיבא ,פ"ד נו( ,936 )2וע"א  522/04מרכז לייזר לניתוחי קרנית נ' דיראווי (פורסם בנבו) (פסד מיום
)28/6/05
לאחרונה נזקק בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"א  3368/05אוחנה רפאל נ' ד"ר ליאור דוד (פסד מיום )13/3/07
(כב' השופטים גרסטל ,פוגלמן וא .שילה) לשאלת החריגה ממתחם הסמכות של המומחה הרפואי שמונה ע"י בית
המשפט בערכאה הדיונית .המערער עבר ניתוח קטרקט אצל המשיב .הוא הגיש תביעה נגד המשיב בגין רשלנות
רפואית ,לקבלת פיצוי בגין אובדן ראייתו בעין שמאל ,וטען כי חל הכלל "הדבר מדבר בעדו" ,ולכן יש להעביר
את נטל ההוכחה אל המשיב .עוד טען לפגיעה באוטונומיה .ביהמ"ש השלום בראשון לציון מינה מומחית רפואית
והגדיר את תפקיד המומחית לאמור" :לקבוע האם נעשה הטיפול ברשלנות ו/או האם הטיפול שלאחר הניתוח
היה רשלני באופן שהפרוצדורה הניתוחית ו/או הטיפול שלאחר מכן ,לרבות הטיפול שניתן בבית חולים שיבא,
גרמו לנזק ממנו סובל התובע" .
על סמך קביעות המומחית בחוות דעתה ובתשובות לשאלות ההבהרה דחה בית משפט השלום את התביעה.
בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי נטען בין היתר כי המומחית לא הייתה אמורה לקבוע קביעות משפטיות.
בית המשפט שלערעור התייחס לכך בקובעו:
"המומחית עשתה את שהוטל עליה ,אלא שהמנדט שניתן לה היה רחב מידי .תפקידו של מומחה
רפואי מטעם בית המשפט אינו להכריע בשאלת הרשלנות עצמה ,אלא לבחון אם התנהלות
הרופא עמדה בסטנדרט ההתנהגות הנדרש מרופא סביר במצבו .חוות דעתה של פרופ' לבנשטיין,
תשובותיה לשאלות ההבהרה שהציג לה המערער ,ותשובותיה בחקירתה בבית המשפט ,הביאונו
למסקנה שקביעת בית המשפט בדבר העדר רשלנות אינה יכולה להישאר על כנה ,לפחות בנוגע
לשתי נקודות"...
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דוגמאות אלה שהובאו לעיל מעלים הרהורים לגבי התכלית של מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעות
רשלנות רפואית במיוחד בעילות המבוססות בעיקר על הרכיב העובדתי כמו הסכמה מדעת  .מוצע שבית המשפט
בערכאה הדיונית לא ימהר למנות מומחה רפואי אלא לאחר שהתשתית העובדתית תהא פרושה בפניו ,כך ניתן
יהיה גם להנחות את המומחה בשאלות בהן נזקק בית המשפט לייעוץ המתבקש.
הגשת חוות דעת באיחור לתיק בית המשפט
לעומת ההחמרה שמגלה בית המשפט בביטול מינויו של מומחה שמונה מטעם בית המשפט ,מגלים בתי המשפט
ליברליות בצירוף חוות דעת נוספות בשלבים מאוחרים של הדיון אף בעילות שלא נזכרו בכתבי הטענות .נציג
שתי דוגמאות.
ברע"א  10307/06מרים לופז נ' מדינת ישראל (החלטה מיום  )11/3/07ביקשה התובעת להגיש חוות דעת נוספת
בשלב מאוחר של המשפט .בית המשפט העליון (המשנה לנשיאה א .ריבלין) קבע" :סבורני כי ראוי היה לנהוג
בגמישות עם המבקשת ולהתיר את התיקון המבוקש .הערכאות הקודמות ראו בבקשתה של המבקשת משום
ניסיון ל"מקצה שיפורים" .ובכן ,לשיטתי ,מקצה שיפורים אינו מוקצה מניה וביה .בעלי דין חותרים כל העת,
וללא לאות ,לשפר את בסיס תביעתם ,ולא בהכרח יש בכך פסול – להיפך .מקצה שיפורים עשוי להיות ראוי
ולגיטימי – הוא עשוי להביא לשיפור ההליך – ועשוי להיות בלתי-ראוי ובלתי-לגיטימי .המדיניות הליברלית
הנוהגת ביחס לתיקון כתבי טענות היא עדות לכך ששינוי המגלם בתוכו גם שיפור עשוי להיתפס כמוצדק ,כאשר
בסופו של יום האיזון הוא בין שיקולים מתחרים ובכללם תום-ליבו של מבקש התיקון ,האינטרס בדבר בירור
השאלות האמיתיות שבמחלוקת והצורך בשמירה על יעילות הדיון ועל ניהול מושכל של ההליך .כך בכלל ,וכך
גם בכל הנוגע לתיקון כתב תביעה המתבטא בצירוף חוות-דעת רפואית" (ראו למשל רע"א  7243/95פרנסה נ'
הסתדרות מדיצינית הדסה ,תק-על  ;735 )1(96רע"א  1597/04ד"ר שפיגלר נ' גולפמן ,תק-על ;690 )2(2004
רע"א  3494/02נבתים חברה לבניין בע"מ נ' עו"ד גרנס ,תק-על .)2025 )2(2002
במקרה אחר רע"א  8900/06שני פישר לינצקר ואח' נ' קופ"ח של ההסתדרות (המשנה לנשיאה השופט א.
ריבלין) ביקשו התובעים להגיש חוות דעת בתחום הגנטי בשלב מאוחר של המשפט .בית המשפט המחוזי התיר
למבקשים להוסיף חוות דעת מטעמם בתחום הגנטי ,אך דחה את הבקשה להוסיף את חוות הדעת בתחום
הנוירולוגי .בית המשפט העליון קיבל הבקשה בקובעו" :אכן ,לכאורה עדותו של המומחה שנתמנה אינה מעוררת,
כשלעצמה ,את השאלה מתי נוצר המום ,אלא שעובדה זו אינה פוסלת את תיקון התביעה ,אלא מחייבת מתן
רשות לכך .אשר לשאלה אם יש הצדקה למתן רשות לתיקון כזה – צודק בית-המשפט כי אם המסקנה תהא שלא
ניתן היה לגלות את המום ,כי אז ממילא אין נפקות לשאלה מתי נוצר המום .לעומת זאת ,אם תהא המסקנה
הסופית של בית-המשפט כי ניתן היה לגלות את המום ,כי אז עשויה להיות חשיבות לשאלה מתי הוא נוצר .באין
יודע מה תהא מסקנת בית-המשפט באשר לעצם האפשרות לגלות את המום ,קיימת תועלת בבירור השאלה מתי
הוא נוצר .לפיכך ,הייתי מתיר את צירוף חוות-הדעת הנוירולוגית ובמובן זה הערעור מתקבל".
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היקף הביקורת של צד כלפי מומחה רפואי שנתן חוות דעת
בת.א( .ירושלים)  7482/05פלוני ואח' נ' ד"ר רם כסיף (פס"ד מיום ( )25.1.07השופט יוסף שפירא) ב"כ הנתבעת
נקט בסיכומיו לשון פוגעת ומעליבה כלפי מקצועיותו של המומחה מטעם התביעה .בית המשפט התייחס לדברים
בביקורת על המבקר וקבע:
"ספק בעיניי אם ראויים הדברים היו להיאמר באופן שנאמרו ,זכותו של בעל הדין לנתח את עדותו של עד ונותן
חוות הדעת בכלל זה אולם יש להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם .ניתן להציג עמדה נוגדת או להצביע
על סתירות בעדות או לבחון את רמתו המקצועית של המומחה במטרה לשכנע את בית המשפט להעדיף דעה
של מומחה מסוים ...תפקידו של בית המשפט להגן על עדים המעידים לפניו הן במהלך המשפט ובן בהחלטותיו
 ...מטבע הדברים ומקל וחומר יש להחיל הוראות חוק זו אף על הטבות דברים כנגד העד כפי שצוטט לעיל ,אף
בסיכומים ואולי ביתר שאת שכן העד כבר אינו עמד על דוכן העדים ואינו יכול להגיב או להפריך את הטענות
כלפיו".
התנגשות בין הזכות לגילוי ועיון במסמכים לבין חיסיון פסיכולוג
ת.א( .חיפה)  995/05ליפונצקי אלכס נ' מיקוד אבטחה שמירה בע"מ (החלטה מיום ( 30.11.06השופט יצחק
עמית) דן באיזון הראוי בין הזכות לגילוי ועיון במסמכים בתביעה נזיקין ובין הזכות לחיסיון של בעל דין למידע
שמסר במסגרת טיפול פסיכולוגי.
התובע הגיש תביעת נזיקין נגד הנתבעים בעילות של רשלנות ותקיפה לאחר שנפצע מיריות של מאבטח בחברה.
במסגרת התביעה הגיש התובע דרישה לקבל העתק התיק האישי של הנתבע במרכז ייעוץ בו קיבל טיפול פסיכולוגי
שהוא חיוני ,לטענתו על מנת ללמוד על מצבו הנפשי של הנתבע עובר לאירוע מה שעשוי להשליך על אחריותם
של הנתבעים.
ברגיל מוגשת בקשה כאמור על ידי נתבע לקבלת התיק הרפואי של התובע במסגרת הזכות לעיון במסמכים על מנת
שהנתבע יוכל להתגונן ראוי .בקשת התובע כאמור שונה במהותה בכך שהתובע מבקש ללמוד על מצבו הנפשי של
הנתבע כטענת חרב ולא טענת מגן .ביהמ"ש דן בסוגיית ההתנגשות בין הזכות לגילוי ועיון במסמכים בהליך אזרחי,
לבין חיסיון פסיכולוג-מטופל .על מנת לדון בבקשה הורה ביהמ"ש לאוניברסיטה להעביר לעיון ביהמ"ש  -במעטפה
סגורה עליה יירשם "לעיון בית המשפט בלבד – חסוי"  -את החומר הנוגע לטיפול הפסיכולוגי שקיבל הנתבע במרכז
הייעוץ .זאת ,לאור סוגיית החיסיון ביחסי פסיכולוג-מטופל ,ומכוח סמכותו לפי תקנה  119לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד.1984-
השופט יצחק עמית הבהיר ,כי מדובר בהליך דיוני של דרישה לגילוי מסמך ספציפי ובקשה לעיון ולהעתקה של
מסמכים שלא נזכרו בכתבי טענות של בעל דין – תקנות  113ו 117-לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד.1984-
תנאי מקדמי לגילוי ולעיון במסמך הוא ,שהמסמך נשוא בקשת העיון והגילוי ,רלוונטי לזירת המחלוקת .גישת
הפסיקה בנושא הרלוונטיות ,היא ליברלית  -כל מסמך שיש בו לסייע לקו החקירה וכל מסמך הכולל מידע המאפשר
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לצד לקדם את עניינו הוא רלוונטי .גם מסע דיג של מסמכים שברשות הצד השני אינו בהכרח אסור  -רע"א 6546/94
בנק איגוד נ' אזולאי ,פ"ד מט ( ,)1995( 54 )4והנטיה היא לקולא  -רע"א  8290/01איזוטופ בע"מ נ' דן רנט א-קאר
בע"מ ,דינים סג  ;)2002( 338רע"א  7606/01ג'ולי הראל ואח' נ .בנק איגוד לישראל בע"מ ,דינים סב .)2002( 93
בבסיס הגילוי והעיון עומדים שני אינטרסים :אינטרס היעילות ,והאינטרס של גילוי האמת – חשיפת המסמכים
שבידי הצד שכנגד מסייעת לחשוף את האמת העובדתית .ענייננו מתמקד באינטרס האחרון.
בצד האינטרס המרכזי של גילוי ה"אמת העובדתית" ,מכיר המשפט בכך שיש אינטרסים נוספים הראויים להגנה,
על מנת לתמרץ פעילות ראויה מבחינה חברתית .חלק מאותם אינטרסים ,מעוגנים בחסיונות למיניהם ולסוגיהם
השונים ,אם חסיונות סטטוטוריים ואם חסיונות יציר הפסיקה ,אם חסיונות מוחלטים ואם חסיונות יחסיים.
במקרה זה ,מדובר בחיסיון סטטוטורי-יחסי ,חיסיון פסיכולוג-מטופל ,המעוגן בסעיף  50לפקודת הראיות.
(סעיף (50א) לפקודה ; ור' סעיף  7לחוק הפסיכולוגים ,התשל"ז ,1977-בדומה להוראת הסודיות בסעיף  8לחוק
העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו.).1996-
לדעת השופט יצחק עמית ,במסגרת יחסי אמון בין בעל הדין לאיש מקצוע ,ובכל מקרה אחר ,בו
חשיפת מידע עלולה לגרום לפגיעה בפרטיות ,יש לעמת את הפגיעה בפרטיות אל מול הגילוי ולאזן בין
השניים .עם זאת ,כאשר הפגיעה היא בפרטיות של התובע ,ידו של הגילוי תהא כמעט תמיד על העליונה.
כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לגילוי ועיון במסמך ספציפי ,על בית המשפט לבחון את הבקשה על פי "תרשים
זרימה" שתחילתו בבדיקה ,אם המסמך שגילויו מתבקש הוא רלוונטי לחזית המחלוקת .נמצא המסמך המבוקש
רלוונטי ,יבחן בית המשפט אם יש בדין או בפסיקה חיסיון ,ואם כן ,יש לבחון אם מדובר בחיסיון מוחלט או
חיסיון יחסי .במקרה של חיסיון מוחלט ,אין להיעתר לבקשת הגילוי .אם החיסיון יחסי ,או אם מדובר בערך
מוגן כמו פרטיות ,על בית המשפט לשקול את האינטרסים הנוגדים ולהכריע אם להורות על גילוי אם לאו (ת.א.
(חי)  ,688/02דינים מחוזי לג(.))2002( 385 )7
ביהמ"ש בחן האם החומר שחשיפתו התבקשה ,רלוונטי לתביעה הנדונה .מדובר בחומר ראיונות ופגישות
טיפוליות שנערכו במהלך שנה .ביהמ"ש ציין כי מבלי להיכנס לתוכן הדברים ,באספקלריה של התביעה ,ניתן
למצוא בחומר התבטאויות ועובדות רלוונטיות ,ולא רק זאת ,אלא שיש בחומר התייחסות של הנתבע כלפי
התובע עוד לפני האירוע ,במסגרת המפגשים הטיפוליים על כן החליט השופט יצחק עמית ,כי החומר רלבנטי
והניח לבא כוח התובע לשקול כיצד לנצל את החומר על פי מיטב הבנתו.
עם זאת ,ציין השופט כי אין בקביעה שהחומר רלוונטי לענייננו ,כדי לקבוע מסמרות כלשהן לגבי "חוזקה" של
עילת התביעה לגופא .יש מרחק גדול בין הקביעה ,כי מסמך מסוים רלוונטי לתביעה ,לבין הקביעה כי יש באותו
מסמך כדי לבסס את התביעה .במקרה שלפנינו ,אף ייתכן כי יש בחומר שחשיפתו נתבקשה ,כדי לסייע דווקא
לנתבעים.
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נקבע כי החיסיון של אנשי המקצוע בפקודת הראיות כמו רופא/פסיכולוג/עו"ס ,והערך המוגן של הגנת הפרטיות,
אינם נמוגים אך ורק בשל כך ,שבעל הדין הוא שמעלה את הטענה לחיסיון או לפגיעה בפרטיות .הוראות החיסיון
של בעלי המקצוע בפקודת הראיות ,מאפשרות לבעלי המקצוע להתגונן מפני הצורך לחשוף דברים שנאמרו על
ידי המטופל.
החיסיון הוא לטובת המטופל ,החיסיון הוא תוכני ולא רק חיסיון אישי של בעל המקצוע .פשיטא כי המטופל
רשאי לוותר על החיסיון ,אך משסירב לעשות כן ,המידע עצמו נהנה מחיסיון ,שאם לא תאמר כן ,נמצאת מקעקע
את התכלית העומדת בבסיס החיסיון .מטעם זה ,סבר השופט יצחק עמית ,כי חסיונות מקצועיים שמקורם
ביחסי אמון ,הם חסיונות מעורבים אישיים-תוכניים ,שנועדו לתמרץ את השירות שניתן על ידי אנשי אמון,
בדרך של הגנה על סודיות המידע .אמנם ,ניסוח החסיונות בפקודת הראיות אינו בהיר די הצורך ,אך אין לפרש
חסיונות אלה כחסיונות המופנים אך ורק לאנשי האמון ,כביכול המידע עצמו לא נהנה מחיסיון וניתן להשיגו
בדרך של העדת המטופל ,או על ידי דרישה שהמטופל יציג במהלך המשפט את מסמכיו הרפואיים .החולה
או המטופל הוא בעל החיסיון ,המידע עצמו נהנה מחיסיון או מהגנה על הערך המוגן של הפרטיות ,ועל בית
המשפט לאזן אד-הוק ממקרה למקרה ,אם יש להורות על חשיפת המידע .ראוי ליישם מבחנים אלו על כל סוגי
המקצועות בהם האמון והסודיות העומדים ביסודה של ההתקשרות.
תכלית החיסיון ביחסי פסיכולוג-מטופל
ביהמ"ש ציין ,כי יש להבחין בין טענת חיסיון המועלית על ידי תובע ,לטענת חיסיון המועלית על ידי נתבע .כאשר
בעל הדין שנדרש לחשוף את המסמך נשוא החיסיון או נשוא הטענה לפגיעה בפרטיות הוא התובע ,יש טעם חזק
לטעון כי אינו רשאי לאחוז בחבל משתי קצותיו :גם להגיש תביעה וגם לסרב להמציא חומר העשוי לשמש את
יריבו בטענה לפגיעה בפרטיות או בחיסיון .ההנחה היא ,שבעצם הגשת התביעה ,יש משום ויתור מכללא על הגנת
הפרטיות ועל החיסיון ,וכי התובע נכון להקריבם על מזבח תביעתו.
בתיקי נזיקין קיימת פרקטיקה ,לפיה התובע חותם על כתב ויתור סודיות רפואית (וס"ר) על מנת לאפשר לנתבע
לגלות כל חומר רפואי הרלוונטי לתביעה ,בין היתר ,כדי לאפשר לנתבע להגיש חוות דעת שכנגד (ובתביעות על פי
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה 1974 -ראה תקנה (2א)( )3לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
(מומחים) ,התשמ"ז .)1986-החתימה על כתב ויתור סודיות רפואית מבוססת על ההנחה ,כי ממילא בית המשפט
יורה על הסרת החיסיון ,על מנת לאפשר לבעל הדין שכנגד להתגונן.
כאשר מדובר בתובע ,נקודת האיזון ,בין האינטרסים הנוגדים של גילוי האמת מול החיסיון והפגיעה בפרטיות,
קרובה מאוד לאינטרס של גילוי האמת ,וידו של אינטרס זה תהא על פי רוב על העליונה .ברם ,אין פירוש הדבר
שהגשת תביעת נזיקין מבטלת מיניה וביה את החיסיון הרפואי .גם התובע ,יהא רשאי במקרה מתאים ,להעלות
את הטענה כי ראוי שלא לחשוף חומר מסוים ,בשל חיסיון או בשל פגיעה קשה בפרטיותו.
כאשר הנתבע הוא שמעלה את טענת החיסיון או הפגיעה בפרטיות ,נקודת האיזון משתנה ,ו"כוח המשיכה"
של האינטרס של גילוי האמת נחלש במעט .שלא כמו התובע ,הנתבע נגרר בעל כורחו להליך המשפטי .הוא אינו
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מעוניין בהליך המשפטי ,ואין להניח לגביו שהוא נכון לשלם גם את מחיר החשיפה הכרוך בהליך.
בבוא בית המשפט לבחון את בקשת התובע לחשיפת החומר הנוגע לנתבע ,עליו לבחון תחילה אם החומר
שחשיפתו מתבקשת מתייחס לזירת המחלוקת או לפריפריה של המחלוקת .במקרה זה ,עתר התובע להורות על
הסרת החיסיון היחסי העומד לנתבע ,ביחסי מטופל-פסיכולוג .ביהמ"ש הסיק כי במקרה זה ,החיסיון והערך
המוגן של פרטיות ניגפים בנקל בפני האינטרס של גילוי האמת .זאת ,מאחר והראיה שחשיפתה מתבקשת,
חיונית לתביעתו של התובע כנגד הנתבעים הנוספים.
ניתן לצמצם מידת הפגיעה בנתבע בכך שהחומר ייחשף בפני באי כוח הצדדים בלבד ,ובא כוח התובע יימנע
מלחשוף את החומר בפני התובע עצמו ,למעט התרשומות הנוגעות לתובע .על כן ,נעתר ביהמ"ש לבקשה ואיפשר
לב"כ התובע ולב"כ הצדדים לצלם את החומר שהועבר על ידי מרכז הייעוץ.
התיישנות תביעת ההורים במסגרת תביעה לרשלנות רפואית של ילדם הקטין
ת.א( .ירושלים)  7482/05פלוני ואח' נ' ד"ר רם כסיף (השופט יוסף שפירא) (פס"ד מיום  )25.1.07התובעים
הגישו תביעה לרשלנות רפואית נגד הנתבעים בטענה שלא איבחנו במהלך ההריון את המום של התובע שנולד עם
"תסמונת דאון" התביעה הוגש כ 10-שנים לאחר הולדת התובע והנתבעים העלו טענת התיישנות כלפי התובעים
בטענה כי תביעת ההורים התיישנה.
בית המשפט ניתח את השתלשלות העובדתית ואת פסיקת בית המשפט העליון וקבע כי אמנם תביעת ההורים
כניזוקים במעגל ראשון התיישנה לאחר יותר מ 7 -שנים ממועד שנתגלתה להם עילת התביעה אולם קיימת להם
עילה בגין נזקיהם כמי שהטיבו את הנזק .בית המשפט התבסס על פסק הדין בע"א  3622/96חכם נ' קופ"ח
מכבי פ"ד (בוב)  638אשר קבע במפורש כי תביעת המטיבים לפי החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת
נזקי גוף) תשכ"ד –  1964אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת המוטב.
חובת הזהירות של רופא מטפל להפנות לבדיקות לרבות ייעוץ גנטי ושקילת דיקור מי שפיר לצורך שלילת
מומים בעובר
בית המשפט בפרשת ד"ר כסיף הנ"ל ניתח את הרשימות הרפואיות ובעדויות שבאו לפניו יקבע מבחינה עובדתית
שבפועל התובעת לא נשלחה לייעוץ גנטי ומכאן שהנתבעת התרשל בכך שלא הפנה את התובעת לבדיקות במועד
באופן שהיתה יכולה לשקול אם ללכת לייעוץ או לבצע דיקור מי שפיר אם וכאשר מומלץ לעשות כן ,ביה"מ
הוסיף שפועל יוצא מההתנהלות הוא שהנתבע לא נתן לתובעת הסברים מספיקים לגבי אפשרות הטיפול והמעקב
של הריונה .עם זאת העמיד את אשמה התורם על .30%
בית המשפט התייחס במאמר מוסגר להנחיות משרד הבריאות בנושא אולטרא סאונד במיילדות (חוזר מנכ"ל
מס'  )10/95וניירות עמדה של האיוגד לגניקולוגיה ומילדות (נייר עמדה מס'  6מחודש אוגוסט  )2000ונתן
להנחיות אלה משקל בקביעת חובת הזהירות של הרופא.
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בספר "הזכות לחיים ללא מום" מיצרת עובר עד לידתו כאדם (עורכים י .דייויס וא .סהר) דיונון מבית פרובוק
בע"מ  2007עמדנו במאמרנו :מזייצוב עד סידי – הזכות להפרע פיצויים בעילות "הילודה בעוולה וחיים בעוולה"
(עמ'  307ואילך) על תוצאות אי גילוי האפשרות להפסיק את ההריון בניגוד להנחיות משרד הבריאות:
"עמדנו על כך שחובת הגילוי בהקשר של הפסקת הריון הנה חובה מוגברת ונועדה בראש ובראשונה
להגן על האוטונומיה של האישה על גופה .סעיף  )3(316לחוק העונשין בא להגן על אינטרס ברור של
האישה ,ונועד לטובתה כאשר הוא מחייב קבלת הסכמתה המודעת להפסקת הריון .פשיטא ,שכנגד
הזכות של האישה לקבל את מלוא המידע אודות הריונה על הסיכונים שבו ,עומדת חובת הרופא
לגלות לה את כל הסיכונים הכרוכים בהמשך ההריון לרבות הסיכונים למומים שהעובר נושא".
לצורך הבטחת התכלית החקיקתית הוציא משרד הבריאות הנחיות מנהליות בצורה של חוזרי מנכ"ל המפרטים
את אופן הטיפול באישה ההרה במעקב ההריון .הלכה למעשה ,ההנחיות המנהליות הן בעלות חשיבות והשפעה
רבה על תחומי פעילות רבים של המינהל הציבורי ועל האינטרסים של האזרח .בשטחים רבים שבהם המינהל
פועל ההנחיות מהוות את השלד הנורמטיבי העיקרי ,ולעתים הבלעדי ,שבאמצעותו מתקבלות החלטות
ומבוצעות פעולות .כך ,הנחיות משרד הבריאות באשר למועד ביצוע בדיקת חלבון עוברי לאישה ההרה ,קובעות
כנוהל מחייב ביצוע בדיקות חלבון עוברי בדם כל אישה בהריון ,כבדיקת סקר לאיתור מומים ,בין השאר,
מומים פתוחים במערכת העצבים .אי קיום הבדיקה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,ובכלל זה אי העמדת
האישה ההרה על הצורך לבצע את הבדיקה מהווה הפרת חובת הזהירות המוטל על הרופא המטפל ,שהרי
תכלית ההנחיות המנהליות היא לאתר את אותם המקרים בהם הוולד עלול "להיות בעל מום גופני או נפשי" .
הנוהל שנקבע בחוזרי משרד הבריאות ,לפיו יש לבצע במדינת ישראל בדיקות חלבון עוברי ולחלק לאישה דף
הסבר המפרט את מהות הבדיקה והסבר אודות תוצאותיה השונות קובע סטנדרט זהירות ,החלה על הרופא
המטפל במעקב הריון להסביר לאישה בהריון את הסיכונים לעובר גם אם זו אינה מבצעת את הבדיקה .סטנדרט
זהירות זה חל לגבי כל חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות.
חוזרי משרד הבריאות הנם הנחיות מנהליות הקובעות סטנדרט התנהגות המחייבות את הצוותים הרפואיים
בבואם להעניק טיפול רפואי למטופלים בין אם מדובר בחולים ובין אם מדובר בנשים הרות הנמצאות תחת
מעקב רפואי.
הלכה פסוקה היא כי תפקידן העיקרי של הנחיות מנהליות הוא ליצור מערכת מנהלית הפועלת באופן שוויוני
בפני אזרחי המדינה והזקוקים לשירות המנהלי .עוד נקבע כי דין מערכת זו של הנחיות מנהליות כדין חקיקה
המהווה מערכת נורמות המחייבות את המערכת השלטונית.
לפיכך לדעתנו הפרת הנחיות משרד הבריאות בנוגע למעקב הריון עשויה להקים בנסיבות המתאימות עילת
תביעה של עוולת הפרת חובה חקוקה לפי סע'  63לפקודת הנזיקין לרבות בשאלת הקשר הסיבתי בין הפרת
החיקוק והנזק".
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נזק לא ממוני לאם היולדת בגין פגיעת היילוד
בע"א  2299/03מדינת ישראל נ' יפה טרילובסקי (טרם פורסם) (פסד מיום  )23/1/07דן בית המשפט העליון
בערעור על תביעה ברשלנות רפואית .בין יתר השאלות שהתבררו עלתה שאלת זכותה של האם כתובעת להיפרע
פיצויים בגין נזק שאינו ממוני ,לאחר שבית המשפט המחוזי (כב' השופט דוד חשין) פסק לאם – היולדת  -פיצוי
בסכום של  400,000ש"ח בגין כאב וסבל ,משום ש""נגזר על יפה ,כתוצאה מרשלנות הנתבעים ,להתייסר ולחיות
בצער ובסבל לכל חייה ,נוכח נכותו הקשה של פרי בטנה היחיד ,נעמה".
בית המשפט העליון (כבוד השופט י .עדיאל) קבע לעניין זה" :אין בידי לקבל את עמדתו של בית המשפט המחוזי
בעניין זה .בפרשת אלסוחה נקבעו מספר תנאים שקיומם נדרש לביסוס תביעה בגין נזק נפשי שנגרם לניזוק
משני .ההבחנה בין ניזוק ישיר לבין ניזוק משני נעוצה בגורם הנזק .מקום שבו מדובר בנזק שנגרם לנפגע באופן
ישיר כתוצאה ממעשה העוולה ,כי אז לפנינו נזק ראשוני שאינו כפוף לתנאי הלכת אלסוחה .אולם ,כאשר הנזק
נגרם כתוצאה מהפגיעה בניזוק הראשוני ,בשל החשיפה לסבלו ,כי אז מדובר בנזק משני ,שפיצוי בגינו כפוף
לתנאי הלכת אלסוחה.
בית המשפט המחוזי קבע ,כי "משעה שהרשלנות הרפואית נוגעת ללידה עצמה ,ברי כי גם היולדת וגם הילוד
הינם ניזוקים מסדר ראשון" .אולם ,המבחן הרלבנטי אינו בוחן כלפי מי הופנתה הרשלנות ,אלא מהי סיבת
הנזק הנפשי .היינו ,האם מדובר בנזק נפשי שנגרם כתוצאה מפגיעה ישירה בנפגע עצמו או כתוצאה מחשיפה
לסבלו של אחר .בענייננו נפסק לאם פיצוי בגין נזק לא ממוני ,כאמור ,משום שנגזר עליה להתייסר ולחיות בצער
ובסבל משך כל ימי חייה ,נוכח נכותה הקשה של הקטינה .נזק זה הנו נזק משני מובהק .כך נקבע במקרה דומה
מאוד לענייננו ,שגם בו היה מדובר ברשלנות רפואית בלידה אשר בעקבותיה נגרם לקטינה שיתוק מוחין ופיגור
שכלי .בית המשפט המחוזי פסק להורי הקטינה פיצוי בגין עוגמת נפש משום שסבר כי תנאי הלכת אלסוחה
אינם חלים על תביעות לפי פקודת הנזיקין .בית המשפט העליון ,מפי השופט א' ריבלין ,ביטל קביעה זו משום
שהתנאים שנקבעו בהלכת אלסוחה חלים גם על תביעות מכוח פקודת הנזיקין "ומשלא הוכח כי נתקיימו,
במקרה זה ,התנאים המזכים נפגעי משנה אלה בפיצוי ,לא היה מקום לפסוק להם פיצוי" (ע"א  6696/00בית
החולים המרכזי עפולה נ' יעל פינטו (טרם פורסם) ,פסקה  23לפסק הדין).
במקרה שלפנינו ,כפי שכבר נאמר ,האם לא הוכיחה כי היא עומדת בתנאי הלכת אלסוחה .היא אף לא טענה
כי היא עומדת בתנאים אלו .כמו כן ,לא נטען על ידה כי יש לשקול שינוי באותה הלכה לאור חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו (ראה לענין זה :א' ריבלין במאמרו הנ"ל ,בעמ'  .)43בנסיבות אלו ,יש לבטל את הפיצוי בסכום
של  400,000ש"ח אשר נפסק לאם בגין נזק לא ממוני".
בספר "הזכות לחיים ללא מום :מיצירת עובר עד לידתו כאדם" (עורכים י .דייויס וא .סהר) דיונון מבית פרובוק
בע"מ  ,2007עמדנו במאמרנו :מזייצוב עד סידי – הזכות להפרע פיצויים בעילות "הילודה בעוולה וחיים
בעוולה" (עמ'  307ואילך) על האפשרות לפצות את האם היולדת בפיצוי בשל נזק לא ממוני על כך שהעוולה
בוצעה כלפיה:
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"לדעתנו יש לאבחן בין הזכאות לפיצויים בגין נזק שאינו ממוני בעילה של רשלנות רפואית בלידה
(שבה העוולה מבוצעת על היילוד) ,ובין הזכות לפיצויים בגין נזק לא ממוני בעילה של "הולדה
בעוולה" שבה העוולה מבוצעת כלפי ההורים ולא על העובר (שאינו כשר לזכויות וחובות על פי
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס תשכ"ב  .)1962על פי רציונל זה ,פסק בית המשפט העליון
פיצוים לכ"א מההורים בעילה של "לידה בעוולה".
בתביעה שעילתה "הולדה בעוולה" תובעים ההורים כמי שנפגעו באופן ישיר מהעוולה שבוצעה
כלפיהם ולמצער כלפי האם ,והם בעלי דין בזכות עצמם .בכך הם נבדלים מעילת התביעה המוכרת
לנפגע משני על פי הלכת אלסוחה .לדעתנו כאשר תובעים ההורים בעילה של "הולדה בעוולה" אין
מקום להבחין בין זכותם בנפרד של ההורים להיפרע פיצויים בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם,
שהרי המזיק הפר את חובת הגילוי כלפי שני ההורים כאחד ומכאן שקמה לשני ההורים כאחד
עילת תביעה שוות זכויות ולא ניתן לאבחן בין ההורים אלא לפי מידת הנזק שנגרם.
העולה מן האמור הוא שאין לכרוך את התביעה לנזק ממוני ולא ממוני של ההורים בעילה של
"הולדה בעוולה" עם תביעת הקטין בעילה של "חיים בעוולה" ויש לשום את הפיצוי לפי מידת הנזק.
כריכת ראשי הנזק עלולה להחטיא את התכלית של האבחנה בין התביעות והחוטא יצא נשכר".
לא חלפו אלא מספר חדשים ובית המשפט העליון נזקק שוב לאותה סוגיה בהיבט קצת שונה .הפעם
נדונה זכותם של ההורים להיפרע פיצויים בגין נזק לא ממוני על פי אותו רציונל ,אך הפעם לא מדובר
בפיצוי ההורים בקשר ללידת ילד שהוא ניזוק חי אלא על פיצוי בגין נזק לא ממוני בגין עובר שקיפד
חייו בסמוך ללידתו .בית המשפט העליון דן באפשרויות השונות העולות ממסכת עובדתית זו ,אך לא
דק פורתא באבחנה בין לידת ניזוק חי ולידת עובר שנפטר .אבחנה זו נשארה בצריך עיון כפי שעולה
מחוות דעתה של השופטת א .חיות שביטאה את דעת המיעוט בפרשת לבנה לוי.
זכות ההורים לפיצוי בגין הוצאות ונזק לא ממוני בשל מות העובר
ע"א  754/05לבנה לוי נ' מרכז רפואי שע"צ (פסק דין מיום ( )5/6/07פסה"ד ניתן על ידי השופטים א .ריבלין ,א.
חיות וס .ג'ובראן)
התובעת הרתה לאחר טיפולי פוריות ממושכים .בסמוך ללידה בשבוע  39להריון נתקפה התובעת צירי לידה והיא
הגיעה לבית החולים ,שם ביצעה מספר בדיקות שהראו שדופק העובר תקין .לאחר מספר שעות חלה האטה
בדופק העובר והיא ילדה עובר ללא רוח חיים .במישור העובדתי הטיל בית המשפט המחוזי בירושלים (כב'
השופט ענבר) על בית החולים את הסיכון הראייתי הנובע מאי עריכת בדיקה חוזרת במועד ,ובשל העדר המידע,
ההנחות העובדתיות הונחו לחובתו .לפיכך ,נקבע כי לו הייתה מבוצעת בדיקה חוזרת בתוך שעתיים ,היה הצוות
הרפואי מגלה שהעובר נמצא במצוקה ומבצע ניתוח קיסרי ,דבר אשר היה מונע את מותו; במישור המשפטי –
נקבע כי לאור מצבם של המערערת ושל העובר ,הייתה לצוות הרפואי היכולת לצפות ,שבזמן ה"המתנה" עלולים
להתרחש שינויים או סיבוכים כלשהם ,אשר יחייבו התערבות רפואית מיידית .זאת ,בפרט על רקע הנוהל הקובע
כי יש לבצע בדיקה חוזרת תוך שעתיים .מן המקובץ הגיע בית המשפט לכלל מסקנה שהמשיב אחראי למותו
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של העובר .בית המשפט העליון לא מצא להתערב בקביעות אלה של בית המשפט המחוזי ונזקק לשאלת היקף
הפיצוי הראוי לפסוק להורים שעובר פרי בטנה של האם נפטר בסמוך ללידה.
השאלה שהציב המשנה לנשיאה השופט ריבלין הייתה היקף תחולת הלכת אלסוחה .מול האפשרות שהעובר
יהיה זכאי לפיצוי .ביהמ"ש קבע כי בנסיבות המקרה המסקנה המתבקשת היא כי אין עוד מי שיכול לאחוז
בעילת התביעה בגין שנות ההשתכרות האבודות של העובר ,ככל שראוי בכלל לדבר באבדן כזה לגבי עובר שנפטר
בעודו בבטן אימו .סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב  1962 -מציב גבול להלכת השנים
האבודות ,והמסקנה המתבקשת היא כי גבול זה במקומו מונח .ב"אובדן פרי-בטנה" של האישה.
בית המשפט הרחיב את " הלכת אלסוחה " כך שהאחריות לפיצוי ניזוק משני בגין נזק לא ממוני ,תחול במקרים
קשים וחריגים למרות אי עמידה בתנאי הרביעי שעניינו בשיעור הפגיעה הנפשית .ביהמ"ש המחוזי קבע כי
ביה"ח שערי צדק אחראים למותו של העובר ברחמה של אמו .ביהמ"ש דחה את תביעתם של ההורים לפיצויים
בגין אבדן הכנסותיו של העובר ב"שנים האבודות" ,משני טעמים :ראשית ,לאור הוראת סעיף  1לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב( 1962-להלן :חוק הכשרות) ,נקבע שהעובר "לא הפך נושא לחובות וממילא
שאין ההורים – התובעים ,זכאים לתבוע כעיזבונו או בשמו" .שנית" ,אפילו היו התובעים יכולים לתבוע בגין
‘השנים האבודות' ,הרי שהבקשה לתיקון כתב התביעה בעניין זה הוגשה בשלב מאוחר מאד באופן שהיעתרות
לה הייתה מקפחת את זכויותיו של הנתבע – ביה"ח.
ביהמ"ש הבחין בין האם לבין האב וקבע כי בשל כך שלעובר אין כשרות משפטית עומדת לאם עילת תביעה
כניזוק עיקרי ,ולפיכך פסק לאם פיצוי בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לה ,בסך של  300,000ש"ח .ביהמ"ש דחה
את תביעתם של המערערים לפיצוי עבור טיפולי ההפרייה שעברה המערערת לאחר פטירתו של העובר ,שכן לא
הוכח שהם לא התכוונו להביא לעולם ילדים נוספים .מנגד ,נקבע שהמערערים זכאים להחזר הוצאות הטיפולים
שהובילו להריון נשוא התביעה ,אך סכומים אלה לא הוכחו ,אף לא באופן ראשוני שהיה מאפשר לפסוק פיצוי על
דרך האומדנא .ביהמ"ש פסק למערערים פיצוי בסכום של  5,000ש"ח בגין הוצאות נסיעה ,ופיצוי באותו סכום
בגין עזרת הזולת .שני הצדדים מערערים על פסה"ד של המחוזי.
ההורים מערערים על גובה הפיצוי ,לרבות זכותם לפיצויים בגין ה"שנים האבודות" ,וזכותו של האב לפיצוי עבור
הנזק הלא ממוני .מנגד מערער ביה"ח על אחריותו לנזק ובפרט על הוכחת קיומו של קשר סיבתי.
ביהמ"ש העליון בהרכב השופטים (המשנה לנשיאה א .ריבלין ,השופטת א .חיות וס .ג'ובראן) דחה את ערעורו
של ביה"ח .קיבל בחלקו את ערעורם של ההורים ופסק כי אין עילה להתערב בקביעותיו ובמסקנותיו של בית
המשפט המחוזי באשר לשאלת האחריות ,לרבות בכל הנוגע לסוגיית הקשר הסיבתי .החובה לחזור לבדיקה תוך
שעתיים לא הובהרה לתובעת די הצורך .הנוהל שנקבע על-ידי משרד הבריאות ,ואשר מורה כי "שהיית היולדת
בהמתנה לא תעלה על פרק זמן של שעתיים ללא בדיקה חוזרת" ,מתווה את רמת הזהירות המינימלית הנדרשת
וזוהי אף הפרקטיקה המקובלת .משכך ,באי-מילוי הנוהל הפר בית החולים את חובת הזהירות המוטלת עליו
כלפי המערערת .אשר לקשר הסיבתי .מותו של העובר נגרם כתוצאה מהתהדקות חבל הטבור סביב צוארו .אי-
ביצוע הבדיקה מותיר עמימות עובדתית לגבי מצבו של העובר ולגבי אפשרויות הפעולה בעת הבדיקה – שלא
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נעשתה .במצב דברים זה ,ניתן לקבוע בהסתמך על דוקטרינת הנזק הראייתי את דבר קיומו של קשר סיבתי
בין הפרת חובת הזהירות המוטלת על בית החולים ובין מותו של העובר ,נוכח העמימות העובדתית שיצרה
התרשלותו של ביה"ח .עוד מסכים ביהמ"ש כי הוכח קיומו של קשר סיבתי משפטי.
השופט ריבלין קבע ,כי גם אלמלא נחסמה טענתם של המערערים במישור הדיוני ,דינה להיכשל – בנסיבות
העניין – במישור המהותי .שכן ,הזכות לפיצוי בגין שנות ההשתכרות האבודות עומדת למי ששנות חייו קוצרו
כתוצאה מעוולה ,אל מתחת לגיל הפרישה מעבודה ,ואם נפטר הוא קודם שהוגשה תביעה מטעמו – לעזבונו שבא
במקומו .היינו ,לכאורה זכות התביעה היא של העובר .אלא שתנאי ראשוני לאחיזה בעילת תביעה הוא כשרות
משפטית לשאת בזכויות ובחובות" .כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו" – כך מורה סעיף 1
ועּוּבר שנפגע עקב
לחוק הכשרות .על כן ,תינוק שנולד ללא רוח חיים לא זכה לכשרות לשאת בזכויות ובחובותָ ,
התרשלות ונולד ללא רוח חיים ,אינו יכול לתבוע בגין הנזק שנגרם לו.
בית המשפט קיבל את הערעור בעניין החזר ההוצאות עבור טיפולי ההפריה חרף העובדה שהמערערים לא הוכיחו
כדבעי כל רכיב ורכיב מהסכומים להם טענו .נקבע שראוי להגדיל באופן גלובאלי את הפיצוי בגין הנזקים
הממוניים שנגרמו להם ,ולהעמידו על סך של  20,000ש"ח.
בית המשפט נזקק לשאלה האם ההורים הם ניזוקים ישירים ממעשה העוולה או ניזוקים מהמעגל השני על פי
המבחנים שנקבעו בהלכת אלסוחה .השופט ריבלין ,קובע כי האם ניצבת על קו הגבול שבין נפגע משני לנפגע
עקרי .וזאת בשל העובדה ,שהבדיקה שלא בוצעה עקב רשלנות ,הייתה אמורה להיות בגופה ,והעובר מת ברחמה.
בכל מקרה הוא סבור כי האם וגם האב זכאים לפיצוי בגין הנזקים הלא ממונים וזאת למרות שהם אינם
עומדים בתנאי הרביעי של הלכת אלסוחה– התנאי שעניינו היקף הפגיעה הנפשית במובן של מחלת פסיכוזיס או
נוירוזיס.
השופט ריבלין קובע ,כי הלכת אלסוחה צפתה את האפשרות שיתעוררו מקרי-גבול ,והותירה שוליים גמישים,
המאפשרים להתמודד עם "מקרים קשים" ופתחה פתח ליצירת קבוצת ביניים מצומצמת של ניזוקים משניים
חריגים ,שאינם עומדים בתנאים שקבעה ,ולמרות זאת תקום אחריות כלפיהם.
ביהמ"ש בחן את נסיבות המקרה דנן ,לאור התכלית שעומדת בהלכת אלסוחה והגיע למסקנה כי בנסיבותיו
המיוחדות של המקרה ,נוכח הנזק הנפשי הממשי של ההורים ,הגם שאינו מסוג הנזקים המהותיים העונים
לתנאי הרביעי שנקבע בהלכת אלסוחה ,יש מקום להרחבת התנאי הרביעי והגמשתו ,כך שיחול על ענייננו.
אלמלא תעמוד להורים הזכות לתבוע בגין "אבדן פרי הבטן" ,כל שיידרש המזיק לשלם בגינו ,במקרים רבים,
הוא הנזק הממוני שנגרם להורים .כך ,יהיה זה "זול" באופן בלתי-סביר לגרום למותו של עובר ,ובפרט" ,זול"
יותר לגרום למותו מאשר לפגוע בו פגיעה לצמיתות ,שכן ,אם ייולד בחיים ,יוכל ,ככל הנראה ,לתבוע בגין הנזק
שנגרם לו .עוד סבור ביהמ"ש כי חיוב ביה"ח בפיצוי בגין מות העובר עקב התרשלותו אינו צפוי להטיל עליו
מעמסה כבדה ובלתי-ראויה שתביא להתנהלות מגננתית בלתי-רצויה .ההפך הוא הנכון.

 194׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 36יוני 2007

חידושי פסיקה

השופטת חיות ,בדעת מיעוט סבורה כי ניתן להרחיב את מעגל הניזוקים הראשוני ולכלול בו את שני ההורים.
וזאת מתוך ההכרה באירוע הלידה כשיאו של תהליך ההולדה וכחוויה מרכזית ומכוננת מבחינת שני ההורים
כאחד .השופטת אף אינה שוללת את האפשרות לבחון הענקת עילת תביעה עצמאית להורים כניזוקים ישירים
גם כאשר היילוד הניזוק נותר בחיים.
לשיטתה נזק לא-ממוני שנגרם להורים המאבדים את ילדם במהלך הלידה כתוצאה מרשלנות רפואית איננו
נזק משני וההורים שניזוקו כתוצאה מעוולה זו אינם ניזוקים משניים כי אם ניזוקים עיקריים הניצבים במעגל
הסיכון הראשון .לפיכך ,הלכת אלסוחה איננה רלוונטית ואינה ישימה בעיניי במקרים כגון זה שבפנינו וממילא
אין צורך להגמיש איזה מן התנאים שנקבעו בה לצורך פסיקת פיצוי להורים על הכאב והסבל שנגרמו להם .על פי
השקפתה ,יש לסווג את האם-המולידה כניזוקה עיקרית במקרים של מות העובר ברחמה עקב רשלנות רפואית
בתהליך הלידה ,משום שהיא מעורבות באופן ישיר בתהליך ההולדה ובאירוע הלידה אשר במהלכו נגרם הנזק
והוא הדין לגבי האב.
בראש ובראשונה ראוי האב להתייחסות כניזוק עיקרי בשל הכאב והסבל שהיו מנת חלקו שלו כָאב וכמוליד
של העובר אותו איבד כתוצאה מרשלנות בית החולים .על אחת כמה וכמה נכונים הדברים במקרה דנן נוכח
העובדה שההיריון בא למערערים בייסורים ולאחר טיפולי פוריות שנמשכו כשלוש שנים תמימות .גישה זו לפיה
יש להשקיף על הנזק הנגרם להורים בנסיבות כאלה כעל נזקם.
"על כן ,תעמוד להורים על פי תפיסתי עילת תביעה עצמאית כניזוקים ישירים גם במקרה שבו
עומדת לילוד שלידתו הסתיימה אך הוא נפטר לאחר מכן ,עילת תביעה כתוצאה מרשלנות רפואית
בתהליך לידתו ואין עילה אחת מוציאה את האחרת.
סיכומם של דברים  -אילו נשמעה דעתי היינו מבחינים בין מקרה דוגמת המקרה שבפנינו ,בו
נגרם להורים נזק הנובע ממות העובר בעוולה במהלך הלידה ובין מקרה ,דוגמת המקרה בהלכת
אלסוחה ,בו נגרם להורים נזק הנובע מן הפגיעה בילדם .במקרה השני ההורים הם אכן ניזוקים
משניים במובהק משום שניזקם צומח כל כולו מנזק "לאחר" ואילו במקרה הראשון עניין לנו
לטעמי בנזק הנגרם להורים כניזוקים"
חובת הזהירות של רופא לברר את מצבו הנפשי של מטופל בטיפולי הסרת שיער
ע"א  5586/03ד"ר לארי פרמונט נ' פלוני (טרם פורסם ,פסד מיום  .)29/3/07ערעור על פסק דין של השופט
ישעיה מבית המשפט המחוזי בתל אביב אשר קבע כי המערער התרשל בביצוע השתלת שיער בראשו של המשיב,
וכי התרשלותו גרמה למשיב ללקות במחלת הסכיזופרניה ,וכי המערער אחראי לפצות את המשיב בגין הנזקים
הנובעים ממחלתו .בית המשפט המחוזי ביסס את התרשלותו של המערער על שלושה אדנים :ראשית ,קבע
בית המשפט כי מאחר שלא הוצגו רשומות רפואיות מהטיפול ,ממילא עובר נטל ההוכחה לכתפי המערער ,אשר
אפילו לא ניסה לעמוד בנטל זה; שנית ,התרשלותו של המערער נובעת מכך שלא ביצע בדיקות מקדימות כלשהן
למשיב בטרם הטיפול; שלישית ,המערער לא הציג למשיב כל שאלה בדבר מצבו הנפשי בהווה ובעבר.
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בית-המשפט העליון (פסק הדין נכתב ע"י כב' השופטת ארבל) קיבל את הערעור ופסק כי הכללים בדבר קביעת
חובת הזהירות הקונקרטית בין רופא למטופל מתפתחים ממקרה למקרה .ההתרשלות מבוססת על עקרונות
של סבירות ומידתיות ,תוך בחינה באילו אמצעים צריך לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק ,בהתאם
לאמצעים שהיה רופא סביר נוקט בנסיבות העניין .נקבע ,כי רופא אינו יוצא ידי חובתו בקבלת החלטה ההולמת
את הממצאים הגלויים שבפניו ,כי אם עליו לברר ולחקור גם אחר ממצאים נוספים הנדרשים לצורך קבלת
ההחלטה ,וכל זאת בשקידה ראויה ובמאמץ סביר .ודאי כי קבלת החלטה על סמך נתונים חסרים ,שהיה ניתן
וצריך לקבלם ,עלולה להיות החלטה בלתי הולמת המבססת את התרשלותו של הרופא.
במקרה דנן ,לא ניתן לבסס את התרשלותו של המערער על שני הנימוקים הראשונים של בית המשפט המחוזי,
ואף התרשלותו של המערער מהנימוק השלישי לא הוכחה על ידי המשיב .לא כל חוסר ברישום מעביר אוטומטית
את נטל ההוכחה לכתפי הנתבע .על היעדר הרישום לנגוע ללב השאלה שבמחלוקת .כמו כן ,אין מדובר בהעברה
כללית של נטל הראיה אל הנתבע ,אלא בהעברת הנטל לצורך הכרעה בסוגיה עובדתית קונקרטית .במקרה דנן,
אכן לא קיימות רשומות רפואיות ממהלך הטיפול שנערך למשיב .עם זאת ,לא נטען כי קיומן של רשומות כאלו
היה יכול להבהיר עובדות השנויות במחלוקת .למעשה ,כלל אין מחלוקת בין הצדדים על אופן הטיפול ומהלכו.
לא נטען על ידי המשיב כי במהלך הטיפול עצמו נהג המערער ברשלנות באופן כלשהו .אף אין מחלוקת עובדתית
באשר למה שהוסבר למשיב או למה שנשאל המשיב עובר לטיפול .במצב דברים זה אין בסיס להעברת נטל
ההוכחה להוכחת ההתרשלות לכתפי המערער .כמו כן ,לא ניתן לבסס את התרשלותו של המערער על כך שלא
ערך בדיקות רפואיות מקדימות למשיב .למערער אין ,ולא צריכה להיות ,הכשרה בתחום בריאות הנפש ,וספק
אם בדיקה כלשהי שהיה עורך היתה מגלה את בעיותיו הנפשיות של המשיב ,או מעלה חשש כלשהו להתפרצות
מחלת נפש בעקבות הטיפול.
אשר לביסוס חובת הזהירות הקונקרטית בשל אי מילוי שאלון בנוגע למצבו הנפשי בעבר ובהווה :מההיבט
הנורמטיבי של מבחן הציפיות ,יש להציג בפני מטופל העומד לפני ניתוח אסתטי שאלות בדבר עברו ומצבו
בתחום הנפשי וסביר לכאורה לקבוע כי יש לדרוש אישור של מומחה לבריאות הנפש בטרם ביצוע "ניתוח רשות"
באדם בעל בעיות נפשיות .יחד עם זאת ,ההיבט הפיסי של מבחן זה לא הוכח במקרה דנן .שכן ,לא הוצגה במקרה
דנן ראיה התומכת בטענת המשיב לפיה ניתן היה לצפות שהניתוח עלול לגרום להתפרצותה של מחלת נפש אצלו.
כמו כן ,אף אם היינו מניחים שהתפרצותה של מחלת הסכיזופרניה אצל המשיב נגרמה כתוצאה מהניתוח ,הרי
שלא הוכח שבמקרה דנן בדיקתו של המשיב על ידי פסיכיאטר הייתה מובילה למסקנה שאין לאפשר את ביצוע
הניתוח .לפיכך ,המסקנה היא כי יש לקבוע שלא הוכח שהמערער התרשל ועל כן הערעור התקבל.
לדעתנו ,חובת הזהירות לבירור עברו הנפשי והסיכון להתפתחות לנזק בעתיד היא מוגברת ככל שמדובר בניתוח
אלקטיבי שנועד לשפר את איכות החיים .יחד עם זאת ,נטל השכנוע להוכחת הקשר הסיבתי בין הפרת חובת
הגילוי והנזק הנפשי מוטל על התובע אשר יוכל להוכיחו באמצעות חוות דעת רפואית .במקרה זה לא עמד התובע
בנטל ולכן התוצאה אליה הגיע בית המשפט העליון מוצדקת.
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האם בתביעה על פי חוק הפלת"ד זכאי תובע להיפרע פיצויים בשל אובדן נכס?
ת.א( .ירושלים)  7073/05עזבון המנוח גבריאל אשכר ז"ל ואח' נ' ביטח ישיר בע"מ (השופט יוסף שפירא) (טרם
פורסם) (פסד מיום .)12/4/07
בית המשפט המחוזי בירושלים דן בתביעת עזבון ותלויים במסגרתה התבררה השאלה האם זכאים התובעים
להיפרע פיצויים בשל אובדן נכס על אף מגבלת הפיצוי בגין אובדן השתכרות עד לשילוש השכר הממוצע במשק
וע"פ לשונו של סעיף (4א) לחוק הפיצויים כולל כל ‘הכנסה' אשר על פי הגדרת פקודת מס הכנסה הינה "סך כל
הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים  2ו ,3-בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם
כהכנסה לענין פקודה זו" .התובעים טענו כי מלבד פיצוי עבור אובדן ההשתכרות ,המנוח זכאי לפיצוי עבור
אובדן העסק אשר הקים ,לא עבור אובדן ההכנסות מהעסק אלא עבור אובדן הנכס עצמו .אסמכתא לטענה זו
מביאים התובעים מהאמור בהלכת חננשווילי (ע"א  248/86עזבון חננשוילי לילי ז"ל נ' רותם חברה לביטוח ,פ"ד
מה( )529 ,)2ומדברי כב' השופט א' ריבלין (כתוארו אז) ברע"א  7953/99גלעד פילבר נ' המרכז הרפואי שערי
צדק ,פ"ד נד(( 529 ,)2להלן" :פס"ד פילבר") .לדבריהם ,בשני פסקי הדין הללו ,הוכר ראש נזק של אובדן נכס,
אף בתביעות על פי חוק הפיצויים.

השופט י .שפירא הכיר באובדן נכס כראש נזק שניתן לתבוע אותו במסגרת תביעה לפיצויים על פי חוק הפלת"ד
וקבע שכאשר מוכח אובדן נכס הוני אזי אובדן זה הינו נזק ממוני בר פיצוי ,על פי חוק פיצויים .כן הוסיף כי
בחינת אובדן הנכס ההוני ,תעשה ,באופן הבא:
"א  .ראשית יש לבחון מהו ערכו של הנכס ההוני .לצורך כך על התובע להוכיח בכלים חשבונאים
את ערכו של הנכס נכון למועד התאונה .בנוסף ,באם נטענת הטענה לפיה ערכו החשבונאי אינו
מגלם את הפוטנציאל הגלום בו ,אזי חלה עליו החובה להוכיח כי הנכס עתיד היה להגדיל את
ערכו.
ב  .שנית ,על התובע להוכיח את ירידת הערך של הנכס ,גם זאת על פי הכללים החשבונאיים המקובלים.
יצויין כי כאשר מדובר בחברה נסחרת ,ראיה לירידת הערך תהיה ירידת ערכן של מניות החברה.
ג .לאחר הוכחת ירידת הערך ,על התובע להוכיח את הקשר הסיבתי שבין התאונה והפגיעה בניזוק ,לבין
ירידת הערך .דרישה זו אינה דבר של מה בכך".
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