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אחריות המוסד  Enterprise Liability -ודיני הנזיקין בישראל
מיהות המטרה הנאותה להטלת אחריות ברשלנות רפואית
אברהם סהר

*

תקציר
בעשרים השנה האחרונות נשמעים במשפט האמריקאי קולות גוברים והולכים המבקשים לשנות את משטר דיני הנזיקין,
בכל הנוגע לרשלנות ברפואה .מפנה זה בחשיבה המשפטית נראה כי החל ברעיונות מופשטים בתחום המשפט-והחברה,
משיקולים תיאורטיים ,ואלה חברו לתמורות שחלו במבנה הכלכלי-עסקי של מערכת הרפואה בארה”ב .במרכז רעיונות
חדשים אלה עומדת ההצעה להסיט את התביעה ברשלנות רפואית ממטרתה המסורתית – הרופא-הפרט ,ולכוונה כלפי
“המוסד” – תאגיד הרפואה המעסיק את הרופא .בבסיס תורה זאת – – Enterprise Liabilityעומד העיקרון ,שאינו
ייחודי לנושא זה ,לפיו הזוכה ברווחים מפעילות מסוימת ,עליו גם נטל התוצאות (וההוצאות) הנובעות מסיכוני אותה
פעילות .משטר משפטי זה מבטיח את מרב הפיצוי האפשרי ,חלוקה נכונה וצודקת יותר של ההוצאות הכרוכות בתשלום
הפיצוי ,יעילות רבה יותר במניעת מעשים רשלניים ובקרת איכות – השגת מטרות דיני הנזיקין בדרך יעילה ונכונה יותר.
ניסיונות חוזרים ליישום דוקטרינה זאת בחוק ,ובעיקר בחוק פדראלי ,לא צלחו עד עתה .עם זאת המשפט המקובל
האמריקאי אימץ בפסיקה את עקרונות חשיבה זאת ,והשפעתה גוברת והולכת.
אנגליה ,סקוטלנד והרפובליקה האירית קבעו את הדוקטרינה של “אחריות המוסד” בחוקיהן.
במדינת ישראל מיושמים רוב עקרונות דוקטרינה זאת בפועל – הלכה למעשה – מבלי שההלכה קימת ומבלי שלמעשה
קדם לו דיון הלכתי-עיוני .היישום מתבטא בהסדרי ביטוח רשלנות מקצועית המופעלים בישראל .רוב רופאי ישראל,
פועלים כידוע כשכירים של הגופים ספקי הטיפול הרפואי הציבורי – בתי חולים ,קופות החולים וכיו’ – כולם מבוטחים
נגד תביעות ברשלנות רפואית על ידי מעסיקיהם מכוח הסכמי העבודה הקיבוציים בין הגופים היציגים של הרופאים לבין
המעסיקים.
אנו מבקשים להצביע על ההבדל שבין הרעיון של הסטת ִּכוְ ונוּ ן התביעה ברשלנות רפואית הקבוע בחוק ,לבין ִאיגוּ ף המטרה
באמצעות הסדר ביטוח העוקף את הפגיעה במטרה הישירה של התובענה ,הפועל מכוח הסכם ,ומכך הוא נתון לשינוי .אנו
מציעים לשקול אפשרות לעגן הסדר-בפועל זה כהסדר מכוח דין.
* 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.
המחבר מבקש להודות לעו”ד יונתן דייויס העורך הראשי של כתב העת ,על הערותיו החשובות ,ולעו”ד יצחק לוי ,היועץ המשפטי של כללית ,שירותי
בריאות ועמיתיו לצוות ,על המידע וההערות בשיחה עמם.
מילות מפתח :דיני נזיקין ,אחריות אינדיבידואלית ,אחריות שילוחית ,אחריות מעביד ,אחריות מעורבת ,אחריות המוסד ,אחריות קפידה ,אחריות
ללא-אשם ,ביטוח רשלנות מקצועית
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משפט רפואי

מבוא
“כל הנפגע או הניזוק על ידי עוולה ...
יהא זכאי לתרופה  ...מידי עושה העוולה

או האחראי לה”.
האמרה שלעיל מבטאת את עקרון האחריות
האינדיבידואלית ,העומד במרכז משטר הנזיקין בישראל.
עיקרון זה מושתת על מידת הצדק ,והוא חיוני לרעיון
הטבת הנזק שבדיני הנזיקין –הפיצוי .אדם העושה מעשה
שהדין מגדירו כעוולה ,עליו החובה לרפא את נזקו של
הניזוק – להשיבו למצבו הקודם .ככלל ,מותנית חובה זאת
בהוכחה של שלושה יסודות – א .התרשלות – שביסודה
ָא ָשם; ב .קשר סיבתי בין המעשה לבין הנזק; ג .קיומו של
נזק .עם זאת ,יש תחומים בהם לצורך קביעת הזכאות
לפיצוי ,מסתפק המשפט בהוכחת הנזק בלבד .בין אלה
תחומים בהם מוטלת על המעוול אחריות קפידה – אין
צורך בהוכחת אשם המעוול ,עצם הוכחת קיום נזק כתוצאה
מהמעשה שהוא עוולה ,מקימה את זכות הניזוק להטבה
מידי המעוול .בתחומים מסוימים אין צורך בהוכחת אשם,
אך החוק מטיל חובת ביטוח ופיצוי על כלל המעוולים-
בכוח ,ועל המבטח מוטלת חובת הפיצוי .במקרים מסוג
אחר ,נסיבות קרות הנזק מקימות חזקה לזכאות לפיצוי
ומגדירות את החייב בו .במקרים מסוימים ,משמוכח נזק,
נוטלת המדינה את הפיצוי על עצמה .תביעה ברשלנות
 מתוך סעיף  3לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] .
 בדיון הנוכחי לא נעסוק במקרים בהם נעשה אותו מעשה – העוולה –
מתוך כוונות זדון.
 לדוגמא חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש”ם1980-
 .2אחריות היצרן
(א) יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר
שייצר (להלן  -הנפגע) ,ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם
מצד היצרן( .ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל”ה1975-
 .2אחריות נוהג ברכב
(א) המשתמש ברכב מנועי (להלן  -הנוהג) חייב לפצות את הנפגע
על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב.
(ג) האחריות היא מוחלטת ומלאה ,ואין נפקא מינה אם היה או
לא היה אשם מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם
של אחרים( .ההדגשה אינה במקור – א.ס).
 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ”ה1995- ,פרק ה’ :ביטוח נפגעי
עבודה ,סעיף  83חזקת הסיבתיות  ,תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה
רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב העבודה ,אם לא הוכח ההיפך;
 חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) ,התשנ”ג1992-
 .2חובת פיצוי המדינה תפצה כל אדם שנושא בגופו את הנגיף עקב
קבלת עירוי דם שסופק וניתן לחולה משירות רפואי ציבורי ,וכן
את בן זוגו או ילדו של מי שקיבל את עירוי הדם כאמור ,והנושא
את הנגיף עקב המגע עמו ,ולרבות ילדו שנולד כשהוא נושא את
הנגיף (להלן  -החולה).

 16׀

ברפואה ,במשטר הנוכחי של דיני הנזיקין הנוהג בישראל,
דורשת את הוכחת אשמו של המעוול ,אשר בהכרח מחייבת
את זיהויו – הצבעה על או ייחוס מעשה העוולה לאדם

מסוים – .Naming, Blaming and Claiming
עיסוק ברפואה נושא עמו סיכונים ,חלקם הם תוצאה
מרשלנות .הנושא של זיהוי ,או הצבעה על מיהות
המעוול הנתבע ברשלנות ברפואה נשמעים ניסיונות
לשינוי בהשקפה ופתרונות טובים יותר .כל אלה נשקלים
בעשורים האחרונים במדינות חשובות ,בד בבד עם
העלייה במספר התביעות בתחום .מדינות מספר אף
יישמו רעיונות אלה ואף שוּ נָ ה בחוקיהן משטר דיני
הנזיקין בתחום זה.
ההתייחסות והשינויים בחשיבה בדבר “סימון” או “זיהוי”
המעוול ,לא התרחשו בצורה מבודדת בעולם המשפט.
כמות התביעות הביאה להעלאת סוגיות שמטבען אף
לא הגיעו לתודעה קודם לכן .השינוי בחשיבה בדבר זיהוי
המעוול התרחשה יחד עם ,ואולי כתוצאה מתמורות
בנסיבות ובחשיבה החברתית והפוליטית ,ומן השינויים
המבניים בניהול מערכות הרפואה במדינות השונות.
במאמר זה אנו מבקשים לסקור את ההתייחסות ואת
הכיוון הנוכחי ,וכנראה העתידי ,בחשיבה בדבר “סימון”
המעוול ,כפי שהוצעו ,וכאמור אף התממשו במספר
מדינות .נבקש גם להראות את המצב בישראל ,כאשר
הפתרונות המתפתחים כאן ,ואלה לקראתם מתקדמות
מדינות אחרות ,אמנם מתקרבים והולכים בהיבט המעשי,
כאשר במבט היסטורי הן באו והתפתחו מכיוונים שונים
לחלוטין.
ודוק – במאמר זה נדון במשטר משפטי בו האחריות
על טיפול רפואי ראוי ,כולה מוטלת על כתף המוסד –
התאגיד המספק את שירותי הרפואה – ולא על המטפל
הישיר .סוגיה זאת שונה מהותית מן השאלה המעשית
של זהות הנושא בביטוח בפני רשלנות רפואית ,על מי
הוא מוטל ,על המטפל או על מעסיקו .השאלה הראשונה
חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ”ד1994-
 .2פיצוי חד-פעמי
(א) נפגע שעקב המחלה שבה לקה נקבעו לו אחוזי נכות של  40%או
יותר ,תשלם לו המדינה פיצוי חד-פעמי כדלקמן... :
 W. L. F. Felstiner, R. L. Abel and A. Sarat, The Emergence and
Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming, Law
and Society Review 15 (1980-1981), 631-53
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עניינה תפיסה רעיונית והמגמה ליישמה בחוק ,ואילו
נושא הביטוח הוא עניין מעשי וחשוב ,ופתרונו מינהלי-
הסכמי ,ולפיכך נתון לרצון הצדדים.
המשפט האמריקאי  -התפתחות החשיבה על זהות
הנתבע ברשלנות
במהלך כששים השנה האחרונות ,תוך עליה מתמדת
במספר התביעות ,ניתן להבחין במשפט האמריקאי
במגמה מתמשכת המבקשת להביא לשינוי יסודי בחשיבה

בדבר זהות “הנתבע הנכון” בתביעה ברשלנות רפואית.
החיפושים לפתרון טוב יותר ,והתמורות בחשיבה לא היו
רק פרי שיקולים עיוניים ערטילאיים ,שנולדו במגדל השן
של האקדמיה – הן היו מעין תוצרי לוואי של שינויים
בחשיבה החברתית-פוליטית מחד ,ובצדם של שינויים
מבניים בכלכלה שהתרחשו בד בבד עם התפתחויות
מרחיקות לכת במבנה ובניהול מערכת הרפואה בארה”ב –
 – administration of medicineהעקרונות והשיטות
10
על פיהם הוגש הטיפול הרפואי לאוכלוסייה.
“המוסד הרפואי” – “כמושא” התביעה ברשלנות
ברפואה  -התפתחות גישת המשפט
באופן “מסורתי” מאז נודעו תביעות ברשלנות בטיפול
רפואי ,היה המטפל – הרופא כפרט – המושא לתביעה.
הסיבה ברורה – התקשרות לצורך טיפול רפואי בין
המבקש טיפול למי שהגיש אותו הייתה אישית ,המטפל
 במובן בו שם תואר זה משמש במושג “הפורום הנכון”.
 ניסיונות אלה החלו בשנות ה 70-של המאה הקודמת ,והתבטאו בין היתר
בחקיקה במדינת קליפורניה – חוק  ,MICRAובמדינות רבות נוספות
(ראו ה”ש  44למטה) ,ונמשכו כחלק מניסיונות החקיקה לרפורמה כוללת
ופדראלית של מערכת הבריאות בארה”ב שבשנים הראשונות של ממשל
הנשיא קלינטון Health Security Act, S. 1775, 103d Cong., 1st Sess. -
)( (1993בראשות הוועדה היוזמת שגם עיבדה את הצעת החוק ,עמדה
גברת הילארי קלינטון-רודמן) .הצעות ממשיכות להידון על ידי המחוקק
עד עתה (ראו עדות  Sageבפני וועדת הסנאט לפני כשנה ,ה”ש  50למטה).
 10למבקש להעמיק בסוגיה זאת ,ולעקוב אחר התפתחותה בחשיבה ובדין
האמריקאי ,מוצע לפתוח בעיון בשני מאמרים ,על העבודות המצוטטות
בהם ,האחד מן הפן העיוני ויישומו גם יחד ,והשני המדגיש את ההתפתחות
הרעיונית .המאמר האחד הוא פרי עטם של Kenneth S. Abraham and
 - Paul C. Weilerהראשון פרופסור למשפטים באוניברסיטת ווירג’יניה
והשני באוניברסיטת הרווארד (עמד בשעתו בראש המחקר הבסיסי והמקיף
על אודות רשלנות רפואית במדינת ניו-יורק (”:) “Harvard Study
Kenneth S. Abraham and Paul C. Weiler, Enterprise Medical
Liability and the Evolution of the American Health Care
System 108 Harv. L. Rev. 381

המאמר השני הוא משל  ,Gregory C. Keatingפרופסור למשפטים
באוניברסיטת דרום קליפורניה:

Gregory C. Keating, The Theory of Enterprise Liability and
Common Law Strict Liability, Vandervilt Law Rev. 54:3:1285
(2001).
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קיבל תמורה עבור הטיפול שנתן ,ונדרש לאחריות בגינו.
לא כאן המקום לעסוק בטיב הקשר מהיבט סיווגו
המשפטי ו/או סוג העילות לתביעה אם היו חוזיות,
נזיקיות או אחרות .הקשר האישי הפך ליריבות משפטית
אישית 11.מצב זה עדיין שכיח כיום.
לעומת זאת ,באותה עת ,תביעה נגד בית חולים לא הייתה
ידועה בארה”ב .עד לפני כששים שנה עמדה לבית חולים
אמריקאי חסינות מלאה בפני תביעה ברשלנות בטיפול
רפואי .בית החולים הוגדר כמוסד צדקה המספק תנאים
ואמצעים לרופאים ,אחיות ,ועובדי רפואה אחרים ,כדי
לאפשר לאלה האחרונים לטפל במטופליהם .במקרים
לא מעטים ,בית החולים גם הגיש טיפול ללא תמורה
לנצרכים .בכך הוכר מעמד בית החולים כמוסד צדקה,
וככזה הוא זכה לחסינות – .charitable immunity
המסורת של חסינות בית החולים התערערה לפני
כששים שנה בפסק דין של בית המשפט לערעורים של
מחוז קולומביה 12,בו הטיל בית המשפט ָס ֵפק בהצדקת
הנימוקים להגדרת בית החולים כמוסד צדקה המקנה לו
חסינות ,לנוכח העובדה כי בית החולים ,כגוף בפני עצמו,
ולא רק הרופאים הפועלים בחציריו ,מקבל הכנסות
13
ומוציא הוצאות ,לרבות על ביטוח מטפלים ומטופלים.
בהדרגה הוסרה גם ההפרדה המושגית בין האחריות
המינהלית של בית החולים לאחריותו המקצועית – על
בית החולים הוחלו דיני אחריות שילוחית (respondeat
 )superiorשחייבו אותו להבטיח את הנדרש בדין
להגשת טיפול נאות על ידי הרופאים הפועלים בו ,ומכאן
נובעת גם חובתו להבטיח פיצוי למטופל שניזוק .בית
החולים נתפס כנושא באחריות מקצועית לרופאיו אף
אם אין בינו לבין הרופאים יחסי עובד-מעביד וגן אין הם
פועלים כידו הארוכה של בית החולים .האחריות הוטלה
גם כאשר בית החולים פעל כמעין סוכן-מתווך בין
הרופאים ,שלהם מעמד של קבלן-עצמאי מתוקף הסכם
 11ראו את ראשית התפתחות סוג זה של תביעות בספר

John J. Elwell, Medico-Legal Treatise on Malpractice and
Medical Evidence, Baker, Voorhis & Co. Publishers, New York,
1886.

מחבר הספר היה רופא ועורך דין ,פרופסור למשפט רפואי בפקולטה
לרפואה ,ולמשפט רפואי בפקולטה למשפטים.
President of Georgetown College v. Hughes 130 F.2d 810 12
(D.C. Cir. (1942).
A. Southwick, Hospital Liability: Two Theories Have Been 13
Merged, 4 J. Legal Med. 1 (1983).
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עם בית החולים ( ,)agency liabilityלבין מטופליהם.
העיקרון הקובע בעיני בית המשפט הוא האופן בו נחזה
16 15 14
הקשר בין הרופא לבית החולים בעיני המטופל, , .
כמו כן ,הועלו בהצלחה תביעות נגד בתי חולים במסגרת
אחריותה כתאגיד ( ,)corporate liabilityשהיא
מסגרת רחבה יותר מזו של  .agency liabilityתביעה
מסוג זה מבוססת על התרשלות בית החולים במעשה,
לא ִצילה
עליו רק הוא עצמו אחראי ואשר אינו ניתן ֲ
(בשונה מן ה agency liability-בה התביעה היא על
ביצוע רשלני של פעולה כטיפול רפואי ,שבית החולים ָא ַצל
על קבלן הפועל מטעמו בחציריו וכידו הארוכה) .בעילה
זאת נתבע התאגיד – בית החולים – על כי ברשלנותו
ָּכ ַשל בבחירת ובקרת איכות הפעילות של הרופאים
להם העניק את זכויות האשפוז והטיפול (admitting
 )privilegesבמוסד – בתאגיד 17.כתוצאה מההלכות
שנקבעו ברוח זאת הJoint Commission on the-
Accreditation of Health Care Organizations
) ,(JCAHCOשהוא ארגון הגג של הגופים ספקי שירותי
הבריאות בארה”ב ,שאחד מתפקידיו הוא הענקת הכרה
במוסדות רפואה ,מחייב כיום את הנהלות מוסדות
הבריאות להקפיד על כישורי הרופאים הקשורים בהם.
 14גישה זאת התבססה על הSection 429 of the RESTATEMENT( -
) ,(SECOND) OF TORTS (1965האומר:

“One who employs an independent
contractor to perform services for
another which are accepted with the
reasonable belief that the services are
being rendered by the employer or by
his servants, is subject to liability for
physical harm caused by the negligence
of the contractor in supplying such
services, to the same extent as though the
employer were supplying them himself
or by his servants”.
 15גישה זאת דומה לגישת המשפט בישראל – ראו סעיפים  15-13לפקודת
הנזיקין [נוסח חדש] .וראו גם ה”ש  91למטה.
 16להבדלים בין “מעמדות” אלה ראו את דברי כבוד השופט א .ברק (כתוארו
אז) בע”א  502/78מדינת ישראל נ’ ירוחם ניסים ו 11-אח’ ,פ”ד לה ()4
.)12.11.81( 748
( Abraham and Weiler 17ה”ש  10לעיל) מצטטים במאמרם (הערה 15
שם) את פסק הדין McDonald v. Massachusetts General Hospital,
) ,120 Mass. 432, 434-36 (1876שקבע כי לא חלה על בית חולים חבות
בגין פעולות שנעשו בידי רופאים הפועלים בו ,בתנאי שמנהלי בית החולים
לא התרשלו בבדיקת כישורי אותם רופאים ,בטרם הקנו להם זכויות
אשפוז.
התפתחות נוספת חלה מאוחר יותר כאשר בית המשפט מצא לנכון להחיל
כלל אחריות זה גם על מסוג  HMOבמקרה של Schleier v. Kaiser
Foundation Health Plan 876 F.2d 174 (D.C. Cir. 1989).

 18׀

הבדיקה נערכת על ידי עמיתים – peer review
– למרות ההסתייגויות מיעילותו של “מוסד” זה של
בקרת עמיתים ,והספקות המועלים נגדו בגלל חששות
האפשריים של עמיתים ,בין היתר ,על אינטרסים אישיים
וגילוי הדברים שנאמרו במהלך דיוני הוועדות.18
התמורות בדרך הגשת טיפול רפואי בארה”ב -
הגישה הכלכלית (עסקית) לרפואה ועקרון האחריות
בד בבד עם השינוי בחשיבה המשפטית ,וכנראה שלא בלי
קשר ביניהן ,חלו במחצית השנייה של המאה הקודמת,
תמורות גם בשיטה המערכתית של הגשת טיפול רפואי
לאוכלוסייה .באורח מסורתי פעלה הרפואה האמריקאית
כרפואה פרטית – היחס רופא-מטופל התבסס על קשר
הסכמי-אישי .בהמשך נכנסו לתחום ְמ ַבטחים – חברות
ביטוח בריאות – שנועדו לשפות את המבוטח על
הוצאות שהוצאו על טיפול רפואי ,אשפוז ,תרופות וכיו’,
הכול בגבולות שהוגדרו בתניות הסכם הביטוח 19.גם
לאחר שהמדינה חוקקה חוקי ביטוח רפואי לנזקקים
( )Medicaidולקשישים ( 20,)Medicareנמשך הקשר
 18ראו Mitchell J. Nathanson, Hospital Corporate Negligence:
Enforcing the Hospital’s Role of Administrator, 28 Tort & Ins.
L.J. 575, 584-90 (1993).

והשוו עם התוצאות להן גרמה הפסיקה בפרשת הדסה נ’ גלעד (ע”א
 6649/96הסתדרות מדיצינית הדסה נ’ עופרה גלעד ,פ”ד נג (529 )3
וספיחיה בישראל.
 19גופים וותיקים ,גדולים וכלל-ארציים הם ה Blue Cross -וBlue-
 Shieldהרשומים במדינות רבות בארה”ב ,פועלים בעיקר כמבטחים
שבמסגרתם פועלים רופאים או קבוצות רופאים  -שותפויות ,ומוסדות
טיפול אחרים כקבלנים-עצמאיים ,ומספקים גם כיסוי לתשלומים על
תרופות ,הכול על פי סוג ההסדר שבהסכם בין הישיר בין החברה למבוטח,
בביטוח אישי או בביטוח קבוצתי .התאגיד  Kaiser Permanenteהנשען
על ה Kaiser Family Foundation-ורשום ופועל במספר מדינות ,מציע
גם תכניות ביטוח לקבוצות עובדים בתשלומן משתתף המעביד (כחלק
מהסכם העבודה הקיבוצי) ,ומפעיל רופאים שכירים ובתי חולים ,ביניהם
כאלה שבבעלותו .לרשות המבוטח עומד מגוון תכניות ,בהן כאלה הנשענות
על רופאים שכירים ,רופאים או קבוצות ,הקשורים כעצמאים בהסכם
(קבלנים) ,בתי חולים קשורים או בבעלותם.
 20שתי מערכות ביטוח בריאות פדראליות אלה הוקמו על פי חוק .החוק
נכנס לתוקף ביום  ,30.07.1965ונחתם בידי הנשיא לינדון ב .גונסון
(שבמהלך טקס החתימה בתכנית הביטוח לקשישים ,רשם כמוטב הראשון
את הנשיא לשעבר הרי ס .טרומן) .חוקים אלה נתקבלו כתיקון
לחוק הביטוח הלאומי האמריקאי –  .Social Security Actכיום נוספו
לביטוחים אלה גם
Accountability (HIPAA,

וכן

and

Health Insurance Portability
)1996

(SCHIP) State Children’s Health Insurance Program.

קרנות הביטוח מנוהלות במשרד האוצר בידי נאמנים ממונים .האמרת
עלויות הרפואה ,מקשה את מצב הקרנות .ראו כתבת  Reutersמיום
 23.04.2007באתר

www.medscape.com/viewarticle/555576
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אחריות המוסד –  Enterprise Liabilityודיני הנזיקין בישראל

הישיר מטופל-רופא ,אלא שהתשלום לרופא כמו למוסד
שהצטרפו להסכם ,לא בא מידי המטופל אלא מידי
המדינה .בתשלום שכר טרחת הרופא נשמר העיקרון של
21
“שכר על שרות” (.)fee for service
השינוי בתפיסה החל מאוחר יותר ,כאשר מערכת
 Medicareהכניסה את שיטת ִתגְ מוּ ל הרופא או המוסד
הרפואי על פי ).Diagnosis Related Groups (DRGs
בשיטה זאת מקבל בית החולים תשלום קבוע על פי סיווג
אבחנות-הליכים טיפוליים ( )proceduresשחושבו
והוגדרו מראש ,ולא על פי ההוצאות בפועל שהוצאו
המע ָבר לשיטה זאת עודד
ֲ
תוך טיפול ַבחולה המסוים.
את בית החולים להתרכז בפן הכלכלי ,לחסוך בהוצאות
במקום לנצל יותר משאבים ,לבצע פרוצדורות טיפוליות
מינימאליות ככל האפשר על פי רשימת ה ,DRG-ולקצר
את משך האשפוז .הרופא הפועל במסגרת הממומנת
על ידי  Medicareהיה נתון ללחץ הנהלת בית החולים
המעסיק ,ופחתה עצמאותו בבחירת ההליך הטיפולי
במטופל שלו .הגבול בין השיקול הרפואי לשיקול הכלכלי
ניטשטש .התוצאה – שיטת חישוב התגמול שינתה את
22
מערכת היחסים בין המטופל לרופא.
במקביל ,עליית המחירים במערכת הבריאות האמריקאית,
שברובה הייתה מבוססת על רפואה פרטית ,הביאה
להקמת ופריחת מערכות של Health Maintenance
 23.(HMOs) Organizationsתאגידים אלה אפשרו
תמחור זול יותר של שירותי בריאות ,בין היתר באמצעות
תקנונים שהכתיבו לספקים הישירים של שירותי
הבריאות – רופאים ,בתי חולים ואחרים – דרכי טיפול
 21לידיעה בלבד ,וללא קשר לנושא הנדון ,בשנות ה 60-של המאה הקודמת,
חוקקה קנדה (א נכון יותר כל אחת מן הפרובינציות שלה) ביטוח בריאות
כללי .מימון הביטוח בא מתוספת ייעודית למס הכנסה .כל רופא המצטרף
למערכת הביטוח מקבל את שכרו ממשרד הבריאות ,על פי מספר וסיווג
הפעולות הטיפוליות שהוא עושה .רופא רשאי שלא להצטרף להסכם,
ובמקרה זה הטיפול ניתן במסגרת פרטית-הסכמית.
J. Timothy Phillips & Don E. Wineberg, Medicare Prospective 22
)Payment: A Quiet Revolution, 87 W. VA. L. REV. 13, 28-35(1984

 23תאגידים אלה הוקמו מכוח חוק Health Maintenance -
 ,Organization Act of 1973שקבע להם כללי נוהל ,והטיל חובה על
מעביד המעסיק  25עובדים ומעלה ,להציע לעובדיו הצטרפות לתכנית
 HMOכחלק מהסכם העבודה HMO .הוא אחד מסוגי הארגונים שהם
( ,Managed Care Organization )MCOהוא תאגיד ביטוח המספק
ללקוחותיו ,תאגידים או פרטים ,שירותי בריאות ברמות שונות על פי כל
הסכם והסכם ,באמצעות רשת של ספקי שירותי בריאות הקשורים בחוזה
עם ה .HMO-הספקים מתוגמלים על פי תעריף מוזל ,על ידי ה HMO-ולא
על ידי המטופל.
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מסוימות בלבד ,ששכר הטרחה עליהן חוּ ָשב בשיטת
 ,DRGבמחירים שהיו אף נמוכים מאלה שבמערכת
הציבורית של  . Medicareהתחרות שבין הספקים
הישירים של שירותים רפואיים על חוזים עם הHMOs-
24
הביאה להורדה גדולה עוד יותר של התעריפים.
בניסיון נוסף לצמצום עלויות הטיפול הרפואי ,דרשו
ה HMOs-מן המטפלים הישירים להקטין את סיכוני
התביעות בגין התרשלות בטיפול .ה HMO-דרש מן
המטפל – ספק השירותים הישיר – לקיים מערכת בקרת
איכות ( )quality assuranceומערכת ניהול סיכונים
( .)risk managementאיכות הטיפול ,ורמתו של
הרופא הפועל בתחום בית החולים הפכה להיות נושא
חיוני לבית החולים ,עד שהפכה לסטנדרד מחייב –
26 , 25
.ACCREDITATION MANUAL FOR HOSPITALS
תמורות אלה התרחשו במערכות הרפואה בארה”ב
תוך תקופה קצרה יחסית ,ומן המערכת המסורתית
שהתנהלה על ידי פרטים ,אנשי מקצוע חופשי שפעלו
על פי עקרונות פרופסיונאליים ,הפכה למערכת כלכלית
מורכבת ,המופעלת על פי שיקולים עסקיים .בית החולים
השתנה ממוסד פסיבי ,שעיקר תפקידיו היו הגשת
שירותי מלון למטופלים ושירותי-עזר למטפלים ,הפך
לתאגיד המעורב במהות הטיפול הרפואי ,החל מבחירת
הרופאים הפועלים בו וציוותם ,על פי הסכם זה או אחר,
ועד להשפעה על שיטות הטיפול ,ופיקוח על ביצוען.
שינוי זה במעמד ותפקוד בית החולים בהכרח צמצם את
ההצדקה “המקובלת” למיקוד תביעה ברשלנות רפואית
27
בפרט-ברופא.
 24אחד מאמצעי ההוזלה הייתה התקשרות  HMOעם Preferred
 ,(PPOs) Provider Organizationsאשר התחרו על השגת ההסכמים.
 25ראו אתר  www.jcrinc.com/814ובו המסמך לשנת  2007של

ACCREDITATION MANUAL FOR HOSPITALS JOINT
COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTH CARE
ORGANIZATIONS.

בראש המסמך מתואר תוכנו:
“The CAMH features everything a hospital needs for
continuous standards compliance and operational
improvement. Included are standards, rationales,
”elements of performance, and a self-assessment grid.

 26נושא בקרת האיכות קיבל חשיבות מיוחדת שהתבטאה בהצעת החוק
שהוגשה בשנת  1993על ידי ממשל הנשיא קלינטון לקונגרס
Health Security Act, S. 1775, 103d Cong. § § 001-5013 (1993).

( Abraham and Weiler 27ה”ש  10לעיל) כותבים כי בשנת  1984כמעט
 75%מהתביעות ברשלנות הוגשו נגד אנשי צוות טיפול – רופאים ,רופאי
שיניים ואחריות 21% ,נגד בתי חולים ,ורק  4%נגד .HMOs
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ובכל אלה יש לזכור כי תאגידי הרפואה השונים ,מגישי
הרפואה המרפאתית או בתי חולים ,שניהולם נתון בידי
ארגונים פילאנטרופיים ,מוסדות השכלה גבוהה ,רשויות
מקומיות או בידיים פרטיות ,שכולם מעסיקים רופאים
שכירים (אם כי לא בכולם כל צוות הרופאים הם שכירים),
לא נהוגים בהם הסכמי עבודה קיבוציים.
התפתחות המושג – – Enterprise Liability
אחריות המוסד
המושג “אחריות המוסד” – התפתחות הפן התיאורטי
המושג “אחריות המוסד” – – enterprise liability
יסודו בחשיבה הגורסת כי הזוכה ברווח הנובע מפעילות
מסוימת ,עליו גם הפיצוי בגין נזק שנוצר מאותה פעילות,
בין אם יש בו אשם או לאו .גישה זאת מקורה ,ועומדת
גם בבסיס דיני חבות מעבידים שהתפתחו באנגליה
ובארה”ב בראשית המאה ה.20-
יש הרואים במושג זה גם היבט של צדק חלוקתי 28.יש גם
הרואים בתפיסה של “אחריות המוסד” מעין הצהרה של
החברה המודרנית על חובה כלפי הניזוקים בתוכה .מושגי
אחריות אלה צמחו על רקע התפתחות תאגידים גדולים,
בעלי כושר ייצור גדול ,הפועלים באמצעות הסכמי עבודה
קיבוציים מחייבים עם עובדיהן .כל אלה נטלו מידי הפרט
הבודד בחברה כוחות ,זמן רב טרם עמדו המחוקקים על
השינוי והחלו לפתח חקיקה בעלת הכלים המתאימים
29
לתגובה לשינוי זה.
מושג אחריות המוסד קרוב רעיונית למושג האחריות
הקפידה .יש הסוברים כי התפיסה של אחריות המוסד
מתחרה בתפיסת האשם בחשיבה העוסקת בתחום
הנזיקין של העת הנוכחית ,ואף חודרת לחשיבה של תחום
זה .מושג “אחריות המוסד” מוצדק משיקולי הגינות בין-
אישית ומשיקולי טובת הציבור גם יחד – הוא התוצאה
30
של מידת ההגינות.
28

regory c. keating, the theory of enterprise liability andg

54:3:1285

common law strict liability, vanderbilt law rev.

(2001).

ראו הערות  11 ,01 ,7 ,4שם בעמ'  7-6821ובהמשך .וכן המאמר החשוב
עליו חוזר ומסתמך המחבר

guido calabresi, some thoughts on risk

distribution and the law of torts, 70 yale l.j. 499 (1961).
J. K. Kilcullen, Groping for the Reins: ERISA, HMO 29
Liability, 22 Am. J. L. and Med. 7, Malpractice, and Enterprise
1996. p 10

 Keating 30לעיל עמ’ ,1330-1329
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עיקר חשוב ביותר ,שיש לחזור ולהדגישו הוא כי מושג
“אחריות המוסד” ,מתמקד ַּב ְּפעילוּ ת ולא ַּב ְּפעוּ ָלה.
אחריות המוסד מתייחסת לעלויות של התאונות
31
האופייניות לסוג פעילותו של המוסד.
זאת ועוד – בסופו של חשבון ,הציבור כולו נושא בדמי
הפיצויים ,וסוגית האחריות מתמקדת בשאלה עד איזה
גבול רצוי כי הציבור יבטח את בטיחותם (חסינותם?)
של אלה העובדים למענו .שיטת אחריות המוסד אמורה
לפזר את העלויות לאורך הפעילות כולה ,והדבר מתאפשר
באופן טוב יותר באמצעות הטלת אחריות קפידה מאשר
32
בשיטה המחייבת הוכחת וזיהוי אשם.
עם כל אלה יש לשים לב כי למרות שמושג “אחריות
המוסד” כביכול מבקש את הכוונתו אל ,או אולי אף
מתקרב למושגים “אחריות קפידה” ו”אחריות ללא
אשם” ,הרי בכל זאת ,כל אלה מושגים נפרדים ,ועל כך
נעמוד בהמשך.
תורת “אחריות המוסד” אינה נוגדת את המסורות
הפרופסיונאליות האתיות של ציבורי המטפלים למיניהם –
מסורות של חמלה ,אמון ,ואחריות ציבורית .יש הסבורים כי
נטייתו ההולכת וגוברת של הציבור האמריקאי בכיוון מערכות
רפואה משולבות ,בשונה מן הרפואה הפרטית המוגשת על
ידי הרופא הבודד שבתקופות הקודמות ,תבין ותחייב גם
את השינוי במשטר המשפטי של פיצוי בגין נזק שנגרם על ידי
טיפול רפואי – נזק שאירע בתוך מערכת רפואית מאורגנת,
בניגוד לזו של המטפל הבודד .משטר זה עשוי להביא לשיפור
המידע למטופל ,תקשורת טובה יותר וטיפול ברמה טובה
33
יותר.
המושג “אחריות המוסד” נוטה לכיוון מושג ה”אחריות
ללא-אשם” 34.גישה זאת ,שעניינה בהטלת הסיבתיות
(הגורם לנזק) על עצם הפעילות הרפואית ולא על הפגם
בפעולה הרפואית המסוימת ,עשוי להביא להרחבת מעגל
Gregory C. Keating, Distributive and Corrective Justice in the 31
Tort Law of Accidents, 74 S. Cal. L. Rev. 193 (2000).

( Keating 32ה”ש .)26
William M. Sage, Kathl een E. Hastings and Robert A. 33
Berenson. Enterprise liability for medical malpractice and health
care quality improvement. (Quality of Care and Health Reform:
Complementary or Conflicting). 28 Am. J. of L. & Med. 20 (1-2),
1, (1994).
34

( Abraham and Weilerה”ש  )10עמ’  443 ,442שם.
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הזכאים לפיצוי .עם זאת ,משטר משפטי מסוג זה עשוי
להביא לחיסכון בהוצאות ההתדיינות כיוון שהוא מייתר
האשם/ים ועלויותיו .מאידך הוא
ֵ
את המאמץ לבירור
מחייב מנגנון המאבחן בין נזק הנובע מתהליך המחלה
עצמו לבין הנזק שהוא תוצאה של ניסיון הטיפול שכשל.
את מנגנוני ניהול הסיכונים ,הפועלים בשנים האחרונות
במוסדות הרפואה אפשר לנצל ולהפנות לתפקידי מניעת
אפשרויות התרשלות .הדעת נותנת כי אמצעי מניעה אלה
ישמשו תמריץ נוסף לפיתוח שיטות ואמצעים לשיפור
37 36 35
מתמשך של בטיחות טיפולים רפואיים, , .
חסידי שיטת האחריות ללא-אשם סבורים כי היא תיטיב
לפצות את הניזוק ,ותהיה גם יעילה יותר במניעת רשלנות
רבתי ,אולם נראה כי הרפורמה במשפט שתכיר במשטר
של אחריות המוסד ,עשויה להתקבל בקלות רבה יותר על
דעת קובעי המדיניות המשפטית 38.השיקולים הפוליטיים,
העומדים בצד השיקולים המהותיים-ענייניים בסוגיה
זאת ,אסור להקל בהם ראש .במוסדות המחוקקים של
ארה”ב מעורבים בהם גם נושאים הנראים כרחוקים,
התחרות החקיקתית בין הדוגלים בעליונות
וביניהם ֲ
הפדרליזם לעומת המעדיפים את כוחן של המדינות
40 ,39
להתוות כל אחת את הדרך הנראית לה נכונה.

( Abraham and Weiler 35ה”ש  10לעיל) עמ’  435שם.
 36ראו מאמרה של יעל אזולאי-קוראקין ,אחריות ללא אשם בפגיעה
רפואית – על הדוקטרינה ויישומה הלכה למעשה במשפט הישראלי,
רפואה ומשפט( 29 ,נובמבר .16 ,)2003
 37בימים אלה נתפרסם בראה”ב על יוזמה נוספת – על הפעלת אמצעי לחץ
מכאיב מאד על מוסד .ה Medicare-הודיע כי הוא יסרב לשלם על אשפוז
או טיפול נוספים שנגרמו בשל טעות רפואית שהוכח כי היא ניתנת למניעה.
ראו מאמרים בנושא:
Medicare Says It Won’t Cover Hospital Errors New York Times,
August 18, 2007

וכן
Not Paying for Medical Errors, Editorial, New York Times,
August 21, 2007.
K. TAPPAN, MEDICAL-MALPRACTICE REFORM: IS ENTERPRISE 38
LIABILITY OR NO-FAULT A BETTER REFORM? 46 B.C. L. REV 1095,
2005.
N. Razook, A National Medical Malpractice Reform Act (And 39
Why the Supreme Court May Prefer to Avoid It) 28 Seton Hall
Legis. J. 99, 2003
.L .R ;DHP ,REYRF .E .G ;DM ,EKALB-SIUGRIUG .J 40
PHILLIPS, JR, MD, MSPH; R. SZABAT, JD, LLM, L. A. GREEN,
MD, THE US MEDICAL LIABILITY SYSTEM: EVIDENCE
FOR LEGISLATIVE REFORM, ANN. FAM. MED. 4(3):240246,2006.
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שיקולים מעשיים המתייחסים לתביעה
שיקולי דיון בסוגית “המטרה הנכונה” לתביעה ברשלנות
בטיפול רפואי חשוב כי יתבססו גם על הערכת היתרונות
שבשיטה החדשה המוצעת לעומת חסרונות השיטה
הקיימת.
בבסיס דיני הנזיקין עומדת תורת הצדק המתקן
( .)corrective justiceהמטרה החשובה ביותר היא
מניעה של נזק ,בעיקר כזה שלא ניתן לכמתו בערכים
ממוניים .אך בהתרחש נזק ,קמה מיד חובת הטבת
הנזק – משמע פיצוי הניזוק .אולם ,בתנאים הקיימים
בעת הנוכחית ,אין הוכחה כי “האיום” של חובת הפיצוי
מהווה אמצעי יעיל להשגת היעד – מניעה 41.בשיטה
“המקובלת” ,בתחום הרשלנות ברפואה ,אמנם נתבע
המטפל ,אך האיום הכלכלי הישיר מכוון בפועל נגד
הגוף המבטח את המטפל נגד סיכוני התביעה .המבטח
הוא הבוחר את דרך התגובה – הסדר מחוץ לכותלי בית
המשפט או התדיינות ,ובמקרה האחרון הוא גם זה שבוחר
את עורך הדין ,ונושא בהוצאות ובתוצאות הכספיות של
המשפט ,או של ההסדר שנעשה במהלכו .הנזק האפשרי
לרופא ,הוא משני בשיקולים אלה ,אם בכלל ,והוא רגשי
או כלכלי ,וקשור בחשש לפגיעה במוניטין של המטפל-
הנתבע 42.ברוב הגדול של המקרים אין זה האחרון ניזוק
בכיסו ,למעט אובדן זמן עבודה “המתבזבז” על הדיון
המשפטי.
כאמור לעיל – בסיכומו של דבר נושא דווקא הציבור,
ובוודאי כלל המטופלים ,בהוצאות הפיצוי .המטפל
ועליות
הנושא בתשלומי הביטוח “מגלגל” את עלוּ יות ִ
דמי הביטוח על המטופל .בארה”ב מוטלת על הרופא
חובת ביטוח בפני תביעת רשלנות מכוח הדין .מכאן נובע
כי תנית פטור מאחריות או וויתור על זכות תביעה של
מטופל כלפי מטפל ,אינה אפשרית מכוח הדין .בפועל,
41

and

P.M. Danzon, Medical Malpractice, Theory, Evidence,
)Public Policy. Harvard University Press (1985

על ערך הפיצויים ככלי להרתעה בפני התנהגות עוולתית הרחיב כבוד השופט
(כתוארו אז) א’ ריבלין ב ע”א  140/00עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז”ל ואח’
נ’ החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע”מ
ואח’ ,פ”ד נח (.513, 486 ,)4
ראו שם גם את הפסיקה שצוטטה ואת מאמריהם של הפרופסורים י’ גלעד
וא’ פורת.
 42אברהם סהר ,רשלנות רפואית בישראל ,ממדי הבעיה ,רפואה ומשפט27 ,
(נובמבר  ,)2002עמ’ .16
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משפט רפואי

ובדרך פרדוקסית ,מחייבים דיני הנזיקין הקיימים את
המטופל להשתתף בתשלום בגין הנזק שנגרם לו עצמו.
לכל אלה יש להוסיף כי מרב התביעות נגד רופאים
43
נדחות.
התוצאה – תביעה נגד רופא כפרט אינה מסייעת לתיקון
אי-הצדק שייתכן שאותו רופא-פרט גרם בפעולתו.
מאחר שבפועל רעיון הצדק המתקן קשה ליישמו או
אינו יעיל ,יש לטפל בהטבת הנזק בדרך ההוגנת והטובה
ביותר ,הן על ידי מניעתו והן בפיצוי הניזוק ,וכל זאת
במרב היעילות ,מזעור הוצאות הטיפול (ההתדיינות),
ותוך הבטחת ההיבט הכלכלי .כשתמצא דרך זאת יש
לתת לה ניסוח משפטי.
התביעה הישירה נגד המטפל ,הביאה לפער בין הפרמיה
המשולמת על ידי רופאים במקצועות שבסיכון גבוה,
לבין זו שמחויבים בה העוסקים בתחומים שבסיכון נמוך.
בעקיפין משפיעה עובדה זאת לעלייה מעבר לפרופורציה
בשכר הטרחה הנגבה מהמטופל שבתחום המסוכן .תופעה
זאת הועצמה כתוצאה מן “המשברים” בתעשיית הביטוח
המקצועי ,שגרמו לעליות מהירות בגובה הפרמיות ,וגם
הן לרוב מעל למתחייב מן העלייה הממשית בהוצאות.
כל אלה הוטלו בסופו על שכם המטופל ,ובמיוחד על זה
שנזקק לטיפול מסוכן.
תוצאה אחרת נבעה מן האפשרות כי סכום הפיצויים
שייפסק יהיה גבוה מהגבול העליון שבפוליסת הביטוח
המקצועי .בגלל חשש של מטפלים כי יחויבו בירידה
לכיסם האישי ,לא מעטים המקרים של “העברת” רכוש
מהחשבונות האישיים של רופאים לחשבונות אחרים.
אמצעי התגוננות שונה לחלוטין הוא לחץ ארגוני-
פרופסיונאלי וניסיונות להשפיע לקראת חקיקה
44
המגבילה את הפיצוי.
43

Reuters Health Infotmation: Malpractice Juries Usually Side
With Physicians, April 11, 2007.
www.medscape.com/viewarticle/555042.

 44במדינת קליפורניה נחקק החוק הידוע כMedical Injury Compensation-
) Reform Act of 1975 (MICRAהקובע תקרה לפיצוי בנושאים הבאים:
כאב וסבל ( ,)$ 250,000שכר טרחת עורכי הדין ,ביטול אפשרות פיצוי
ביחד-ולחוד ,איסור על כפל פיצוי ועוד.
 35ממדינות ארה”ב הגבילו פיצויים בחוק ,חלקן על פיצוי על כאב וסבל
Colorado Rev. Stat. Ann. 13-64-302; Kansas Stat. Ann. 60-3407
(1994).,
ואחרות הגבילו פיצוי בנושאים אחרים כגון פיצויים עונשיים
- Georgia Code Ann. 51-12-5.1 ; N.J. Stat. Ann. 2A:15-5.14(b); .
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מנגד ,המטופל-הניזוק-התובע החל חושש כי לא יוכל
להיפרע במלוא ציפיותיו מן המטפל-הנתבע .מניע זה
הביא להוספת בעלי דין נתבעים – בית החולים ,ה-
 HMOוכל מעורב אפשרי אחר ,ביחד ולחוד או כל אחד
45
על פי חלקו ,הכול על פי דין המדינה בה אירע הנזק.
לאור אלה נראה שוב כי השיטה בה נתבע הרופא-הפרט
אינה היעילה ובוודאי לא המבטיחה ביותר או הצודקת
בה יזכה הניזוק בפיצוי הוגן.
לעומת כל אלה הנהגת ביטוח על פי עקרון אחריות
המוסד ( )enterprise liabilityעשויה להגדיל באופן
מיידי את מאגר האמצעים שבידי המבטח – הביטוח
מגן על כל אנשי הצוותים הטיפוליים ,רופאים ,אחיות
ואחרים ,ובית החולים עצמו ,ו/או ה .HMO-ברור כי
בתנאים אלה אין לניזוק מקום לחשוש לפיצוי בחסר.
יחד עם זאת ,בית החולים או ה ,HMO-לאחר שנרכש
ניסיון בשיטה זאת ,יכול כתאגיד עסקי ,להעריך בצורה
טובה יותר את ההוצאות הצפויות ולהסדיר את הוצאות
46
הביטוח שלו במסגרת הערכות כלל תקציבו.
עם זאת ,יש סיכון כי עצם המעבר לעקרון אחריות המוסד,
עלול לגרום לאפקט “הכיס העמוק” – הרושם שנוצר
אצל הפוסק בגלל ממדי אמצעיו של הנתבע – להשפיע
על הפסיקה באופן שעלול להגדיל את סכומי הפיצויים
הנפסקים .כדי למנוע תוצאה זאת והכרוך בה ,הוצע
לנסח אמות מידה ברורות ככל האפשר לפיצוי על נזק
באחרות נפסק כי ההגבלה נוגדת את חוקת ארה”ב.
למרות כל ההגבלות עלו הפרמיות מעל ומעבר לשיעור האינפלציה .העובדות
החשובות המוכיחות את חוסר היעילות של הגבלות הפיצוי ()capping
על נזק בלתי-ממוני הוכחו במחקר אמפירי .במחקר הוכח כי להגבלה לא
הייתה השפעה על גובה הפיצוי הכולל ,הן הממוני והן הבלתי-מוני ,בין
אם נפסק על ידי שופט ובין זה שנקבע על ידי חבר מושבעים .וייתכן כי
דווקא להגבלה הייתה השפעה בכיוון העלאת הפיצויים ,ובעקבותיה העלאת
הפרמיות שנזכרה לעיל .ראו

C.M. Sharkey, Unintended Consequences of Medical Malpractice
Damages Caps, 80 N.Y.U.L. Rev. 391, 2005.ראו גם כתבת
ה Center for Justice and Democracy -באתר:
www.centerjd.org/MB_2007caps.htm.

 45ראה ההערה הקודמת.
 46לעניין המקור הרעיוני של מושג “חבות המוסד” שבדיני חבות מעבידים
ודיני אחריות על מוצרים פגומים .ראו בעניין זה
B.R. Furrow, Enterprise Liability and Health Care Reform:
Managing Care and
Managing Risk, 39 St. Louis L.J. 77
(1994).
וכמו כן Sharon M. Glenn, Tort Liability of Integrated Health
Care Systems : Beyond Enterprise Liability, 29 Wake Forest L.
Rev. 305 (1994).

וכן  – Keatingה”ש  26לעיל.
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בלתי ממוני ,וקביעת רצפה ותקרה לסוגי פגיעות שונים.
כמו כן הוצע גם להסדיר שיטת ִתגְ מוּ ל נאותה לעורכי
הדין .הסדרת שני נושאים אלה עשויה לאפשר הערכה
תקציבית נכונה יותר של המוסד הנתבע 47.ואף זאת
– תביעה נגד גוף אחד ,בית החולים או  ,HMOעשויה
לחסוך בהוצאות הביטוח ,ההגנה ,והליכים נוספים ,ותקל
גם על קבלת החלטות בדבר הסדרים ,הן ברמת העיקרון
והן בעלות ההסדר וכל הנלווה להן.48
שיקולים המתייחסים למניעת נזק ברשלנות
גם כיום חלק גדול מן התביעות ברשלנות בארה”ב
מכוונות נגד הרופא-הפרט ולא נגד מוסד .גם דיוני
וועדות בקרת-עמיתים ( )peer reviewמכוונים נגד
הרופא כפרט ,עובדה הבולטת ביחס לרישומים ב-
 49.National Practitioners Data Bankלעומת זאת
בתחום מניעת הנזק ,שהוא האינטרס והתכלית החשובה
ביותר של דיני הנזיקין ,חיובו בדין של המטפל-הפרט,
הוא בלתי יעיל לחלוטין .המטפל הבודד ,שנמצא חייב על
מעשה/מחדל רשלני ,ונדרש ושילם את הפיצויים שהוטלו
עליו ,ייתכן וייזהר מלחזור על מעשה מאותו סוג או דומה
לו .הסיכוי להישנוּ ת – מקרה בו אותו מטפל יימצא
במצב דומה עם מטופל אחר – אינם רבים ,לכן אפקט
המניעה של חיובו בדין הוא קטן .ההשפעה המונעת
מעשים דומים ,על כלל ציבור המטפלים מאותו תחום
ברפואה ,מזעריים אם היא כלל קיימת .במידה מסוימת,
מאחר שלא המטפל-הנתבע מנהל את ההליך המשפטי,
ולא הוא הנושא בהוצאותיו ,בחלק מן המקרים נשאר
המזיק אדיש להליך כולו ,ואין לו אפילו תמריץ ללמוד.
לעומת זאת ,כאשר הנתבע הוא המוסד ,והשיקול העומד
לעיניו הוא עסקי ,ובין חישוב הוצאותיו עומדת גם
פרמיית הביטוח ,יש לו ,כמוסד ,עניין לנקוט באמצעים
לצמצום נזקים עתידיים ,בין היתר אלה שבתחום איכות
הטיפול הרפואי.
התביעה האישית ועמה הביטוח המקצועי האישי אינם
כלי מרתיע או מונע מפני מעשה רשלני.
 47ראו ( Abraham and Weilerה”ש  10לעיל ,ובעיקר הערה  91שם
והטקסט שמעליה).
 48שם הערה מס’ 92
 49ברשימה כלל ארצית זאת ,המנוהלת מכוח חוק פדראלי ,נכללות כל
התביעות ברשלנות ,דיוני וועדות בקרה של עמיתים ,דיונים משמעתיים
וכיוב’.
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סיכום השיקולים
המטפל הבודד מוגבל באפשרויות העמודות לרשותו כדי
לתכנן מראש את השגת המטרה העיקרית של הטיפול
– שיפור מצבו של המטופל .הוא מתקשה להשיג מטרה
זאת בדרך היעילה ביותר ,תוך מניעת כל הסיכונים
האפשריים .השגת יעד זה ,או נכון יותר ,התקרבות
אל המטרה ,אפשרית רק על ידי פעולת צוות מתוכננת
כראוי.
ואמנם ,במציאות ובסביבה הטיפולית המקובלת כיום,
פועל המטפל-הרופא כפרט בתוך צוות ,המורכב מפרטים
נוספים ,חלקם בעלי מיומנות באותו תחום עצמו ,ואחרים
בתחומים קרובים .סביב אלה פועלים מעגל(ים) של דרגי
תמיכה מקצועית ,לוגיסטית או אחרת ,וכולם חשובים
ודרושים כדי להגיש טיפול נכון ויעיל .מתוך כך ,ברוב אם
לא בכל המקרים ,אירוע המוגדר כהתרשלות ,אינו תוצאה
של פעולת פרט אחד ,אלא של תקלה בפעולת השרשרת
ולאו דווקא של כשל של החוליה הבולטת בראשו .הליקוי
הוא בצוות כצוות.
המוסד – בית החולים ,או מסגרת של רפואה מרפאתית
כוללנית – יש בו פוטנציאל להוות סביבה בה יכולה
להתאפשר פעילות צוות מתוכננת כיאות .יש בידי המוסד
הכלים והמשאבים לנקוט באמצעים הדרושים להשיג את
מטרות הטיפול בדרך המיטבית ,תוך מניעת סיכוני נזק
(=הימנעות מהתרשלות) .במקרה של כשלון – אירוע רשלני,
בית החולים – המוסד ,ולא המטפל-הרופא-הבודד הוא
50
הנושא הנכון באחריות המקצועית .והוא הנתבע הנכון.
התנגדויות לשינוי זה לא חסרו ,הן מחשש להגבלת
זכויות מוקנות חוקתיות של הפרט ,ועד לנימוקים
שהועלו על ידי רופאים כפרטים 51.עובדה הנראית
מוזרה היא ההתנגדות שבאה מצד איגוד הרופאים
William M. Sage, MEDICAL LIABILITY. 50
CAPITOL HILL HEARING TESTIMONY, Congressional
Testimony, Committee on Senate Health, Education, Labor and
Pensions. Congressional Quarterly June 22, 2006

פרופסור  Sageהוא משפטן ופרופסור למשפטים באוניברסיטת קולומביה,
ורופא.

TH. R. MCLEAN, CROSSING THE QUALITY CHASM:
AUTONOMOUS
PHYSICIAN
EXTENDERS
WILL
NECESSITATE A SHIFT TO ENTERPRISE LIABILITY
COVERAGE FOR HEALTH CARE DELIVERY. 12 HEALTH
.MATRIX: JOURNAL OF LAW-MEDICINE 239, 2002
51

׀ 23

משפט רפואי

האמריקאים ,הAmerican Medical Association-
) ,(AMAותאגיד הביטוח ההדדי של חבריו הרופאים ,ה-
Physician Insurer Association of America
) .(PIAAההתנגדות נבעה ,אך לא רק ,מתוך ניסיון
לשמור על עצמאות הרופא מול המוסד המעסיק אותו,
אפילו במחיר סיכונו בתביעה אישית נגדו 53 ,52.עם
זאת נעשו מצד ארגוני רופאים גם ניסיונות לשינוי
השיטה בדרכים מעט שונות ,מעין נוסחת גישור ,מזו
המתוארת לעיל 55 ,54.כאן יש לזכור כי ה ,AMA-שהוא
ארגון הבקיא במהלכי השלטון על דרגיו ,ובעל ניסיון
וכישורים בהשפעה פוליטית ,רחוק מלעסוק במטרות
בהן עוסקים איגודים מקצועיים ,אמריקאים ואחרים.
המשטר המשפטי של “אחריות המוסד” בארה”ב,
שמקורו באקדמיה ,לא זכה בתמיכה מספקת בעולם
הפוליטי הפדראלי האמריקאי ,ו(עדיין) לא נוסח בחוק,
אולם הדוקטרינה זוכה להכרה גוברת בפסיקת בתי
המשפט ,באמצעות הרחבת אחריות מוסדות הרפואה.
משטר “אחריות המוסד” במדינות אחדות
הדוקטרינה בה אנו עוסקים אמנם חודרת לפסיקה
האמריקאית ,אך לא נתקבלה שם בחוק הפדראלי.
לעומת זאת היא נכללה בחוק החרות במדינות אחרות,
ביוזמת ממשלותיהן.
להלן נביא דוגמאות מספר ,על רקע הסדרי מבני מערכות
הרפואה בהן.
AMA/Specialty Society Medical Liability Project, Tort Reform 52
Codification: Model Medical Liability and Patient Protection Act,
1 Cts., Health Sci. & L. 87 (1990).

 53ראו ( Abraham and Weilerה”ש  10לעיל) עמ’  383והערות  5 ,4שם.
S. Keith Petersen, M. D., No-Fault and Enterprise Liability: The 54
View From Utah, Ann. Int. Med. 122(6), 462, 1995:
"We call our plan EPIC, which stands for Experiment
in Patient Injury Compensation. Under EPIC, an injured
patient would not have to prove negligence to receive
compensation. Instead, an injury would be compensable
if the harm was an avoidable consequence of the medical
…care the patient received
In addition to its no-fault component, EPIC would use
an enterprise liability model for adjudicating payments
for injuries by making the project sites responsible for
payment. … Both hospitals and physicians would continue
to carry liability insurance".
N. Razook, A National Medical Malpractice Reform Act (And 55
Why the Supreme Court May Prefer to Avoid It) 28 Seton Hall
Legis. J. 99, 2003.

 24׀

הממלכה המאוחדת
בשנת  1948הוקמה בממלכה המאוחדת ,מכוח חוק,
מערכת בריאות ממלכתית מקיפה – National Health
) ,Service (NHSהמופעלת במסגרת משרד הבריאות,
ומגישה טיפול כולל החל ברופא המשפחה ורופא השיניים
ועד לאשפוז וכל הכרוך בו ,ולטיפול נפשי .ה NHS-מגישה
את רוב “נפח” הטיפול בממלכה המאוחדת ,אך לצדו
ממשיך להתקיים שירות רפואי פרטי .במהלך השנים,
ובהיענות לדרישה בציבור ,התפתח וגדל גם שרות רפואי
פרטי ,שניתן על ידי רופאים בכירים ( )consultantsעל
פי דרגותיהם ,בהיתר ובהסכם ,בתוך מוסדות הרפואה
הציבוריים.
מימון המערכת בא ממשרדי הבריאות והאוצר של
המדינה ,באמצעות תאגידים (נאמנויות) – ()PCTs
 ,NHS Primary Care Trustsאזוריים או מוסדיים.
הטיפול ניתן ללא תשלום נוסף ,אך תרופות ומשקפיים
כרוכות בהשתתפות בסכומים קבועים .הטיפול הפרטי
שניתן בתוך המערכת הציבורית כרוך בתשלומים על פי
הסדרים שונים .ה NHS-מעסיק למעלה מ 1.3-מיליון
רופאים ,אחיות ועובדי רפואה אחרים 56.הרופאים
הפועלים במסגרת בתי החולים הם שכירים ישירים של
 ,NHSלמעט הבכירים ,באותו חלק מפעולתם הפרטית
הנעשית ברשות .בניגוד לצוותי בתי החולים ,רוב רובם
של רופאי הקהילה ,הgeneral practitioners (GPs)-
פועלים כקבלנים עצמאיים ,בין כיחידים או במסגרות
של קבוצות-מרפאות ,המאורגנות בשיטות שונות ,וכולם
קשורים בהסכמי-קבלנות עם תאגיד ה NHS-האזורי.
ביום  01.03.1996נכנס לתוקפו באנגליה החוק The
)National Health Service (Clinical Negligence Scheme

 57.Regulations 1996מכוח החוק ,ובאחריות שר הבריאות,
הוקמה “תכנית” (משמע – קרן) לביטוח בפני תביעות
ברשלנות רפואית ,בה מבוטחים בפני תביעות ברשלנות כל
המוסדות והעובדים במערכת הבריאות הציבורית ,רופאים
ועובדי הבריאות לסוגיהם ,באנגליה ובווילס .הרופאים
G.Trefgarne, NHS reaches 1.4m employees The Daily Telegraph, 56
23.03.2005
J.Carvel,Record rise in NHS consultants and midwives, The
Guardian, 23.05.2005

 .Statutory Instrument 1996 No. 251 57החוק תקף באנגליה ווילס,
בסקוטלנד שולט חוק משלה (ר’ למטה).

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 37דצמבר 2007

אחריות המוסד –  Enterprise Liabilityודיני הנזיקין בישראל

הבכירים העוסקים בפרקטיקה פרטית ברשות בחולים
המאושפזים במערכת בתי החולים הציבורית ,מבוטחים
בביטוח עצמאי נוסף.

המועצה ובית הדין של המערכת .ההוראות כוללות גם
את תנאי רישוי לרופאים הבאים ממדינות אחרות של
האיחוד האירופי והוכרו בהן כמורשים.

בתכנית רשאים להשתתף הגופים המגישים טיפול
רפואי – תאגידי הבריאות הפועלים בממלכה המאוחדת
מכוח חוק הבריאות 58.כל תאגיד-חבר בתכנית תורם
לקופתה לפי דרישה הנקבעת על ידי שר הבריאות .לשון
אחר – קרן הביטוח היא הקצאה מתקציב אותו תאגיד,
או מוסד בריאות ,המתוקצב על ידי משרד הבריאות.
תשלומים מן הקרן מיועדים לפיצוי הזכאים ,שנפגעו
כתוצאה מהפעולות שנעשו על ידי אותו גוף (תאגיד
בריאות) ,כנאמר:

אחריות על רשלנות רפואית מוסדרת בחוק באמצעות
גוף המיוחד לכך – Clinical Negligence and
).Other Risk Indemnity Scheme (CNORIS
מערכת זאת נותנת כיסוי ביטוחי לארגונים הקשורים
(גופי  )NHS Scotlandשהם למעשה כלל המבוטחים
בביטוח מעבידים (ציבוריים) וביטוח על מוצרים פגומים
בהם עובדים הרופאים ועובדי רפואה האחרים ,כאשר
הביטוח מותאם לפיצוי בגין רשלנות מקצועית.

“… for meeting liabilities to
third parties in connection with
personal injury arising out of
negligence in the carrying out of
the bodies’ functions…”59
סקוטלנד
כבנושאי ממשל וחוק רבים אחרים ,מקיימת סקוטלנד
מערכות עצמאיות (למחצה ואולי אף יותר מכך) ,ביניהן
גם מערכת בריאות –  .NHS Scotlandחקיקת הבריאות
מקיפה 60.הוראות החוק נתונות לפיקוח הממשל ה–
 .Scottish Ministersגם כאן קיימת מערכת לביטוח
עובדי ה NHS Scotland-בפני רשלנות בטיפול רפואי.
גובה התשלום בגין השתתפות התושב-המטופל
בשירותי מערכת הבריאות הציבורית בסיסית נקבעים
על פי הכנסתו .יש אפשרות לשירותים רפואיים נוספים
בתשלום ,הנתון לפיקוח שר הבריאות .כמו כן יש אפשרות
לקבלת מימון ממשלתי (החזר הוצאות) על שירותים
61
רפואיים הנרכשים באופן פרטי.
הרשות לעסוק ברפואה מוענקת רק לרופאים הממלאים
את תנאי הרישום ב Medical List-ונתונים לפקוח
National Health Service trust, Health Authority whose 58
area is situated in England, a Special Health Authority.

לחוק נוספו תקנות ביצוע ונעשו בו תיקונים מספר שלא שינו את מהותו.
 59מדברי ההסבר לחוק.
 60ראו את  , Community Care and Health (Scotland) Act 2002בו
מסוכמות כל ההוראות הרלבנטיות כל החוקים כולם.
61

אירלנד
מערכת הבריאות ברפובליקה האירית מנוהלת על ידי
המשרד לענייני בריאות וילדים (Ministry for Health
 .)and Childrenבשונה מבאי השכן ,מערכת הבריאות
היא משולבת – ציבורית ופרטית .בהוצאות לבריאות
נושא המטופל עצמו ,ישירות או באמצעות ביטוחי בריאות
מסוגים ובהיקפים שונים .נזקקים מעוטי הכנסה זכאים
לשירותי רפואה הניתנים באמצעות General Medical
) Services (GMSהממשלתית.
פיצוי כולל על נזק שנגרם מרשלנות בטיפול רפואי נעשה
באמצעות מערכת ביטוח ,הקרויה בשם The Clinical
 Indemnity Schemeהמופעלת על פי העיקרון הבא:
“The Clinical Indemnity Scheme
will be operated by the State
Claims Agency at the National
Treasury Management Agency
“on behalf of the Government.
החוק מכיר בשתי קבוצות – ביטוח המטופלים במערכת
הציבורית ,שנכנסה לתוקף בשנת  ,2004ומימונה בא
מתקציב משרד הבריאות ,וביטוח המטופלים במערכת
הפרטית ,שאף הוא נכנס לתוקף בשנת  ,2004אולם
62
לניסיון שאמור להימשך  7שנים.

 62תיאור מפורט של ההסדר המשפטי והמנהלי ניתן לקרוא באותו אתר
אינטרנט כנ”ל של משרד הבריאות האירי ,בשם

Community Care (Direct Payments) Act 1996.

Clinical Indemnity Scheme - Scope of Coverage.
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מכוח חוק שנחקק בשנת  1999הופסק באירלנד הנוהל
לפיו ביטוח בפני רשלנות רפואית הוסדר לבתי החולים
בנפרד מן הביטוח לרופאים הפועלים בו – הביטוח שוּ נָ ה
ומופעל כולו על פי עקרון “אחריות המוסד” .בשוֹנֶ ה מן
הנוהל שבאנגליה ובסקוטלנד נכללו בהסדר ביטוח זה
גם הרופאים בכירים ,בעלי הזכות לפרקטיקה פרטית
במסגרת בתי החולים הציבוריים .עם זאת מומלץ
לרופאים הבכירים לרכוש ביטוח על פעולה שנעשתה
במהלך עבודתם הפרטית ,אולם רק עד תקרה של  1מיליון
ליש”ט .ביטוח זה מוסדר על ידי תאגיד הביטוח ההדדי של
הרופאים (.)Medical Protection Society – MPS
פיצויים שמעל סכום זה משולמים על ידי הממשלה .החלטה
זאת נתקבלה מתוך ההכרה בחשיבות קיום הפעילות
והתפקידים ההדדיים והמשלימים של מערכות הבריאות
הציבורית והפרטית ,ושל הרופאים הבכירים הפועלים בשתי
המערכות בו-זמנית .מנימוקים אלה בוטחו גם הרופאים
הבכירים על ידי “המוסד” ,גם על פעולתם הפרטית ,הנעשית
בבית החולים הציבורי ,ללא צורך בהשתתפות כספית
נוספת מצדם .להחלטה זאת הייתה השפעה חיובית ביותר
על כל הרופאים הבכירים הפועלים במסגרת המערכת
הציבורית ,ולא רק בשל השתחררות מחובת רכישת ביטוח
63
באופן עצמאי.
מתיאור זה של המצב באנגליה ,סקוטלנד והרפובליקה
האירית עולה כי “מבלי לקרוא לילד בשמו” – “אחריות
המוסד” ,פעל המחוקק באותן מדינות ,בסוגית האחריות
המקצועית ברפואה ,על פי עקרונות דוקטרינת “אחריות
המוסד” – האחריות אינה מוטלת על המטפל-הפרט,
אלא על המעסיק ,שבממלכה המאוחדת הוא למעשה
המדינה עצמה.
מיהות הנתבע ברשלנות רפואית בישראל
חיפוש דרכים לשינוי משטר דיני הנזיקין ברשלנות
רפואית בישראל
גם בישראל ,לפחות בחוגים מסוימים ,שוררת תחושת
אי-נחת ,מדרכי ניהול תביעות ברשלנות ברפואה ,לפחות
מהיבטים מסוימים שלהן .חוסר שביעות הרצון ,ולא
פחות מכך אינטרסים כלכליים ,הביאו להקמת שתי
What Is Enterprise Liability? Department of Health and Children, 63
2006 info@health.gov.il
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וועדות שנתבקשו לבחון את הבעיה ,ושתיהן הגישו
דו”חות מפורטים 65 ,64.חברי שתי הוועדות כללו מומחים
בתחומים הרלבנטיים ,ובפני שתיהן העידו מומחים
מובהקים בהיבטים השונים של התחום ,אנשי אקדמיה
כאנשי מעשה .צוותי העזר המקצועיים שליד הוועדות
הכינו גם מחקר מקיף של חומרי הרקע ,בהיקף ורמה
מרשימים ביותר .עם זאת לא הועלה ואף לא הוזכר בשתי
הוועדות ,רעיון דומה לשינוי בתפיסה העקרונית בכיוון
שנדון כאן – הטלת האחריות על “המוסד”.
על הסיבות לכך ננסה להרהר כאן ,אך הבירור מחייב
את הכרת הרקע העובדתי – את מבנה מערכת הרפואה
והתפתחותו ,את משטר הביטוח המקצועי שהתפתח,
ואת הקשר בין אלה לבין המעורבים הפעילים העיקריים
שבמערכת – הרופאים ,בעיקר בהתייחס לאחריות
המוטלת עליהם.
מבנה וניהול מערך הרפואה בישראל
התפתחות מוסדות הרפואה
מערך הרפואה וניהולו (administration of
 )medicineבישראל תחילתו דומה לזו שבמדינות
אירופה וארה”ב ,אך בהמשך הוא התפתח בכיוון שונה
לחלוטין מזה שבארצות הברית.
קשה לכנות בשם “מערך רפואה” את מה שהיה קיים
בארץ ישראל עד למלחמת העולם הראשונה .בתחילת
המאה ה 20-פעלו בארץ ישראל כ 30-רופאים ,כביכול
“פרטיים” ,אשר בפועל ראו במקצועם מעין שליחות.
 64דו”ח הועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ,תשנ”ט1998-
(“וועדת קלינג” ,על שם היו”ר ,כב’ השופט ג .קלינג).
דו”ח הוועדה הבין-משרדית לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה הציבורית
בגין תביעות רשלנות רפואית ,ירושלים ,חשוון התשס”ו ,נובמבר .2005
(“וועדת שפניץ” ,על שם יושבת ראש הוועדה ,המשנה ליוה”מ ,עו”ד ט.
שפניץ).
בשתי הוועדות נדונו בעיקר הנושאים בהם הגביל חוק ה MICRA-של
קליפורניה את הפיצויים (ראו הערה  43לעיל).
 65פרק מס’ של דו”ח “וועדת שפניץ” פותח בדברים הבאים:
“הוועדה הוקמה על רקע הצטברות נתונים במשרד האוצר ,על
עליה ניכרת של ההוצאות בגין רשלנות רפואית  -עליה במספר
התביעות ובהיקף הפיצויים המשולמים מידי שנה וכן עליה
בפרמיות הביטוח אותן דורשות חברות הביטוח בתחום זה.
בהתאם לכך ,נטען בפני הוועדה כי הגידול בעלויות הביטוח
ובסכומי הפיצויים ,המשותף כאמור לכלל המוסדות הרפואיים,
מכביד כיום על בתי החולים הציבוריים ועל קופות החולים וגוזל
מן המשאבים המוקצים לאספקת שירותי הבריאות לתושבי
מדינת ישראל”.
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“מערך הרפואה” מאז שניתן לזהות כזה בארץ ישראל,
מתחילתו היה ברובו ציבורי .קופת חולים של ההסתדרות
הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (להלן
– קופ”ח) – כיום שירותי בריאות כללית ,הוקמה בשנת
 .661911קופ”ח ,שהתבססה על המודל האירופי (הגרמני),
פעלה כתאגיד ביטוח רפואי הדדי ,ללא כוונת רווח ,שסיפק
שירותי בריאות לחברי הסתדרות העובדים העבריים בארץ
ישראל (להלן – ההסתדרות) ,שנוסדה  6שנים קודם
לכן .תקציב קופ”ח בא מתקציב ההסתדרות .הטיפול
הרפואי ניתן לחברי ההסתדרות ללא תשלום נוסף ,על ידי
רופאים שכירי קופ”ח .התניית החברות בקופ”ח בחברות
בהסתדרות ,נותקה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ”ד-
67
( 1994להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי).
מגזרים באוכלוסייה היהודית ,בעלי השקפות פוליטיות-
מפלגתיות לא-סוציאליסטיות ,ייסדו קופות חולים
“אזרחיות” (לאומית ,מכבי ,יישובית ,אסף ועוד) ,שלאחר
גלגולים התגבשו ל 3-הקופות הנוספות הקיימות כיום –
מכבי שירותי בריאות ,מאוחדת ולאומית .העיקרון היה
זהה – דמי חבר וטיפול ללא תוספת תשלום ,שניתן בידי
רופאים שכירים במשרות מלאות או חלקיות ,או במעמד
קבלנים עצמאיים הקשורים לקופה.
הסדרים דומים להם לא היו באוכלוסייה הל-יהודית של
ארץ ישראל.
“מערכת האשפוז” גם היא החלה במוסדות שפעלו על
יסודות אידיאולוגיים של צדקה או עזרה לזולת 68.במובן
זה היה המצב באותה תקופה דומה לזה שבארה”ב .גם
כאן חלו שינויים מתקופת מלחמת העולם הראשונה,
וביתר עוצמה לאחריה .בשנת  1914הוקמה בפתח תקווה
המרפאה הראשונה של קופ”ח 69.בשנת  1936הוקם ,גם
כן בפתח תקווה“ ,בית החולים למושבות יהודה והשרון”
70
בן  70מיטות.
 66בשנת  1912היו בארץ ישראל כולה  32רופאים יהודים.
 67חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-ס”ח  26.9.99 1469תשנ”ד,
עמ’  .156מאז שנחקק הוכנסו בו  50תיקונים.
 68בית החולים “משגב לדך” (שנוסד בעיר העתיקה בשנת  1854על ידי בניו
של אנשל מאיר רוטשילד ונקרא על שמו) ובית החולים “ביקור חולים”
שגם הוא הוקם בעיר העתיקה בשנת  ,1857על ידי בני העדה החרדית ,ובית
החולים “שערי צדק” (שכונה בפי כל על שם מייסדו ומנהלו האגדי-כמעט
ד”ר וואלאך) שהוקם מחוץ לחומות בשנת .1902
 69כיום מספרן כ ,1,200-במהלך השנים נוספו לקופה בתי מרקחת – כיום
כ.400-
 70ממנו התפתח בית החולים בילינסון (על שם ד”ר משה בילינסון ,רופא
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לאחר מלחמת העולם השנייה נתווספה פעילותה של
הסתדרות מדיצינית הדסה מארה”ב (להלן – הדסה),
שמניעיה אידיאולוגיים-פילאנטרופיים על פי הדגם
האמריקאי ,בתוספת גוון ציוני .הדסה הקימה מערכות
רפואה ובתי חולים במספר ערים בארץ ישראל ,ביססה
אותם ומסרה אותם לידי הרשויות המוניציפאליות
היהודיות 71.בית החולים הדסה ע”ש אדמונד דה
רוטשילד שהוקם בירושלים נועד מלכתחילה להיות בית
72
חולים אוניברסיטאי.
בתקופה המנדטורית ,פעלו בארץ ישראל גם בתי חולים
ממשלתיים בערים יהודיות וערביות .בתי חולים אלה לא
זכו להערכה גבוהה בציבור היהודי .מצב זה השתנה מאז
73
קום המדינה.
רופאי בתי החולים הציבוריים בישראל ,שבבעלות קופ”ח,
המדינה ,הדסה ועמותות אחרות (כגון בתי החולים
שערי צדק וביקור חולים בירושלים) ,כולם שכירי אותם
מוסדות.
במגזר הלא יהודי פעלו וממשיכים לפעול מספר בתי
חולים ציבוריים שהוקמו על ידי ארגוני צדקה ודת ,רובם
נוצריים.
מערכת מרפאות ציבורית נוספת ,רשת תחנות בריאות
האם והילד “טיפת חלב” ,מממונת ממקורות ממשלתיים-
מוניציפאליים או קופת חולים .עובדיה ,רופאים כאחיות,
כולם שכירים.
מכל אלה ברור כי מראשיתה ,הייתה מערכת הבריאות
בארץ ישראל ,ברובה המכריע מערכת ציבורית.
מערכת הבריאות מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,אפשר קבלת שירותי
בריאות במסגרת הציבורית ,גם לאלה שלא זכו לשירות
בהשכלתו שפעל כעיתונאי בתפקיד חשוב בעיתון דבר ,ביטאון מפלגת
פועלי ארץ ישראל ,וממנהיגי המפלגה .הוא שיזם את הקמת בית החולים,
ששמו נקרא עליו לאחר מותו) .מאוחר יותר ,בשנת  1991התפצל ממנו אך
נמצא סמוך אליו ,מרכז שניידר לרפואת ילדים (הקרוי על שם התורם).
 71ארגון הדסה הקים בשעתו בתי חולים נוספים – בתל אביב (רוקח-
איכילוב-סוראסקי) ,בטבריה (שוויצר) ובצפת (לחולי ריאה) ,ש עברו
בהדרגה לבעלות עירונית-ממשלתית.
 72כיום מחזיקה הדסה בכ 6%-ממיטות האשפוז הכללי במדינה בשני בתי
החולים בירושלים – עין כרם והר הצופים.
 73כיום כוללת המערכת הממשלתית  11בתי חולים כלליים (כ40%-
ממיטות האשפוז הכללי) ובתי חולים לחולי נפש.
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רפואי לפני חקיקתו .הטיפול ניתן באמצעות קופות
החולים שמימונן בא מאוצר המדינה ומתחלק על פי
מפתח משוקלל ,באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
התקבולים לנושא זה באים ממס ייעודי בתוספת מימון
משלים מתקציב המדינה 74.שירותים רפואיים נוספים
(שר”ן ,שר”ם) ניתנים על ידי הקופות תמורת תשלומים
הנמצאים בפקוח משרדי הבריאות והאוצר.
עיקר ההכנסות השוטפות של בתי החולים הציבוריים
בא מתשלומי קופות החולים על אשפוז מבוטחיהן,
כשהחישוב אינו על פי סיכום ההוצאות הפרטני על כל
חולה וחולה .אחד הפריטים “הכבדים” בהוצאות של
בתי החולים והקופות הוא התשלומים לרכישת ביטוח
אחריות מקצועית בגין רשלנות רפואית.
רפואה פרטית בישראל
כאמור ,רוב הרופאים בישראל הם שכירים .רק מיעוט
בין רופאי הקופות ,לבד מקופ”ח ,קשורים עמן בהסכמים
כקבלנים עצמאיים .עובדי הרפואה האחרים – אחיות,
פיזיותראפיסטים וכו’ ,כולם שכירים ישירים של
ההנהלות הארציות של המערכות הגדולות .כך היה המצב
מתחילתו.
רפואה פרטית בממדים משמעותיים ,אם כי צנועים,
הגיעה לארץ ישראל עם העלייה מגרמניה שבעקבות
רדיפות הנאצים .רופאים-עולים רבים לא הצליחו להיקלט
בעבודה במקצועותיהם במסגרות הציבוריות של שנות
ה ,30-ומאלה היו שפנו לפרקטיקה פרטית .בתוכם היו
מייסדי בית החולים “אסותא” בתל אביב 75.בית החולים
סיפק שירותי אשפוז לחולים פרטיים ,ואמצעי טיפול
לרופאים-חברים .76כיום תחת בעלות מכבי שירותי
בריאות ,מעסיק בית החולים צוות מצומצם של רופאים
שכירים (מרדימים ואחרים) אך רוב הרופאים פועלים בו
כעצמאיים ,המקבלים שירותים לוגיסטיים מבית החולים,
 74על פי סעיף  3לחוק יסודות התקציב ,השתמ”ה ,ס”ח ,3.4.85 ,1139
תשמ”ה ,עמ’  .60החוק “מתחדש” מאז מדי שנה בשנה
 75בי”ח אסותא הוקם בשנת  ,1934אז “בצפון הרחוק” של תל אביב ,על ידי
חברת מניות שהוקמה ביזמת המנתח ד”ר מוטולסקי ,שעלה מקניקסברג
שבגרמניה .המניות הונפקו לרופאים בלבד .שם בית החולים – “אסותא”
(בריאות בשפה הארמית) – ניתן על ידי הרופא-המשורר שאול טשרניחובסקי,
שלמחייתו עבד כרופא בתי ספר בתל אביב .חלק לא קטן מרופאים אלה פעלו
ב”אסותא” בנוסף לעבודתם בבתי החולים הציבוריים.
 76חלק מאלה ,בעיקר בעלי המוניטין ,פעלו גם במסגרות הציבוריות.
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על פי הסדרים שונים .בצד בית החולים “אסותא” פעלו
ופועלים בערים שונות בתי חולים פרטיים ,קטנים יותר
או פחות ,ובתי יולדות .בשנים האחרונות עלה מספר
מוסדות הרפואה הפרטיים הקטנים.
בקרב האוכלוסייה הערבית ,בעיקר בנצרת ובירושלים,
פועלים בתי חולים הקשורים לאגודות פילנתרופיות או
כנסיות שונות (“בית החולים הצרפתי”“ ,האיטלקי”,
“האנגלי” בנצרת) .רופאי המוסדות הם שכירים .עמותות
פילנטרופיות הקימו והפעילו את בתי החולים ביקור
חולים ושערי צדק בירושלים.
רפואה פרטית ,מרפאתית נמצאת בקו עליה .מיעוט
מבין “הרופאים הפרטיים” פועלים כעצמאיים בלבד.
רוב העוסקים בפרקטיקה פרטית ,הם רופאים בכירים
שהפרקטיקה הפרטית על גווניה ,נוספת על עבודתם
כשכירים במערכות הבריאות הציבוריות ,רובם ברשות
על פי הסדרים שונים.
ארגון הרופאים

77

הרופאים בישראל מאוגדים בהסתדרות הרפואית
בישראל (ה.ר.י 78.).מתחילתה הציבה ה.ר.י .לעצמה
שתי מטרות :השתלמות מקצועית וההגנה על זכויות
ואינטרסים פרופסיונאליים ,תוך הדגשת אופייה היהודי-
לאומי .בשנת  1920נוסד כתב העת הרפואה .בשנת
 1936הוקמה הוועדה המדעית שהתפתחה למועצה
המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל .החברות
בה.ר.י .היא וולונטארית ,וקבלת רישיון לעסוק ברפואה
אינה מותנית בחברות בה .עם זאת זכתה ה.ר.י ,.ולמען
הדיוק ,המועצה המדעית ,במעמד מעין-סטאטוטורי
בתחום הגדרת ההתמחויות המקצועיותַּ ,בתו ֶֹכןַ ,ב ְּבחינות
ובהכרה-הסמכה ַבמומחה .

 77ראו הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בישראל – דו”ח שהוגש על ידי
ההסתדרות הרפואית בישראל לוועדה אשר מונתה ע”י ראש ממשלת
ישראל לבחינת הנושא – .2002
 78ההסתדרות הרפואית העברית בארץ ישראל ,קמה לאחר מלחמת העולם
הראשונה מאיחוד בין אגודה מדיצינית עברית ליפו ומחוז יפו ()1912
ובראשה ד”ר פוחובסקי ,עם אגודת רופאים מדברי עברית הירושלמית
( )1913וביניהם ד”ר אריה פייגנבואם ,לימים הדיקאן הראשון של הפקולטה
לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים .אליהן נוסף מאוחר יותר
סניף חיפה.
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אחריות המוסד –  Enterprise Liabilityודיני הנזיקין בישראל

עוד משנות ה 30-פעלה ה.ר.י  .כאיגוד מקצועי להגנת
תנאי עבודת הרופאים השכירים 79.מעניין כי תחילת
פעילות זאת הייתה בניסיון להסדרת מערכת היחסים
עם קופ”ח ההסתדרותית דווקא ,על רקע תנאי העבודה
והשכר שזו להכתיב לרופאים .בשנת  1942סייע ה.ר.י.
במאבק רופאי הדסה .ה.ר.י .קיבלה את מעמד הארגון
המייצג הבלעדי של רופאי ישראל 80.במסגרת ה.ר.י.
פועלים שני ארגונים פרופסיונאליים גדולים ,כשכל
אחד מהם מקיים מוסדות פנימיים – ארגון רופאי
קופת חולים ,וארגון רופאי המדינה .תנאי העבודה ושכר
הרופאים מהווים חלק מרכזי בפעילות ה.ר.י..
ביטוח מקצועי של מערכת הרפואה בישראל
כבמדינות רבות ,כך גם בישראל ככלל ,מוטלת האחריות
בנזיקין על המטפל כפרט ועל המוסד בו מוגש הטיפול
ובעליו ,ביחד ולחוד .כך ביחס לרופאי קופות החולים,
בתי החולים או הרופאים הפרטיים .האחריות מוטלת
על כל אחד בנפרד ,הסדרי הביטוח נערכו בצורות מעט
שונות.
ה.ר.י .והארגונים הגדולים שבה ,הייתה ונשארה
מעורבת במשאים ומתנים עם מוסדות ספקי הרפואה
– המעסיקים ,בין היתר גם בנושאי הביטוח המקצועי
של הרופאים השכירים בהם .הסדר הביטוח המקצועי
מהווה חלק מהסכמי העבודה הקיבוציים עם המוסדות
המעסיקים.
הביטוח בפני תביעות ברשלנות בישראל ,נוהל במשך
שנים רבות ,על פי הסכם מיוחד ,על ידי התאגיד האנגלי
) 81.Medical Defence Union (MDUהרופאים שכירי
ה.מ .הדסה וקופ”ח בוטחו ב MDU-במסגרת הסכמי
העבודה עם מעסיקיהם .בעלי הזכות לפרקטיקה פרטית
במסגרת הדסה (שר”פ) ,רכשו חברות נוספת ב,MDU-
ְּב ֲעלוּ ת נמוכה .רופאים עצמאיים יכלו לרכוש ביטוח אישי
ב MDU-במחירים נוחים.
 79לרבות ארגון שפעל לסייע לעליית רופאים ולהקלת קבלת רישיונות
לעסוק ברפואה לרופאים-עולים.
 80ראו פירוט נוסף באתר  www.ima.org.ilבפרק “על אודות ,רקע
היסטורי”.
 81ה MDU-הוא קרן לביטוח הדדי ,שבשעתה הייתה תאגיד הביטוח הגדול
לרופאי הממלכה המאוחדת ,אירלנד ,דרא”פ ואוסטרליה ,וגם לרופאי
ישראל.
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במקביל לביטוח הרופאים ,בוטחו ב MDU-המוסדות
עצמם ,בתי החולים של הדסה וכל מערכת קופ”ח ,על
מרפאותיה ובתי החולים שלה .קופת חולים מכבי פעלה
במסגרת קרן ביטוח עצמי שהקימה.
בחודש אוגוסט  ,1991ניתקה ה MDU-את קשריה עם
מוסדות הרפואה בישראל ,פעילות תאגיד זה בישראל
למעשה פסקה ,למעט ביחס למקרי ביטוח שאירעו
בתקופה בה פעל בישראל.
ה.מ .הדסה ורופאיה ,החליפה הסדרים .בתחילה בוטחו
בתאגיד הביטוח ההדדי האנגלי Medical Protection
) .Society – (MPSבהמשך ניסתה הדסה לקיים קרן
עצמית ,וכיום היא ורופאיה מבוטחים ,על פי הסכם
מיוחד ,באמצעות כלל חברה לביטוח בע”מ.
מאז עזיבת  MDUביטחה קופ”ח את עובדיה ואת
מוסדותיה באמצעות סוכנות הביטוח מדנס ,הקשורה
לחברות ביטוח זרות .סוכנות זאת הקימה גם חטיבת
אחריות מקצועית רפואית ( )MRMובה חברות-בנות.
פעילותה כוללת לבד מהכיסוי הביטוחי ,גם שירותי
חברה לניהול תביעות ,באמצעות מדיקל קונסלטנס
אינטרנשיונל בע”מ ( ,)MCIשקיבלה יפויי כוח
מהמבוטחים לעסוק בניהול התביעות ,והחברה לניהול
סיכונים ברפואה בע”מ ( .)MRMהביטוח מגוּ ֶּבה
בביטוח משנה בחו”ל ובשיתוף הראל ,חברה לביטוח
בע”מ.
חברות מדנס מסדירות את שירותי הביטוח המקצועי
לכל קופות החולים במדינה ,על המרפאות ובתי
החולים שבבעלותן ,ולרופאים ועובדי הרפואה האחרים
המועסקים על ידן ,על פעילותם במסגרת העבודה
במערכת אותה קופה.
חברת מדנס מבטחת גם אנשי מקצועות רפואה אחרים,
כרופאי שיניים ומקצועות רפואיים נלווים ,על בסיס
82
פרטי.
מערכת הרפואה שבבעלות משרד הבריאות-מדינת
ישראל בוטחה בשעתה ,בין היתר באמצעות איחוד
סוכני פלתורס בע”מ .משהוקמה ענבל ,חברה לביטוח
www.madanes.co.il/AboutUs.aspx 82
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בע”מ ,עבר הביטוח לידיה 83.ההחלטות בדבר דרכי ניהול
תביעה ,הסדר או התדיינות משפטית ,מינוי עורך הדין,
ניהול המשפט והסדרים במהלכו ,כולם באחריות חברת
ענבל .הנהלות בתי החולים ,בעיקר הגדולים ,מנסות
84
לאחרונה ליטול חלק וסמכויות בהחלטות.
ענבל בע”מ גם היא מפעילה יחידה לניהול סיכונים
רפואיים וביטוחיים במערכת הבריאות הממשלתית,
שמטרתה שיפור איכות הטיפול הרפואי והקטנת עלות
התביעות ברשלנות מקצועית .פעילות זאת נעשית
באמצעות שיפור ניהול הסיכונים הפיננסי ,ייעול היכולת
לאתר מוקדי כשל ,והצעת פתרונות מעשיים למניעתם,
ֵ
ושיפור ההתמודדות בבית המשפט .הפעילות נעשית
במשותף עם יחידות ניהול הסיכונים שבתוך מוסדות
הרפואה הממשלתיים.85
רופאי מערכת הבריאות הממשלתית מבוטחים בחברת
ענבל בע”מ על כל פעילותם במסגרת המערכת – בבית
החולים או בכל מוסד רפואי ממשלתי וממשלתי-עירוני
אחר .בזמנו כלל הסכם העבודה הקיבוצי בין המעסיק-
המדינה לבין ארגון רופאי המדינה ביטוח גם על פעילות
רפואית של הרופאים שנעשתה ברשות ,גם מחוץ למערכת
הממשלתית .כיום ,אין ענבל בע”מ מבטחת פעילות זאת.
הפעילות החוץ-מוסדית מבוטחת ,מכוח הסכם עם ארגון
רופאי המדינה ,בביטוח מסחרי-פרטי.
מכל הנאמר לעיל ברור ,כי כל המועסקים בטיפול רפואי
במסגרות הציבוריות בישראל ,רופאים ובעלי מקצועות
פרא-רפואיים ,מבוטחים בפני תביעה ברשלנות בפעילותם
המקצועית ,באמצעות מבטחים שונים – ממשלתי,
ופרטיים-מסחריים .הביטוח המקצועי מהווה חלק
מהסכמי העבודה הקיבוציים עם המעסיקים השונים.
תשלומי ביטוח העובדים והמוסדות המעסיקים עצמם
משולמים מתקציב כל אחד מן המוסדות .כיוון שכל
ההוצאות של כלל מערכת הבריאות הציבורית ,מקורן
 83ענבל בע”מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל,
וכפופה לחשב הכללי במשרד האוצר.
 84ראו אברהם סהר ,חובת עורך דין כלפי הלקוח :כפל לקוחות – כפל
נאמנות? – רב שיח בכתב ,בהשתתפות כב’ השופט (בדימ’) ג .קלינג ,ד”ר
ד .ויס ,עו”ד י .דייויס ,עו”ד א .לוטן ואח’ ,עו”ד ד .רוזן-זינגר ,עו”ד רם נועם,
עו”ד ע .קייזמן .רפואה ומשפט.9 ,2004 ,31 ,
 85ראו
w w w. i n b a l . c o . i l / I n b a l / To p N a v / C o m p a n y D e p a r t m e n t s /
MedicineRiskManagement
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בפרק זה או אחר בתקציב המדינה ,הרי בפועל כל ההוצאה
בגין הביטוח ברשלנות רפואית ,שבמסגרות הציבורית,
מגולגלות על משלם המסים במדינה.
הרופא-הפרט בישראל אינו אמור לחשוש כי כתוצאה
מפעולה שלו שתמצא רשלנית ,הוא עלול להינזק כלכלית.
הרופא לא ייאלץ לשלם אישית ומכיסו את הפיצויים
שיוטלו עליו על ידי בית המשפט או על פי הסדר אחר.
הדעת נותנת כי כיום ידועה עובדה זאת לרוב התובעים,
והיא בוודאי ברורה לבאי כוחם .ברור גם כי לא יצמח
יתרון כספי לתובע מתביעה אישית נגד הרופא-המעוול-
לכאורה .אולם בדין הקיים כיום בישראל אין דבר
המונע מן התובע ברשלנות רפואית מלתבוע את הרופא
86
אישית.
מיהות הנתבע ברשלנות רפואית בישראל
קשה לברר את הממדים האמיתיים של התביעות ברשלנות
רפואית ,את מספרן ואת הסכומים שנדרשו ,ואת אלה
ששולמו בפועל ,ומה שחשוב לענייננו כאן – מי שימשו
כ”מטרות” לתביעות – מה הייתה זהות הנתבעים .אחת
הסיבות לאי-ידיעה זאת היא היעדר נתונים כמותיים
מדויקים על מספר התביעות שהוסדרו לפני ומבלי
87
שהוגשה בהן תביעה לבית המשפט.
מידע בדוק ,אף כי לא מלא ,בדבר זהות הנתבעים,
המתבסס על התיקים שהוגשו לבית המשפט ,נמצא
88
בדו”ח וועדת שפניץ.
מן התביעות שהוגשו בבתי המשפט המחוזיים ,בערכאה
ראשונה:
 86רופא במערכת הציבורית ,חשוף לתביעה ,בניגוד לחסינות העומדת לעובדי
מדינה וציבור הפועלים במילוי תפקידיהם – סעיף  7לפקודת הנזיקין [נוסח
חדש] .זאת כיוון שפעולת רופא אינה בגדר “מעשה שעשה תוך כדי מילוי
תפקידו השלטוני כעובד ציבור”.
 87למעט קבוצה קטנה של תביעות נגד מכבי שירותי בריאות  ,בתקופה
בה היא פעלה בעניין זה באמצעות קרן עצמית .ראו סהר ,רשלנות רפואית
בישראל ,...ה”ש  42לעיל.
הנטייה של מערכות הרפואה בישראל לשקיפות בכל התחום של “אירועים
בלתי רצויים” ( )untowardsברפואה ,עליה מלין גם דו”ח וועדת שפניץ
(ה”ש מס’  65 ,64לעיל) ,התבטאה גם בחוסר היענות ועד סירוב לעריכת
מחקר להערכת תקלות בטיפול רפואי בבתי החולים בישראל – מחקר
הדומה ל ”Harvard Study”-שנערך בשעתו בעניין זה בבתי החולים של
מדינת ניו יורק ,בהזמנת מזכיר הבריאות של מדינת ניו יורק.
 88ראו בדו”ח ועדת שפניץ פרק  :2מאגר הנתונים ,פסקה  .2.1.6.4.1סוגי
נתבעים ,ולוחות  2.25ו 2.26-בדו”ח וועדת שפניץ (ה”ש מס’  65לעיל) .כל
המצוטט בטקסט להלן ,מובא ממקור זה.
וועדת שפניץ הצליחה לאתר נתונים מתוך  3,000תיקים שהדיון בהם
נסתיים (מתוך כ 4,500-תיקי רשלנות שאותרו) ,שהוגשו לבתי משפט
המחוזיים והשלום ,בשנים  .2002-1993אלה משמשים כבסיס לניתוח.
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ב 819-תיקים מתוך  – 1,306כ – 63%-היו התביעות רק
נגד המדינה או המוסד הרפואי שבו ניתן הטיפול,

אחריות המוסד –
בישראל

ב 475-תיקים – כ 36%-נתבעו גם הרופא באופן אישי
וגם המדינה או המוסד הרפואי,

מושג זה אינו מוכר במשפט בישראל בשמו ,עם זאת לא
יהיה נכון לומר כי הוא אינו קיים ,לפחות חלקית ,בחוק
המדינה .סעיף  )1(15לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] 91מטיל
על מעסיק אחריות בגין בחירה לא נכונה של עובד מטעמו.
אמנם החוק מדבר על סוג אחד של עובד מטעם – על
קבלן .אך סוג אחריות זה דומה מאד לזה המובע בתורת
ה corporate liability-שבארה”ב (ראה למעלה).

ב 12-תיקים – פחות מ 1% -נתבע הרופא באופן אישי
לבדו.
ממצאים דומים מאד נמצאו ביחס לבתי משפט השלום:
ב 913-תיקים –  – 63%נתבעו רק המדינה או המוסד
הרפואי שבו ניתן הטיפול הרפואי,
ב 492-תיקים –  – 34%נתבעו גם אנשי הצוות הרפואי
וגם המדינה או המוסד הרפואית,
בכ 50-תיקים כ – 3%-נתבע הרופא לבדו.
המסקנות שהוסקו ביחס לתיקי בתי המשפט המחוזיים
תקפות ככל הנראה גם ביחס לתיקי בתי משפט השלום,
ותמציתן מובא למטה:
אמנם “במרבית המקרים ,תובעים מסתפקים בהגשת
התביעה נגד בעל ‘הכיס העמוק’ – המדינה או המוסד
הרפואי שהעסיק את אנשי הצוות הרפואי שנתנו את
הטיפול נשוא התביעה” .אך בלמעלה משליש המקרים,
נתבעו גם הרופא/ים המטפל/ים ,ומכאן כי לתובעים היה”
...עניין בתביעה אישית נגד איש הצוות הרפואי ,”...וזאת
למרות שבניסיון להטיל אחריות על הצוות הרפואי באופן
אישי ,אין ולא יכולה להיות כל תועלת ,לא בסיכויי ההצלחה
90 89
בתביעה ובוודאי שלא בתוצאותיה הממוניות, .
 89הדברים שבמירכאות מצוטטים מפסקת המסקנות של פרק  2בדו”ח
שפניץ (ה”ש .)65
באשר לחלק השני של המסקנה:
“ ...רק למיעוט זעיר ,... ,בקרב התובעים היה עניין בתביעה
אישית נגד איש הצוות הרפואי בלבד .הדבר עשוי ללמד על כך,
שברוב המקרים אין לתובעים עניין מיוחד בהגשת התביעה נגד
הצוות הרפואי באופן אישי”.
עם כל הכבוד ,דעתנו שונה .הדברים כנראה נכונים כאשר ההתייחסות היא
לתביעות שהוגשו נגד איש-צוות בלבד ,אך לא באותם מקרים ,והם הרוב
הגדול ,בהם התביעה נוהלה נגד הרופא ונגד המוסד/המדינה גם יחד ,ולרוב
בסדר זה .גם באלה לא היה נימוק אחר לתבוע את הרופא אלא כ ”...עניין
בתביעה אישית נגד איש הצוות הרפואי.”...
 90בשיחה שערכתי עם הצוות המשפטי של “שירותי בריאות כללית” ,גם
צוות זה העריך את היחס בין מספר התביעות שהוגשו נגד בתי החולים
בלבד ,לבין אלה שהוגשו נגד המוסד והרופא גם יחד באופן דומה .על פי
התרשמותם מוגשת תביעה גם נגד הרופא-הפרט במקרים בהם המטען
הרגשי כבד יותר.
גורם נוסף שהועלה על ידי צוות זה הוא הזמן – תובענות המוגשות שנים
רבות לאחר המעשה ,לרוב לא נזכר בהן שם הרופא ,מסיבות מעשיות.
שיקול נוסף עשוי להיות זה של בא כוח התובע – דווקא אי-אזכור הרופא
כנתבע מקטין את תמריץ הרופא שהיה אחראי למעשה להתאמץ להתגונן
ולסייע להגנה .עבודת התובע עשויה להיות קלה יותר .לעומת זאת ,הוספת
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באשר לרופא המטפל בחולה ,הדין בישראל מטיל
אחריות ישירה אך ,להבדיל מן המוסד המעסיק – בית
החולים או קופת החולים – שעליו עלולה להיות מוטלת
אחריות שילוחית ,כמעביד או בעל חוזה“ 92.סוג” זה
של אחריות המוסד מקביל לזה שבתורת הagency-
 liabilityשבמשפט האמריקאי ,שהיא צרה יותר מן
(ראו לעיל) .מכאן כי התאגיד – המוסד הרפואי ,אף
אם נתבע כמעביד או כשולח ,לא הוטלה עליו אחריות
כפולת-עילה ,זו שבגין התרשלות העובד שלו והן בעילה
כי הוא כמעביד לא בחר ,לא הדריך בצורה הולמת או לא
פיקח על העובד ,שאז אפשר וצריך לתבוע את המוסד הן
באחריות אישית והן באחריות שילוחית ,בצורה הדומה
לתורת ה corporate liability-האמריקאית .והרי
שתי העילות שבשתי תורות אלה – התרשלות המוסד
בגין פעולת העובד בו ,והתרשלות המוסד בגין בחירה
לא נכונה של העובד בו ,או אי-הדרכתו ,או ליקוי בבקרת
פעילותו – אינן מוציאות זו את זו ,ואין מניעה שתהיינה
מצטברות.
יבוא מי ויטען כי ההבדלה בין התורה האמריקאית
למעשה הישראלי הוא עניין של פלפול משפטי שחשיבותו
שם הרופא תגביר את מאמצי ההגנה.
מאידך הוספת שם הרופא לכתב התביעה עשויה לסייע לפשרה מחוץ לכותלי
בית המשפט – הימנעות מפרסום הפרשה ושם הרופא.
על כל אלה תודתי לעו”ד יצחק לוי ,מנהל המחלקה המשפטית של “שירותי
בריאות כללית” ,ועמיתיו.
 91סעיף  )1(15לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (ס”ח נוסח חדש ,1944 ,עמ’
 ,)266עוסק בחריג לשחרור מאחריות של בעל חוזה ,המטיל עליו אחריות
של מי שנכשל בבחירת הקבלן ,ובלשון החוק:
“הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו”
מעניין כי חריג מסוג זה כלל אינה נזכרת בתזכיר חוק דיני ממונות ,אלא אם
כן מכוון לכך ,ובצורה רחבה ביותר ,סעיף (368א) לחוק המוצע.
 92סעיפים  15-13לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (ס”ח נוסח חדש,1944 ,
עמ’  .)266סעיפים  370 ,369שבתזכיר חוק דיני ממונות העוסקים באחריות
מעביד ואחריות שולח משתמעים כמטילים אחריות קפידה על אלה בגין
התנהגות עוולתית של עובדיהם /שלוחיהם.
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משפט רפואי

עיונית גרידא .שהרי ממילא הביטוח הכוללני של רופאי
המגזר הציבורי מבטא בפועל את עקרון תורת “אחריות
המוסד” ,לפיו הזוכה ברווחי הפעילות הוא זה שראוי
כי ישא באחריות לה 93.אמנם עורכי הסכמי העבודה
הקיבוציים כפי הנראה כלל לא התכוונו או היו מודעים
לתוצאה זאת – אך הוצאות על דמי הביטוח ועל תוצאותיו
על שכם המעסיק .אולם מאידך ,מן המקום בו נמצא הרופא
השכיר במערכת הציבורית – הוא זה שרמתו המקצועית
היא מקור המשיכה העיקרי למטופלים – המוניטין שלו –
הוא המקנה למוסד את מקור רווחיו .למרות זאת הרופא
השכיר הוא הנתבע ישירות למרות שאינו זוכה ולוּ בחלק
מרווחי המערכת המעסיקה אותו – משכורתו קבועה,
והיא אינה משולמת ,ולוּ אף בחלקה ,על פי אמות מידה
של תפוקה ,איכות וכיו’.
זאת ואף זאת – אלה שאינם מעורים במערכות הרפואה,
נוטים לשכוח כי בעשורים האחרונים הפעילות הרפואית
במוסדות הציבוריים ,ובעיקר בבתי החולים ,אינה נעשית
בידי יחידים כפרטים .העשייה הרפואית כולה היא פעולת
צוות ,שפרטי פרטיה מתגבשים לאחר החלפת דעות,
התייעצויות ,ודיונים פורמאליים ובלתי פורמאליים ,בין
כל חברי הצוותים ,מן הבכיר ועד לזוטר .פעילות זאת גם
מחייבת שיתוף פעולה מלא ורציף והסתמכות על מעגלי
תמיכה מקצועית ולוגיסטית מצד יחידות שהן חיצוניות
לצוות המטפל ,ושרשרת של פעולות שחייבת להיות
רציפה .מי שמכיר את המערכת מקרוב יודע כי במקרים
לא מעטים מה שמתואר כרשלנות של רופא מסוים ,אינו
אלא תוצאה של ניתוק אותו רצף של פעולות חיוניות
יותר או פחות ,כאשר אותה חוליה חסרונה של חוליה
היווה את אותו “המסמר הקטן” בגללו “נפלה אותה
העיר” שבסיפור – ניזוק אותו חולה .עידן “הרופא
(הכמעט) קוסם” המחליט והעושה היחיד הכול-יכול,
אינו קיים מזה למעלה מיובל שנים .בבית חולים ציבורי
קשה מאד להגדיר את המושג “הרופא המטפל” .לנוכח
מציאות זאת לא נראה כי יש כלל מקום לתבוע רופא
 93ואותו טוען ימשיך ,וחלקית ייתכן ובצדק ,כי גם קופת החולים וגם בית
החולים אינם מרוויחים מפעילותם ,שהרי אלה ואלה הם ביסודם מלכ”רים.
אולם ההכנסות של אלה כשל אלה ,מבוססות על מספר ,משוקלל ככל
שיהיה ,של מקבלי הטיפול באמצעותם או בהם ,ובין כולם יש תחרות על
“החברות” ו/או על הפונים לאשפוז .ויש יסוד לסברה כי לא בדיוק הכול
נעשה לשם שמיים.
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בודד ברשלנות – אם יש מקום לתביעה ,יש “להרחיב”
את הגוף הנתבע לממדיו הנכונים.
שונה הדבר ביחס לפעילות פרטית של רופא בה הוא
המחליט את ההחלטות ,הוא העושה במלאכה והוא הנהנה
משכר הטרחה אותו הוא מקבל מידי המטופל – עליו
האחריות האישית.
כפי שנאמר כבר לעיל ,מן המקום בו נמצא המטופל
שניזוק ,אין נפקא מינא אם “הרופא המטפל הישיר” יוצב
בראש רשימת הנתבעים ,וכפי שכבר הוסבר “מיקום” זה
עלול אף לפעול נגד האינטרס של הניזוק .מכל מקום,
מהטלת אשם על רופא אחד לא יימנע מעשה המוגדר
כרשלני עתידי ולא תשתפר פעולת המערכת ,ובוודאי
שלא תוסיף לפיצוי הניזוק .אך נושא זה הוא בגדר שיקול
טקטי בלבד של התובע.
יש לזכור גם כי בעבר ,תביעה בעילת “תקיפה” הייתה
אפשרית רק נגד “הרופא המטפל הישיר” ולא הייתה
אפשרית נגד המוסד .כיום ,מאז נולדה הורת סעיף 13
לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו ,1996-אין למושג הישן
משמעות.
באותם מקרים של רשלנות המתבטאת בהתנהגות לא
נאותה של רופא או במעשה בלתי ראוי ובוודאי במקרים
קשים יותר מסוג זה ,יש לפעול ,הכול על פי עילת התביעה,
בחומרה הנדרשת .לטיפול במקרים מסוג יש לפתח
ולהיעזר בכלים ובטריבונלים הדיוניים המתאימים ,אשר
יעילותם הוכחה.94
הדוגמאות שבחוק האנגלי – מקור ממנו המשפט
בישראל שאב ולמד רבות ,ודרך החשיבה והפסיקה
האמריקאית ,חשוב לעיין בהן ,והרי ניתן להתאימן
למציאות הישראלית .ובמאמר מוסגר נוסיף – במקרה
זה בוודאי שההוצאה התקציבית לא תגדל .להיפך – יש
יסוד להניח כי היא דווקא תפחת .וזה גם הזמן המתאים
לתת את הדעת ולשקול שינוי זה בחשיבה על דיני
רשלנות ברפואה – עתה כאשר עתיד להיות נדון תחום
החיובים הבלתי רצוניים שבחוק דיני ממונות המוצע,
שפרק הנזיקין הוא הראשון בו.
 94כגון ה General Medical Council-של הממלכה המאוחדת ,השונה
מאד מוועדות הדיון המשמעתי שבישראל.
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והערה אחרונה:

הפועל כעסק “רגיל”.

הרעיון של הטלת אחריות על בעל מרות בגין עוולה
שנעשתה כתוצאה מכישלונו לפקח על הנתון למרותו,
ושאינו מוגדר כקבלן ,אינו זר למשפט הישראלי .כוונתנו
לחיוב המדינה ,או גוף שלטוני אחר ,ברשלנות בגלל
כישלונה בתפקיד הפיקוח בה היא חייבת על פי החוק.

לנו עניין דווקא בפן ה”עסקי” של פעילות המדינה – על
הממשלה חובה מהדין לפקח על פעילות מערכת הרפואה
ולהתוות את מסגרות הטיפול – זה חלק מחובותיה
השלטונית ,אך אין על המדינה חובה להפעיל בעצמה בתי
98
חולים.

דוגמה למקרה כזה המתייחס לעוולת רשלנות בטיפול
רפואי ,בו עסק בית המשפט ב”עניין מכון יונה” .בית
המשפט העליון מצא את המדינה אחראית למחדל,
שהתבטא באי-פיקוח על מכון בו ניתנו טיפולים רפואיים.
חובת הפיקוח על המכון וכל הנעשה בו הייתה חובה
שלטונית שהחוק המוטלת על משרד הבריאות והמדינה
התרשלה בו 95.גם במקרים אחרים ,שלא בעניינים
שברפואה ,נדונה אחריות המדינה על מעשים/מחדלים
בתחום הפיקוח .אולם גם באלה האחריות לא נבדקה
כעניינו של “מעביד אזרחי-עסקי-רגיל” ,אלא כעניין של
אחריות המדינה על ביצוע תפקיד שלטוני ,שנעשה כמובן
96
בידי עובד המדינה.

סיכום
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גישה שונה במעט ,אך בתחום דומה מאד ,משתמעת
מדברי כבוד סגן הנשיאה א .ריבלין במקרה אחר בו
המדינה נתבעה על מחדל במסגרת תפקידה השלטוני
– בדיקה בלתי מספקת מראש ואי-צפייה של מסוכנותו
של אזרח שבידיו נמסר נשק להגנה עצמית .האזרח שכלי
הנשק נמסר בידיו נאשם בהריגת אדם אחר .בין היתר
הביא כבוד סגן הנשיאה שיקולים בענייני צפייה ובדיקה
שעשויים להיות יפים גם ביחס להתרשלות מעביד “רגיל”
 95מדובר בפסק דינו של כבוד השופט (כתוארו אז) א’ ריבלין בע”א
 8526/96מדינת ישראל נ’  .1פלוני .2 ,פלונית .3 ,ד”ר מרק גאידס .4 ,מכון
יונה  -מרכז רפואי בע”מ .5 ,יהושע רייכר תק-על  ,4166 ,)2( 2005עמ’
 .23.06.05( 4184במקרה זה ,האחריות בגין חוסר בקרה ופיקוח הוטלה
דווקא על המדינה – משרד הבריאות .המקרה הוא מיוחד כי הפיקוח
והבקרה על מוסדות בהם ניתן טיפול רפואי ,הם התפקיד הייחודי של
משרד הבריאות ,שהוא תפקיד שלטוני ,ואינו נמסר לידי פרט או תאגיד.
וכך נכתב בפסק הדין:
“המדינה התרשלה בפיקוח על הנעשה במכון יונה ... .יש לקבוע,
כי אילו נתבצעה בדיקה ראויה ,ניתן היה כבר אז  ...היה לעצור
את הפעילות המתבצעת בו מבעוד מועד ולמנוע ביצוע פעולות
כירורגיות בידי מי שאינם כשירים לכך ... .בנסיבות אלה,
מתקיים קשר סיבתי כנדרש בין התרשלות המדינה לבין נזקו
של המשיב”
 96אחריות המדינה בגין פעולה שלטונית – במסגרת שיקול דעת שניתן
בידי נושא תפקיד מטעם המדינה – נדונה ונדחתה) בע”א  915/91מדינת
ישראל נ’ יצחק לוי ואח’ ,פ”ד מח (.)17.05.94( 45 )3
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כפי שצייננו בראש הדברים ,לא נערך בישראל דיון עיוני,
אקדמי או עסקי-כלכלי-משפטי מסודר ,ולא נעשו
מהלכי חקיקה שעניינם הגדרת עקרונות דיני הנזיקין
המתייחסים “לסימון” נשוא האחריות – זיהוי המטרה
הנכונה לתביעות ברשלנות ברפואה .למיטב ידיעתנו
לא הייתה חשיבה ולא נערך דיון בנושא זה בכלל ,ולא
בהתייחס למבנה מערך הרפואה בישראל בפרט .במערך
הרפואה הציבורית ,שבו רוב רובה של הפעילות הרפואית,
בחלק גדול מן המקרים ,אין המטפל נתבע אישית .גם
באותם מקרים בהם שמו מופיע ברשימת הנתבעים,
ולעתים קרובות בראשה ,אין המטפל נפגע ישירות
בכיסו ,לא בהוצאות ההגנה ולא בפיצויים במקרה בו הוא
נמצא חייב ,או כאשר התביעה מסתיימת בהסדר אחר.
כל ההוצאות נופלות על שכם “המוסד” – המוסד בו
התרחשה אותה פעולה עוולתית ,ומועברות אל כתפיו של
הבא בנעליו – המבטח .החשבון הסופי מוגש דרך תקציב
המדינה למשלם המסים.
בארצות הברית חודרת הדוקטרינה של “אחריות המוסד”
למשפט המקובל ,באנגליה ,בסקוטלנד וברפובליקה
האירית – היא חלק מהדין החרות.
ראו סעיפים  4ו 5-בפסק דינו של כבוד המשנה לנשיאה א’ ריבלין בע”א
 6279/04עזבון המנוח מוסא אבו צבחה ואח’ נ’ מדינת ישראל ואח’ (ניתן
ביום  .)02.05.07כבוד המשנה לנשיאה קובע כי אכן תיתכן הטלת אחריות
נזיקית על המדינה על התרשלות במניעת [במקרה זה – א.ס ].מעשים
פליליים ,אף בנסיבות הדומות למקרה הנדון .הטלת האחריות מותנית
במבחן הצפיות של המעשה (הפלילי במקרה זה) שדרשת מניעתו( .במקרה
זה אישר בית המשפט כי לא היה מקום לצפות התנהגות הנאשם).
כאן העניין דומה יותר למצב שעלול לקרות במערכת הרפואה – בדיקת
צפיות של פעולה רשלנית או אף פלילית של עובד רפואה המועסק על ידי
המוסד הרפואי ,כעניין הכלול במושג .corporate liability
 98בשונה מגישה זאת ,נתבעה ונמצאה חייבת לא מכבר עיריית תל אביב – ראו
כבוד השופט א’ זמיר בת”א ( 47160/04שלום  -ת”א) אלון גולדברג נ’ עיריית
תל אביב-יפו (ניתן ביום :)17.07.2007
הרושם הברור המתקבל הוא ,כי לנתבעות ישנה זיקה ישירה
לכל העבודות הנעשות בפארק ,אפילו אלה מבוצעות באמצעות
קבלנים ו/או קבלני-משנה ,ובכל מקרה ,אין הן יכולות להתנער
מאחריותן כבעלים או כמחזיקים של השטח.
97

׀ 33

משפט רפואי

בישראל ,כפי שתואר לעיל ,מתקיים בפועל משטר של
מעין “אחריות המוסד” – .enterprise liability
משטר זה פועל ַלמרוֹת שעקרונית ,ובפרט בתחום
האחריות המקצועית ברפואה ,נותרה על כנה ללא
הרהור ,מן ההיבט התיאורטי ולמעשה ,תורת האחריות
האינדיבידואלית של המעוול כלפי הניזוק 99,וכתוצאה
חלקית מחובת הזהירות בעיקר של זה העוסק בפעילות
הכרוכה בסיכון 100.ההסדר הנוכחי הקיים בישראל אינו
תוצאה של תכנון או שיקולים תיאורטיים – הוא נולד
“תוך הליכה” .הוא התפתח כאחת ממכלול התניות שנכתבו
בהסכמי העבודה הקיבוציים שבין האיגוד המקצועי של
הרופאים – ההסתדרות הרפואית בישראל או בברכתה –
לבין גופי המעסיקים – מדינת ישראל ,קופות החולים ,ה.מ.
הדסה ועוד .הסדר זה ,ככל הסכם ,הוא עניין שבין הצדדים,
והמשפט והמדינה ככזאת אינם צד בו – לא בהתהוותו,
לא בקיומו ולא בפרשנותו .ככל הסכם ,הוא נתון למשברים
ולשינויים בהתאם לאינטרסים המשתנים עם הזמן של
הצדדים.

בשעתו נאמר:
“איזהו ‘רעך’ שאתה חב לו חובת זהירות
על פי דין ,הווה אומר ,כל אדם שצריך
היית לצפות שהוא עלול להיפגע עקב
מעשך או מחדלך הבלתי זהיר .המסגרת
החוקית נקבעה על ידי המחוקק ,ואילו
התפקיד היוצר למלא את מסגרת הסעיף
 50הלכה למעשה ,בהתאם לצרכי החברה
102
המשתנים ,הופקד בידי בתי המשפט”.
(ההדגשה אינה במקור – א.ס).
במאמר זה אנו מציעים לשנות את דרך החשיבה ,את
הנוהל ולא רק את המדיניות השיפוטית ביחס למיהות
אותו “אתה” שלעיל ,כי אם גם את הדין החרות ,שממילא
עומד לפני שינוי וחידוש ,כדי להתאים תחום משפט זה
להתנהלות הרפואה בתחילת המאה הנוכחית ,להבטיח
ולשפר את הטיפול בניזוק ,ולייעל את מניעת התקלות
ברפואה ככל האפשר.

זאת ואף זאת – אין בידינו נתונים באשר להסדרי
הביטוח בפני רשלנות של מוסדות רפואה פרטיים ,או של
רופאים ,רופאי שיניים ועובדי רפואה אחרים ,העוסקים
בפרקטיקה פרטית .יש מקום לשקול הטלת חובת ביטוח
על פי חוק על אותם מוסדות ורופאים (ראו לעיל את
חובת הביטוח המקצועי מכוח חוק בארה”ב) .אמנם
למדינה סמכויות רישוי ופיקוח על פרטים ומוסדות
אלה ,אך הדאגה לביטוח הנפגעים כתוצאה מפעילותם,
ואחריות המדינה על מחדל אפשרי של מוסד רפואי או
רופא פרטי ,אינה ברורה במידה מספקת.101
 99המושג  enterprise liabilityבהקשר של הטלת אחריות על מעוול שלא
ניתן להוכיח קשר ישיר בינו לבין הניזוק ,שהוא שונה מן הקשר שבנושא הדיון
כאן ,הועלה בספרות המשפטית בישראל ,פעם אחת בלבד – במאמרו של
פרופסר א’ פורת ,תביעות בגין נזקי עישון  -האתגר של דיני הנזיקין בעידן
העוולות ההמוניות ,משפטים לג (תשס”ג) .477,הנושא עלה ,במובן שבאותו
מאמר בהחלטת כב’ השופט י .שפירא בבש”א (י-ם) Philip Morris ,1628/03
 USA Incנ’ שירותי בריאות כללית ,תק-מח ( 4451 ,4435 )1( 2004ניתן
ביום  .)16.02.2004הבסיס המשפטי-כלכלי של הדוקטרינה הוזכר על ידי
כבוד הנשיא שמגר בע”א  1439/90מדינת ישראל (רכבת ישראל) נ’ שירות
רכבת ,פ”ד מז (( .355 ,346 )2ניתן ביום .)24.09.1993
 100ראו את הדיון המקיף בעניין אחריות של תאגיד שעיסוקו כרוך בסיכון,
מפי כבוד השופט (כתוארו אז) ג’ קלינג בת”א  2474/86עמית נצר נ’ כנפונית
חברה למטוסים זעירים בע”מ פ”ד נד (( 441 )2ניתן ביום )27.01.1994
 101ראו עניין מכון יונה בה”ש  96לעיל.
בפרק  8בפסק הדין בעניין כנפונית הנזכר לעיל ,דן כבוד השופט ג’ קלינג
בהרחבה באחריות המדינה .הדברים יפים גם לנושא שבכאן .כבוד השופט
קלינג מתבסס על חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) ,תשי”ב-
 1952ומצטט פסיקה שעיקרה מתמצה בדברים הבאים:

 34׀

“רשות שלטונית ,המפעילה סמכות סטטוטורית ,אינה חסינה
מאחריות ברשלנות בגין הפעלה רשלנית של סמכות זו”.
אחריות זאת אמנם אינה חלה על כל פעילות שביחס אליה יש בידי הרשות
השלטונית סמכויות (ראו הדיון בשיקולים שם) ,אך קשה לראות שהאחריות
לא תחול על טיפול רפואי שביחס אליו ברורה הסמכות הסטטוטורית של
המדינה.
 102כבוד השופט מ’ לנדוי בבע”א  451/66קורנפלד נ’ שאולוב ,פ”ד כא
( ,324 ,310 )1אמר כבוד השופט מ’ לנדוי  ,בהתייחסו לסעיף  50לפקודת
הנזיקים( 1944 ,סעיף  36לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
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אחריות המוסד –  Enterprise Liabilityודיני הנזיקין בישראל

הערות מערכת :יונתן דייויס ,עו”ד ,עורך ראשי של כתב העת רפואה ומשפט
המחבר במאמרו “אחריות המוסד ודיני הנזיקין בישראל” דן בסוגיה פרקטית המלווה את כל מי שעוסק ומצוי בתביעות
נזיקין .בהתאם להסדר הביטוחי הקיים בין מבטחים ומבוטחים על פי פוליסות צד שלישי של נזקי גוף ,המבטחת נכנסת
לנעלי המזיק ומנהלת במקומו את ההליך המשפטי לרבות מינוי פרקליטים ,והחלטה אם להתפשר בשמו של המעוול והכל לפי
הכלל ש”בעל המאה הוא גם בעל הדעה”.
הדין המהותי אשר מסדיר את דיני הנזיקין המסורתיים מכיר באמצעות הדוקטרינה של אחריות שילוחית ,באחריותו של
המזיק כלפי הניזוק .העובדה שיש מבטח אשר נכנס לנעלי המזיק אינה מעלה או מורידה לעניין זה מאחר והמבטח או צד
ג’ אינו מתערב במרקם מערכת היחסים המהותית בין הצדדים .כך גם בתביעות של רשלנות רפואית בהם המוסד הרפואי
והרופא המטפל מבוטחים באמצעות ה MCI-המייצגת מבטחי משנה בחו”ל.
יש להבדיל בעניין זה בין הדין המהותי והדין הדיוני .לפיכך ,העובדה שהמבטח נושא בנטל תשלום הפיצויים אינה משפיעה על
משטר דיני הנזיקין המהותי הנוהג בישראל ,ואין מקום להבחנה בין סוגים שונים של תביעות נזיקין ,כגון :תביעות על פי חוק
הפלת”ד ,תביעות נזיקין כלפי צד ג’ לפי פקודת הנזיקין או תביעות רשלנות רפואית שהמקור החוקי שלהן הוא חוק זכויות
החולה.
התערבותו של המבטח כמי שבא בנעלי המזיק (המעוול) הוא במישור הדיוני ,ועל כן אין מקום לשינוי הדין כמוצע .לעניין זה,
ההסדרים הפנימיים בין המבטח למבוטח אינם מעניינו של הניזוק (או בית המשפט לעניין זה) ,ועל כן אין לניזוק עניין בזהותו
של המבטח כל עוד אין בעיה של פירעון .זו הסיבה מדוע על אף סעיף  68לחוק חוזה ביטוח תשנ”א 1981-נדיר הוא שהמבטח
מצורף לתביעה כבעל דין.
להבדיל מסוגיית היחסים מזיק-מבטח-ניזוק ,נושא אחר בו דן המאמר הוא שאלת האחריות המוסדית .לאמור ,אחריות
מוסדית שלטונית בפיקוח על פעולות הארגון .סוגיה זו טרם באה על פתרונה בישראל ,ובתי המשפט עדיין מתלבטים כיצד
להכריע בסוגיה ,גם במקרים בהם קיימת רשלנות מוסדית שעל פי דיני הנזיקין המסורתיים יש בה כדי לחייב את השלטון.
דוגמא להתלבטות זו מצאנו לאחרונה בפסק הדין שניתן בבית המשפט העליון ברע”א  4385/04נוהא פרוק ואח’ נ’ בית
החולים מקאסד (פס”ד מיום .)21/8/07
באותו עניין נדונה שאלת אחריות המדינה בפיקוח על בתי חולים הן בהיבט הרישוי והן בהיבט האחריות המקצועית ,במובן
הקפדה על קיום הוראות חוזרי המנכ”ל המופצים לבתי החולים ומחייבים אותם כהנחיות מנהליות פנימיות.
באותו מקרה הייתה המערערת במעקב הריון אצל רופא נשים ד”ר שהין ,אשר הפנה אותה לטיפול בבית החולים מקאסד
שם אושפזה וניתן לה טיפול תרופתי שבעקבותיו ילדה התובעת רביעייה בלידה מוקדמת .שניים מהיילודים נפטרו .הוכח,
שהנחיות משרד הבריאות מורות על ביצוע דילול עוברים כדי להעניק סיכוי לעוברים שיוותרו חיים.
התובעת הגישה תביעה נגד בית ההחולים מקאסד והמדינה בעילות של רשלנות והפרת חובה חקוקה .נגד המדינה נטען
כי הצוות הרפואי במקאסד לא היה מיומן ומורשה בישראל ונטען להפרת חובת הזהירות של המדינה כלפי מקבלי הטיפול
הרפואי (ללא קשר לרשלנות בית החולים מקאסד) ,וכן בהפרה של חובת הפיקוח של משרד הבריאות על מקאסד ,בכך שלא
הקפיד על הפצת חוזרי מנכ”ל משרד הבריאות לעניין אופן הטיפול הרפואי בניגוד לחוק זכויות החולה תשנ”ו.1996-
כידוע ,בית החולים מקאסד נמצא במזרח ירושלים אשר סופחה רשמית למדינת ישראל ,ועל כן אין חולק כי משרד הבריאות
חב בחובת פיקוח על בית החולים .אלא שהמציאות היא שבית החולים אינו דואג לרישוי הרופאים ,שרובם ככולם אינם
תושבי מדינת ישראל ,וממילא אינו מפיץ את חוזרי מנכ”ל משרד הבריאות.
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משפט רפואי

בית המשפט המחוזי נזקק לשאלה אם המדינה התרשלה בפיקוח על בית החולים .לאחר שקיבל את הסברי המדינה בעניין
בעיות הרישוי של בית החולים מקאסד ,והעדר יכולת פיקוח מעשית של משרד הבריאות על בית החולים ורופאיו ,מחק את
התביעה ומכאן הערעור.
בית המשפט העליון (מפי כב’ השופט רובינשטיין) פירט בפסק הדין את הבעייתיות של פיקוח המדינה על אורגן שצריך
להיות מפוקח מבחינה מנהלית אך מנוע לעשות כן בשל חוסר מרות של הגוף המפוקח .לפיכך קבע כי ,משלא נמצאה רשלנות
קונקרטית של המדינה מעבר לחוסר הפיקוח המנהלי ,פטר את המדינה מאחריות מוסדית .בית המשפט נזקק למבחנים
שקבע בית המשפט העליון בע”א  10078/03שתיל נ’ מדינת ישראל ,שצמצמו את האחריות המוסדית שחלה על המדינה
בפיקוח על האורגנים .במאמר מוסגר נציין כי לא ניתן להתעלם מההתפתלות של בית המשפט בפסק הדין ,בכך שהוא מבחין
בין האחריות המוסדית של המדינה כגורם מפקח במסגרת דיני המשפט המינהלי ובין אחריות המדינה על פי חובת הפיקוח
בהתאם לדיני הנזיקין.
התוצאה היא כי ,למעט מקרים בודדים ,מוסד האחריות המוסדית טרם הוכר במדינת ישראל.
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פגיעה נפשית פוסט-טראומתית עקב שירות צבאי
אבי בלייך* ,יובל מלמד

**

תקציר
במהלך שירותם בצבא נחשפים חיילים למצבי לחץ וסיכון רבים ,שיאם בפעילות מבצעית ובמלחמה ,אך הם קורים גם
באימונים ובפעילות שוטפת לסוגיה .חיילים לא מעטים נפגעים בזמן השירות הצבאי וממשיכים להתמודד עם נכויות
גופניות ו/או נפשיות במשך שנים רבות.
אירועי דחק טראומתיים ,הכרוכים באיום קיומי ממשי ,עלולים לגרום לתגובות נפשיות קשות ומתמשכות .התגובה
המיידית לאירוע טראומתי היא תגובת דחק חריפה  -תגובת קרב ,אשר מוגדרת לטווח הקצר (עד יומיים) .אולם
כשתסמינים נפשיים מאפיינים נמשכים מעבר לחודש ימים האבחנה משתנה להפרעת דחק פוסט-טראומתית (הדפ”ט)
( .)PTSDהדפ”ט עלולה להימשך שנים רבות ,גם בנוכחות טיפול ולהיות מלווה במצוקה ובנכות נפשית לא מבוטלת .אמנם
תגובת קרב מהווה גורם סיכון להתפתחות הדפ”ט בהמשך ,אך האחרונה יכולה להתפתח גם מבלי שהחייל לקה בתגובת
קרב ,וגם בחלוף חודשים ואף שנים מההתנסות הטראומתית (תגובה מושהית או מאוחרת).
ניתן לראות בהליך ההכרה בנכות נפשית ,ביטוי להחלטה חברתית ערכית המבטאת את המתח הקיים בין היחס ללוחמים
הראויים להערכה ,לבין החיילים שנפגעו ו”נשברו” ונותרו נכים.
הליך ההכרה נקבע על פי החוק (חוק הנכים) והפרשנות לו ניתנת על ידי בתי המשפט.
לצורך הכרה ,על הנפגע להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון ,הכוללת את פירוט מצבו ,האירוע אליו נחשף
וחוות דעת רפואית על מצבו הנפשי.
הדפ”ט היא מחלה ,אשר מבחינת הקשר הסיבתי ,החייל לקה בה עקב השירות ,ולפיכך בדרך כלל ,ההכרה היא מלאה .אם
כי ,יש מקרים שהם החמרה של תגובה לאירוע טראומתי קודם.
בית המשפט העליון קבע “בחוקי נכים על בית המשפט לגלות יחס של רוחב לב לתביעה ...שלא לסכל את מטרת החיקוק
הבא להטיב עם הנכה ושלא להקפיד עמו”.
מדיניות זו התעצבה לאורך השנים ,לאור הניסיון המצטבר ,הידע הקליני והנחיית בית המשפט.
נציין שהמדיניות המתוארת של “בית הלל” ,איננה מדיניות פרוצה חסרת גבולות ויש שמירה על העקרונות המקצועיים,
הפרוצדוראליים והמשפטיים.
* אבי בלייך ,MD,MPAפרופסור מן המניין לפסיכיאטריה ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל-אביב מנהל המרכז לבריאות הנפש לב
השרון ,נתניה.
** יובל מלמד  ,MD, MPHמרצה בכיר ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל-אביב ,ס/מנהל המרכז לבריאות הנפש לב השרון ,נתניה.
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רפואה משפטית

רקע
במהלך שירותם בצבא נחשפים חיילים למצבי לחץ
וסיכון רבים ,שיאם בפעילות מבצעית ובמלחמה ,אך הם
מתרשים גם באימונים ובפעילות שוטפת לסוגיה .חיילים
לא מעטים נפגעים בזמן השירות הצבאי וממשיכים
להתמודד עם נכויות גופניות ו/או נפשיות במשך שנים
רבות.
בפני חיילים אלה פתוחה האפשרות לפנות לאגף השיקום
של משרד הביטחון ,ולתבוע הכרה בנכותם כזו שנגרמה
בגין השירות הצבאי .שני תנאי סף מצטברים נדרשים
להכרה כזאת :ראשית ,שהפגיעה שגרמה לנכות התרחשה
בזמן השירות; ושנית ,שהפגיעה נגרמה עקב השירות
בצבא .במקרה של פגיעה גופנית ניתן להצביע בוודאות
יחסית על הקשר הסיבתי לפציעה בשירות בצבא ,אם
הוא אכן קיים ,ולהעריך את מידת הפגיעה ואת הנכות
התפקודית הנלווית אליה ,הדברים יותר מורכבים כאשר
1
בפגיעה נפשית עסקינן.
תגובות נפשיות למצבי דחק טראומתיים
אירועי דחק טראומתי ,על פי הגדרתם ,כרוכים באיום
קיומי ממשי ,כלומר ,הם מסכני חיים .התנסות באירוע
כזה ,במיוחד כשהוא אינו צפוי ולא ניתן לשליטה ,עלולה
לגרום לתגובות נפשיות קשות ומתמשכות.
מבחינת ציר הזמן ,התגובה המיידית לאירוע הטראומתי
היא תגובת הדחק החריפה (.)Acute Stress Reaction
הביטוי הטיפוסי הינו של “הלם” (ומכאן הכינוי השגור
של נפגעי הלם) עם ניתוק וקושי להגיב לסובב .בנוסף
ניתן לצפות בביטויי חרדה ,כעס ,דכדוך וייאוש,
התכנסות וקפיאה או פעילות יתר ללא מטרה .התמונה
הקלינית אינה אחידה אך תוצאתה היא ֵּכ ֶשל תפקודי
של הפרט .בהמשך הולכים ומתגבשים מספר צברי
תסמינים כגון :חרדה מציפה עם עוררות יתר אוטונומית
(רעד ,דופק מואץ ,נשימת יתר ,הזעה וכו’); ריחוק או
ניתוקים מהמציאות הסובבת ( ;(dissociationחוויה
חוזרת של האירוע הטראומתי ()re-experiencing
במצב ערות וכן בזמן שינה בצורת חלומות וסיוטים;
ניסיון להימנעות מכל גירוי המזכיר את האירוע
הטראומתי ) ;(avoidanceוביטויים של עוררות יתר עם
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אי שקט ,עצבנות ,הפרעות בשינה ועוד .צבר תסמיני זה,
הנמשך לפחות יומיים ,מאפיין כבר הפרעת דחק חריפה
( 3)Acute Stress Disorderאשר מלווה במצוקה ניכרת
ובקושי תפקודי .התמשכות התסמינים המתוארים
(ללא התסמינים הדיסוציאטיבים) מעבר לחודש ימים,
מאפיינת כבר הפרעת דחק פוסט-טראומתית – הדפ”ט
(. )PTSD- Posttraumatic Stress Disorder
יש לזכור כי בטווח המיידי והקרוב לאחר האירוע (שעות,
ימים ,שבועות ספורים) מגיבים המעורבים במגוון
תגובות ותסמינים כמתואר ,המבטאים התמודדות
טבעית עם המצב (אנו אף נוהגים להעביר את המסר
שמדובר בתגובה נורמאלית למצב לא נורמאלי) .מרבית
המעורבים מתאוששים במהלך הזמן ,אולם מקצתם
ממשיכים לסבול מתחלואה נפשית פוסט-טראומתית
למשך חודשים ואף שנים רבות .ההפרעה הנפשית
העיקרית בהקשר זה היא הפרעת הדחק הפוסט-
טראומתית (הדפ”ט) ,אשר תכופות מלווה בהפרעות
נוספות ( ,)co-morbidityובעיקר הפרעות דיכאון ,חרדה,
סומאטיזציה והתמכרויות .שיעור הדפ”ט בשבועות
ובחודשים העוקבים לאירוע משתנה בטווח של עשרות
אחוזים .בחלוף שנים הוא מתייצב סביב 15%-10%
מקרב המעורבים באירוע .מדובר אז בהפרעה המלווה
בסבל רב ובנכות תפקודית משמעותית ,שהיא בדרך כלל
4
גם עמידה לטיפול.
תגובת הקרב ( ,)combat reactionאשר למעשה
מבטאת אי יכולת תפקודית של החייל לנוכח הלחצים
הקיצוניים הכרוכים בלחימה ,היא מקרה פרטי של
תגובת דחק חריפה .בכל מהלך ההיסטוריה המודרנית
של מלחמות אנו מוצאים תיאורים שונים של תופעה זו.
בתקופת מלחמת האזרחים בארצות-הברית אנו פוגשים
במושג “נוסטלגיה” המתאר חייל השקוע בגעגועים
עזים למשפחתו ומתקשה להמשיך ולהילחם .במלחמת
העולם הראשונה ,לנוכח עוצמות אש ולחימה קשות,
מופיעים המונחים של “הלם פגז” ( )shell shockו”הלם
קרב” ( ,)combat shockהמכוונים לחייל הלוּ ם ,מבולבל
ומנותק ,ייתכן כתוצאה מנזק מוחי .אחרי המלחמה ותחת
השפעת התורה הפסיכואנליטית נטבע המושג “נוירוזת
קרב” ( )war neurosisהמסביר את התגובה הנפשית
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החריגה בשיפעול של טראומה מוקדמת וקונפליקט לא
פתור בתחום הלא מודע .מאוחר יותר ,ובהשפעת מפקד
צבאי – הגנרל ברדלי – מוחלף השם ב”תשישות קרב”
( )combat fatigueהמכוון לתשישות עד לכדי שיתוק
תפקודי .המונח הנוכחי“ :תגובת קרב” ,הוא ניטרלי
במהותו בכך שאינו מכוון באופן סוגסטיבי לתצורת
התגובה ולא להשערה סיבתית .בנוסף ,בעצם השימוש
במונח תגובה יש מסר נורמטיבי.
הנתונים מהמלחמות השונות מלמדים כי שכיחות
נפגעי תגובות הקרב היא כ 30%-10%-מכלל הנפגעים
במלחמה .שיעור זה מלמד על משמעות התופעה גם
בהיבט הכולל של הכוח הלוחם.
פגיעה ונכות נפשית בקרב חיילים עם הפרעת דחק
פוסט-טראומתית ()PTSD
פריצת הפרעות נפשיות אצל חיילים מיוחסת תכופות,
לחשיפה לגורמי דחק חריגים או מתמשכים במהלך שירות
צבאי .במקרים כאלה עולה השאלה ,באיזו מידה ניתן
לקשור את גורמי הדחק הנפשי להופעה ,הפגיעה והנכות
הנפשית ,באנשים שקודם לכן נחשבו לבריאים .התשובה
אינה חד–משמעית .בעוד שהפרקטיקה הפסיכיאטרית
מכירה בקשר בין גורמי דחק לבין התפרצות או החמרה
של הפרעות נפשיות ,אין הוכחה אמפירית ,חד-משמעית,
למשקלו האטיולוגי של גורם הדחק בגרימת ההפרעה.
בסוף שנות ה ,70-במיוחד לנוכח השיעור הגבוה של נפגעי
נפש בקרב הכוחות האמריקאיים שלחמו בוויטנאם,
התגבשה ההכרה כי התנסות טראומתית קיצונית,
כזו הכרוכה בסיכון ממשי לאדם או לסובבים אותו,
עלולה לגרום להפרעה פסיכיאטרית ייחודית ,הפרעת
דחק פוסט-טראומתית ( .)PTSDהדפ”ט ,אשר הוצגה
לראשונה במגדיר האמריקאי למחלות פסיכיאטריות
( ,)DSM-IIIמבטאת מבחינות קונצפטואלית וקלינית
את התוצאות הנפשיות המתמשכות של התנסות בחוויה
טראומתית קשה .התיאור הקליני של התסמונת מבוסס
בעיקר על עבודותיו של הורוביץ 5אשר תיאר שני דפוסים
עיקריים בהתמודדות עם החוויה הטראומתית :הצורך
לחוות מחדש את הטראומה על ידי זיכרונות ודימויים
חודרניים ,וזאת על מנת לנסות ולהשיג שליטה על
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החוויה הקשה; ומולו הנטייה להכחיש ולהימנע מכל דבר
שמתקשר להתנסות הטראומתית המכאיבה.
לפי ההגדרה המעודכנת ( ,3)DSM-IVהדפ”ט מופיעה
בעקבות אירוע טראומתי המלווה בסיכון ממשי לחיי
אדם או הסובבים אותו ,כאשר הלוקה בהפרעה סובל
במשך חודש לפחות מתסמינים המאופיינים על ידי
שלושה צברי תסמינים:
 .1התנסות חוויתית חוזרת של האירוע הטראומתי,
המתבטא באחד לפחות מהתסמינים הבאים:
זיכרונות ,מחשבות ודימויים חודרניים או חלומות
חוזרים ומציקים; תחושה או פעולה כאילו האירוע
הטראומתי מתרחש שוב; מצוקה ניכרת בעת חשיפה
לאירועים המתקשרים להתנסות הטראומתית;
עוררות פיזיולוגית מוגברת בעת חשיפה לגירוי
המסמל את החוויה הטראומתית.
 .2הימנעות מתמשכת מגירויים המתקשרים לטראומה
והפחתה בתגובתיות הכוללת ,המתבטאים בשלושה
לפחות מהתסמינים הבאים :הימנעות ממחשבות,
מרגשות ומנושאים הקשורים לטראומה; הימנעות
מפעילויות ,ממקומות ומאנשים המעוררים זיכרונות
טראומתיים; ִשכחה פסיכוגנית של אירועים
טראומתיים; הפחתה בעניין ובמעורבות בפעילויות
משמעותיות; תחושות ניתוק וניכור מאחרים; צמצום
בטווח הביטוי הרגשי; העדר ציפייה חיובית לעתיד.
 .3עוררות מוגברת הבאה לביטוי בשניים לפחות
מהתסמינים הבאים :קשיי שינה; התפרצויות זעם;
קשיים בריכוז; דריכות יתר; תגובות בעתה מוגברות.
כדי לאבחן הפרעה פסיכיאטרית בכלל ,והפרעה
פוסט-טראומתית כעומדת במוקד הדיון בפרט ,אין
די בהימצאות התסמינים והסימנים הנדרשים לאורך
תקופת זמן מסוימת ,אלא צריך שיהיו מלווים במצוקה
משמעותית או ליקוי תפקודי בתחומי החיים השונים.
גורם נוסף באבחון ובאפיון ההפרעה הוא מימד הזמן.
ראשית ,נדרשת כאמור התמשכות התסמינים במשך
חודש ימים כדי לאבחן את ההפרעה ,והמשכה מעבר
לשלושה חודשים הופכת אותה לכרונית .שנית ,ההפרעה
עלולה לפרוץ גם בחלוף פרק זמן לא מבוטל מההתנסות
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הטראומתית .כאשר חולפים למעלה משישה חודשים
מדובר בהפרעה פוסט-טראומתית מושהית .להיבט זה
חשיבות מעשית בהכרה של ההפרעה ככזו שאירעה עקב
השירות הצבאי ובמהלכו ,מאחר שהתבטאותה הקלינית
תיתכן כאמור אחרי הפרק הפעיל של השירות ,ולעתים
אף בחלוף שנים רבות.
נמצא כי לוחמי צה”ל בלבנון ,אשר לקו בתגובת קרב
במלחמת לבנון הראשונה ,סבלו מהדפ”ט בשיעורים של
 - 43% ,63% ,57%כעבור שנה ,שנתיים ושלוש שנים
לאחר המלחמה ,בהתאמה 6.במחקר מעקב אחרי לוחמי
מלחמת יום הכיפורים ,נמצא ששיעור הדפ”ט בקרב פדויי
שבי ונפגעי תגובת קרב היה כ 13%-בכל אחת מהקבוצות,
כעשרים שנה לאחר המלחמה 7.במחקר קהילתי שנערך
בישראל ,נמצא כי  )16.5%( 183מהגברים ,שדיווחו
שנטלו חלק במלחמה (ששת הימים ,התשה ,יום כיפור
8
או לבנון) ,אובחנו במחקר כלוקים בהדפ”ט.
בדיון בכנסת ,שהתקיים לאחרונה ,דווח על כ 400-חיילי
צה”ל שאובחנו כסובלים מפגיעה נפשית עקב מלחמת
9
לבנון השנייה.
לסיכום ,על פי הממצאים מישראל ומארצות-הברית
ניתן לקבוע כי  13%-20%מהחיילים שנחשפו למלחמה,
ימשיכו לסבול בחלוף השנים מהדפ”ט .תגובת קרב
חריפה מהווה גורם סיכון להתפתחותה של הדפ”ט
בהמשך .מאידך ,במקרים רבים תופיע הדפ”ט גם ללא
שאובחנה תגובת קרב חריפה בעת הלחימה.
10

הפגיעה בהדפ”ט מתמשכת כרוכה במצוקה ,בליקויים
תפקודיים ובנכות נפשית לא מבוטלת .במחקר על מדגם
לאומי מייצג של  1,200אמריקאים שנלחמו בווייטנאם,
מתוך  3.1מיליון שנטלו חלק בלחימה ,נבדקו מדדי
בריאות ,תפקוד ואיכות חיים .כ 15%-אובחנו כסובלי
הדפ”ט והם ,בהשוואה לנבדקים ללא הדפ”ט ,סבלו
יותר ממחלות וליקויים רפואיים נוספים ,מתחלואה
פסיכיאטרית נלווית ובמיוחד מדיכאון ,הפרעת פאניקה
ושימוש באלכוהול או סמים .בנוסף ,הם דיווחו יותר
על מצב בריאותי ירוד ,על פגיעה באיכות החיים ,ועל
ליקויים תפקודיים ,כגון בהשגחה אישית ,בתפקוד
ביתי ,בלימודים ובתעסוקה ,בפעילויות פנאי ,וכן על

 40׀

אבטלה ועל מעורבות באירועים אלימים 11.במחקר
שנערך בארץ על  294נפגעי הדפ”ט ממקור צבאי ,אשר
פנו למשרד הביטחון בתביעה להכרה בנכותם נמצא כי,
 53%סבלו מתחלואה נלווית (בעיקר הפרעות דיכאון
וחרדה) ,המצוקה כפי שבאה לביטוי בתסמינים הפוסט-
טראומתיים הייתה גבוהה ,והליקויים התפקודיים,
בתחום התעסוקתי ,הבינאישי ,והתפקוד האישי היום
12
יומי  -בהתאמה ,היו ניכרים.
הליך ההכרה
בישראל ,כמו במדינות אחרות ,קיימים חוקים המסדירים
את תהליך ההכרה ואת תשלומי הפיצויים והתגמולים
לחיילים שנפגעו גופנית ו/או נפשית בזמן שירותם בצבא.
לצורך ההכרה ,על הנפגע להגיש תביעה לקצין התגמולים
במשרד הביטחון (משהב”ט) ,עם פירוט מצבו ,האירוע
אליו נחשף וחוות דעת רפואית על מצבו הנפשי.
קצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון
נדרש לדון ולפסוק בבקשה בהקדם האפשרי .ערעור על
החלטת קצין התגמולים לדחות בקשה להכרה כנכה,
מוגש לוועדת ערעור שתפקידה וסמכויותיה הוגדרו אף
13
הם בחוק.
בראשית שנות התשעים יזם אגף השיקום של משרד
הביטחון הקמת ועדת היגוי לנושא הערכת הנכות
הנפשית .בין המלצות הוועדה הייתה הקמת מרכזי
יתמחו בהערכה
הערכה במספר מרכזים רפואיים ,אשר ָ
מקיפה ורב-מקצועית של הפגיעה והנכות הנפשית,
כולל הערכת הליקויים התפקודיים (בתחום התעסוקתי
והלימודי; בתחום התפקוד הבינאישי; ובתחום הדאגה
והטיפוח האישי היום יומי) .כהנחיה כללית ,בכל התובע
הכרה ממערכת הביטחון ,נבדקת הימצא הפרעה נפשית
במשך  12חודש לפחות .לאחר שהוכר הקשר הסיבתי בין
ההפרעה (תחילתה ו/או החמרתה) לבין השירות במערכת
הביטחון ,מתבצעת הערכת הפגיעה הנפשית בממדים
השונים ,ותרגומה לליקויים תפקודיים .לאחר מכן ממליץ
הפסיכיאטר על דרגת הנכות הנפשית הכוללת המושפעת
מהערכת הליקויים התפקודיים וממדי הפגיעה והמצוקה
הנפשית (שבאה לביטוי בתסמינים הנפשיים) 14.המלצת
הפסיכיאטר מופנית אל הוועדה הרפואית המוסמכת
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פגיעה נפשית פוסט-טראומטית עקב שירות צבאי

לפסוק את דרגת הנכות .התהליך המתואר יושם בשנים
האחרונות על ידי אגף השיקום ובחלקו לווה אף בהערכה
מחקרית .12,15
קביעת דרגת הנכות נקבעת על ידי הוועדה הרפואית .על
החלטות הוועדה ניתן לערער לפני ועדה רפואית עליונה.
על החלטות ועדה זו ניתן לערער בפני בית המשפט
המחוזי ,בו נדון הערעור בפני שופט יחיד .הערעור נסב
על ההיבט המשפטי בלבד.
סעיף הליקוי מתייחס לתסמונת פוסט-טראומתית הוא
סעיף  .34סעיף זה הוצא בשנים האחרונות מרשימת
ההפרעות הפסיכונורויטיות ונקבע כסעיף נפרד – סעיף
16
 34א’.
החוק והפסיקה
את הליך ההכרה ניתן לראות כהחלטה חברתית ,המהווה
ביטוי למתח המתמיד השורר בין הלוחמים הראויים
17
להערצה לבין אלה שנפגעו“ ,נשברו” ונותרו נכים.
לאחרונה אף הוכרה חיילת שהשתתפה בלחימה כסובלת
מתגובת קרב 18.עובדה זאת מבטאת את ההחלטה
החברתית המכירה גם בנשים כחלק מן הכוחות הלוחמים,
ומכאן שהן עלולות אף להיחשף לפגיעות פיזיות ונפשיות
כפי שאירע במקרה זה.
הליך ההכרה נקבע על פי “חוק הנכים” 19,והפרשנות
לו ניתנת על ידי בתי המשפט“ :20נכה” שדרגת נכותו
אינה נופלת משיעור מסוים זכאי לקבל תגמולים
מאוצר המדינה ,ו”נכה” הוא (כהוראת סעיף  1לחוק
התגמולים):
“נכה” – חייל משוחרר או חייל בשירות
קבע ,שלקה בנכות.
“נכה” הוא אפוא חייל שלקה בנכות .אשר למושג
“נכות” – שהלוקה בה הוא “נכה” – גם מושג זה מוגדר
בסעיף  1לחוק ,ולפיו:
“נכות” – איבוד הכושר לפעול פעולה
רגילה ,בין גופנית ובין שכלית ,או פחיתתו
של כושר זה ,שבאו לחייל משוחרר או
לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת
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מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב
שירותו:
 .1מחלה
 .2החמרת מחלה
 .3חבלה
הדפ”ט היא מחלה שנגרמה עקב השירות ,ובמקרה כזה
ההכרה היא מלאה ובדרך כלל אינה נתפסת כהחמרת
מחלה קיימת ,אם כי ,תיתכן גם החמרה של הדפ”ט בגלל
אירוע טראומתי קודם.
מובן מאליו שהדפ”ט שהופיעה בעקבות אירוע לחימה,
בהיבט של הקשר הסיבתי ,היא נובעת מהשירות .הדפ”ט
בהגדרתה כוללת אירוע טראומתי חמור המאיים על
החיים .אירועים כאלה מתרחשים במהלך שירות צבאי,
ולכן אם מתפתחת התסמונת הרי שכולה עקב השירות.
החייל הנפגע בשליחות המדינה ,מצפה שזו תטפל ותעניק
לו את מלוא זכויותיו לשיקום לאחר פציעתו.
המעבר ממעמד של חייל לוחם ,למצב של נפגע הנדרש
לעמוד על זכויותיו ,ולעתים להגיע לעולם המשפט ,הוא
מורכב ולא מוכר לו.
בית המשפט העליון קבע 21כי
“  ...בחוקי נכים על בית המשפט לגלות
יחס של רוחב לב לתביעה” “שלא לסכל
את מטרת החיקוק הבא להטיב עם הנכה
ושלא להקפיד עמו”.
ידוע שפגיעות נפשיות מתגלות מאוחר ולעתים קשה
לאתר את שורש הבעיה ואת האירוע המסוים שגרם לה.
פעמים רבות הנפגע אינו פונה לטיפול עקב חוסר מודעות
לפגיעתו הנפשית ,או מחשש מהסטיגמה של תיוג נפשי,
לעתים התסמונת מתעוררת רק לאחר זמן (תסמונת
פוסט-טראומתית מושהית או מאוחרת) .בית המשפט
מאפשר לדון בטענה של תסמונת פוסט-טראומתית גם
בחלוף זמן רב .במקרים אלה בהם התביעה מוגשת זמן
רב לאחר האירוע ,מסתמך התובע על “חבלה רשומה”:
רישום המעיד על פגיעה בגוף 22או בנפש ,שנעשה סמוך
לאירוע בו נגרמה הנכות.
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בית המשפט אף מאפשר לדון בדבר “ראיה חדשה”
המתעוררת לגבי הנכות ,גם בחלוף זמן רב מהאירוע.23
אין זה נדיר כיום ,לראות פניות להכרה ולטיפול עקב
פגיעות שהתרחשו במלחמת לבנון הראשונה ,לפני 25
שנה ,מלחמת יום הכיפורים –  33שנים ,ואף מלחמת
ששת הימים ,ומלחמת ההתשה –  40שנה ויותר .לעתים
נמצא שהפגיעה הנפשית במלחמה מסוימת מערבת
שפעול של טראומות ממלחמות קודמות .נציין שבחלוף
זמן כה רב ,קשה לעתים לבודד את השפעת האירוע
הטראומתי על חיי האדם ,ולהבדיל מאירועי חיים קשים
שייתכן ונוספו ,מחלות גופניות ,ההתבגרות והזקנה .אך
כמו לגבי ניצולי השואה ,מנסה הרופא הבודק להעריך
את מידת הנכות בפועל לאורך השנים ,אף אם לא הוכרה
ולא טופלה ,כאשר הגישה ,בהנחיית בית המשפט היא של
“בית הלל”.
בית המשפט העליון ,בהבנתו את המיוחדות והמורכבות
של הפגיעה הנפשית אפשר אף קבלת גִ מלה רטרואקטיבית
מיום הפגיעה ,ולא רק מיום התביעה:
“בהתחשב בסבל הממושך של הנכה
ובחוסר מודעותו שהוא סובל מתסמונת
24
פוסט-טראומתית”.
נכות יכולה שתוכר אף אם נגרמה באשמת הנכה ועקב
התנהגות רעה:
“עקב השירות אין פירושו דווקא תוך
כדי מילוי תפקיד צבאי כדין .אילו רצה
המחוקק להגביל זכות תגמולים למקרי
נכות שנגרמו תוך כדי מילוי תפקיד
צבאי כדין ,צריך ויכול היה לומר כן
25
בלשון מפורשת”.
אם כי חוק הנכים מאפשר לפסול קבלת תגמולי נכות
ממי שגרם לנכות במתכוון וזאת עקב “התנהגות רעה
26
חמורה”.

לאוכלוסייה מיוחדת זו אשר נפגעה במהלך שירות מבצעי
למען המדינה.
לסיכום
אוכלוסיית נפגעי הנפש בעקבות אירוע טראומתי אשר
נבע מלחימה או שירות מבצעי בצבא מקבלת התייחסות
הראויה לחיילים שנלחמו ונפגעו עקב כך.
כמדיניות ,משרד הביטחון מאפשר טיפול לנפגעים אלה,
במסגרת היחידה לתגובות קרב ,אשר פועלת במחלקת
בריאות הנפש של חיל רפואה ,אף אם אינם חיילים
בשירות פעיל ואף לא בשירות מילואים .אף אם לא הוכרו
כנכי נפש “של” מערכת הביטחון .עם זאת כשהפגיעה
והנכות הנפשית מתמשכים מופנים הנפגעים להליך של
הכרה בנכותם.
במקרה מיוחד של פדויי השבי ,משרד הביטחון אף יזם
פנייה לכל אוכלוסייה זו ,ביצע סקר כדי לאתר פגיעות
נפשיות ,והציע טיפול ובהמשך הכרה בנכות .על התביעה
לא חלה מגבלת זמן ואין התיישנות .יש אפשרות לתבוע
הכרה גם בעקבות התעוררות מאוחרת של התסמונת,
לאחר שנים של התנהלות הנראית כתקינה .במשרד
הביטחון קיימת מודעות כי ייתכן ואדם יסבול שנים רבות
מתסמונת פוסט-טראומתית ,ויימנע מפנייה לטיפול ,בין
השאר ,עקב חוסר הבנה שמדובר בהפרעה נפשית ו/או
מחשש מסטיגמה של אבחון ותיוג נפשי.
מדיניות זאת התעצבה לאורך השנים ,לאור הניסיון
המצטבר ,הידע הקליני והנחיית בית המשפט.
נציין שהמדיניות המתוארת של “בית הלל” ,אינה
מדיניות פרוצה חסרת גבולות ויש שמירה על העקרונות
המקצועיים ,הפרוצדוראליים 28והמשפטיים שנסקרו
לעיל.

רגישות רבה נדרשת בטיפול והכרה באוכלוסייה מיוחדת
זו .לא פעם הדפ”ט גורמת לסבל רב ולחיים בשולי
החברה כאחד מחולי הנפש הקשים 27ועל הרופא המטפל,
קצין התגמולים ובית המשפט מוטלת החובה והדאגה
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הערות מערכת :ד"ר שלום ליטמן
המאמר נחוץ ,חיוני ,ומבהיר נקודות עדכניות ביחס ל – PTSD-הדפ"ט (הפרעת דחק פוסט טראומטית) ,וכן תהליכים של
בק ֶרב משוחררי שרות ,אף בעבור שישה
בק ֶרב חיילים בזמן קרב ומלחמה ,וגם לאחר מכן ֶ
הכרת מצבים אלה המופיעים ֶ
חודשים מעת האירוע ,ולפעמים תופעות אלה מופיעות לאחר שנים (כגון אצל פדויי שבי לדורותיהם).
אני מבקש לנסות ולהגיב בזהירות ובאופן ניטראלי בעניין ההכרה בנפגעים אלה כנכי צה"ל ,בוועדות משרד הביטחון ,ובהערכת
שיעורי (אחוזי) הנכות שלהם ,אשר לעיתים אינם משקפים במציאות את רוח האמירה של בית המשפט העליון" :לא לסכל
מטרת החיקוק הבא להיטיב עם הנכה – ושלא להקפיד עמו".
הקושי העיקרי שנתקלים בו לעתים הוא הצורך להבדיל ולנפות את אלה המנסים לנצל פרצות בחוק – אלה המתחלים
והמתחזים ("ארטיסטים") ,המנסים לזכות בהכרה כנכים ,לעומת הרוב המכריע של נכים הסובלים מתגובות  ,PTSDאשר יש
מהם שכלל אינם פונים לקבלת הכרה בהם ,או לעזרה כלשהי אחרת .הימנעות זאת גורמת להחמרת מצבם ולפגיעה משנית.
נסטו ִֹריים ,מבקשי פיצויים כביכול ,וכפי שד"ר י' אבני
כיוון שכאשר הנפגעים נשארים בלתי מוכרים ,הם הופכים לנכים קו ְֹמ ֶפ ָ
ז"ל נהג לכנותם "פיצויינטים" לעומת פציינטים.
מאידך ,לדעתי ולהתרשמותי האישית ,המבוססת על בדיקות של מאות נפגעים ,נראה לי כי ועדות משרד הביטחון-אגף
הרשוּ ת ,עם משרד הביטחון ,לפעמים עד קהות
השיקום אחראיות למעשי עוולה לא מעטים ,כאשר הבודקים מזדהים יותר עם ָ
חושים .יש והוועדות מתייחסות לנכים בזלזול ותוך הכרה מזערית במצבם ,לעומת חומרתו האמיתית .לעתים היחס הוא
משפיל וללא כל התחשבות בדעתם של המטפלים בנכים ,המכירים ועוקבים אחריהם מקרוב במשך שנות טיפול ארוכות.
ייתכן ומוטב היה כי הבדיקה וההערכה לא תיעשנה על ידי גוף הפועל בתוך ,ואשר שכרו לא בא ממשרד הביטחון .נראה כי
ראוי ורצוי כי הבדיקות תיערכנה על ידי גורם ניטראלי .בדרך זאת תימנע ההשפעה ,שייתכן והיא בלתי מודעת ,שתוצאתה
הפוכה מזו שהובעה בפסיקת בית המשפט העליון – קיפוח הנכה במקום להיטיב עמו ,ובעיקר "שלא להקפיד עמו" .אך זה
נושא למאמר נוסף ,שנראה כי ייכתב בעתיד.
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אספקת סל שירותי הבריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי  -חובה או המלצה:
בריאות השן לתלמידים כמקרה מבחן
טוביה חורב

*

תקציר
חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבוסס על עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית .החוק אימץ את סל שירותי הבריאות
כפי שסופקו ערב החוק על ידי קופת החולים הכללית והטיל על קופות החולים האחרות לספק שירותים אלה .בנוסף
לאלה כלל הסל שהוגדר בחוק את שירותי הבריאות שסיפקה ,במועד הקובע ,המדינה באמצעות משרד הבריאות .בין
שירותים אלה היו בריאות הנפש ,שירותי אם וילד (טיפות חלב) ,מכשירי שיקום לנכים וכן שירותי בריאות השן לתלמידי
בתי הספר .המחוקק קבע כי המדינה אמורה להמשיך לספק שירותים אלה ,באמצעות משרד הבריאות ,עד להעברתם
לאחריות קופות החולים.
בפועל ,העביר משרד הבריאות ,את האחריות לאספקת שירותי בריאות השן לרשויות המקומיות ,אולם לא חייב אותן
לספק אותו .רוב הרשויות בחרו שלא לספקו .מספר הרשויות המספקות את השירות הולך ופוחת עם השנים ,ובין הרשויות
שבחרו לספק את השירות אין אחידות בהיקף הסל שניתן לתלמידים .המצב הנוכחי ,בו שירותי בריאות השן לתלמיד
אינם אוניברסאליים ואחידים כמקובל בשאר שירותי הבריאות הכלולים בחוק ,מהווה פגיעה בעקרון השוויון .בנוסף לכך,
קיימת בעיה גם בזמינות השירות ,ובאופן קביעת גובה התשלום בגינו.
המאמר מציג תזה ממנה עולה כי שירותי בריאות השן לתלמידים לא סופקו לכאורה בהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,וכי החלופה הקיימת מותירה ,ככל הנראה ,ילדים רבים ללא טיפול שיניים הולם.
* חוקר בכיר וסגן מנהל של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .מרצה בנושאי מדיניות בריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
תודתי נתונה לד”ר גיא מונדלק מבית-הספר למשפטים באוניברסיטת ת”א על הערותיו ולפרופ’ יונתן מן מבית-הספר לרפואת שיניים ,הדסה ירושלים,
שותפי למאמר ‘רפואת הפה והשיניים :אחריות המדינה לתושביה’ שנכתב במסגרת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .המאמר הנוכחי
הוא הרחבה של רעיון שהוצג באותו מאמר.

מבוא
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (להלן – החוק) הוא בעל
חשיבות חברתית רבה בהבטיחו סל שירותי רפואה בסיסי
לכל תושב במדינת ישראל ,ללא קשר למצבו הבריאותי
או הכלכלי .החוק מבוסס על עקרונות חברתיים הולמים
כאמור בסעיף  1לחוק“ :ביטוח הבריאות הממלכתי לפי
חוק זה ,יהא מושתת על עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה
הדדית” .אחד העקרונות החשובים בחוק הוא עקרון
האוניברסאליות ,כפי שנוסח בסעיף (3א) לחוק “כל
תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה ,אלא אם כן
הוא זכאי להם מכח חיקוק אחר”.
 חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-ס”ח ,1469נתקבל בכנסת
ביום .26.06.1994
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סעיף (6א) לחוק פירט את כל התחומים אותם מכסה
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובכללם “רפואת שיניים

מונעת לילדים ,עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות”.
מאחר וסעיף (6א) האמור הגדיר את התחומים המכוסים
בחוק רק ברמה של כותרות ,הוסיף המחוקק ומנה,
באמצעות תוספות לחוק ,רשימה מפורטת של השירותים
לה זכאי תושב ,בכל אחד מהתחומים המפורטים.
הרכב סל השירותים והגורמים האחראים על אספקתו
שנקבע בחוק ,היה צילום המצב שהיה נהוג בקופת החולים
הכללית עובר למועד הקובע ( .)01.01.1994האחריות על
אספקת השירותים הוטלה על קופות החולים .הקופות
 ראה סעיף (6א)( )8לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-ס”ח
.1469
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חויבו “ליישר קו” עם הסל שנקבע עד תום “תקופת
ביניים” שנקבעה בסעיף  70לחוק – שלוש שנים .הסל
הוצג כרשימת שירותים שצורפה לחוק והוגדרה כ”תוספת
השנייה” ,שכותרתה “שירותי הבריאות של קופת החולים
של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
לחבריה במועד הקובע”.
החוק אימץ גם את סל שירותי הבריאות שסופקו ערב
החוק על ידי המדינה ,באמצעות משרד הבריאות ,דוגמת
בריאות הנפש ,שירותי אם וילד (טיפות חלב) ואספקת
מכשירי שיקום לנכים .גם שירותים אלה נכללו על פי
החוק בסל שירותי הבריאות שהוגדר בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי והמדינה אמורה להמשיך לספקם עד
להעברתם לאחריות קופות החולים .רשימת שירותים זו
פורטה ב”תוספת השלישית” לחוק ,שכותרתה “שירותי
הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע” .רשימה
זה כללה בין היתר גם את שירותי בריאות השן לתלמידי
בתי הספר.
חובת אספקת שירותי בריאות השן לתלמידים
כנאמר לעיל ,משלבת הזכאות של כל מבוטח ,את
השירותים שפורטו בתוספת השנייה עם אלה שבתוספת
השלישית .הגדרת סל שירותי הבריאות לו זכאי כל תושב
בוטאה בסעיף (7א) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
כדלקמן:
סעיף (7א)  -סל שירותי הבריאות (תיקון:
תשנ”ה ,תשנ”ז ,תשנ”ח)
א   .בחוק זה-
“סל שירותי הבריאות”  -הפירוט שבסעיף
7א ושבתוספות השניה והשלישית של
שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח
בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף
 6ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור
בסעיף ;8
“סל השירותים הבסיסי ”-
 .1שירותי הבריאות שנתנה קופת
החולים של ההסתדרות הכללית של
העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד
הקובע לרבות תשלומים מיוחדים
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ששילם החבר ,הכל כמפורט בתוספת
השניה.
 .2שירותי הבריאות שנתנה המדינה
לפרט במועד הקובע ,כמפורט בתוספת
השלישית ,והכל לפי התנאים והתשלומים
שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה
ושיפרסם שר הבריאות ברשומות;
ב .סל השירותים הבסיסי הוא סל
שירותי הבריאות.
7א .שירותי רפואה בעבודה
א.
..
ד.
כאמור התוספת השלישית מנתה את סל השירותים
שבאחריות משרד הבריאות .שירותי בריאות השן לתלמידים
מופיעים שם בסעיף  ,)5(1תחת הכותרת “שירותי רפואה
מונעת” .להלן נוסח הסעיף:
“בריאות השן  -בדיקות שיגרה ,מעקב
והדרכה ע”י רופא שיניים ושיננית
לתלמידים; וטיפול על-פי הנהלים
הנהוגים במשרד הבריאות”.
שירותים אלה אמנם כלולים בסל השירותים הבסיסי,
אך בניגוד לשירותי בריאות אחרים ,כאן לא פירט החוק
את סל טיפולי השיניים אותם זכאי תלמיד לקבל ואת
התנאים לקבלתו.
מהות השירות הניתן כיום
כיום מספק משרד הבריאות את השירות הדנטאלי
לתלמידים רק ברשויות מקומיות שבחרו להצטרף
להסדר זה (החלטה משותפת של ועד ההורים היישובי
בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית) .כלומר שהשירות
ניתן רק לחלק מאוכלוסיית הילדים שבמסגרת חינוך
החובה בישראל .בשנת  2006סיפקו את השירות רק
 67רשויות מקומיות  -כ 32%-מן הערים והמועצות
המקומיות בישראל ורק  7.5% -מן המועצות האזוריות

בישראל.
 ביישובים אלה גרים כ 45% -מכלל הילדים בגיל  9-5בישראל .לא ברור
איזה שיעור מכלל הילדים ביישובים אלה נעזר בשירות
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בין הרשויות שבחרו לספק את השירות זמינותו אינה
אחידה ,ויש ערים בהן קיימת רק עמדת טיפול אחת
שאמורה לשרת אלפי ילדים .הטיפול ניתן באותן רשויות
באחד משני מסלולים :שירות בסיסי ושירות מקיף ,הכול
על פי החלטת הרשות המקומית.
הסל הבסיסי לתלמיד כולל בדיקה שנתית ,ללא טיפול,
של התלמידים ,שנעשית בכיתות הלימוד .ממצאי
הבדיקה מדווחים בכתב להורים .מברשת ומשחת
שיניים ניתנים לכל תלמיד .רופא שיניים ,שיננית או בעל
מקצוע מתאים אחר ,אמורים ללמד בכל הכיתות נושאים
בבריאות השן ,בהיקף של כשלוש שעות לימוד בשנה .יש
קושי לבקר את רמת הבדיקות הנעשות בתנאי תאורה
לא מספיקים ,ללא ציוד מתאים וללא תצלומי רנטגן,
ואת פעילות החינוך לבריאות ,הנעשית במסגרת זאת.
ככל הידוע ,על אף שפעילות זו מתקיימת מזה שנים ,אין
במשרד הבריאות נתונים על יעילותה ועל היקף השעות
שהושקעו בתחום זה בפועל.

כאמור ,למעלה ממחצית מהתלמידים בישראל בגילאי
 9-5אינם מתגוררים ברשות מקומית בה יש שירות ולכן
אינם זוכים לטיפול כלל ,ולגבי האחרים אין אחידות בסל
המוצע להם .חסרים גם נתונים על אודות סוגיות כשיעור
הילדים המטופלים מכלל הגרים ביישוב ,היקף השירות
הניתן מול הצרכים הטיפוליים של הילדים ,ושיעור
ההיענות לטיפול (או להמלצות לטיפול במקומות בהם
קיים רק שירות בסיסי).
עלות השירות כ 30-מיליון ש”ח בשנה .בשליש מימונו נושא
משרד הבריאות והיתר ממומן על ידי הרשויות המקומיות
ומאגרת רפואת שיניים המוטלת על המשפחה .השירות
ניתן על פי הוראות מקצועיות של האגף לבריאות השן
במשרד הבריאות.
בחינת השירות הדנטאלי הניתן כיום לתלמידים מול
המחויבות אשר לכאורה קיימת מכוח חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-מחייבת התייחסות לארבע
סוגיות:

הסל המקיף לתלמיד כולל ,בנוסף לאמור לעיל ,גם
טיפולי עזרה ראשונה במקרה של כאבים לתלמידי כל
הכיתות ,וטיפול מקיף לתלמידי הכיתות הנמוכות (בדרך
כלל א’ ו-ב’) .טיפול זה ניתן במרפאת שיניים של הרשות
או במרפאה הקשורה עמה בהסכם ,והוא כולל סתימות,
כיפוי מוך ,קיטועי מוך (טיפולי שורש לשיניים נשירות),
עקירות ,ניקוי רובד ואבנית ,כתרים טרומיים ואיטומי
חריצים בשיניים קבועות .הרשות רשאית להגביל את
השירות לילדי כיתות א’ או להרחיבו לכיתות נוספות על
פי החלטתה .בתל אביב לדוגמא ,הורחב השירות לילדים
עד כיתה ח’ ועד בכלל ,בעוד שברשויות חלשות יותר
כלכלית הוגבל הטיפול לילדים בכיתה א’ בלבד .מספר
עמדות הטיפול העומדות לרשות התלמידים באותן
רשויות המספקות את השירות מצומצם – ברובן רק
עמדת טיפול אחת ,בערים גדולות כגון תל אביב קיימות
שלוש מרפאות שיניים העוסקות בכך.

על פי סעיף (13א) לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-הוטל על קופות החולים לספק
גם שירותים מסוימים בתחום רפואת הפה והשיניים.
אולם ,אחריותן בתחום זה מוגבלת בעיקר לשירותים
הנוגעים לבעיות בחלל הפה והלוע ,שאינן בתחום טיפול
שיניים או חניכיים שגרתי (לדוגמא :טיפול בחיך שסוע,
טיפול בהפרעות במפרק הלסת ולניתוחים אורתוגנטיים
בלסתות בגלל הפרעה תפקודית קשה) ,וכן טיפולים
דנטלים לחולים אונקולוגים ,לפני ואחרי הקרנות,
ולחולים לאחר כריתת גידול בחלל הפה והלוע 10.קופות
החולים מספקות שירותים אלה במרפאות השיניים שלהן
או מרפאות הקשורות עמן בהסכם .השירות ניתן לכלל
מבוטחי קופות החולים .משרד הבריאות ,לעומת זאת,
שאמור על פי התוספת השלישית לחוק לספק שירותי

 לדוגמא עפולה.
 כדוגמא למאמר הסוקר שיטות להערכת תוכניות חינוך לבריאות ראה:
Macdonald G. Veen C. Tones K. Evidence for success in health
promotion: suggestions for improvement. Health Educ Res. 1996
Sep;11(3):367-76
 סעיף  2.2-42בחוזר מנכ”ל משרד החינוך תשס”ד(2/ב) “אורחות חיים
במוסדות החינוך” מאוקטובר .2003

 ילדי הכיתות הנמוכות שלכאורה הם אוכלוסיית היעד לפעילות זו.
 נורית ניראל ,טוביה חורב ,שלמה פ’ זוסמן ,ברוך רוזן“ ,אי שוויון בבריאות
השן בישראל – מסמך רקע” .מתוך פערים ואי-שוויון במערכת הבריאות:
היבטים כלכליים -הדו”ח הסופי של כנס ים-המלח הרביעי  .2003המכון
הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות ,תל השומר (.)2003
 ראה סעיף (13א) לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 10ראה סעיף  11לפרק “שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח”
שבתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
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רפואה משפטית

מעקב ,הדרכה ,בדיקה וטיפול דנטאלי לתלמידים בבתי
הספר ,העביר למעשה את האחריות לרשויות המקומיות
ואינו דואג לאספקת שירות דנטאלי אוניברסאלי ואחיד,
כמקובל בשירותי הבריאות האחרים הכלולים בחוק.

בהן לא קיים השירות אלא גם בערים גדולות ,בהן
השירות ניתן .ברוב הרשויות המציעות את השירות יש
רק  3-2עמדות טיפול ,שאמורות לספק שירות דנטאלי
לילדים רבים ,שאמורים להגיע מכל קצות העיר.

אמנם בסיפא של סעיף  )5(1לתוספת השלישית שדנה
בשירות זה ,נכתב “על פי הנהלים הנהוגים במשרד
הבריאות” ,אולם ,הדברים אמורים לכאורה להתייחס
רק לאופן אספקת השירות ,ואולי לגובה ההשתתפות
העצמית .ספק אם יש באמרה זו כדי לשלול מעיקרה
את הזכות של חלק מהתלמידים לקבל את השירות
הדנטאלי ,כפי שקורה כיום בעשרות רשויות מקומיות
שבחרו שלא לספק את השירות ,או כדי “להכשיר”
את חוסר האחידות בסל השירותים הקיים ברשויות
האחרות ,המספקות אותו .שירות רפואי זה הוא היחיד
מכל השירותים המחויבים מכוח חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,אשר האחריות לאספקתו אמנם נקבעה בחוק,
אולם בפועל הועברה לגורם אחר.

ההתייחסות לזמינות ואיכות השירות באה לידי ביטוי
בסעיף (3ד) לחוק:

האם יש בידי שר הבריאות סמכות לספק את השירות
המניעתי לתלמידים באופן שיפחית מהסטנדרט שנקבע
בחוק? סעיף  8לחוק מגדיר את התנאים בהם רשאי השר
לבצע שינוי בסל השירותים שנקבע בחוק:
סעיף  – 8שינויים בשירותי הבריאות
ותשלומים (תיקון :תשנ"ז ,תשנ"ח,
תשנ"ט ,תש"ס ,תשס"א,
תשס"ב ,תשס"ג ,תשס"ד,
תשס"ה)
א .שר הבריאות רשאי בצו ,לערוך
שינויים בסל שירותי הבריאות המפורט
בתוספת השניה והשלישית ובלבד שלא
יעשה שינוי הגורע מן הסל או המוסיף
לעלותו.
מהאמור לעיל משתמע שהשר רשאי אמנם ,בתנאים
מסוימים ,לערוך שינויים בסל אולם הוא אינו רשאי
לגרוע שירות מהסל.
בנוסף לפגיעה בעקרון האוניברסאליות לכאורה קיימת
בעיה גם בזמינות השירות ,לא רק לילדים באותן רשויות
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סעיף  – 3הזכות לשירותי בריאות
(ד) שירותי הבריאות הכלולים בסל
שירותי הבריאות ינתנו בישראל ,לפי
שיקול דעת רפואי ,באיכות סבירה,
בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום
מגורי המבוטח ,והכל במסגרת מקורות
המימון העומדים לרשות קופות החולים
לפי סעיף .13
למרות הסיפא ,יש להניח שהוא עוסק בעיקרון שחל על
כלל השירותים שבסל הבריאות ואינו מצמצם עצמו רק
לאלה שבאחריות קופות החולים .אי-יישומו לכאורה,
של סעיף זה בכל הנוגע לשירותי בריאות השן לתלמידים,
מדגיש את הבעייתיות הקיימת בכפל התפקידים של
משרד הבריאות – בין תפקודו כמיניסטריון המתווה
מדיניות ואחראי על אכיפתה ,לבין תפקידו כספק
שירותי בריאות מסוימים – בענייננו ,שירותי בריאות
השן לתלמידים.
לסיכום הטיעון ,נציג שלושה מרכיבים שקיימים בו:
נראה כי העברת האחריות על שירותי בריאות השן
לרשויות המקומיות אינה עונה על דרישות החוק
מהסיבות הבאות:
 .1לכאורה משתמעת הפרה של הוראת החוק על ידי שר
הבריאות ו/או הרשויות המקומיות – יש רשויות
רבות שכלל אינן מספקות שירות זה.
 .2פגיעה בעיקרון האוניברסאליות – קיימים פערים
גדולים בין השירותים הניתנים על ידי רשויות שונות.
העברת השירות לידי הרשויות כמוה כהפרטת השירות
לשוק .מדובר אם כן ,בהעברת השירות למתחם
שאיננו פועל על פי עקרונות של אוניברסאליות
ושוויון ,עובדה היוצרת הסדר הפוגע בזכות הפרטים
לשוויון באופן כללי ,ובתחום הבריאות במיוחד.
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 .3יישום לא סביר של הסטנדרט שנקבע בחוק ,שכן גם
אם ניתן שירות זה אך במקרים רבים הוא מתמצה
בבדיקה לאור מנורה בכיתה ,אין הדבר עונה על
ההגדרה של טיפול מניעתי.
סוגיה שנייה – התשלומים
הנחיות לגביית תשלום בגין שירות בריאות השן לתלמיד
מופיעות בחוזר מנכ”ל משרד החינוך 11,המאשר גביית
התשלום המיוחד מההורים ,בכפוף להקמת ועדה
מפקחת ,המורכבת מנציג הרשות המקומית ,נציג ועד
ההורים היישובי ונציג משרד הבריאות.
חלו שינויים בגובה תשלומי ההשתתפות של ההורים.
עם השנים בוטלה ההשתתפות העצמית בגין שירות
מניעתי ברמה הבסיסית והוקטן גובה האגרה בגין
השירות המקיף ( ₪ 30לתלמיד לשנה ב .)2007-גובה
האגרה נדון מעת לעת בוועדת החינוך של הכנסת ,כאשר
על פי הנחיית משרד החינוך‘ ,אגרת בריאות השן לתלמיד’
מהווה תשלום חובה להורים ברשויות המקומיות ,שבחרו
לספק את השירות הדנטאלי המקיף .גובה האגרה
מתעדכן על בסיס חוזרי מנכ”ל משרד החינוך 13.בשונה
מהשתתפות כספית בנושאים אחרים ,שנקבעו עם השנים
מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,ביחס לאגרה זאת לא
נזכרה אפשרות מתן פטור או הנחה לילדים ממשפחות
דלות אמצעים .מעורבות משרד החינוך וועדת החינוך
של הכנסת בהסדרת אגרות אלה אינה ברורה .לכאורה
השירות ניתן מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומשרד
הבריאות מוסמך לשנות את גובה התשלומים והאגרות
12

 11הגביה של תשלומי חובה בבתי הספר,לרבות אגרת בריאות השן ברשויות
המספקות את השירות ,מתבססים על סעיף  6לחוק לימוד חובה ,התש”ט-
 ,1949המאפשר לרשות החינוך המקומית לגבות ,באישור שר החינוך,
תשלומים בגין שירותים הניתנים בנוסף לאלה אותם הגדיר השר בתקנות
כשירותים מקובלים .שם נקבע כי התשלום בגין השירותים הנוספים יהיו
בשיעורים שהשר יקבע ובכפוף לאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
לפרטים נוספים -ראה חוזר מנכ”ל משרד החינוך מס’ סז 2/מאוקטובר
 2006סעיף  3.11-1וחוזר הוראות קבע סג(3/א) מנובמבר  2001סעיף
.3.11-9
 12ראה לדוגמא סעיף  3.11-1לחוזר מנכ”ל משרד החינוך תש”ס 1/משם
עולה כי בשנת הלימודים תש”ס גובה האגרה עמד על  ₪ 27לתלמיד לשנה
בגין הסל הבסיסי ו ₪ 53-בגין שירות מקיף .עובר לחקיקת החוק עמדו
האגרות על  ₪ 22ו ₪ 43-בהתאמה.
 13לדוגמא ,עד שנת הלימודים התשס”ד גבו אגרה גם בגין השירות
הבסיסי  -בדיקות שיניים ללא טיפולים .בחוזר מנכ”ל משרד החינוך מס’
 3.11-1תשס”ה‘ ,1/תשלומי חובה והרשות לשנת הלימודים התשס”ה”
עודכנו סכומי ההשתתפות ודווח כי השירות הבסיסי של רפואת השיניים
ימומן על ידי משרד הבריאות.
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בהם מחויבים מבוטחים בגין שירותי בריאות הכלולים
בחוק ,לרבות אלה הכלולים בתוספת השלישית .סמכות
זאת מעוגנת בחוק:
סעיף  .8שינויים בשירותי הבריאות
ותשלומים
..
ד .שר הבריאות רשאי ,בהסכמת שר
האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה
של הכנסת ,לשנות את גובה התשלומים
עבור שירותי הבריאות הכלולים בסל
השירותים הבסיסי ,וכן את דרכי
התשלום.
סוגיה שלישית – תוכן סל השירותים הדנטאלי
מיד לאחר החלת החוק נתפרסמה ברשומות הודעת שר
הבריאות 14,בה נמנו השירותים ,התנאים והתשלומים
שהמדינה נתנה לפרט במועד הקובע ,ואשר היא אמורה
להמשיך ולספק 15.על פי סעיף  5שבהודעת משרד
הבריאות היו ,ערב החלת החוק ,שתי רמות של טיפול
דנטאלי לתלמידים .האחת – על פי ס”ק א’ שבמסמך –
כללה “בדיקות שגרה ,מעקב והדרכה על ידי רופא שיניים
ושיננית לתלמידים” והשנייה כללה “שירות כאמור
בס”ק (א) בתוספת טיפול על פי הנהלים של משרד
הבריאות” .התנאי היחיד לקבלת הטיפול היה “אישור
על תשלום” ,שגובה האגרה נקבע לכל אחד ממסלולים
אלה .נוסח סעיף  )5(1בתוספת השלישית לחוק ,כפי
שהוצג לעיל 16,זהה לרמה השנייה ומכאן משתמע שהחוק
אימץ את רמת הטיפול הדנטאלי המקיף יותר ,והטיל על
משרד הבריאות את האחריות לספק שירות זה לתלמידי
בתי הספר .למרות זאת ,עד העת הנוכחית ,אין משרד
הבריאות רואה עצמו מחויב לספק את שירות זה לכלל
התלמידים ,ולא כל שכן בהיקף המובטח.

 14רשומות ,י”פ  ,4288התשנ”ה ,5.3.1995 ,עמ’ .2271
 15ההודעה פורסמה מתוקף סמכותו לפי פסקה ( )2בהגדרת “סל השירותים
הבסיסי” שבסעיף (7א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 16הנוסח שבתוספת השלישית הוא“ :בריאות השן  -בדיקות שיגרה,
מעקב והדרכה ע”י רופא שיניים ושיננית לתלמידים; וטיפול על-פי הנהלים
הנהוגים במשרד הבריאות”.

׀ 49

רפואה משפטית

סוגיה רביעית  -העברת שירותי בריאות השן לאחריות
קופות החולים
על פי סעיף  69לחוק אמור היה סל השירותים שבתוספת
השלישית לעבור בשלב מאוחר יותר ,לאחריות קופות
החולים .בסעיף זה נעשו מספר שינויים מאז חקיקתו
ביחס לשירותים מסוימים ,שרפואת השיניים אינה
כלולה בהם ,ועליהם הוחלט שימשיכו להינתן בידי משרד
הבריאות .להלן הנוסח כיום:
סעיף  - .69שירותי בריאות לפרט
(תיקון :תשנ”ה ,תשנ”ו ,תשנ”ז)
א   .שירותי הבריאות שניתנו לפרט על
ידי המדינה ערב תחילתו של חוק זה,
כמפורט בתוספת השלישית ,ימשיכו
להינתן על ידי משרד הבריאות ,בין
בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או
רשות מקומית ,אלא אם כן החליט שר
הבריאות ,בהסכמת שר האוצר ובאישור
הממשלה ,כי שירותי הבריאות שניתנו
לפרט כאמור יינתנו ,כולם או חלקם,
על ידי קופות החולים; הוחלט כאמור,
יתוקנו התוספות השניה והשלישית
בהתאם.
א .1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,שירותי
הרפואה המונעת המנויים בתוספת
השלישית בסעיף ()4( ,)2( ,)1(1א) עד (ד)
ו )6(-יינתנו בידי משרד הבריאות ,בין
בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או
רשויות מקומיות.
א .2על אף הוראות סעיף קטן (א),
שירותי הבריאות לתלמידים בבתי הספר,
המנויים בתוספת השלישית בסעיף ,)7(1
יינתנו כאמור בסעיף 21א בידי משרד
הבריאות.
ב  .כל עוד לא העבירה המדינה לקופות
החולים את שירותי הבריאות האמורים
בסעיף קטן (א) לא יהיו קופות החולים
חייבות לתת את השירותים האמורים.

 50׀

ג  .מימון השירותים שיתן משרד
הבריאות כאמור בסעיף קטן (א) יהיה
ממקורות המימון המפורטים בסעיפים
(13א)( )3ו(13-א)( ,)4והמוסד לא יעבירם
לקופות החולים על אף האמור בסעיף
(16א).
יודגש כי לגבי סעיף  )5(1לתוספת השלישית ,אשר דן
בשירותי בריאות השן לתלמידים ,אין אזכור בתיקונים
המאוחרים יותר (69 -א )1ו(-א ,)2שנועדו לקבע את
אחריות משרד הבריאות כנותן השירות ,בתחומים
מסוימים .לפיכך ,הכוונה הכללית להעביר את השירות
לקופות החולים ,בעינה עומדת ,אולם עד עתה  12שנה
לאחר חקיקת החוק ,לא נראה כי יש היערכות לקראת
18 17
הנושא בעתיד הנראה לעין, .
משמעויות המצב הקיים
בעיה בנגישות לשירותי בריאות השן לתלמידים
ממחקר שנערך במסגרת מרכז טאוב 19נמצא כי קיימת
אמנם נטייה לספק את שירותי בריאות השן לתלמידים
גם ביישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים
יחסית ( 20)4-2בעיקר ברשויות שבמגזר הערבי בצפון.
עם זאת נראה כי בשנים האחרונות יש נטייה מצד
יישובים המצויים בדוחק כלכלי לוותר על השירות.
באופן כללי ,נרשמה ירידה משמעותית במספר הרשויות
21
המספקות את השירות ,מ 91-בשנת  1991ל 67-כיום
רשויות מקומיות ועיריות רבות ,המדורגות נמוך באשכול
החברתי-כלכלי ,בחרו שלא לספק כלל את השירות,
 17ר’ לדוגמא חוסר ההתייחסות לשירותים האמורים בדרישות התקציב
לשנת  2007שהועברו לאוצר על ידי משרד הבריאות במסגרת מתווה
לתוכנית תלת-שנתי.
 18אודות שיקולים בסוגיית העברת השירות לקופות החולים ראו המאמר
שבמקור מס’  19להלן.
 19טוביה חורב ,יונתן מן ,בריאות הפה והשניים :אחריות המדינה לתושביה.
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,ירושלים ()2007
 20מדובר במדד שפותח בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיו מוערכת הרמה
החברתית-כלכלית של יישוב .המדד מביא בחשבון משתנים מהיבטים
שונים כגון :מקורות כספיים ,דיור ,רמת מינוע ,חינוך והשכלה ,מאפייני
תעסוקה ואבטלה ,מצוקות חברתיות-כלכליות ומאפיינים דמוגראפיים.
הרשויות המקומיות סווגו לקבוצות הומוגניות לאחד מעשרה אשכולות .כל
אשכול מייצג רמה אחרת של מאפיינים חברתיים-כלכליים .אשכול מס’ 10
כולל רשויות הנמצאות בסטאטוס החברתי-כלכלי הגבוה ביותר (לפרטים
נוספים ראה מקור מס’  30להלן).
 21משרד הבריאות .דו”ח והמלצות הוועדה לבדיקת השרות לבריאות השן
לתלמידים .מ,2494-ירושלים (.)1999
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אספקת סל שירותי הבריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי  -חובה או המלצה

לדוגמא בית”ר עילית ,רהט (אשכול  ,)1בסמת טבעון,
עמנואל ,אום-אל-פחם (אשכול  )2וכן נתיבות וטייבה
(רמה  .)3מאידך ,בחלק ניכר מהרשויות המבוססות
כגון הרצלייה ,קריית-טבעון ורמת-גן (אשכול  )8ניתנים
שירותי בריאות השן לתלמידים ברמה המקיפה .למעשה,
במדרג הנמוך ביותר בחרה רק רשות מקומית אחת לספק
את השירות הדנטאלי לתלמידים – ערערה שבנגב.
מתוך  67הרשויות המקומיות המפעילות כיום שירות
דנטאלי לתלמיד 10 ,בחרו לספק רק שירות מניעה
בסיסי ,הכולל בדיקות ללא תצלומי רנטגן וללא טיפול.
עם זאת ,יש לציין ,כי בין הרשויות שבחרו להסתפק
בשירות הבסיסי ,ניתן למצוא גם ערים גדולות יחסית,
כגון אשדוד ,חולון ובני-ברק .יודגש שיש ערים גדולות,
כחיפה ,בהן לא קיים אפילו השירות הבסיסי.
בהתייחס למספר התושבים ביישוב ,נמצא כי מתוך
כלל היישובים באשכול הכלכלי-חברתי הנמוך ביותר
(אשכול  )1ניתנים שירותי בריאות השן לתלמידים רק
באחד ,ובו חיים כ 10-אחוזים מכלל התושבים שבאשכול
חברתי-כלכלי זה .לעומת זאת ,מבין היישובים הנמנים
על אשכול חברתי-כלכלי גבוה יחסית (אשכול  )8ניתן
השירות ב 6-יישובים ,ובהם  63אחוז מתושבי האשכול.
במועצות האזוריות המצב גרוע עוד יותר ,כאשר רק ב4-
מתוכן ניתן השירות לתלמידים ,במועצות האזוריות ברמה
 3-1אין כלל מרפאות ציבוריות ולא ניתן שירות ,מרפאה
אחת הוקמה במועצה אזורית חבל יבנה (אשכול  22)4ו3-
מרפאות הוקמו במועצות אזוריות באשכולות  5ו.6-
גם ברשויות המספקות את השירות ,אין ודאות שילד
הרשום שביקר במרפאת שיניים לתלמיד ,אכן טופל
בהיקף שהיה דרוש לו .כיוון שחלק מהרשויות סגרו
את השירות הדנטאלי לתלמידים בשל קשיים כלכליים,
משפיע הדבר על רציפות הטיפול .חלק מהרשויות
המקומיות מקבלות מימון ממפעל הפיס לשם הקמת
מבנה למרפאת השיניים לתלמידים ,אך לא תמיד משמש
המבנה ,אף אם הוקם ,לשירות המובטח .לעתים הוא
 22במועצה אזורית חבל יבנה גרים רק  344ילדים בגיל  ,9-5שהיא קבוצת
המטרה לטיפול ,והיא מהווה רק  4.5%מכלל התושבים הגרים במועצות
אזוריות הנמנות על אשכול זה .כלומר ,של 95%-מהתושבים במועצות
אזוריות מרמה חברתית-כלכלית זו אין שירותי בריאות שן לתלמידים.
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משמש את הרשות המקומית לצרכים אחרים 23.כמו
כן ,התקציב המועבר לרשות המקומית שבחרה לספק
שירות זה ,אינו מסומן ,והרשות יכולה לכאורה להקים
את השירות ,לקבל את ההקצבה השנתית ,ולהשתמש
24
בחלקה לצרכיה השוטפים בתחומים אחרים.
לסיכום טיעון זה נציין כי בהיבט הנגישות לשירותי רפואת
שיניים לתלמידים קיימות שתי בעיות .האחת ,פערים בין
היישובים בהיקף הטיפול המוצע ,והשנייה שהיא פער בין
השירות המוצהר לבין יישומו בפועל והנגישות אליו לכלל
התלמידים ביישוב.
משמעות קבלת השירות במגזר הפרטי
האם קיימת כיום חלופה הולמת לשירות הציבורי
שהובטח בחוק? במחקר שנעשה בישראל 25נמצא כי 79%
מהנשאלים סבורים שעלות טיפול שיניים גבוהה ביותר.
בסקר משנת  2002המתייחס לילדים בגיל  12נמצאו
בממוצע  1.66שיניים קבועות פגועות לכל ילד 26,וב-
 46%מהילדים לא נמצאה עששת 27.על אף שיש בכך כדי
להעיד על מגמת ירידה בתחלואת העששת 28,הממצאים
עדיין גבוהים באורח ניכר לעומת אלה שבמדינות
מערביות אחרות – שם נמצאה שכיחות נמוכה יחסית
29
של המחלה בגיל זה.
באותו סקר נמצא גם קשר בין הרמה החברתית-כלכלית
של היישוב ,בהתאמה לסיווג החברתי-כלכלי לבין מספר
השיניים הפגועות בעששת 30.ביישובים שסווגו במקום
 23טענה כזו הועלתה לדוגמא ,כלפי זיכרון יעקב ,עומר ,מיתר ,ג’ת ,ערד ,נשר,
חדרה ורשויות נוספות .מקור :משרד הבריאות ,תכתובת פנימית (.)2004
 24עניין תקציב שאינו מסומן עלה גם בדו”ח מבקר המדינה .דו”ח מבקר
המדינה לשנת  2004ולחשבונות שנת הכספים  ,2003דו”ח שנתי 55ב’ -פרק
בריאות השן ,אוגוסט .2004
 25איילת ברג ,שלמה פ’ זוסמן ,טוביה חורב .היבטים חברתיים וכלכליים של
רפואת השיניים בישראל בעידן של ביטוח בריאות ממלכתי .ג’וינט מכון
ברוקדייל ,דמ ,01-359-ירושלים (.)2001
 .DMFT=1.66 26מדובר במדד המבטא את מספר השיניים הממוצע לילד
שנפגעו מעששת.
Zusman, S. P., Ramon, T., Natapov, L., Kooby, E.. Dental Health 27
of 12 year olds in Israel - 2002. Community Dental Health, 2005:
22: 175-179.

 28יש לציין ,כי בעשורים האחרונים ידועה מגמה כלל עולמית של ירידה
בתחלואה בעששת ,שסיבותיה אינן ברורות .מגמה זו לא פסחה גם על
ישראל ,אולם אין בה בהכרח כדי להעיד על תפקוד יעיל של מערכת
הבריאות דווקא.
 29טוביה חורב ,יונתן מן .רפואת הפה והשיניים :אחריות המדינה לתושביה.
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .ירושלים ,יולי .2007
 30הלמ”ס ומשרד הבריאות .פרק “הגדרות והסברים” בפרופיל בריאותי
חברתי של הישובים בישראל  .1998-2002הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ומשרד הבריאות האגף לכלכלה וביטוח בריאות ,ירושלים ,מאי .2006
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נמוך יחסית ,ברמות  3ו ,4-המספר הממוצע של שיניים
פגועות בעששת היה גבוה כמעט פי  2בהשוואה לילדים
מיישובים שסווגו כבעלי רמה חברתית-כלכלית של 7
עד  .9יש גם להדגיש ממצאי סקר ,שהצביע על היקף
דומה של תחלואה דנטאלית של ילדים מתרבות שונה,
הנמצאים ביישובים הנמנים על אשכול חברתי-כלכלי
דומה  -לדוגמא תחלואה דנטאלית דומה התגלתה בקרב
ילדים באום-אל-פחם וילדים מאור עקיבא 31,וכן בקרב
תושבים מתרבות שונה ,המתגוררים באותה שכונה
32
מעורבת הנמנית על מדרג חברתי-כלכלי נמוך יחסית.
ממצא זה מחזק את ההשערה בדבר השפעה חזקה יחסית
של החסם הכלכלי דווקא ,המקשה על הנגישות לשירותי
בריאות השן ,בהשוואה להשפעת חסמים תרבותיים.
אשר לנגישות האוכלוסייה הבוגרת לשירותי בריאות,
בסקר משנת  33,2005נמצא כי כ– 8%מהנשאלים דיווחו
שוויתרו על טיפול רפואי נחוץ בגלל עלותו (לא כולל
ויתור על תרופות או על טיפולי שיניים) .באותו סקר
נמצא כי כ 30%-מהנשאלים דיווחו כי ויתרו על טיפול
שיניים בגלל עלותו .החסם הכלכלי פוגע קשה יותר
באוכלוסיות חלשות – כמחצית מבעלי ההכנסה הנמוכה
וכשליש מהחולים הכרוניים ויתרו על טיפול שיניים בגלל
העלות .במחקר אחר 34נמצא כי גם לגבי בדיקות מנע
קיים פער גדול בין חמישוני ההכנסה – בקרב נשאלים
הנמנים על חמישון ההכנסה התחתון  14%בלבד הצהירו
כי הם פונים ביוזמתם לרופא השיניים לבדיקות מניעה
לעומת  64%בחמישוני ההכנסה האחרים .שיעורם של
אלה שלא הגיעו לבדיקות מניעה עקב מחירם היה כפול
בקרב החמישון התחתון לעומת החמישונים האחרים.
GORDON M, JABARIN-ABARIN-ATAMNA A. SARNAT 31
H.,AMIR E.E.. CARIES PREVALENCE OF CHILDREN IN
OR-AKIVA AND UM EL FAHEM.

http://iadr.confex.com/iadr/israe06/preliminaryprogram/
abstract_84419.htm 08/2007
Gordon M., Sarnat H. Kharouba J. Amir E. Caries 32
Experience and Dental Treatment Needs of Elementary
School Children from a Low Socioeconomic Neighborhood
in Haifa. J. Dent. Res. 2003, 82(spec Iss-B374), abstract
22.
 33רויטל גרוס ,שולי ברמלי-גרינברג ,רונית מצליח ,דעת הציבור על רמת
השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנת  2003והשוואה לשנים קודמות.
דמ ,05-455-מאייר-ג’וינט מכון ברוקדייל ,ירושלים.)2005( ,
 34איילת ברג ,שלמה פ’ זוסמן ,טוביה חורב ,היבטים חברתיים וכלכליים של
רפואת שיניים בישראל בעידן של ביטוח בריאות ממלכתי .דמ,01-359-
ג’וינט-מכון ברוקדייל ,ירושלים.)2001( ,
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יש לציין כי בכל הקשור לוויתור על טיפול רפואי ,שאינו
בתחום רפואת שיניים ,עומדות לרשות המוותרים
חלופות ,כגון טיפול בידי רופא משפחה במקום רופא
מומחה ,האוכלוסיות החלשות ביותר פטורות מתשלום
האגרה ולאחרים נקבעה תקרה רבעונית מקסימלית
של סך האגרות אותן ניתן לדרוש ממשפחה בגין
ביקורים אצל רופא במהלך רבעון .ברפואת שיניים אין
כיום בישראל חלופות לטיפול פרטי .קשיי הנגישות
המתוארים לעיל משפיעים הן על נגישות ההורים והן של
ילדיהם למרפאות שיניים.
מכל האמור לעיל עולה לכאורה כי שירותי בריאות השן
לתלמידים לא סופקו בהתאם להוראות חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,התשמ”ד ,1994-וכי החלופה הקיימת
מותירה ככל הנראה רבים ללא טיפול שיניים הולם.
נראה אם כן שהמדיניות הנוכחית יוצרת פערים עמוקים
בנגישות ,לא רק בשירותי בריאות הממומנים על ידי
משקי הבית ,אלא גם בשירותי בריאות השן המבוססים
על מימון ציבורי וניתנים על ידי ספקי שירות הפועלים
מטעם המדינה.
דיון
ועדת נתניהו שהייתה זרז לחקיקת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,המליצה לכלול בחוק את שירותי רפואת שיניים
ְמ ַש ֶמרת לילדים עד גיל  18וכן רפואת שיניים ְמ ַש ֶמרת
ומשקמת לקשישים המקבלים הבטחת הכנסה .המלצה
זאת לא אומצה ,והמעט שהוגדר בחוק ,בתחום שירותי
בריאות השן לתלמידים ,אינו מיושם באופן שוויוני.
עיקרון האוניברסאליות של השירותים ,הכלולים בחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,הוא מהעקרונות החשובים
בחוק ולמרות זאת הזכות לקבלת שירותי בריאות השן
לתלמידים נתונה כיום לשיקול דעת הרשות המקומית.
מאחר והאחריות לספק את השירות מוטלת על משרד
הבריאות ,אמורות הרשויות המקומיות להוות רק קבוצת
ספקי שירות ,באמצעותם ניתנים השירותים הדנטאליים.
המשרד אינו חייב להיות קשור רק עם קבוצה אחת של
ספקים ,ובמקומות בהם לא קיים ספק שירות מאותה
קבוצה ,לכאורה חייב המשרד להתקשר בהסכם עם ספק
אחר ,ולהבטיח מתן שירות נאות לתלמידים הזכאים לו
מכוח החוק.
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אספקת סל שירותי הבריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי  -חובה או המלצה

בתחום זה של מדיניות הבריאות נבדלת כיום ישראל
ממדינות מפותחות אחרות .כך לדוגמא ,במסגרת הסל
הציבורי ניתנים בדנמרק ובנורבגיה טיפולי שיניים לילדים
עד גיל  ,18בעיקר במימון ציבורי ובתוספת השתתפות
עצמית ,של המבוטח בביטוח ציבורי ,קטנה יחסית.
בגרמניה רפואת השיניים כלולה בסל השירותים הבסיסי,
וטיפולי שיניים ניתנים מכוח החוק לילדים ולאוכלוסיות
חלשות .גם בבריטניה טיפולי השיניים כלולים בסל
הבריאות הממלכתי וממומנים בעיקר במימון ציבורי,
משולב בהשתתפות עצמית של המבוטח .בארצות-הברית
מערך בריאות השן דומה במובנים מסוימים לישראל,
בהיותו מבוסס ברובו הגדול על ספקי שירות פרטיים
ושיעור המימון הציבורי גם שם נמוך יחסית .אולם ,אפילו
בארצות-הברית ,בה לכאורה לא מודגש פן הצדק החברתי,
יש מנגנון תמיכה לאוכלוסיות חלשות ושירותי בריאות
השן ניתנים באמצעות  – Medicaidסוכנות ביטוח
בריאות פדראלית למשפחות מעוטות הכנסה .שירותים
אלה ניתנים על ידי רופאי שיניים פרטיים הקשורים
בהסכם עם סוכנות זאת.
במחקרים משווים התברר כי במדינות בהן יש מעורבות
ממשלתית בשירותי בריאות השן ,הפערים בתחום זה
בקבוצות האוכלוסייה השונות קטנים יחסית .לדוגמא
באנגליה ובשבדיה נמצאו פערים קטנים בהשוואה
לארצות-הברית ,בה המערכת מבוססת על מימון
פרטי .36,35נמצא גם כי במדינות בהן מערך השירותים
הדנטאליים לילדים מאורגן ו/או ממומן ציבורית על ידי
המדינה ,ההבדלים בין עשירוני ההכנסה ,בכל הקשור
לשיעורי הביקור אצל רופא שיניים בשנה ,קטנים באופן
מובהק בהשוואה למדינות בהן לא הונהגה תוכנית כזו.37
ממצאים אלה קיבלו חיזוק בשני מחקרים השוואתיים

CHEN, M. ORAL HEALTH OF DISADVANTAGED 35
POPULATION. IN: ORAL HEALTH PROMOTION: SOCIODENTAL SCIENCES IN ACTION (COHEN, L., GIFT, H.
EDITORS). COPENHAGEN, MUNKSGAARD (1995).
CHEN, M., ANDERSEN, R. M., BARMES, D.E., ET AL. 36
(ICS II). COMPARING ORAL HEALTH CARE SYSTEMS. IN
A SECOND INTERNATIONAL COLLABORATIVE STUDY.
WHO IN COLLABORATION WITH CENTER FOR HEALTH
ADMINISTRATION STUDIES, THE UNIVERSITY OF
CHICAGO, GENEVA (1997), P. 249.

 37קשר ישיר בין היקף הביקורים במרפאות שיניים לבין מדיניות ,המעמידה
לרשות האזרח מערך נגיש של שירותי בריאות השן ,קיים גם בקרב
מבוגרים.
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נפרדים 39,38.ואכן בשנים האחרונות גברה ההכרה בצורך
בצמצום פערים בתחום זה ,גם בממשל הפדראלי בארצות-
הברית .במסמך רשמי של ממשל ארצות-הברית נאמר,
כי “ההוכחות המצביעות על כך ,שלא כל האמריקאים
נהנים מאותה רמה של בריאות הפה ,מציבה בפנינו אתגר
קשה ,המחייב להקדיש לנושא זה מאמץ ֵמרבי ,הן מצד
הגורמים הציבוריים ,המופקדים על נושא זה והן מצד כל
40
אחד מאיתנו כאינדיבידואל”.
בישראל ,לאחר כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-אכן הועלתה מדי פעם הבעיה
של חוסר כיסוי הולם לשירותי בריאות השן במסגרת
החוק 41בפרסומים מדעיים ,בוועדות חקירה ,ובכנסים
שונים .44,43,42גם מבקר המדינה הצביע על חוסר היעילות
של מערכת רפואת השיניים בארץ ,ועל החוסר ההצלחה
של המדינה בפתרון בעיית שירותי בריאות השן 45.בנייר
עמדה שהגיש משרד הבריאות ביולי  2006למשרד
האוצר והוכן על בסיס מתווה תלת שנתי ,לא הוזכר
כלל נושא רפואת השיניים 46.נראה אם כן שעד כה לא
נשקלה האפשרות למימוש מלא של חובת החלת
השירות הדנטאלי לתלמידים בכל בתי הספר ועל העברת
האחריות על שירות זה לקופות החולים .כפי שציינו ,גם
ההתייחסות לתשלומים הנלווים לשירות זה ,שונה מזו
המקובלת ביחס לתשלומים אחרים הנהוגים במערכת
הבריאות.
ARNLJOT, H. A., BARMES, D.E., COHEN, L.K., ET AL. 38
ORAL HEALTH CARE SYSTEMS: AN INTERNATIONAL
COLLABORATIVE
STUDY.
WORLD
HEALTH
ORGANIZATION. QUINTESSENCE, LONDON (1985).

 39ראו הע”ש  36לעיל ,עמ’  240שם.
UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 40
SERVICES. ORAL HEALTH IN AMERICA – A REPORT OF US
SURGEON GENERAL. MAY 2000.
www.surgeongeneral.gov/news/pressreleases/pr_oral_52000.htm
 41טוביה חורב”.הקשר בין תחלואת שיניים למדיניות הננקטת בתחום זה”.
ביטחון סוציאלי.112-104 :47 ,1996 ,
 42טוביה חורב ,דב צ’רניחובסקי“ ,מדיניות אופטימלית בבריאות השן”.
בתוך הקצאת משאבים לשירותים חברתיים ( 1999יעקב קופ ,עורך) .מרכז
טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,ירושלים (.)2000
 43דו”ח ועדת החקירה הפרלמנטארית לבדיקת יישומו של חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,בראשות ח”כ דוד טל ,הכנסת ,ירושלים ,פברואר 2000
(ראה סעיף  15בפרק “מסקנות הוועדה”).
 44המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות .2003 ,פערים
ואי שוויון במערכת הבריאות :היבטים כלכליים .כנס ים-המלח הרביעי,
 .2003דו”ח סופי (.)2004
 45מבקר המדינה .)2004( .דו”ח מבקר המדינה לשנת  2004ולחשבונות שנת
הכספים  ,2003דו”ח שנתי 55ב’ – פרק בריאות השן ,אוגוסט.
 46ראו  -משרד הבריאות “מתווה תלת שנתי ודרישות משרד הבריאות
לשנת  ,”2007יולי  .2007הוגש לממונה על התקציבים באוצר (סימוכין
.)04856306
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מגבלות התקציב הציבורי ידועות ,אולם השאלה אם
במסגרת התקציב הקיים לא ניתן לעשות יותר כדי
שהשירות הדנטאלי לתלמידים יהיה אוניברסאלי ואחיד.
ניתן למשל להחיל את השירות על כל התלמידים בכיתות
הנמוכות יותר ,או לחילופין להחיל את השירות על כלל
התלמידים בגיל של חוק חינוך חובה אשר נמנים על
שכבות ההכנסה החלשות.
כתוצאה מהמדיניות הנוכחית נשללה אפוא ,מרוב ילדי
ישראל ,הזכות לקבל שירות בריאות חיוני ,אשר לכאורה
כלול בחוק ביטוח בריאות ממלכתי .אם במהלך העשור
האחרון המדינה הייתה אמורה לספק את השירות,

ולכאורה נמנעה מכך באופן שיטתי ,הרי שמעבר לשאלה
המוסרית ולמשמעויות הכלכליות למשק כולו ,עולה
השאלה של פיצוי על הנזק לשיני הילדים באותן רשויות
מקומיות ,שעקב אילוצים כספיים ואחרים ,החליטו
שלא לספק את השירות הדנטאלי ,כנתיבות או אום-
אל-פחם .אם לא ניתן לפצות על נזקי העבר ,אולי ראוי
שהמדינה תקבל עליה את האחריות מכאן ואילך .נראה
כי הגיעה העת לבחון סוגיה זו של טיפול רפואי בתחום
בריאות הפה והשיניים לילדי ישראל על כל משמעויותיה,
ובמיוחד זו הערכית-מוסרית.

הערות מערכת :פרופ' הרולד סגן-כהן ,המחלקה לרפואת שיניים קהילתית ,האוניברסיטה העברית והדסה
המאמר מציג בעיה חשובה וכאובה של שירותי הבריאות הממלכתיים בישראל .ידוע לכל איש העוסק ברפואה כי בריאות
הינה מושג כוללני .קיימת שורה ארוכה של מחקרים המעידים על קשר בין מחלות הפה לבין מחלות סיסטמיות אחרות (כך
למשל בין מחלות חניכיים לבין לידות מוקדמות ,רעלת הריון ,סוכרת ,מחלות לב ועוד) .בהגדרת הבריאות אין חלוקה לאברים
שונים כי אם תפיסה של רווחה גופנית ,נפשית וחברתית של האדם כולו .ארגון הבריאות העולמי (עוד בשנת  )1978אף הרחיק
לכת וקבע כי הבריאות היא "זכות אנושית יסודית" .כמו כן קבע הארגון כי " לממשלות האחריות לבריאות אזרחיהן" .תמוה
ואף אינו עולה על הדעת ,כיצד ממשלת ישראל (חברה פעילה בארגון הבריאות העולמי) מצאה לנכון להתעלם מחלק שלם בגוף
האדם :הפה והשיניים .תמוה בעיני אף יותר ,כיצד ממשלות ישראל מצאו לנכון להשאיר את הטיפול בחלק זה של הגוף בגדר
"זכות" של הרשויות המקומיות .על פי ניסיוני וידיעתי אין אח ורע לתפיסה שכזו " -אם ירצו יטפלו ,אם לא ירצו לא יטפלו"...
יתרה מזאת התפיסה נראית בעליל כבלתי מוסרית ,לא צודקת ואף לא חוקית .מועלה לעתים הטיעון כי מחלות הפה והשיניים
אינן מסכנות חיים :א .טיעון זה בהחלט איננו נכון .ניתן למות ממחלות פה לא מטופלות ואף היו דברים מעולם (רק לאחרונה
דווחו שני מקרים בארה"ב) .ב .גם רוב המחלות הפוגעות במערכות הגוף האחרות אינן גורמות למוות .ג .ממשלה שאימצה את
העקרונות הנאורים של "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" איננה מגבילה את דאגתה למניעת מוות  -כי אם לקידום הבריאות
הכללית .טיעון אחר שמועלה לעתים קרובות הינו העלות הגבוהה של טיפולי שיניים .גם ביתר שטחי הרפואה הביטוח הממלכתי
איננו מכסה את כל הטיפולים האפשריים ,בעיקר מטעמי עלות .כך יכול להיות גם ברפואת שיניים  -אך התנערות כללית מכל
אחריות ממלכתית ,אף בסיסית ,איננה עולה על הדעת.
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חיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי ( :)HPVהאם וכיצד לשלבו בתוכנית חיסוני השגרה?
מרואן חכים* ,מאיה פלד-רז

**

תקציר
החיסון כנגד וירוס הפפילומה האנושי נחשב לפריצת דרך לחיסול תופעת הסרטן והשינויים הטרום סרטניים בצוואר
הרחם ,ולמניעת יבלות באברי המין .מדובר בחיסון מיוחד וראשון במינו שביכולתו להפחית את התחלואה ואת התמותה
הקשורות במגוון המחלות שווירוס הפפילומה האנושי מחולל .עם זאת ,צורת ההעברה של הווירוס והקשר ההדוק בינה
לבין קיום יחסי מין ,סכנת ההדבקה התלויה בלבדית בקיום היחסים ,יחד עם שיעור נשאות נמוך של הווירוס ושכיחות
נמוכה של המחלות הקשורות בו ,לפחות בחלק ממדינות העולם ,מעלים סוגיות אתיות ייחודיות ומחייבים שיקול דעת
זהיר בקביעת המדיניות הלאומית באשר לחיסון הנדון.
במסגרת מאמר זה נסקור את הטכניקות השונות לשילוב החיסון נגד וירוס הפפילומה במסגרת מדיניות החיסונים
בישראל ,ובכללן  -אישור החיסון לשימוש ,החלטה על הכנסתו לסל התרופות ,החלטה על יישומו היזום במסגרת תוכנית
חיסוני השגרה ,ולחילופין החלטה על כפיית החיסון .כמו כן נסקור את הבעיות האתיות הייחודיות בהן תתקלנה החלטות
המדיניות השונות ,נביע דעה באשר להחלטת המדיניות הראויה ולבסוף ננסה לחזות פני העתיד ,ולהצביע על החלטת
המדיניות הצפויה להתקבל והמניעים לה.
מילות מפתח :חיסון ,וירוס הפפילומה האנושי ,מדיניות החיסונים ,כפיית חיסון ,סל התרופות ,בריאות הציבור ,וירוס ,סרטן צוואר הרחם ,עלות-
תועלת ,אפדמיולוגיה.
* ד”ר מרואן חכים , M.D., D.Sc., LL.B ,רופא נשים ,מנהל מחלקת נשים ויולדות בי”ח נצרת (אי .מ .מ .ס ,).עורך דין.
** עו”ד מאיה פלד-רז ,LL.B, MPH ,דוקטורנטית ,מרצה בפקולטה למשפטים ובבית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה ,חברת הנהלה ,המרכז
הבינ”ל לבריאות משפט ואתיקה ,אוניברסיטת חיפה.

מבוא
סמוך לאישור השימוש בחיסון כנגד וירוס הפפילומה
האנושי ( )Human Papillomavirusעל ידי רשות
התרופות והמזון האמריקאית ( )FDAב 8-ליוני ,2006
פרסמה הוועדה הלאומית המייעצת לחיסונים בארצות
הברית ,ה ,ACIP-את המלצותיה לחיסון שגרתי נגד
הווירוס ,של כל הנערות בגיל  11ו .12-מאז התעורר
בארצות הברית הוויכוח בשאלה אם יש כלל צורך בחיסון
חובה נגד הווירוס.
כשלעצמה ,סוגיית כפיית החיסון אינה רלוונטית למדינת
ישראל ,וזאת לאור מדיניות החיסונים בישראל ,אשר
עד כה לא החילה חובת חיסון .עם זאת ,יש בסוגיה זו
כדי להקרין על השאלה המרוככת ,והיא האם מן הראוי
1

http://www.ncsl.org/programs/health/HPVvaccine.
htm#hpvlegis
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להכניס את החיסון לתוכנית החיסונים השגרתית ,מבלי
לכפותו על הציבור .משמעות החלטה זאת היא כפולה:
מחד מימון מלא של החיסון על ידי המדינה ומאידך,
קביעת מסגרת מסודרת לביצועו השגרתי .מסגרת זו
יכולה להיות בית הספר ,כפי שהדבר נעשה לגבי חיסון
נגד אדמת לילדות ,טיפת חלב או רופא המשפחה – כל
אופציה נושאת עמה בעייתיות זו או אחרת.
במסגרת מאמר זה נתייחס למהות החיסון ,חשיבותו
במניעת המחלות שווירוס הפפילומה גורם ,ובראשן
סרטן צוואר הרחם ,ממדי הבעיה בעולם ,והשלכותיה
הכלכליות .כמו כן נסקור את הוויכוח המתנהל בארצות
הברית בקשר להחלת חובת החיסון ,ואת קבוצות הלחץ
הפועלות שם ,אשר בזעיר אנפין פועלות גם בישראל.
לבסוף נבחן את השלכות כל האמור על האפשרויות
הפתוחות בפני קובע המדיניות הישראלי ונציג את
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עמדתנו באשר להחלטת המדיניות הראויה ,אשר כפי
הנראה אינה זו הצפויה להתקבל בפועל.
רקע עובדתי
וירוס הפפילומה האנושי ,Human Papillomavirus -
דרך ההדבקה בו ושכיחות התופעה בארצות הברית
במונח זה נכללת קבוצה ובה יותר מ 100-זנים של וירוס
קטן מסוג  ,DNAהמסומנים  HPV-1עד .HPV- >100
בחלק מזני הווירוס קיימים גנים שיכולים לגרום שינויים
בפיזיולוגיה של התא המאחסן ,ועל פי תכונה זו נקבעת
רמת אלימותם ויכולתם לגרום להישנות סרטנית.
על פי דרך ההדבקה ,נכלל  HPVבקבוצת המחלות
המועברות במהלך קיום יחסי מין – Sexually
 .Transmitted Diseasesבשנים האחרונות ,הזיהום
בווירוס הפך לשכיח מאוד בנשים ונערות פעילות
מינית.
ברוב המקרים הנדבקות בווירוס נרפאות מעצמן
והנדבקת הופכת למחוסנת לזן בו נדבקה .בחלק קטן מן
המקרים ,הווירוס הופך לרדום בתא המאחסן ,ונוצר מצב
של זיהום מתמיד או נשאות.
המכון הלאומי האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן
( ,)CDCמעריך שכ 20-מיליון אמריקאים נושאים את
הווירוס באברי המין שלהם .המכון גם מעריך כי לפחות
 50%מן הפעילים מינית נדבקים באחד הזנים של
הווירוס ,לפחות פעם אחת במהלך חייהם .בשנת 2,000
סבלו מזיהום בווירוס זה כ 9.2-מיליון צעירים אמריקאים
גילאי  .24-15מתוך למעלה מ 6.2-מיליון מקרים חדשים
המאובחנים בארצות הברית מדי שנה 74% ,הם בצעירים
וצעירות גילאי .24-15
ההשלכות הקליניות להדבקה בווירוס HPV

כאמור ,רוב הנדבקים בווירוס מחלימים מעצמם .כאשר
הגוף אינו מתגבר על ההדבקה ,עלולות להתפתח מספר
מחלות ,שהעיקריות בהן:
 Bornstein, J., Human Papillomavirus Vaccine: the Beginning of
)the End for Cervical cancer. 9(3) IMAJ 156, 156 (2007

  http://www.cdc.gov/std
Human Papillomavirus (HPV) Infection
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 .1יבלות חרוטיות באברי המין Condylomata -

מחלה זאת היא השכיחה ביותר בין התופעות הנגרמות
על ידי הווירוס .מדובר בגידולים שפירים שצבעם כצבע
העור ,המופיעים באברי המין החיצוניים או סמוך לפי
הטבעת של גברים ונשים כאחת .יש והיבלות מופיעות,
אומנם בשכיחות נמוכה יותר ,בנרתיק ובצוואר הרחם
וגורמות לצריבה ,גירוד או כאב .מעבר לאי הנוחות,
ההשפעה העיקרית של היבלות היא במישור הנפשי,
בעיקר בשל הקשר לדרך הופעתן.
זני  HPVהאחראים להיווצרות היבלות ,הם בעלי ה”סיכון
הנמוך” ,דוגמת זן מספר  6ו ,11-והם שונים מהזנים
בעלי ה”סיכון הגבוה” ,דוגמת  16ו ,18-שעלולים לגרום
לסרטן צוואר הרחם .הם גם שונים מזנים אחרים של
הווירוס הגורמים ליבלות בחלקים אחרים של הגוף ,כגון
כפות הידיים והרגליים .שכיחות המחלה נמצאת בעלייה

מתמדת בשנים האחרונות בחלקים רבים בעולם.
 .2שינויים טרום סרטניים בצוואר הרחם
מדובר בתאים הממוקמים בשכבה הפנימית של צוואר
הרחם שעברו שינוי במראה .שינויים אלה מכונים
דיספלזיה ( ,)Dysplasiaומאובחנים בבדיקת משטח
צוואר הרחם (בדיקה ע”ש  .)Papanicolauככל שהשינוי
בתאים חמור יותר ,כך גדל הסיכון להתפתחות עתידית
של סרטן צוואר הרחם.
 .3סרטן צוואר הרחם
מחלה זאת היא תוצאה של הדבקה בזנים אלימים,
בעלי “סיכון גבוה” ,של הווירוס .כאשר הגוף אינו
מצליח להתמודד עם הזיהום ,עלולים תאים שבצוואר
הרחם להפוך לטרום-סרטניים ,ומאלה לתאי סרטן.
ברוב המקרים ,נמשך תהליך זה שנים מספר ,לעתים
נדירות הוא יכול להתרחש תוך שנה אחת .מרבית
הנשים המאובחנות כסובלות מסרטן צוואר הרחם
נחשפו לזיהום בווירוס שנים רבות קודם לכן .הוכח כי
מכל מקרה של סרטן צוואר הרחם ניתן לבודד לפחות זן
אחד של הווירוס .כמו כן ידוע ,שכ 20-זנים אחראים
4
http://www.cdc.gov/std/treatment/2006/genital-warts.htm
Genital Warts
Bosch, F. et al, The Causal Relation between Human 5
Papillomavirus and Cervical Cancer. 55 J Clin. Pathol. 244, 245,
251, 254 (2002).
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למרבית מקרי הסרטן ,כאשר שני זנים 16 ,ו ,18-אחראים
ל 72%-60%-מהמקרים..

אחרות ,ובכל שנה מתגלים כ 630-מקרים חדשים של

דיספלזיה ,המצריכים טיפול ומעקב.

 .4סוגי סרטן אחרים

לעומת זאת מתגלים בישראל רק כ 180-מקרים חדשים
בשנה של סרטן צוואר הרחם ,שיעור הנמוך פי  10מאשר
במדינות אחרות .ייתכן שיש לכך הסבר גנטי או קשר
למילת גברים .כך או כך ,כפי שנראה ,לעובדה זו ,בין
היתר ,השפעה ישירה על שיקולי העלות-תועלת של
הוספת חיסון הפפילומה לתוכנית החיסונים השגרתית
בישראל.

לבד מסרטן צוואר הרחם ,וירוס ה HPV-עלול לגרום
לסרטן הערווה ,הנרתיק ,פי הטבעת ,הלוע (הנזופרינינקס)
והפין.
האפידמיולוגיה של סרטן צוואר הרחם
סרטן צוואר הרחם נחשב לגורם השני בחשיבותו בין
גורמי המוות מסרטן אצל נשים .ההערכה היא שמדי שנה
מתגלים ברחבי העולם כ 466,000-מקרים חדשים וכ-
 231,000נשים נפטרות במחלה .בזכות שיטות הגילוי
המוקדם ויעילות הטיפול במחלה ,היארעות מקרי
הסרטן והמוות ירדה בצורה דרסטית במדינות העולם
המערבי .לעומת זאת ,שיטות הגילוי המוקדם לא חדרו
במידה מספקת למדינות העולם השלישי .המספר הרב
של מקרי סרטן צוואר הרחם והמוות במדינות אלה
מאפיל על ההצלחה בהורדת מספר המקרים בעולם

המערבי.
שכיחות הסרטן בעולם משתנה בין  91.5מקרים ל-
 100,000בארצות העולם השלישי ,לבין 33.2-15.4
בארצות מתפתחות ו 9.7-בארצות מפותחות כארצות
הברית ומדינות אירופה .בדומה לשכיחות סרטן צוואר
הרחם ברחבי העולם ,כך גם שיעורי התמותה במחלה
גבוהים משמעותית בארצות העולם השלישי ,והם נעים
בין  55.6מקרים ל 100,000-בארצות העולם השלישי,
 23.8-7.9בארצות מתפתחות ו 3.9-בארצות העולם
המערבי המפותחות.
אפידמיולוגיה ייחודית במדינת ישראל:
במדינת ישראל אנו מוצאים שיעור משטחי צוואר הרחם
( )PAPפתולוגיים הדומה לזה שבמדינות מערביות
 Anhang, R. et al, HPV Communication: Review of Existing
Research and Recommendations for Patient Education. 54 CA
Cancer J. Clin. 248, 248 (2004).

 משטח צוואר הרחם ( ,)Pap Testקולפוסקופיה שהיא בדיקה של צוואר
הרחם בהגדלה אופטית ,תבחין גילוי הווירוס בצוואר הרחם ועוד ,נחשבים
לבדיקות סינון ומעקב אחרי צוואר הרחם והשינויים בתאים שלו.

 Bidus, M. et al, The Role of Self-Collection Devices for Cytology
and Human Papillomavirus DNA Testing in Cervical Screening,
48(1) Clin. Obs. Gyn. 127, 127 (2005).
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בנוסף לאלה ,מאובחנים בישראל כ 280,000-מקרים
של יבלות ומספר מצומצם של מקרי גידולים ממאירים
10
באזור פי הטבעת ,ערווה ,נרתיק ,גרון ופין.
השפעות פסיכולוגיות של הדבקה בווירוס הHPV-

בנוסף לתסמינים הקליניים כתוצאה מזיהום בווירוס,
סובלים חלק מהנדבקים ,גברים כנשים ,מתגובות
פסיכולוגיות בלתי מבוטלות .במחקר בקרב  489נשים
וגברים שנדבקו בווירוס ,מצאו  Clarkeוחבריו כי 60%
סבלו מיבלות באברי המין ,כ 80%-מהם מסרו על
זעם ודיכאון בהתברר האבחנה ,כ 70%-סיפרו על פחד
מדחייה ומבדידות ,וכמחצית על בושה ותחושות אשמה.
כל אלה פחתו עם הזמן ,אך נותרו בכמחצית מהמתלוננים
לאחר שנה 11.במחקרים אחרים הנדבקים דיווחו גם על
12
תחושות חרדה ,ירידה בתשוקה המינית ופחד מסרטן.
ממצאים אלה ,תוארו בקרב נדבקים שלקו בתסמינים
הנראים לעין ,כגון יבלות באברי המין .לעומת זאת Reed
וחב’ לא מצאו הבדל משמעותי בתחושות ,בקרב קבוצת
גברים ונשים שנדבקו ב HPV-שהיו ללא סימנים גלויים
13
לעומת קבוצת בקרה שלא נדבקה בווירוס.
טיפול בתסמינים הקליניים של זיהום בווירוס
כאמור לעיל ,רוב מקרי ההדבקה בווירוס הפפילומה
האנושי נרפאים מעצמם ,והנדבק נעשה מחוסן לאותו
 המעקב כולל קולפוסקופיה ובדיקת משטח צוואר הרחם.
 10הנתונים בפרק זה הוצגו על ידי נציג משרד הבריאות ביום העיון על HPV
במרכז הרפואי בני ציון בחיפה ביום .21.3.07
Clarke, P. et al., The Psychosocial Impact of Human 11
Papillomavirus Infection: Implications for Health Care Providers.
7 Int. J STD AIDS, 197 (1996).

 12ה”ש  6לעיל ,בעמ’ .252-251
Reed, B, et al, The Psychosexual Impact of Human Papillomavirus 13
Cervical Infections. 48 J. Fam Pract 110 (1999).
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זן בו נדבק .במקרה שהנדבק בווירוס לא “נפטר” ממנו
הוא הופך לנשא ,אשר בחלק מהמקרים יפתח אחת
או יותר מבין המחלות הקשורות בווירוס ,ובכל מקרה
ישמש גורם הדבקה פוטנציאלי ,המסכן את בני/בנות
זוגו לפעילות מינית.
מאחר ואין טיפול ספציפי נגד הווירוס ,הפכו הגילוי
המוקדם ,המעקב והטיפול במחלה לאבני היסוד במאבק
להפחתת התחלואה והתמותה במחלות הווירוס בכלל
ובסרטן צוואר הרחם בפרט.
מעבר להוצאה הכלכלית העצומה הכרוכה בגילוי
המוקדם להדבקה בווירוס ובטיפול במחלה ,מוטל על
הנשים נטל כבד ,בכל הקשור לחלקן בהצלחת תוכניות
הגילוי והמעקב .המלצת האיגוד הגינקולוגי האמריקאי
היא להתחיל בבדיקת הסינון הראשונה (בדיקת )PAP
כשלוש שנים לאחר התחלת קיום יחסי מין ,ולחזור עליה
מדי שנה עד שלוש שנים ,בהתאם לגיל האשה ותוצאות
14
הבדיקה הקודמת ,ולהתמיד בבדיקות עד גיל .70
יודגש כי מחצית ממקרי סרטן צוואר הרחם בארצות
הברית הם בנשים שלא נעשתה בהן בדיקת סינון בשלוש
15
השנים שלפני גילוי הסרטן.
חיסון נגד HPV

הקשיים בביצוע תוכניות הסינון והצלחתן בארצות
המפותחות מחד וכישלונן בארצות המתפתחות והעולם
השלישי מנגד ,בנוסף לזיהויו של הגורם האטיולוגי
למחלהִ ,דרבנו חוקרים בסוף המאה הקודמת לחפש
פתרון אחר ,יעיל יותר ,אשר יצמצם את ההדבקה בווירוס
הפפילומה האנושי .לתמריצים אלה נוספו שיקולי הנטל
הכלל עולמי של סרטן צוואר הרחם והנטל הכלכלי,
הרפואי והרגשי האישי הכבד כתוצאה מהנגעים באברי
המין הקשורים ב .HPV-מאמצים וכספים רבים הושקעו
בפיתוח חיסון נגד הווירוס ,שהתממש לקראת סוף שנות
ה 90-של המאה הקודמת.

Waxman. A., Guidelines for Cervical Cancer Screening: History 14
)and Scientific Rationale, 48(1) Clin. Obs. Gyn., 77, 83-85 (2005
Wright, TC. Et al, HPV DNA Testing of Self-Collected Vaginal 15
Samples Compared with Cytologic Screening to Detect Cervical
)Cancer. 283 JAMA 81, 82 (2000
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החיסונים הקיימים כנגד וירוס הפפילומה
וירוס ה HPV-חייב לגדול על מצע תאים ולכן לא ניתן
לייצר ממנו וירוס חי מוחלש .שני החיסונים שפותחו
עד כה פועלים על מרכיבים של המעטפת החיצונית
של הווירוס“ .גארדאזיל” ( )Gardasilשל חברת מרק,
הוא חיסון המתאים לארבעה זנים של הווירוס (,11 ,6
 ,)18 ,16ואושר לשימוש על ידי רשות המזון והתרופות
בארצות הברית ( )FDAביוני  .2006החיסון השני הוא
ה”סרבאריקס” ( )Cervarixשל חברת גלאקסו-סמית,
חיסון המתאים לשני זנים ( ,)16,18ועתיד לקבל את
אישור ה FDA-בקרוב .הזנים  16 ,11 ,6ו ,18-שבחיסון
גארדאזיל ,אחראים לכ 70%-ממקרי סרטן צוואר הרחם
16
ולכ 90% -ממקרי יבלות המין.
יעילות החיסון
בטיחות החיסון ויעילותו נבדקו במספר מחקרים .רוב
המסקנות מצביעות על כך ששני החיסונים בטוחים,
חסרי תופעות לוואי משמעותיות ,ובשניהם מושגת
תגובה חיסונית והגנה ניכרות .במחקרים מסוימים נטען
17
כי ההגנה נגד הזנים הרלוונטיים מגיעה לכדי .100%
עם זאת ,בניגוד לעבודות המדעיות ,התפרסמו לאחרונה
http://en.wikipedia.org/wiki/Genital_warts Genital Wart 16

 17העבודה הראשונה בנושא ,פורסמה בשנת  ,2002בדקה את בטיחות
ויעילות החיסון כנגד זן  16לווירוס ה .HPV-העבודה כללה 2,392
סטודנטיות בארצות הברית בגיל  .23-16המשתתפות קיבלו זריקות חיסון
או פלצבו בצורה אקראית וסמויה .בדיקה לנוכחות הדבקה בזן  16ו/או
שינויים בתאי צוואר הרחם האופייניים להדבקה כשנה וחצי אחרי הטיפול,
הראתה שבקבוצת החיסון לא היו כלל מקרים של הדבקה בווירוס ולא היו
שינויים בתאי צוואר הרחם .לעומתם ,בקבוצת הפלצבו היו  41מקרים של
הדבקה בווירוס ו 9-מקרים שבהם התגלו שינויים בתאי צוואר הרחם .מכאן
שיעילות החיסון על פי מחקר זה היתה כ( 100%-ב 99.7%-המחוסנים
התפתחו נוגדנים וחסינות לווירוס).

Koutsky, L. et al, A Controlled Trial of a Human Papillomavirus
)Type 16 Vaccine. 347(21) NEJM 1645 (2002

למסקנות דומות הגיעו  Maoוחבריו שבדקו את יעילות אותו זן  16של
הווירוס במניעת שינויים טרום סרטניים בתאי צוואר הרחם -

Mao, C. Et al, Efficacy of Human Papillomavirus-16 Vaccine
to Prevent Cervical Intraepithelial Neoplasia: a Randomized
)Controlled Trial. 107(6) Obstet Gynecol. 18 (2006

כיום יש דיווחים ראשוניים על מחקרים בשלב  3של שני החיסונים
הקיימים .ה Future II trial-בודק את יעילות החיסון המרובע ,הגארדאזיל,
במניעת השינוי הטרום סרטני וסרטן צוואר הרחם ב 6,082-נשים בגיל
 26-16שקיבלו את החיסון לעומת קבוצה זהה במבחינת הגיל שכללה
 6,075נשים שקיבלו פלצבו .בכנס איגוד הסרטן העולמי ה IGCS-האחרון
(אוקטובר  ,)2006שנערך בסנטה מוניקה ,בקליפורניה שבארצות הברית,
הוצגו התוצאות הראשוניות של מחקר זה .התוצאות מצביעות על כי החיסון
יעיל בכ 100%-מהמקרים וכי הנוגדנים שנוצרים בגוף נשארים ברמה גבוהה
במשך של יותר מחמש שנים .ראו:

Gardasil Reported to be Effective in Phase III Trial of HPV-Related
Cervical Cancer,
http://www.cancercompass.com/cancer-news/1,9917,00.htm
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חיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי ()HPV

דיווחים בדבר נזקים שנגרמו על ידי החיסון.

19,18

מאחר והחיסון תלוי בזן הווירוס הספציפי ,יש צורך
שהוא יפעל נגד מספר זנים של  ,HPVכדי להרחיב את
טווח ההגנה .היצרנים מקווים כי הנוגדנים הנוצרים
ימנעו הדבקה בזנים נוספים לאלה שהחיסון מכיל .לדבר
זה חשיבות רבה מאחר שהזנים  16ו ,18-נגדם פעיל
החיסון הקיים ,אחראים כאמור לכ 70%-בלבד מכלל
מקרי סרטן צוואר הרחם.
ההשפעה ארוכת הטווח של החיסון על שיעור הממאירות,
צפויה להתברר רק כאשר הילדות והנערות המחוסנות
כיום תגענה לגיל  ,50-45הגיל בו בדרך כלל מתגלה סרטן
צוואר הרחם.
עקב הכיסוי המוגבל במספר הזנים שהחיסון המאושר
כיום מכיל ,וחוסר הוודאות באשר לטווח ההגנה שיושג,
לא צפוי החיסון להביא לשינוי בתוכניות הסינון הנהוגות
כיום ,ואשר בדיקת ה PAP-עומדת במרכזן .יחד עם זאת,
לחיסון צפויה תועלת רבה בטווח הקצר .מספר הנשים
שיידבקו בנגיף הפפילומה יקטן ,ולכן ,יפחת מספר
הנשים בהן יתגלו ממצאים חולניים במשטח צוואר
הרחם ,שיחייבו מעקב וטיפול .הדבר יביא להפחתת
מספר ההפניות לקולפוסקופיה ,ביופסיה של צוואר
הרחם ,ולהפחתת שיעור היבלות באברי המין.
קבוצות המטרה לחיסון
הרציונאל מאחורי כל תוכנית חיסון הוא כפול ,מחד הגנה
ישירה למחוסנים ומאידך “חסינות העדר” 20שמשמעותו
21
הגנה בלתי ישירה גם לאלה שלא קיבלו את החיסון.
כדי להפיק תועלת מרבית מהחיסון נגד  ,HPVובהתבסס
על העובדה שהזיהום בווירוס נמנה על מחלות המין,
טבעי שהמועד האופטימאלי לחיסון יהיה לפני התחלת
Judicial Watch Uncovers Three Deaths Relating to HPV Vaccine: 18
Event Reports Obtained from FDA Detail 1,637 Adverse Reactions
to Gardasil,
http://www.judicialwatch.org/printer_6299.shtml

 19ה FDA-דווח לאחרונה על שלושה מקרי מוות בילדות סמוך לקבלת
החיסון אך טרם נקבע קשר ישיר בין החיסון לסיבת המוות.
 20מושג אשר נכנס לשימוש בשנת  ,1933כאשר הרופא האמריקאי ,ד”ר
הדריך ,שם לב שבמקרים בהם באוכלוסייה מסוימת חלו בחצבת מעל ל-
 68%מהילדים ,החסינות הטבעית שהושגה על ידי ילדים אלה עצרה את
המגיפה.
21

Barkin, M.: Measles Mortality, A Retrospective Look at the
)Vaccine Era. 102 Am. J. Epidemiol. 341 (1975
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חיי מין .חיסון נערות ימנע בעיקר את סרטן צוואר הרחם
ואת יבלות אברי המין .חיסון נערים ימנע את סרטן פי
הטבעת ,הפין והיבלות .בנוסף ואולי חשוב יותר ,יתרום
חיסון הנערים לבריאות הציבור הן במניעת הדבקת בנות
22
הזוג והן באמצעות חסינות העדר.
שאלת המדיניות
אופציות השילוב במדיניות החיסונים
לאור הנתונים שהובאו לעיל ,נדרשות כיום מדינות
העולם המערבי ,וישראל בתוכן ,להתמודד עם שאלת
אופן שילוב החיסון נגד וירוס הפפילומה במדיניות
החיסונים הלאומית.
אופציות השילוב העיקריות האפשריות ,מהקל אל הכבד,
הן:
 .1אישור החיסון לשימוש על ידי הרשויות הלאומיות.
 .2מימון ממשלתי של החיסון לציבור כולו או לאוכלוסיות
נבחרות ,תוך הותרת יוזמת נטילת החיסון בידי האזרח,
קרי – מבלי שיוכפף החיסון לתוכנית חיסונים מוסדית
יזומה.
 .3החלת חיסון כשגרה ,יזום וממומן על ידי הממשלה,
בקבוצות אוכלוסייה קבועות מראש.
 .4כפיית חיסון על קבוצות אוכלוסייה קבועות מראש.
בפרק זה נדון בשיקולים אשר ראוי לשקול טרם הכרעה
בין אופציות השילוב שלעיל ,תוך בחינת התאמתן
ספציפית ליישום במדינת ישראל .כבר בשלב זה נציין,
כי על אף סמכות תיאורתית לעשות כן ,23מעולם לא
נכפה חיסון במדינת ישראל ,וברי כי החיסון נגד וירוס
הפפילומה אינו מצדיק חריגה ממדיניות זאת .עם זאת,
לאור הדיון המקיף שהתעורר במספר מדינות ובעיקר
בארצות הברית בהקשר זה ,מתבקשות מספר הערות.
אישור החיסון
כיוון שאין ספק ביעילותו הנקודתית של החיסון,
ובפריצת הדרך הטמונה בו ,אין לכאורה מניעה בפני
Gamett, P., Role of Herd Immunity in Determining the Effect of 22
Vaccines Against Sexually Transmitted Disease. 191(1) J. Infect.
)Dis. 97 (2005

 23ראה ס’  19לפקודת בריאות העם.1940 ,
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משרד הבריאות לאשר את החיסון לשימוש בישראל.
עם זאת ,ראוי להדגיש מספר נקודות :ראשית ,תקופת
יעילות החיסון ,משך ההגנה והצורך במנות דחף עדיין לא
התבררו כל צרכם .כמו כן יש אפשרות ,שגם היא אינה
ברורה ,שישתנו מחוללי המחלה נגדם החיסון הנוכחי
אפקטיבי ,בזנים שאין החיסון פעיל נגדם .עם זאת,
נראה כי אין בליקויים אלה כדי לפגוע בחשיבות החיסון
ובפוטנציאל התועלת הבריאותית העצום הטמון בו,
24
לרווחת האנשים שיבחרו ליטול אותו.
לפיכך ,השאלה האמיתית שיש לדון בה אינה שאלת
לגיטימיות האישור ,אלא השאלה האם די בכך ,ואם אין
מקום לנקוט בצעדים אקטיביים יותר לעידוד ההזדקקות
לחיסון.
מימון החיסון

החיסון 25.ללא קשר לשיקולים אלה כפופה המדינה
לשיקולים כלכליים הנובעים מהצורך להקצאת משאבים
למימון החיסון .כל החלטה כזאת חייבת להתחיל בניתוח
עלות מימון החיסון מול התועלת הכלכלית והציבורית
הטמונה בו.
הכדאיות הכלכלית של מימון החיסון נבחנה על ידי
הוועדה המייעצת למרכז הפדראלי לבקרת מחלות
בארצות הברית ( ,)CDCאשר קבעה כי לאור עלותו
הנוכחית של החיסון ,יהיה מימונו הגורף לכל אוכלוסיית
הנשים הרלוונטית ,יקר מכפי יכולתן של מדינות ארצות
הברית 26.להמחשה בלבד ,במחיר הנוכחי של  360דולר
ארצות הברית עבור חיסון ליחיד ,עלות החיסון לכלל
הנערות במחוז הפדראלי וושינגטון בלבד ,נאמדת ביותר
27
מארבעה ביליון דולר.
לעומת זאת ,דסבאך וחבריו בחנו מודלים מתמטיים
לחיזוי עלות/תועלת ,בעזרתם יוכלו מעצבי המדיניות
לקבל החלטות ביחס לחיסון .מסקנתם הייתה ,שבכל
השיטות שנבדקו ,חיסון הנערות הוא כדאי למניעת
סרטן צוואר הרחם 29.חישוב זה מביא בחשבון את מחיר
החיסון ,אך אינו מביא בחשבון את האפשרות כי בהמשך
יתברר שתקופת יעילות החיסון מוגבלת ומחייבת חיסוני
דחף ,המייקרים אף יותר את החיסון ,מול התועלת שבו.
28

השאלה המרכזית ִעמה יש להתמודד היא שאלת
הכדאיות הכלכלית של מימון החיסון על ידי המדינה,
קרי – הכללת החיסון בסל התרופות במדינת ישראל.
השיקולים הכלכליים סביב הכללת החיסון בסל
התרופות ,כוללים לא רק את שיקולי המדינה ,אלא גם
שיקולים של התעשייה הקשורה בפיתוח החיסון ,ייצורו
ושיווקו .בפיתוח וייצור החיסון נגד  HPVהושקע הון
עתק .לאלה נוספו סכומים כבדים שהושקעו במחקרים
ובניסוי החיסון על קבוצות המטופלים ,לצורך בדיקת
יעילותו ובטיחותו .ממשלות העולם המערבי ,וארצות
הברית בראשן ,נתונות ללחץ שדולה חזקה ,המשותפת
לחברות התרופות ולגופים רפואיים מעוניינים ,הדוחפת
להחדרה מהירה ומקיפה ככל הניתן של החיסון ,שנועדה
בין היתר ,לכיסוי הוצאות העבר .הלחץ חזק ובולט לעין
עד כי הוא מעורר תנועה הקוראת לזהירות רבה בהחדרת
 24בנוסף לשיקולים מהותיים אלו ,יש לזכור גם את תנועת ההתנגדות הכללית
נגד חיסונים ,הנשענת על טעמים אידיאולוגיים ,פילוסופיים ואמונה .חלקם
הגדול של המתנגדים מבסס זאת על רקע פחדים מתופעות הלוואי של
החיסון וחשש מהופעת מחלות שונות כגון אוטיזם ,סכרת וטרשת נפוצה.
ראו לדוגמה עמדות המובעות באתרים הבאים       :

Rogue virus in the vaccine: Early polio vaccine harbored virus
now feared to cause cancer in humans:
http://www.vaccinetruth.org/sv40.htm
Concerns About Vaccine Safety:
http://www.cdc.gov/od/science/iso/concerns.htm

התנגדות זו למתן חיסונים צפויה להתרחב ולחול גם בהקשר של החיסון
כנגד ווירוס הפפילומה ,כך מעריך בין היתר:

Colgrove, J., The Ethics and Politics of Compulsory HPV
)Vaccination. 355(23) N.E.J.M. 2389 (2006
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מעבר לעלות החריגה של החיסון ,בהשוואה לחיסונים
אחרים הממומנים על ידי המדינה כיום ,אין בחיסון כדי
לייתר חלק גדול מהעלויות בהן נושאת כיום המדינה
כתוצאה מהתחלואה הנגרמת על ידי הווירוס .כפי שציינו
לעיל ,החיסון המוצע כיום כולל רק ארבעה זנים של
הווירוס .היקף החיסון המושג נגד זנים שאינם כלולים
בחיסון ,אינו ברור .היה וההגנה הצולבת לא תתממש,
רק כ 70%-ממקרי סרטן צוואר הרחם וכ 90%-ממקרי
Susan, L., Parents Question HPV Vaccine – Push to Mandate 25
Shots Rapidly Creates Backlash. Washington Post. March 4,
  2007, page C01

 26ה”ש  25לעיל.
http://www.nvic.org/Loe_Fisher/HPVDC.htm 27
Statement

 28לשם גילוי נאות ,נזכיר כי החוקרים מועסקים במעבדות המחקר של מרק,
מייצרת החיסון כנגד .HPV
Dasbach, E. et al, Mathematical Models for Predicting the 29
Epidemiologic and Economic Impact of Vaccination against
Human Papillomavirus Infection and Disease. 28(1) Epidemiol.
)Rev.88 (2006
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חיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי ()HPV

היבלות של אברי המין יימנעו .כל הנשים תידרשנה
להמשיך להיבדק תקופתית .בכך שונה החיסון הנוכחי
מחיסונים אחרים ,שקבלתם אמורה למנוע כליל את
אפשרות התפרצות המחלה .משאין החיסון חוסך
למדינה את עלויות בדיקות הסקר ,הרי שעלותו היחסית
יקרה יותר ,ונוספת לעלותו הישירה.
שאלת העלות-תועלת מסתבכת ,כאשר נבחנת אפשרות
חיסון גברים בנוסף לנערות .ממודלים מתמטיים נלמד
כי חיסון גברים ,בכל הנוגע למניעת סרטן צוואר הרחם,
יגדיל את יעילות תוכנית החיסון בכ 2%-בלבד ,אך ייקר
אותה בצורה משמעותית .לפיכך חיסון הגברים עשוי
להיות חיוני רק במקרה ולא יושגו שיעורי כיסוי חיסון
גבוהים דיים בקרב הנערות .עם זאת ,כאמור ,החיסון
אינו רק מקטין את התחלואה בסרטן צוואר הרחם ,אלא
גם מפחית משמעותית (ב )90%-את יבלות אברי המין,
מהן סובלים גם גברים .האם ראוי לממן חיסון גברים
נגד וירוס הפפילומה למטרה זו בלבד ,להגנת הגברים
עצמם ,ללא קשר לתרומתם לבריאות הנשים? האם נגע
היבלות חמור “מספיק” כדי להצדיק את עלות חיסונם
של הגברים?
עלות-תועלת של החיסון בישראל

30

מדיניות החיסונים בישראל נתונה לאחריות משרד
הבריאות .בהמלצותיה לראש שירותי בריאות הציבור
במשרד הבריאות ,מייחסת ועדת ההיגוי 31של המחלקה
לאפידמיולוגיה משקל רב להמלצות של ארגונים
ומוסדות בריאות בעולם ,כמו ארגון הבריאות העולמי
( )WHOוהמרכז לבקרת מחלות בארצות הברית ()CDC
ואחרים .ועדת ההיגוי אמורה לשקול רק שיקולים
אפידמיולוגים בהקשר למחלה ,והשפעתם על בריאות
הציבור ,על הצורך בחיסון ,על יעילותו ועל בטיחותו.
לעומת זאת ,השיקולים הכלכליים הם באחריות הנהלת
משרד הבריאות .בעיקר בגלל בעיות תקציב ,נפער בשנים
האחרונות פער משמעותי בין תוכנית חיסוני השגרה של
ישראל בהשוואה למדינות המערב ,הממשיכות להוסיף
לרשימה חיסונים חדשים.
 30ה”ש  10לעיל.
 31ועדת ההיגוי משלבת בתוכה רופאים ,אחיות ,בקטריולוגים ווירולוגים
מתוך האקדמיה ,קופות החולים ,ענף הבריאות בצה”ל ובמשרד הבריאות.
מומחים נוספים בתחום החיסון המוזמנים אד-הוק.
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בטיוטת נייר עבודה שהוגשה לוועדת ההיגוי במשרד
הבריאות בעניין החיסון ,32התבסס חישוב עלויות
התחלואה ב HPV-על הנתונים האפידמיולוגיים שהובאו
לעיל ,ובחישוב עלות החיסון של  120דולר ארצות הברית
למנה .החישוב התבסס גם על הצורך במתן שלוש מנות
של חיסון בשנה הראשונה בגיל  12ואחר כך מנות דחף
כל  10שנים .על פי החישוב שנערך ,העלות לquality-
 adjusted life year33הייתה גבוהה פי  3מהתוצר
הלאומי הגולמי (תל”ג) לנפש בישראל ,תוצאה שהופכת
את תוכנית החיסון כנגד  HPVבלתי יעילה כלכלית
(יודגש כי החישוב נערך ביחס לנערות בלבד ,וחיסון
הגברים כלל לא נלקח בחשבון).
יתרה מכך לאור נתוני התחלואה בסרטן צוואר הרחם
בישראל ,אשר מלכתחילה הינם נמוכים משמעותית
יחסית ליתר מדינות המערב ,חוסך החיסון עלויות טיפול
מצומצמות בלבד ,אשר ייתכן ואינן מצדיקות את עלות
חיסון כלל האוכלוסייה.
יישום יזום של החיסון
שאלת כדאיות מימון החיסון קשורה ישירות להוספת
החיסון לתוכנית החיסונים השגרתית היזומה .שיקול
מרכזי בניתוח כדאיות המימון הוא האפשרות להגיע
למצב של “חיסון העדר” .סבירות גבוהה להווצרות חיסון
העדר עשויה להטות את הכף לטובת מימון גורף של
החיסון על ידי המדינה .עם זאת ,ללא התערבות יזומה
של המדינה בהחלת החיסון כמעשה שבשגרה ,פוחתת
משמעותית הסבירות להתממשות חיסון העדר ,וזאת על
רקע היענות נמוכה של האוכלוסייה.
כך ,נראה כי החלטה על מימון החיסון נגד נגיף הפפילומה
תהיה אפקטיבית באופן חלקי בלבד ,באם לא תלווה
בצירוף החיסון לתוכנית חיסוני השגרה ,כאשר לנוכח
מאפייני חיסון זה ,נראה כי הוא צריך להינתן באופן
מרוכז במסגרת בית הספר ,כדוגמת החיסון נגד אדמת,
הניתן לבנות.

 32ה”ש  10לעיל.
 33מדד לעלות השיפור בבריאות האוכלוסייה כתוצאה מהפעלת תוכנית או
השימוש בטכנולוגיה מסוימת .תוכנית יעילה כאשר העלות לשיפור פחותה
מהתוצר הלאומי הגולמי לנפש.
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רפואה משפטית

הכנסת החיסון לתוכנית חיסוני השגרה ,על אף שהיא
נראית רק כצידו השני של מטבע המימון ,מעלה שאלות
של מדיניות ושל מוסר חדשות ,המקשות על קבלת
ההחלטות בסוגיה.

על מתן החיסון ,והוא ניתן כיום ללא הסבר מקיף על
מאפייני המחלה ודרכי העברתה ,ומכאן גם ללא תגובות
והתנגדות מצד בעלי דעות שמרניות .האם גישה זו
ראויה?

חיסון יזום מחדד את אחד ממאפייניו המיוחדים של
החיסון נגד וירוס הפפילומה  -הוא מחסן בפני מחלת
מין ,המועברת אך ורק תוך קיום יחסי מין .מאפיין זה
עומד אמנם כיום במרכז הוויכוח על כפיית החיסון
בארצות הברית ,אך הוא רלוונטי גם למדיניות המרוככת
של חיסון יזום אך בלתי כפוי ,שכן סוגיית קיום יחסי מין
על ידי קטינים משותפת לשתי אפשרויות המדיניות,
ותעלה בהקשר של שתיהן.

שאלה שונה לחלוטין ,עולה בהקשר להחלטה בדבר
חיסון נגד  HPVכחיסון שגרה ,ונוגעת למידע המצומצם
המצוי כיום בעניין הסיכונים שבחיסון .עיקר הביקורת
מופנה נגד הכנסה מהירה של החיסון לשגרת החיסונים,
ללא תקופת מבחן ובקרה ,במסגרתה ייחשפו לחיסון רק
אלה שיבחרו בכך ,במספרים מצומצמים יחסית.

כדי למצות את פוטנציאל ההגנה של החיסון יש לחסן בו
נערות (ונערים) בטרם הגיען לגיל קיום יחסי מין .לפיכך
מומלץ לחסנן לא יאוחר מגיל  .12חיסון בגיל זה מחייב
שיח פתוח עם הורים ועם הילדים העומדים בפני חיסון,
בנוגע להתנהגות המינית של אותם ילדים  -שיח אשר
הורים רבים אינם מוכנים לקיימו ,ובעיקר אינם מוכנים
לקיימו עם ילדיהם .בארצות הברית נתקלו יוזמות
להחדרת החיסון בהורים רבים המדחיקים את האפשרות
שילדיהם המתבגרים נמצאים בקבוצת סיכון למחלות
מין .יש החוששים כי שיחה מסוג זה תביא לעלייה בשיעור
קיום יחסי מין בין המתבגרים .קבוצה אחרת של הורים
סבורה כי חיסון נגד  HPVיוביל את ילדיהם המתבגרים
להתנהגות מינית יותר מסוכנת וכי ההגנה בפני הדבקה
34
בווירוס תהווה מסר עקיף למתירנות.
אמנם ,לאור מאפייני אוכלוסייה שונים ,צפוי כי
ההתנגדות על רקע זה תהיה מצומצמת יותר בישראל,
אך גם כאן השאלה רלוונטית .האם למשל נבצע את
החיסון היזום בבתי ספר דתיים? האם ראוי לטשטש את
מאפייניה המיניים של תחלואה זאת ,ולקוות כי החיסון
יתקבל בברכה? בעבר עלתה סוגיה זאת והתבטאה
בהתנגדות לחיסון תלמידי בתי ספר נגד מחלת הכבד
הנגיפית מסוג  ,Bשגם היא מועברת בעיקר ביחסי מין
או בהחדרת הווירוס לדם באמצעות מזרקים מזוהמים
ששימשו להזרקת סמים וכד’ .בסיכומו של דיון הוחלט
Stein, R., Cervical Cancer Vaccine Gets Injected with 34
a Social Fear – a shot for teens could encourage sex.
Washington Post. October 31, 2005, page A03
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המרכז הלאומי למידע על חיסונים בארצות הברית
מוביל מערכה נרחבת נגד הכרזה על חיסון הHPV-
כחיסון חובה .ברברה פישר נשיאת המרכז ,פרסמה ב8-
במארס  ,2007גילוי דעת בו תקפה את ניסיון המדינות
להנהיג חיסון חובה נגד  .HPVלדעתה ,החקיקה נחפזת
מדי ,עובדה מדאיגה במיוחד כאשר מדובר בחיסון
ייחודי ,שכמוהו לא היה בעבר ,ואשר השלכותיו עדיין
אינן ברורות .להשוואה ,היא מפנה למחלת אבעבועות
הרוח ,ולעובדה שרוב מדינות ארצות הברית חייבו את
החיסון נגד מחלה זאת לתלמידים בבתי הספר רק לאחר
שחלפו שנים רבות מאישור החיסון ,שארע באמצע שנות
ה .9035-בעלון שהתפרסם מטעם המרכז צוטט מקרה של
ילדה שסבלה מתופעת לוואי של החיסון ,שכללו הפרעות
נוירולוגיות ואירועי איבוד הכרה חולפים .על פי פרסומי
המרכז ,מאז אישור החיסון דווח על כ 600-מקרים דומים
של תופעות לוואי 36.טיעון זה מתמקד בהחלה גורפת של
חיסון אוכלוסיות גדולות ,ולפיכך הוא רלוונטי לא רק
בהקשר של כפיית חיסון ,כפי שמוצע בארצות הברית,
אלא גם בהקשר של הכרזת החיסון כחיסון שגרה ,בלתי
כפוי ,כפי שנדון כאן.
כפיית חיסון
הדיון הציבור בארצות הברית בעניין כפיית החיסון כנגד
HPV
אישור החיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי על ידי ה-
 FDAעורר ויכוח ציבורי בארצות הברית ,בדבר שילוב
חיסון זה במדיניות החיסונים .לוויכוח הציבורי תרמו בין
 35ה”ש  25לעיל.
 36ה”ש  27לעיל.
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היתר בתי המחוקקים במדינות השונות בארצות הברית,
שיצאו ל”תחרות” ביניהן מי תהיה הראשונה לחייב בחוק
את החיסון .מושל טקסס הלך צעד אחד קדימה ופרסם
צו מינהלי המחייב חיסון לכל הילדות בכיתה ו’ .בעקבות
הוויכוח הציבורי בטקסס ,37ובלחץ ארגוני זכויות האדם
במדינה ,הוגשה ביום  ,8.3.2007הצעת חוק (,)H.B. 1098
לביטול הצו המינהלי של המושל ,אשר טרם אושר.
המצב בארצות הברית כיום (אפריל  ,)2007לאחר שישה
חודשי פעילות נמרצת בבתי המחוקקים של המדינות
השונות ,מעיד על מגמת נסיגה מניסיון חקיקת חיסון-
חובה במדינות רבות 38.מישיגן ,המדינה הראשונה
שחוקקה חוק חיסון חובה נגד  HPVבספטמבר 2006
( ,)S.B. 1416השהתה את כניסת החוק לתוקף .במדינת
אוהיו החל בסוף  2006הליך חקיקה דומה (,)H.B. 703
וגם שם הפעלתו הושהתה .בתי מחוקקים בכ 39-מדינות,
ובתוכן מחוז וושינגטון ,חוקקו חוקים הקשורים בחינוך
הציבור לחשיבות החיסון ,אך לא מעבר לכך .במרץ
 ,2007בית המחוקקים של ווירג’יניה חוקק חיסון חובה
לתלמידות בתי הספר ( ,)SB1230אך המושל הסתייג
והתנה את אישורו בהוספת סעיף המאפשר זכות וטו
להורים המתנגדים לחיסון ילדיהם .במדינות קליפורניה
ומרילנד הצעות חוקים לחיסון חובה הוסרו משולחן
בתי המחוקקים בתחילת  .2007נכון ליום ,27.04.2007
שתי המדינות בארה"ב בהן קיימת חובת חיסון נגד
הווירוס ,הן ווירג'יניה וטקסס .אולם בראשונה ,כאמור,
התנה המושל את החיסון בזכות ווטו של ההורים ,ואילו
בטקסס ,אומנם עומד צו המושל ,אולם בבית הנבחרים
39
של המדינה נדונה הצעת חוק לביטולו.
אפקטיביות החיסון אל מול שיקולים של אוטונומיית
הפרט
כפיית החיסון נשקלת מתוך תפיסת בריאות ציבור
כוללת ,אשר אינה מסתפקת בהגנה על אותם פרטים
הבוחרים ליטול את החיסון ,כי אם מעוניינת ביצירת
“חיסון העדר” ,אשר יגן על כלל האוכלוסייה מפני
37
HPV- Human Papillomavirus Vaccine
http://www.vaccineinfo.net/immunization/vaccine/hpv/index.
shtml

 38ה”ש  1לעיל.

Charo. A., Politics, Parents, and Prophylaxis - Mandating HPV 39
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הידבקות בנגיף .כפיית חיסון היא הדרך הטובה ביותר,
ובמדינות מסוימות היא הדרך היחידה ,להבטחת יצירת
חיסון העדר .כפיית החיסון אינה עומדת כיום על הפרק
במדינת ישראל ,שכן לפחות בינתיים מצליחה המדינה
לייצר הגנה חיסונית גורפת למרבית המחלות אשר
החיסון נגדן נכלל בתוכנית חיסוני השגרה ,תוך הסברה
ועידוד לשיתוף פעולה עם התוכנית .עם זאת ,במדינות
בהן יכולת ההסברה נמוכה ,שיתוף הפעולה עם רשויות
הבריאות מצומצם ועלויות הבריאות גבוהות ,כמו
במדינות העולם השלישי ולהבדיל בארצות הברית ,כפיית
החיסון היא כפי הנראה הדרך היחידה להשגת הגנה
קהילתית מקיפה מפני מצבי המחלה הכרוכים בהדבקה
בווירוס הפפילומה .הבעיה המרכזית שבהחלטה על חיסון
כפוי היא כמובן הפגיעה באוטונומיה של הפרט .בחירה
ברפואה אלטרנטיבית וטבעית ,התנגדות על רקע חופש
הבחירה והזכות לאוטונומיה ,חוסר אמון וחשדנות כלפי
חברות תרופות ,אמונה שהחיסונים אינם בטוחים והדעה
שהילדים אינם זקוקים לכל כך הרבה חיסונים ,עשויים
כולם להביא הורים להחלטה כי הם אינם מעוניינים
בחיסון ילדיהם 40.כפיית חיסון הילדים מול התנגדות
הורית כזאת מהווה התערבות באחד האינטרסים המוגנים
ביותר במשפט המערבי – אוטונומיית התא המשפחתי,
ומפקיעה למעשה את זכותם המוכרת של ההורים להחליט
החלטות ערכיות הנוגעות לילדיהם .אינטרס זה הוא כמובן
יחסי ,וייתכן כי יידחה בפני אינטרסים אחרים ,כאינטרס
טובת הקטין ,אך המדינה לא בקלות תתערב באוטונומיה
41
זו.
תנועות מחאה נגד הנהגת חיסוני חובה בחוק היו קיימות
כבר במאה ה .19-כך למשל הצליחו תנועות אלה להביא
בשנת  1898באנגליה לביטול חוק חיסון כפוי נגד
אבעבועות שחורות ,אשר כלל סעיף עונשין למי שסרב
Salmon, A. et al, Compulsory Vaccination and Conscientious or 40
Philosophical Exemptions: Past, Present, and Future. 367 Lancet
436 (2006).
גם קבוצות אחרות כמו תנועת “ ”Focus on the Familyאשר תומכת

בזמינות החיסון באופן עקרוני ,מתנגדת לעצם החיוב בשימוש בו .לדעתן,
חיוב כזה מהווה ניסיון של הממשל החילוני לכפות טיפול בילדים אשר
מנוגד לערכים והאמונות הדתיים של משפחותיהם ,ראו  Colgroveה”ש 24
לעיל ,בעמ’ . 2389
 41ראו ס’  14לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ”ב ,1962-וכן
אמירות בית המשפט העליון הישראלי בהקשר זה ,למשל בע”א 2266/93
פלוני ואח’ נ' פלוני ,פ”ד מ”ט (“ :236 ,221 )1גישת האוטונומיה של
המשפחה באה להגדיר את היחסים בין התא המשפחתי ,האוטונומי ,לבין
המדינה ,ומטרתה להדגיש כי החברה מכפיפה את כוחותיה וזכויותיה כלפי
הילדים לאלה של ההורים”.
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להתחסן .הסעיף בוטל ,ובמקומו הוסף סעיף פטור
שאפשר להורים המפקפקים ביעילות
מטעמי דת ומצפון ִ
42
החיסון ובמידת בטיחותו שלא לחסן את ילדיהם.
 48ממדינות ארצות הברית מאפשרות להורים להתנגד
למתן חיסון לילדיהם מטעמי דת ,ומתוכן  20מאפשרות
התנגדות על בסיס דעות פילוסופיות חילוניות .כתוצאה
מכך 3%-1% ,מילדי ארצות הברית אינם מקבלים חיסון.
הסיבות המפורטות להתנגדות משתנות ממדינה למדינה
43
וכך גם אחוז הילדים שאינם מקבלים חיסון.
ניתוח על פי עקרונות אתיים כתועלתנות ועקרון
האפקט הכפול שהוא דוקטרינה קתולית על פי השקפה
מוסרית-תיאולוגית ,הביא את האתיקאי ריצ’ארד
צימרמן למסקנה שיש מקום להמליץ על חיסון כולל
בגילאי  ,11-12אבל בהתחשב בעקרונות כאוטונומיה
44
וצדק ,לדעתו ,אין מקום לחייב את החיסון בבתי ספר.
כמו כן ,חלק מהביואתיקאנים סבור כי אין מקום לבצע
את החיסון באופן רוטיני במסגרת בית הספר ,שכן
לעמדתם קיים הבדל בין החיסון נגד  HPVשמועבר אך
ורק ביחסי מין ,ובכך איננו מהווה סכנה ישירה לצדדים
שלישיים ,לבין חיסונים אחרים דוגמת שיתוק ילדים,
חצבת ,שעלת ועוד אשר ההדבקה בהם בלתי אמצעית,
ומסכנת את חבריהם של הנשאים במסגרות החינוכיות.
אנו סבורים ,כי אין במאפיין זה של דרך ההעברה
כשלעצמו ,כדי לייתר את החיסון .בטיעון “דרך ההעברה”
מוסתרת למעשה ביקורת ערכית ,הרואה “אשם תורם”
בהתנהגות הנדבקות/הנדבקים .על פי טיעון סמוי זה,
לולא קיימו ילדים “חסרי אחריות” יחסי מין בלתי
מוגנים ,בגיל צעיר ומחוץ לנישואין ,ממילא לא היינו
נדרשים למתן החיסון במסגרת בתי הספר ,ניתן היה
לתיתו בגיל הבגרות ולהותיר את הבחירה בו למחוסנים
עצמם .עמדה מוסרנית סמויה זו אינה ראויה.
השאלה הרלוונטית העיקרית לטעמנו ,מתייחסת לשיעורי
ההדבקה והתחלואה המדינתיים :ככל שאלה גבוהים
יותר ,נראה כמוצדק יותר להחיל חיסון חובה ,וזאת
מבלי להיכנס בשלב זה לשאלת לגיטימיות סעיפי הפטור
Anti-Vaccination past and present 42
h t t p : / / w w w. p u b m e d c e n t r a l . n i h . g o v / a r t i c l e r e n d e r.
fcgi?artid=1123915

 43ראה ,ה”ש  40לעיל.
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ולהיקפם .לאור שיעורי התחלואה הנמוכים במדינת
ישראל ,יחד עם אפקטיביות גבוהה של תוכניות ההסברה
לחיסון מרצון ,נראה כי כפיית החיסון אינה עומדת על
הפרק .עם זאת ,במדינות העולם השלישי ,בהן שיעורי
החולי יותר גבוהים ,ותוכניות הסברה אינן אפקטיביות,
ייתכן וכפיית חיסון היא הדרך היחידה.
המצב הקיים בישראל
המערכת הרפואית בישראל ,כבקהילות רפואיות אחרות
בעולם ,מייחסת לחיסון זה חשיבות גדולה במיוחד
בשל הפוטנציאל שלו למנוע סרטן צוואר הרחם .החברה
הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם
המליצה על חיסון ילדות מתבגרות ונשים צעירות בגילים
 ,9-26והאגודה הישראלית למיילדות וגינקולוגיה עומדת
45
בימים אלה לאשרר נייר עמדה ברוח זאת.
בסוף חודש יוני  2007הושלם תהליך רישום חיסון
הגארדאזיל בישראל ,46וכעת ניתן לרכשו באופן פרטי,
בעלות של כ( ₪ 2,640-שלוש מנות חיסון בעלות ₪ 880
כל אחת) .בחודש יולי  2007הכריזה מכבי שירותי בריאות,
כי היא מוסיפה את החיסון לביטוח המשלים ,כאשר
למבוטחים בו יעלה החיסון  ₪ 1,755בלבד לשלוש מנות
החיסון .בכך נתנה מכבי שירותי בריאות את האות למה
שצפוי להתפתח לתחרות מימון בין הקופות ,שבבסיסה
תפיסה הרואה את החיסון כאבן שואבת למבוטחים.
במקביל ,בחודש יולי  ,2007יצאה ועדת ההיגוי של
המחלקה לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות בנייר עמדה
הממליץ על תוכנית רב שנתית להתאמת תוכנית חיסוני
השגרה לסטנדרט המקובל במדינות המערב .במסגרת
נייר העמדה המליצה הוועדה על הוספת חמישה חיסונים,
שניים מהם (החיסון נגד אבעבועות רוח והחיסון נגד
שעלת) מחליפים חיסון קיים ,ובנוסף הומלץ על הוספה
הדרגתית של החיסון המצומד נגד פנוימוקוקים (בשנת
 ,)2009החיסון נגד נגיף רוטה )2010( 47והחיסון נגד נגיף
פפילומה (בשנת  2011או .)2012
 45ראה טיוטת נייר עמדה :חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי HPV-באתר
האיגודhttp://www.obgyn.org.il/template3info.asp?info_id=39137 :
 46החיסון סירבאריקס טרם אושר במדינות העולם.
 47נגיף רוטה הוא המחולל השכיח ביותר של שלשול קשה וקטלני בילדים
מתחת לגיל חמש שנים .הוא גורם לשלשול קשה יותר מהשלשול שגורמים
נגיפי שלשול אחרים ולכן למספר רב יותר של ימי אשפוז .בישראל 70%
מהאשפוזים עקב שלשול נגרמים עקב זיהום בנגיף רוטה.
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עלות הוספת החיסון נגד  HPVהוערך בכ 160-מיליון
 ₪בשנה ,סכום המכסה את עלות מנות חיסונן של כ70-
אלף נערות ואת עלות עבודת האחיות העוסקות בחיסון.
חיסון נערים כלל לא נדון.
יש לציין כי עלות הוספת חיסון נגד נגיף הרוטה,
ששכיחות התחלואה בו גבוהה משמעותית מזו בווירוס
ה 1( HPV-מכל  35ילדים עד גיל  5יזדקק לאשפוז בגלל
הידבקות בנגיף זה) ,הוערכה בכ 94.5-מיליון  ₪לשנה
בלבד ,למרות שבחיסון נגד וירוס הרוטה עתידים כמובן
להיות מחוסנים ילדים וילדות כאחת ,כ 170-אלף ילד
וילדה בשנה.
המלצות ועדת ההיגוי של המחלקה לאפידמיולוגיה
הועברו לעיונו של מנכ”ל משרד הבריאות ,והוא אישר
אותן לאחרונה .בשלב זה עומדות ההמלצות כמובן בנקודה
הבעייתית ביותר בדרכן ליישום – שלב התקצוב.
אנו מרשים לעצמנו ,בשלב זה ,להעריך כי בסופו של דבר
יאושר תקצוב החיסון נגד וירוס הפפילומה ,אם במסגרת
התוכנית הרב שנתית ואם במנותק ממנה ,וזאת משתי
סיבות עיקריות :ראשית ,לחברה המשווקת את חיסון
הגארדאזיל בארץ ( )MSDשדולה חזקה מאוד ,והיא
פועלת כבר כיום ,ותמשיך לפעול אף ביתר שאת בעתיד
להכנסת החיסון לסל התרופות .מעבר לכך ,בניגוד
לתנועות מחאה של הורים הרווחות בחלק ממדינות
המערב ,וארצות הברית בראשן ,אנו צופים כי בישראל
ניתקל דווקא בשדולת הורים רחבה שתתמוך בחיסון .כבר
כיום ,כחודשיים לאחר השקת החיסון בישראל ,אנו עדים
לעובדה כי הורים רבים דאגו לרכישת חיסון לבנותיהם,
עוד טרם אושר החיסון סופית ,כאשר נדרש לכך אישור
על פי תקנה  29לתקנות הרוקחים (תכשירים) ,תשנ”ו-
 .1986על אף הבעיות הכרוכות במימון החיסון ובהכנסתו
לתוכנית חיסוני השגרה ,נראה כי המלה האחרונה בנדון
תהיה כנראה של ההורים ,והחלתו השגרתית תאושר.
סיכום ומסקנות
החיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי נחשב לפריצת
דרך לחיסול תופעת הסרטן והשינויים הטרום סרטניים
בצוואר הרחם ,ולמניעת הופעת יבלות על אברי
המין ,הנגרמים על ידי וירוס זה .חיסון זה הוא מיוחד
וראשון במינו .בטיחות החיסון ויעילותו נבדקו ונמצאו
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כמספקות ,ומלוות בתופעות לוואי מעטות .עם זאת,
צורת ההעברה של הוווירוס קשורה לקיום יחסי מין ,כך
שסכנת ההדבקה אינה כללית כי אם תלויה בפעילות
מינית .תפוצת הווירוס ושכיחות המחלות הקשורות ,בו
שונה במקומות שונים בעולם.
מן הפן הרפואי יש הצדקה להמליץ על מתן החיסון ,כיוון
שפריצת דרך טיפולית זאת ,היא הדרך הראויה למניעת
מחלה בה התחלואה והתמותה ניכרים .יחד עם זאת צריך
להדגיש שהפתרון שהחיסון הנוכחי מציע אינו מושלם,
ובמקביל יש צורך בהמשכת תוכניות הסינון והגילוי
המוקדם הקיימות .עובדה זו מגבילה את התועלת
האישית מהחיסון לנשים אשר תחוסנה ומצמצמת
משמעותית את התועלת הכלכלית הציבורית הצפויה
מהחיסון.
בהיבט של עלות-תועלת נראה כי אין במדינות העולם
המערבי מקום להטיל את עלויות החיסון על הקופה
הציבורית .הדבר נכון עוד יותר בישראל ,בה התחלואה
והתמותה נמוכות משמעותית ,ותוכניות הסקירה,
המעקב והטיפול מצליחות וזולות יחסית.
לכאורה ראוי היה כי מדינת ישראל תימנע מהחלת חיסון
גורף של כל אוכלוסיית הנערות ,ולחילופין תשקיע את
מרב המאמצים באיתור קבוצות סיכון וחיסונן .מן הראוי
היה לשקול גם חיסון נערים הנמצאים באותן קבוצות
סיכון ,ולהרחיב את החשיבה המערכתית בכיוון ביטויי
מחלה נוספים אותם עשוי החיסון למנוע .במקביל רצוי
להגביר את מודעות הציבור באמצעות תוכניות חינוך
והסברה בנושאים הקשורים לדרכי ההדבקה בווירוס
הפפילומה האנושי ,איתור המחלה ,המעקב אחריה
והטיפול בה ,ולהבהיר כי אין החיסון מייתר תוכניות
מעקב ואיתור אלו.
למרות כל אלה נראה כי בסופו של דבר ,חוסר הכדאיות
הכלכלי בהחלה גורפת של החיסון יתבטל מול לחץ של
גופים מעוניינים ,ואף יותר מכך בלחץ ארגוני הורים,
שצפוי כי יתמכו בהחלתו הגורפת .כך או אחרת ,מן הראוי
לדחות את הכללת החיסון נגד  HPVבתוכנית חיסוני
השגרה ,לפחות למספר שנים ,הן לצורך הכרת סיכוניו,
והן מתוך ציפייה להוזלה משמעותית של עלות החיסון,
אשר יגביר את כדאיותו הכלכלית.
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להכניס את האתיקה לרשומה  -תולדותיה של הצעה לאנמנזה אתית

*

יורם צ .צדיק

**

תקציר
טאובר ( )2006 ,2002b ,2002aהציע להוסיף לרשומה הרפואית מדור בשם  ,Ethical Concernsבו יציין הצוות המטפל
מידע פסיכו-סוציאלי וערכים ( )valuesשל המטופל ושל המטפלים .הצעתו לא זכתה להד רב בספרות המקצועית .בעקבות
טאובר הציע אלרֹעי ( )2007להוסיף “אנמנזה אתית” לתיק הרפואי .המאמר מתאר את ההצעות לאנמנזה אתית ודן
בסיבות למיעוט הדיון בהן בספרות המקצועית ,ולאי-יישומן בשטח :התנגדות משיקול כלכלי של לחץ זמן של המטפלים;
טענה כי הנושאים שבהצעת טאובר מקוימים ממילא בחוק (מסירת מידע למטופל על אבחנות וטיפול) ,נהלים (מסירת
מידע לבני משפחה) או באיסוף מידע פסיכו-סוציאלי המקובל בתחום; הקושי להגדיר תפיסות ערכיות של כל חברי הצוות
המטפל; וגישה בפן של רפואה מתגוננת ,החוששת להעלות נושאים מתחום האתיקה .לא ברור אם הדרך להעלות את
המודעות לנושאי אתיקה היא על ידי הוספת מדור נפרד לרשומה .נראה שהכנסת שינויים בתיק הרפואי בתחום האתיקה
צריכה להיעשות תוך שיתוף הצוות המטפל בבתי החולים ובמרפאות ,בהתאמת השאלות לנושאים קליניים שונים ,יחד עם
הסברת חשיבות הנושא למטופלים ולבני משפחותיהם.
מילות מפתח :אתיקה מקצועית ,אנמנזה אתית ,רשומה רפואית
* המאמר מוקדש לזכרו של פרופסור גדעון אלרֹעי ,אדם ורופא למופת ואיש אתיקה ,שנפטר ב.31.3.2007-
** פסיכולוג קליני בכיר ,חטיבה פסיכיאטרית ,מרכז רפואי רמב”ם; מנהל הפורום ל”אתיקה מקצועית” באתר “פסיכולוגיה עברית”.

מבוא
רשומה רפואית אמורה להכיל את כל הנושאים הקליניים
הרלבנטיים .מבנה הרשומה אינו רק משקף את סוג
הטיפול שיינתן ,אלא גם משפיע על סוג הטיפול שיינתן.
הרשומה הרפואית מספרת את סיפור המחלה (ההפרעה,
הבעיה ,הגופנית ו/או הנפשית) ,אך הסיפור הזה איננו
שלם ,ויש לכלול בו גם את הסיפור של המטופל.

התיק הרפואי עושה הבנייה של החשיבה הקלינית.
הרופאים אוספים מידע על פי הפרקים המופיעים
ברשומה .לדעת טאובר ,אם נושאי האתיקה יופיעו בתיק
הרפואי והשאלות תשאלנה ,המידע ייאסף.
ההצעה של טאובר

בשנת  2002העלה טאובר 1,2טענה כי ברשומה הרפואית
חסרה התייחסות שיטתית לנושאי אתיקה וערכים .לדעתו
הידע המדעי הרפואי מהווה רק אלמנט אחד במבנה זה.
אמונות דתיות ,היסטוריה אישית של המטופל ,אישיותו,
ערכיו של המטופל – כל אלה הם אלמנטים המשפיעים
על ההחלטות בקשר למטופל.

טאובר הציע להוסיף לרשומה הרפואית פרק בשם
” ,“Ethical Concernsכותרת רב משמעית ,שניתן
לתרגם כ”עניינים אתיים”“ ,נושאים אתיים” או “דאגות
אתיות” .במילה  ethicalהכוונה של טאובר היא לכל
אותם נושאים הקשורים להחלטות הקשורות לערכים
( .)decisions value-basedלדעתו יש להתייחס
ולרשום את כל התפיסות הערכיות המשפיעות על
החלטות המטפלים ביחס למטופל.

ללא קשר למאפיינים הספציפיים של המטופל ,תמיד
יש להתייחס לערכים של המטופל .כמו כן ,על המטפלים
להיות מודעים לאפשרות שהערכים המנחים אותם
עלולים להיות בקונפליקט עם ערכי המטופל.

טאובר רואה את נטיית הרופאים בכיוון התנהלות
כטכנוקרטים כלא רצויה .ולדעתו רפואה טובה יותר,
או אתית יותר ,נעשית כאשר הרופא מכיר את המטופל,
את אישיותו ,את ערכיו ,את ההיסטוריה האישית
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והמשפחתית שלו .טאובר מודע לכך שבמקרים רבים
נוספה גם אנמנזה פסיכו-סוציאלית .בהצעתו הוא
מוסיף את נושא הערכים ( )valuesלצד המידע הפסיכו-
סוציאלי.
טאובר מודע לעובדה כי ברוב המקרים אין דילמות אתיות.
הוא מצטט סקר שנערך על ידי לו ושרדר 3,שבדקו תיקים
בבית חולים כללי ומצאו שב 12%-מהתיקים התגלו
דילמות אתיות שלא זוהו על ידי הצוות המטפל .טאובר
מציין כי יש מספר נושאים ברפואה ,כגון החלטות על סיום
החיים ,הוראות החייאה ,צוואות בחיים ,בקשות לניתוח
שלאחר המוות ,בהם גובשו נהלים ברורים ולכן אין בהם,
לדבריו ,דילמות אתיות בלתי מזוהות .לעומתם ,יש לדעת
טאובר נושאים כגון השתלת אברים ,הפריה חוץ גופית
והפלות ,אשר בהם ערכים ודילמות אתיות מהווים חלק
מרכזי ואינטגראלי בתהליך קבלת ההחלטות הקליניות.
לדעתו אין לכלול נושאים אלה במדור אותו הוא מציע.
הצעת טאובר מתייחסת לתיק הרפואי בטיפול הרפואי
4
היומיומי (.)day-to-day practice of medicine
בדיקת הערכים אינה של המטופל בלבד ,אלא גם של
ערכי המטפל .זה ,לדעת טאובר ,ההיבט הרדיקלי ביותר
1
בהצעתו.
הצעה ברוח דבריו של טאובר על הוספת “אנמנזה אתית”
לתיק החולה ,הובאה על ידי פרופסור גדעון אלרעי ז”ל,
ששימש כנציב פניות מטופלים במרכז הרפואי רמב”ם ,ב”קול
.
האיכות” 5,איגרת ִמנהלת האיכות במרכז רפואי רמב”ם.
על הרציונל ל”אנמנזה אתית” כותב אלרעי:
מטרתה של האנמנזה האתית לקבל
מידע והנחיות מהחולה איך לנהוג בקשר
למידע על מחלתו וקבלת החלטות.
חוק זכויות החולה  1996אינו מתייחס
כלל לבני המשפחה כך שאין להם
מעמד משפטי .לעומת זאת ,הנוהג הוא
שמחלתו של אדם היא לרוב קניין של
המשפחה הקרובה .רוב המטופלים אינם
דואגים מבעוד מועד לבטא לידי מי היו
רוצים למסור קבלת החלטות רפואיות
במידה והדבר ייבצר מהם.
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האנמנזה האתית משרתת את
האוטונומיה של החולה בזאת שהיא
מנהירה איך ינוהל המידע על מחלתו
שהוא “רכושו הבלעדי של החולה”,
ואיך תנוהל קבלת ההחלטות הרפואיות
במקרים בהם נבצר ממנו לשלוט בהם.
את האנמנזה הזו יש לקחת ברגישות
שמתאימה למצבו הקליני של החולה
ולמידת נכונותו להתבטא בפרטים
רגישים אלו .יש לתעד בכתב איזה פרטים
לא נלקחו ,ומדוע.
אין האנמנזה האתית באה במקום
הוראות החוק .מטרתה העיקרית היא
לתת ביטוי לאוטונומיה של החולה.
את האנמנזה האתית יש לכתוב בסוף
הפרק של קבלת האנמנזה הרפואית
המקובלת ולכלול את פרטיה החשובים
בסיכום רישום קבלת החולה.
טאובר הביא הצעה עקרונית ,וציין שבמצבים קליניים
שונים שאלות שונות הן מרכזיות .אלרעי  5מפרט את
הנושאים שלדעתו צריכה האנמנזה האתית לכלול:
א .תיאור היחסים המשפחתיים של
החולה ,תוך התייחסות בעיקר לבני
המשפחה הבאים:
הורים ,בן/ת זוג ,ילדים ,אחים/יות,
משפחת בן הזוג ,אחרים [משפחה
מורחבת כגון דודים ,בני דודים וכד’,
חברים ,עמיתים בעבודה וכד’]
ב .מהי דתו של החולה ועד כמה דתו
ומנהגיה קובעים את התנהלותו בחייו
היומיומיים.
ג .מידע לאחרים  -למי מהאמורים לעיל
מותר למסור מידע ולמי אין למסור
מידע .האם יש מי מהם שאין לדבר איתו
על מחלת החולה? האם יש מישהו נוסף
שיש לאפשר לו לקבל מידע אודות
החולה?
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ד .מסירת מידע לחולה  -מה הוא מצפה
מהצוות המטפל?
ה .אבחון  -האם היה מבקש שבכל שלב
יתנו לו פרטים :על הבדיקה? על סיבוכי
הבדיקה? על כל תוצאות הבדיקה?
ו .טיפול  -האם היה מבקש שבכל שלב
יתנו לו פרטים :על הטיפול? על סיבוכי
הטיפול? על כל תוצאות הטיפול?
פרוגנוזה?
ז .האם הוא רוצה שיהיה מי שהוא
מהמשפחה נוכח במסירת מידע זה
ח .הסכמה  -מי יכול לשמש לחולה כפה;
את מי החולה היה רוצה למנות להחליט
בשבילו [“דמוי אפוטרופוס”]

היא בעייתית .הם מדגישים שכמעט בכל נושא קליני
מעורבים נושאים הנוגעים באתיקה ,והעברת נושאי
האתיקה למדור נפרד ,יעודד גישה מינימליסטית.
לדעתם יש חשיבות להגברת המודעות והרגישות לנושאי
אתיקה וערכים בקרב המטפלים .להשגת מטרה זאת יש
להשקיע יותר בחינוך ובמתן חיזוקים במהלך הלימודים,
ובמהלך הפרקטיקה הקלינית.
במכתב תשובה מסכים טאובר 7לדברים על הצורך
בהעלאת מודעות ורגישות לתחום האתיקה ,אבל הוא
מדגיש גם את הצורך לזהות שאלות מוסריות וערכיות,
ואחר כך לעזור למטופלים להגיע לתשובות אחראיות.
לכך נועדה הצעתו ,והוא מסכים שיש לדון בה ולשפרה.

טאובר מביע חשש מהתנגדות להצעתו בשל שיקולים
כלכליים .הטענה עלולה להיות שהצוות הרפואי עובד
בלחץ זמן ,ונדרש לשמור על רשומה מלאה באופן שוטף,
בד בבד עם קבלת ההחלטות והעבודה הקלינית ,ואינו
פנוי לאסוף באופן קבוע מידע נוסף בנושאים אותם
מציע טאובר .טאובר טוען שאם הצעתו תתקבל ,ותהיה
הכרה בחשיבות המידע הזה ,הזמן הדרוש לאיסוף המידע
באופן שוטף – יובנה לתוך סדר היום של הצוות הרפואי.

במכתב נוסף לעורך ,מביע באומגרטנר 8ביקורת על כי
טאובר מציע שלא לכלול במדור של Ethical Concerns
נושאים כהשתלות ,הפריה מלאכותית והפלות .טאובר
משיב שנראה לו כי מדובר באי הבנה :המלצתו לא לכלול
נושאים אלה באה לא משום שאין בהם דילמות אתיות,
אלא להיפך  -בנושאים אלה מעורבים נושאים של
ערכים ( ,)valuesועולות דילמות אתיות ברורות ,ואילו
הוא התכוון לקדם את הנושאים האתיים היומיומיים,
“הרכים” יותר .טאובר פרסם מאמר נוסף 4על הצעתו
בכתב עת העוסק בביו-אתיקה בשנת .2006

טאובר  3טוען:

דיון

"I advocate the Ethical Concerns
section of the medical record as a
means to better ground an ethical
medicine" (p. 13).

התייחסויות להצעה של טאובר
מאמריו של טאובר פורסמו בכתב עת לרפואה פנימית
2
בארצות הברית 1ובכתב עת רפואי כללי בישראל
(בשנת  .)2002לבד מהתייחסותו של אלרעי ז”ל ,לא
זכתה הצעתו של טאובר להד ניכר בספרות הרפואית או
בספרות העוסקת באתיקה רפואית .למאמרו הראשון
היו שני מכתבי תגובה למערכת העיתון בארצות הברית.
במכתב למערכת מביעים דרמר ,וייט ושוסטר  6ביקורת
על ההצעה .לדבריהם הוספת חלק נפרד בנושאי אתיקה
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מדוע כמעט ולא זכתה הצעת טאובר להד ולדיון בין אנשי
אתיקה ורפואה ,ולא הגיעה ליישום בשטח?
טאובר העלה את האפשרות שההתנגדות תבוא
משיקולים כלכליים הנובעים מלחץ הזמן בו עובדים
הצוותים הרפואיים ,ומן הקושי שבהוספת מידע באופן
שוטף לתיק הרפואי .
נראה שלא זו הסיבה העיקרית לאי ישום הצעות טאובר,
שהרי חלקים ניכרים מהצעותיו מצויים זה מכבר בגיליונות
רפואיים .ניתן לראות שהנושאים שמציע טאובר ,כפי
שהם מוצגים גם על ידי אלרעי ,עוסקים בשלושה תחומים
עיקריים :במידע פסיכו-סוציאלי ובשאלות של מסירת
מידע ,או אי מסירתו ,למטופל ולבני משפחתו.
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להכניס את האתיקה לרשומה

טאובר מבקר את המודל הביו-רפואי ומדגיש את הצורך
באימוץ המודל הביו-פסיכו-סוציאלי ,שהוצע עוד
בשנת  1977על ידי ג’ורג’ אנגל 9.הגישה הביו-פסיכו-
סוציאלית מקובלת מאוד ברפואה ,ומתוארת בכתבי
עת 10ובספרים 11העוסקים בתחום זה .הצורך בהערכה
פסיכו-סוציאלית מקובל היום במחלקות בתי החולים,
והיא נעשית באופן קבוע בידי עובדים סוציאליים ,שהם
חלק בלתי נפרד מצוותי מחלקות בתי החולים הכלליים.
מודל זה הוא גם המודל המוביל בתחום בריאות הנפש.
הוספת מידע פסיכו-סוציאלי לרשומה נעשה באופן
קבוע ,ללא קישור לתחום האתיקה.
מסירת מידע למטופל אודות האבחנה והטיפול – הוגדרה
בארץ כחובה במסגרת הליך קבלת ההסכמה מדעת ,בחוק
זכויות החולה 12.מסירת מידע לבני משפחה הוסדרה
בארץ בנוהל שהוצא על ידי מנכ”ל משרד הבריאות לכל
בתי החולים 13 ,ולכן אין צורך במדור מיוחד לאתיקה
לעניין זה.
אלרעי מציע לברר עם החולה את מי היה רוצה למנות
להחליט בשבילו (“דמוי אפוטרופוס”) .בפרקטיקה
היומיומית של מרפאות ובתי חולים לא סביר שבכל
טיפול שיגרתי ,ואף ניתוח לא מסובך ,יעלה הצוות המטפל
שאלות על מועמדים אפשריים לשמש כאפוטרופוסים,
במידה שהמטופל יאבד את יכולת ההחלטה שלו .שאלות
כאלה עלולות לעורר אצל המטופלים התנגדות לטיפול
מחשש שמא הטיפול או האשפוז טומנים בחובם סכנות
ניכרות .אלרעי עצמו מציין 5ש”את האנמנזה הזו יש
לקחת ברגישות שמתאימה למצבו הקליני של החולה
ולמידת נכונותו להתבטא בפרטים רגישים אלו” .ייתכן
שברוח דבריו של טאובר ,יש צורך בבחירת שאלות
רלבנטיות למצבים קליניים שונים.
טאובר מציע לכלול בפרק ה”Ethical Concerns”-
לא רק את התפיסות הערכיות של המטופל ,אלא גם
את התפיסות הערכיות של המטפל ,וזה לדעתו ,ההיבט
הרדיקלי ביותר בהצעתו .מהתייחסותו עולה שנושא
הערכים הוא נושא רגיש מאוד .נראה שיש ערכים
המקובלים על הצוות המטפל ,רופאים ,צוות סיעודי
ואנשי צוות פרה-רפואיים ועל הקהילה המקצועית ,ואין
טעם לרשום אותם ברשומה.
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בנוסף ,עולה השאלה עד כמה משפיעות התפיסות
הערכיות של המטפלים על הפרקטיקה הקלינית,
המוכתבת ,ממילא ,על ידי מסגרת של חוקים ותקנות.
ייתכן שהדיון בערכים של המטפלים איננו משפיע וחשוב
במקרים “הרגילים” ,אלא במקרים ה”חמורים” יותר
(כגון הארכת חיים ,השתלות והפלות) ,בדיוק אותם
הנושאים שטאובר המליץ לא לכלול במסגרת האנמנזה
האתית.
היות ומדובר בצוות מטפל הכולל רופאים ,צוות סיעודי
ואנשי צוות פרה-רפואיים – יהיה ,על פי טאובר ,צורך
להגדיר את הערכים של כל אחד מאנשי הצוות ,וזה הופך
למשימה מורכבת ולא סבירה.
בהנחה שברוב המקרים אין דילמה אתית ,עולה השאלה
האם מדור נוסף בשם ” “Ethical Concernsומילוי
פרטים ,כפי שמציע טאובר ,אכן מקדם את החשיבה
האתית .הכללת פרק קבוע ברשומה ,הנקרא “עניינים
אתיים” או “דאגות אתיות”  -עלול לעורר חשש מתביעות
ולגרום להתנגדות בעידן של “רפואה מתגוננת” .
ייתכן שהצעת טאובר להכניס נושאים אלה תחת
הכותרת ” “Ethical Concernsמכבידה ומיותרת.
ייתכן שיש לשמור את נושאי האתיקה ככללים מנחים,
להעלאת מודעות בעבודה הקלינית ובחינוך הרפואי,
ולדיון בדילמות אתיות  ,כאשר הן מתעוררות.
נשאלת השאלה מהי הדרך הטובה והיעילה להכניס
שינויים או להוסיף מדורים ברשומה הרפואית .בעבודתה
של גילה יעקב בנושא “היבטים אתיים בטיפול בחולה
האונקולוגי הזקן” 14היא מדגישה:
“מניסיוני ביישום שינויים במערכות
ארגוניות רפואיות ואחרות לא מספיק
להוסיף רשימת שאלות באנמנזה
הרפואית ...על מנת לקדם את שיתוף
המטופל בקבלת החלטות יש להתארגן
באופן מערכתי .התארגנות זו כוללת
השתלמויות לצוות המטפל אודות
החשיבות האתית שיש לשיתוף
מטופלים לקידום כבודם והאוטונומיה
שלהם .בנוסף ,יש לקיים פעולות הסברה
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אתיקה במדע ובמשפט

בקרב מטופלים  ...ובני משפחותיהם ביחס
לחשיבות דעתו של המטופל ולהסכמה
משותפת אודות שאלות אתיות( ”...עמ’
.)128
יעקב ממליצה לשתף בתהליך גם את רופאי המשפחה.
לדעתה ,בירור נושאי האנמנזה האתית שייעשה על ידי
דמות המוכרת למטופל ולבני-המשפחה לאורך זמן,
יאפשר למטופל להביע את רצונו הכן .יעקב מתארת
את המרפאה הקהילתית כמקום שבו האווירה נוחה ,אך
גם בה יש לחץ זמן ,ומשום כך לא ברור עד כמה רופאי
המשפחה יסכימו ליטול משימה נוספת כזאת על עצמם.

הצעותיו של טאובר דנות בשאלה מהי הדרך הטובה
להעלאת המודעות לנושאים אתיים בפרקטיקה הקלינית.
טאובר ,שרצה להביא לכך על ידי הוספת מדור נפרד
לרשומה ,ציין שבמצבים קליניים שונים שאלות שונות
תהיינה דומיננטיות ,ולכן הנושא דורש המשך ליבון ודיון
ושיתוף המטפלים והמטופלים .המאמר הנוכחי יכול
לקדם המשך דיון כזה.
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השיח על השכפול הגנטי בראי ספרו של אלדוס האקסלי "עולם חדש מופלא"

השיח על השכפול הגנטי בראי ספרו של אלדוס האקסלי “עולם חדש מופלא”
יהודית ברקת

*

תקציר
יכולת האדם ליצור בן אנוש באמצעים מלאכותיים היא מושכת מאוד מצד אחד ,ומעוררת פלצות מצד אחר .מאז פרסום
דבר שכפולה של הכבשה דולי בשנת  ,1996עלתה סוגיית השכפול הגנטי לסדר היום הציבורי .מאמר זה בוחן את מקומו
של הספר “עולם חדש מופלא” שפורסם בשנת  1932בשיח העוסק בשכפול גנטי .לספר זה ,שנכתב כרומן ,מקום מרכזי
בהגדרת השיח הציבורי ,הפוליטי והאזרחי בנושאי שיבוט ואאוגניקה (השבחת האיכות התורשתית של האדם).
המאמר פותח בתיאור ההיסטוריה של שיבוט וההתייחסות ַלנושא בעולם ובישראל .בהמשך נדונות סוגיות שונות בשיח
החברתי והפוליטי העוסק בשיבוט ,בראי ספרו של האקסלי .לאחר מכן מוצגות ונדונות תחזיותיו של האקסלי בראי
המציאות ,ובסיום מובאים ההיבטים היישומים של סוגיית השכפול הגנטי.
האקסלי הותיר אחריו תובנות בסיסיות המשמשות כיום את בני האדם ,ומושרשות באופן לא מודע גם בקרב מי שלא
קראו את ספרו .בעולם המודרני ספרו של האקסלי מייצג את הקוטב הקיצוני בשיח העוסק בשיבוט .גם אם האנושות
אינה צועדת באופן עיוור לעבר תחזיותיו ,חשוב שספרו ימשיך לעמוד לנגד עינינו בעת דיון בנושאים האלה.
מוצע כי הדרג הפוליטי יקבע את המותר ואת האסור בנושא השיבוט תוך שיקול זהיר ובחוכמה .בד בבד מומלץ לצאת
מתחומי גבולות המדינה הבודדת ,ולנסות לבנות מעין אמנה כלל-עולמית שתתבסס על מצרף דעות של אנשי מקצוע,
פוליטיקאים ואנשי רוח ,ובה יוסכם על גבולות המותר והאסור בשיבוט .גבולות אלו יהיו נתונים לשינוי ולעדכון בהתאם
לנסיבות .את תחזיותיו של האקסלי ראוי להשאיר בתחום דפי הרומן בלבד.
* דוקטורנטית בחוג לחינוך רפואי ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון
מילות מפתח :שיבוט ,השבחה ,הנדסה גנטית ,תאי גזע

מבוא
שנים רבות חלפו מאז שביקש הנסיך הקטן מהטייס

שמטוסו התרסק במדבר סהרה “אנא...צייר לי כבשה!”,
ועד שכבשה אחרת גרמה לסערה בעולם בכלל ,ובקרב
מדענים בפרט .דולי  -היונק הראשון ששובט מתא
כבשה בוגר ,ולא עוברי ,לאחר שעבר התמחות  -גרמה
להתפתחות דיון ציבורי בסוגיית השכפול הגנטי.
הידיעה בדבר שכפול דולי הובילה לתגובות קיצוניות
בעולם .מצד אחד הציבור נחשף לתסריטים של שיבוט
מסיבי של בני אדם ,ומצד אחר אנשי מדע הביעו את
דאגתם לאפשרות של עצירת המחקר והפיתוח של נושא
זה ,אשר עשוי לתרום לשינוי פני הרפואה .המתנגדים
לשיבוט הניפו שוב ושוב את ספרו של האקסלי “עולם
 אנטואן דה סנט-אכזופרי ,הנסיך הקטן ,הוצאת עם עובד (.)1993
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חדש מופלא” שפורסם בשנת  1932כאות אזהרה למה
שעלול לקרות אם ימשיך העיסוק המדעי בשיבוט.
הספר נפתח בתיאור מפעל גדול “לייצור” עוברי אדם,
בו מופרות ביציות אנוש בשחלות חוץ-גופיות להן
ניתן טיפול מיטבי .הביציות המופרות גדלות בצורה
מפוקחת והופכות לעוברים בשיטת ייצור המונית .לאחר
הלידה שיטות גידול הילדים כוללות סוגסטיה ,היפנוזה
ושיטות התניה .באמצעות מיון הביציות לקבוצות
בעלות מאפיינים תורשתיים ידועים מראש ,מושגת
חברה יציבה לחלוטין .בתחתית הפירמידה נמצאים בני
אנוש מסוג ֶאפסילון (בלשונו של האקסלי  -קבוצות
בוקנובסקי) .אלה הם תאומים משוכפלים (עד 96
תאומים גנטיים זהים) שהביציות שלהם עוברות תהליך
הגבלה בתצרוכת חמצן .הגבלה זו גורמת בהם רמת פיגור
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המגבילה אותם לעבודת כפיים מונוטוניות .מילדותם
הם מותנים להסתייג מהנאות חיים לא פרודוקטיביות,
כגון ספורט או עיסוק בפרחים ,ולאהוב רק את עבודתם.
בראש הפירמידה נמצאים בני אנוש מסוג ָאלפא .כל
אחד מהם נוצר מביצית אחת ללא שכפול .הם עוסקים
במלאכות חופשיות ,שבראשן מדע ושלטון .כדי לשמור
על רמת הסיפוק של בני החברה ,נקבעה פתיחות מינית
המאפשרת לקיים יחסי מין מן הילדות ,ללא הפרעה
וללא מחויבות לבן זוג ספציפי .כמו כן מחולקות בשעת
הצורך גלולות ה”סומא”  -סם מהפנט ,המשכיח לשעות
מספר את צרות היום-יום.
מבין תחזיותיו של האקסלי ,המאמר מתמקד בסוגיית
השיבוט בכלל ,ובשכפול הכבשה דולי בשנת  1996בפרט.
נבחן מקומו של הספר “עולם חדש מופלא” שפורסם
בשנת  1932בשיח הציבורי ,הפוליטי והאזרחי בנושאי
שיבוט ואאוגניקה .לספר זה ,שנכתב בשעתו כרומן,
מקום מרכזי בהגדרת השיח .ואולם מלבדו נכתבו יצירות
ספרותיות נוספות הנחשבות כקלאסיות ,המזהירות בפני
האימה שביצירת אדם בידי אדם ,כגון “פרנקנשטיין” פרי
עטה של מרי שלי.
ההיסטוריה של שיבוט  -מסיפור יעקב ולבן ועד דולי
תהליך ההשבחה היה במשך אלפי שנים תהליך של ניסוי
וטעייה .הוא התבסס בדרך כלל על דעות קדומות והיה
אפוף מסתורין .סיפורם של יעקב ולבן הוא דוגמה
לכך .יעקב הציע לחותנו לבן לטפל בעדרי הכבשים שלו,
ובתמורה לקבל את כל הצאצאים השחורים שייוולדו.
לבן הטיל ספק בשפיות דעתו של יעקב ,משום שבעדרו
של לבן היו רק כבשים לבנות ,ומכבשים לבנות ייוולדו
תמיד צאצאים לבנים .ואולם ,יעקב הצליח לשנות את
הרכב צבעי הצמר של העדרים שבטיפולו בעזרת פעלולים
שעשה במקלות ,ליד שוקת המים“ .ויקח לו יעקב ,מקל
לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות ,מחשוף
הלבן אשר על המקלות .ויצג את המקלות אשר פיצל
ברהטים ,שקתות המים ,אשר תבואנה הצאן לשתות

לנוכח הצאן ,וייחמנה בבואן לשתות”.

 בראשית ל.
 בראשית ל ,ל"ז-ל"ח.
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פירוש פשט מלמד שבתקופתו של יעקב האמינו שבעזרת
נפנוף בזרדים בפני כבשים הרות ניתן לשנות את צבע
הוולדות שלהן .אך לפי הדרש ,הזרדים ,השוקת והנפנוף
הם אחיזת עיניים ,שבעזרתה הצליח יעקב להסיח את
תשומת לבם של לבן ובניו מהמקום שבו נעשו זיווגים
מבוקרים לפי שיטה שגילה מלאך ה’ ליעקב בחלום .גם
הפירוש הליברלי הזה אינו מסתיר את העובדה שעקרונות
ההשבחה לא הובנו כראוי בתקופה ההיא.
אחת הדוגמאות הראשונות לאאוגניקה בחברה האנושית
הייתה בספרטה .ההיסטוריון היווני פלוטרכוס סיפר כי
ראשי העדה או זקני השבט ,נהגו לבדוק כל יילוֹד שנולד,
ואם הוא נראה להם חולני או בעל מום הם השליכו אותו
מסלע האפוטתי .אחת הדרכים לבדוק את חוסנם של

התינוקות הייתה טבילה במי קרח או בשתן.
גם אאוגניקה מונעת הייתה מוכרת משחר הימים ,בייחוד
בבחירת בני זוג .לדוגמה ,במסכת בכורות נאמר“ :גבוה
לא ישא גבוהית ,שמא יצא מהן תורן .ננס לא ישא
ננסת ,שמא יצא מהם אצבעוני .לבן לא ישא לבנה ,שמא
יצא מהם בוהק ,שחור לא ישא שחורה שמא יצא מהן
טפוח” .רק במאה התשע-עשרה התפתחו התיאוריות
המדעיות הראשונות שניסו להסביר כיצד חלים שינויים
בתכונות תורשתיות .ז’אן בפטיסט דה למארק ,נטורליסט
צרפתי שפיתח תורה הנושאת את שמו למארקיזם ,טען
כי תכונות שנרכשות במשך חייו של אורגניזם חי יכולות
לעבור לצאצאיו .צ’ארלס דארווין העמיד כנגדה תיאוריה
לפיה אורגניזמים משתנים בתהליך של אבולוציה אגב
ברירה טבעית .הקו המנחה של תהליך האבולוציה הוא
המאבק על מקורות המחייה .במאבק הזה שורדים רק
הזנים החזקים ביותר ,החכמים ביותר והסתגלנים ביותר.

השורדים יעבירו את תכונותיהם הטובות לצאצאיהם.
גם פרנסיס גלטון וקרל פירסון בחנו את תופעת
האאוגניקה בזמן החדש .גלטון ,חוקר אנגלי ,גילה תופעה
בשם “הצטופפות משפחתית” ,לפיה תכונות מסוימות
וייחודיות ,כגון כישרון מוזיקלי או מחלה ממארת,
 דן גראור ומינה גראור ,אאוגניקה ,השבחת האיכות התורשתית של
האדם ,משרד הביטחון הוצאה לאור (.)1992
 משנה ,בכורות מ”ה ,ב.
 דן גראור ומינה גראור ,ראו הערה .4
 נגהי קג’טי ,צארלס דרווין אבולוציה והשפעות היסטוריות .הורד מאתר
האינטרנט .www.e-mago.co.il
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השיח על השכפול הגנטי בראי ספרו של אלדוס האקסלי "עולם חדש מופלא"

מופיעות במשפחות מסוימות בתדירות העולה על
הצפוי .לפיכך הוא הסיק מסקנות חברתיות שניתן ליצור
גזע אנשים מחונן ביותר ,בתוך דורות מספר ,באמצעות
עידוד נישואים מתוכננים בין אנשים מוכשרים .פירסון,
תלמידו של גלטון ,טען שיש להתבסס על רביה סלקטיבית
כאמצעי היחידי להשגת שיפור האיכות השכלית של
החברה .הוא הוסיף שאם אומה תימצא כשירה פחות
מאשר אומה מתחרה ,היא לא תשרוד במלחמת הקיום.
אחד הבודדים שהבינו את הסכנות הטמונות בתיאוריות
החברתיות של גלטון ופירסון היה אלדוס האקסלי .הוא
הביא את רעיונותיו האאוגניים של פירסון לידי קיצוניות
ברומן האוטופי “עולם חדש מופלא” .הספר פורסם
לראשונה בשנת  ,1932ערב עליית היטלר לשלטון .בספר
חזה האקסלי בדייקנות מקפיאה את זוועות העתיד
בגרמניה הנאצית .בארצות-הברית היו נבואותיו של
האקסלי חריגות לנוכח הלך הרוח הפרו-מדעי.
ביולי  1996יצאה לאוויר העולם דולי  -הכבשה
המפורסמת ביותר בהיסטוריה .המדענים שעד אז חשבו
שלא ניתן לשבט יצור חי מתא בוגר נדהמו כאשר המאמר
המדעי שהודיע על הצלחת שיבוט דולי התפרסם שמונה
חודשים לאחר ההמלטה .אז שוב עלה לדיון ציבורי ספרו
של האקסלי שהזהיר מפני הדרך ל”עולם חדש מופלא”.
שיבוט בעולם ובישראל
כיום שיבוט אדם מתייחס לשני הליכים טכניים השונים
זה מזה בתכלית ובביצוע .שיבוט רפואי נועד להפיק תאי
גזע מעובר שנוצר על ידי החלפת גרעין תא הביצית בתא
“זר” ,גירוי חלוקתם ,ובכך התרבותם .השימוש בתאי גזע
אלו עשוי לשנות בצורה מפליגה את הרפואה המתקנת
או השיקומית .אולם על כפות המאזניים מונח מעמד
העובר .האם מסתכנים בהפיכת עוברי אדם לחלקי חילוף
לאיברים או רקמות העומדים למכירה? האם לגיטימי
ליצור עוברים שהתפתחותם לא תגיע לגמר? ומי יספק
את הביציות? יצירת מסגרת משפטית קפדנית עשויה
לפתור בעיות אלו ,ולשם כך נדרשים דיונים נוספים.
יש הטוענים ששכפול הוא חיקוי של תהליך המתרחש
 ראו הערה .6
 Wilmut et al., Viable Offspring Derived from Fetal and
Adult Mammalian Cells, Nature, February 27, 1997.
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בטבע .שלושה או ארבעה תינוקות מכל אלף ילודים
הם תאומים זהים הנוצרים מאותה ביצית ונושאים קוד
גנטי זהה וקשר גנטי לשני הוריהם .אין הכרח לפתח את
השיבוט רק משום שהתהליך קורה גם באופן טבעי .אם
לש ֵּבט אדם ,לעוּ ּבר יהיה קשר גנטי רק לאדם
יצליחו ַ
10
שתרם את התא שממנו הוא שובט .
המקווים כי באמצעות שיבוט יוכלו להגשים את חתירתם
הבלתי אפשרית לחיי נצח מחזיקים בתפיסות גנטיות
מוטעות ומסוכנות כאחת .שיבוטי אדם לא יהיו מפלצות,
אך יש להמשיך לבדוק את המניעים העומדים מאחורי
פרויקט זה ,ואת החזון האנושי והחברתי עליו הוא
מסתמך .הטבע מספק לכל פרט זהות גנטית ייחודית.
ויכוח על העושר הטבעי הזה עלול להוביל ליצירת הפרדה
גנטית מלאכותית בין בני אדם בעלי גֶ נו ִֹמים משוּ ָּבטים.
האיסור על שיבוט אנושי הומלץ לראשונה ב”הכרזה
האוניברסאלית על הגנום האנושי וזכויות האדם” שקיבל
אונסקו בשנת  1977ואושר באו”ם בשנת  ,1998והוא
11
בלתי הפיך.
הדתות השונות מתייחסות לשיבוט בדרכים שונות.
הנצרות ,האיסלאם והבודהיזם אינם תומכים בתהליך
או מתנגדים לו ,ואילו היהדות אינה רואה פסול בשכפול
כאשר קיימת הוריה טיפולית ברורה.
הכנסייה הקתולית מתנגדת לשיבוט כיוון שהוא עומד
בניגוד לחוקי המוסר ולערכי קדושת הנישואין והלידה.
לטענת האיסלאם ,תהליך השיבוט מפריד בין תהליך
ההתרבות ליחסים בין בני אדם ולמוסד הנישואין .על
פי הבודהיזם ,שכפול יגרום לקושי בירושת ה”קרמה”
12
(הגורל) ויקשה על תהליך גלגול הנשמות.
גישת היהדות משתקפת בדברי הרבנים הראשיים .הרב
בקשי דורון אמר “כנראה שהקדמה תגיע בסופו של
דבר .לכן ,איננו יכולים לעצור אותה ,ושום חוק לא יוכל
לעצור קדמה” 13.הרב לאו אמר “כל דבר שנועד לריפוי,
כל דבר שנועד לתיקון ,שנועד לשכפול ולשכלול מותר”.
 10איוון ,ווטסון ,שיבוט עוברים ,מעט לעת ,גיליון .97
 11קויצ’רו מטסורה“ ,בעקבות מותה של דולי” ,הארץ .6.8.2003
 12אברהם בן-שושן ויוסף שנקר“ ,שכפול גנטי בבני אדם – הערכת מצב”,
הרפואה  ,135י”ב.)1998( 604 ,
 13ישיבת הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי מספר ,11
 )1997( ,17הורד מאתר האינטרנט של הכנסת ,ערך ועדות.
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ואולם לדעת שני הרבנים ,אין למהר ולאפשר שכפול בבני
אדם בישראל אלא להתיר דיון ציבורי בנושא ולאפשר
14
בשלב הראשון לנושא להתפתח במקומות אחרים.
ההתקדמות המואצת בפיתוח טכנולוגיות גנטיות חדשות
מותיר את החברה ואת המשפט מאחור בניסיונותיהם
לספק פתרונות לשאלות העולות מדי יום .סקירת
החקיקה הקיימת במדינות השונות מצביעה על כמה
מודלים להסדרת השכפול הגנטי וטכנולוגיית ההפריה
המלאכותית.
מודל אחד קובע מנגנון של הסדרה ופיקוח של מועצה
מייעצת לביו-אתיקה .בד בבד נקבעים תנאים לזכאות
לקבלת הטיפולים ונקבעים איסורים על פעולות שונות
באופן כללי .לדוגמה ,מטרתו של חוק ההפריה המלאכותית
בנורווגיה הוא להבטיח שהשימוש בביוטכנולוגיה ברפואה
יהיה לטובת האינטרסים של בני האדם בחברה ,והוא
ייעשה בהתאם לעקרונות של כבוד האדם ,זכויות האדם
והזכות לשלמות אישית ,ללא כל אפליה על בסיס גנטי.
נורווגיה ואנגליה הן בין המדינות הפועלות לפי מודל זה.
מודל אחר קובע רשימה מפורטת של פעולות אסורות
כמו גם עונשים בגין הפרתם .לדוגמה ,החוק הפדרלי
בגרמניה המסדיר את נושא ההפריה מונה את הפעולות
האסורות האלה :איסור של אימהות מפוצלת כתרומת
ביצית והפריה לשם פונדקאות ,מניעת ניסויים שאינם
מיועדים להפריה חוץ-גופית ,איסור על בחירת מין
הילוד ,אלא לשם מניעת מחלות חמורות מוגדרות,
איסור על השינוי המערך הגנטי של התא ואיסור על
שימוש בתאים שהמערך הגנטי שלהם שונה לצורך
הפריה .החוק קובע כי אין לגרום באופן מלאכותי
להתפתחות של עובר שיהיה בעל אותו מידע גנטי
של עובר אחר ( (cloningכגון שכפול גנטי ,יצירת
בן כלאיים ,השתלת עוברי אדם בחיה ולהפך .גרמניה
וקנדה הן בין המדינות הפועלות לפי מודל זה.15

דנמרק ושוויץ הן בין המדינות הפועלות לפי מודל זה.
עוד מודל קובע מנגנון רישוי ופיקוח ,קביעת איסור על
שכפול גנטי לצד איסור על מימון ניסויים שמטרתם
שכפול גנטי של בני אדם .בארצות-הברית נהוג מודל זה.
בישראל המליצה הכנסת למנות ועדת מומחים בין-
תחומית אשר תבחן את מכלול השאלות המתעוררות
בנושא ותחליט על המודל המתאים ביותר למדינת
ישראל .בין מודלים אלה :הטלת איסור גורף על שכפול
גנטי של אדם; איסור רק על שכפול של אדם מלא; משטר
רישוי ופיקוח על ביצוע ניסויים גנטיים בבני אדם בכלל,
וכאלה שמטרתם שכפול גנטי של אדם בפרט .בשנת
 1999נחקק בכנסת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט
אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) ,התשנ”ט .1999-תוקף
החוק הוגבל לחמש שנים – עד יום ה’ באדר התשס”ט,
 1במארס  .2009בשנת  2004שוב נדון חידוש החוק
לתקופה קצובה .ההנמקה לקציבת התקופה ניתנה
בהסכמת שלוש ועדות לביו-אתיקה הפועלות בישראל:
ועדת הלסינקי לניסויים גנטיים בבני אדם של משרד
הבריאות; הוועדה לביו-אתיקה של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים; ועדה ציבורית מקצועית בין-
תחומית למעמד העובר של משרד הבריאות .עם ועדות
אלה נמנים מומחים מתחומי הפילוסופיה ,האתיקה,
המשפט ,הגנטיקה ,הרפואה ,הדת ונציגי ציבור.
השיח החברתי-פוליטי על השיבוט
תפקיד המדען

מודל נוסף משלב בין שני המודלים הקודמים .כלומר,
מוקמת מועצה מייעצת לביו-אתיקה המפקחת ומייעצת
על הנושא ,ובד בבד נקבעים איסורים מפורשים על
עריכת ניסויים שמטרתם שכפול גנטי ויצירת בן כלאיים.

ניתן לזהות בד”ר וילמוט ,האמבריולוג ששיבט את דולי,
קווים דומים לטיפוס המדען נטול הרגשות והצייתן
שבספרו של האקסלי “עולם חדש מופלא” .ד”ר איאן
וילמוט ,איש שקט ונחבא אל הכלים ,הגיע לעולם המחקר
בדרך עקיפה ופנה לשיבוט משום שקיבל הוראה למצוא
16
דרך לייצר בעל חיים בעל תכונות גנטיות מסוימות.
וילמוט עבד בתחום מחקר שימושי ,בתחנת מחקר
שעסקה בגידול בעלי חיים בעיירה רוסלין שבסקוטלנד.
הפרויקט שהוביל לשיבוט דולי התרכז בניסיון לייצר
בעלי חיים ,באמצעות הנדסה גנטית על ידי הוספת גנים
לביציות שזה עתה הופרו .בדרך זאת ניתן ,למשל ,להוסיף

 14ראו הערה .12
 15גלי בן-אור“ ,השכפול הגנטי וטכנולוגיית ההפריה המלאכותית”.2004 ,

 16איאן וילמוט ,קית’ קמפבל עם קולין טאגד’ ,הבריאה השנייה ,מטר
(.)2001
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גן של חלבון ,כגון אינסולין ,לתאים של כבשה ולשנותה
באופן בו הגן יימצא בתאי עטין שעה שהכבשה תפיק חלב.
התוצאה תהיה כבשה המייצרת אינסולין בחלב שלה.
כך ,שיבוט דולי היה רק “שעשוע” בדרך ליצירת מוטציה
17
בגנים של כבשים כדי שיפיקו חלב מהונדס גנטית.
גם השפה שבה השתמש וילמוט והדרך בה תיאר את
מעשיו דומות לשפתו של המדען גיבור הספר .בלשון
לקונית ,מנותקת מרגשות או ממחשבה על השלכות
אתיות ,ומלווה בעגה מקצועית כבדה ,הסביר וילמוט כיצד
הגיע להישגו .עובדה ידועה זה מכבר היא שבדו-חיים,
גרעיני תא שהובאו מקרטינוציטים ))keratinocytis
ֹאשן.
שנוצרו בתרבית ,תומכים בהתפתחות עד לשלב הר ָ
אף שהדבר כרוך בהתמיינות לרקמות ולאברים מורכבים,
לא נמסר על התפתחות לשלב בוגר ,וכך נשארה בעינה
השאלה אם אפשר לתכנת מחדש ִ -ת ְכנוּ ת מלא  -גרעינים
בוגרים ממוינים .תוצאות מחקרו של וילמוט מלמדות
שגרעינים מתאים רבים ושונים יכולים להביא תועלת
רבה לאחר שיחוזקו האפשרויות לתכנת אותם מחדש
18
באמצעות שילובים נכונים של שלבים במחזור התא.
למרות ההגזמה הספרותית של האקסלי גיבורו משתמש
בשפה מקצועית מסובכת ,קרה וחסרת רגשות .המילה
“תועלת” בעלת חשיבות רבה גם בעולמו של וילמוט וגם
ב”עולם החדש והמופלא”.
“שהרי הטבע נזקק לשלושים שנה כדי
להבשיל  200ביציות  -מה תועלת תצמח
לנו מכך? ברור בעליל ,שום תועלת לא
תצמח מכך .אלא שכאן נכנסת לתמונה
טכניקת פודסנאפ ,המביאה להאצה
עצומה בתהליך ההבשלה .בדרך זו ניתן
להבטיח לפחות מאה וחמישים ביציות
בשלות תוך שנתיים .עשה בהם תהליך
הפריה ובוקנובסקיפיקציה  -ותקבל
ממוצע של קרוב לאחד עשר אלף תאומים
זהים ,כולם בעלי גיל דומה ,בהפרש מרבי
19
של שנתיים”.
 17ג’ינה קולאטה ,דולי ,ומה הלאה? שכפול גנטי .פריצת הדרך המדעית,
ההיבטים האנושיים והאתיים ,מטר (.)1998
Wilmut et al., Viable Offspring Derived from Fetal and Adult 18
Mammalian Cells, Nature, February 27, 1997.
 19אלדוס האקסלי ,עולם חדש מופלא ,זמורה ביתן ( )1985עמ’ .13
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בהרצאות שנשא לאחר השיבוט הסביר וילמוט שהוא
אינו עוסק בסוגיות אתיות מוסריות אלא בהתקדמות
המדעית בלבד .הוא לא ראה בשיבוט דולי חציית גבול,
אלא רק צעד נוסף בשרשרת של צעדים שהתבצעו במהלך
השנים האחרונות לעבר שיבוט .רק תמימים היו יכולים
לחשוב שהיה אפשר למנוע זאת והוסיף כי הוא אילץ את
עצמו לשמור על פרופיל נמוך ולסרב להיגרר לוויכוחים
על משמעות השיבוט .למרות זאת ,הוא הדגיש כי הוא
20
מתנגד לשיבוט.
את “שיטפון” המכתבים שהגיעו אליו מאז היוודע
דבר השיבוט חילק וילמוט לחמישה סוגים ,כתב חמש
21
תשובות שונות ושלח אחת מהן לכל אחד מן הפונים.
יעילות זאת הופכת את וילמוט למועמד מושלם לתפקיד
המדען ב”עולם חדש מופלא”.
במבט מעמיק ניתן לטעון כי האקסלי הזהיר בפני
האפשרות שהרעה תיפתח מצד מדענים צייתנים ,בעלי
יכולות אינטלקטואליות אדירות ,אשר יחצו גבולות ללא
התחשבות בהשלכות המוסריות של מעשיהם .במקרה
של דולי ,העולם כולו שמע על השיבוט רק בדיעבד.
איש מהמדענים ששיבטו את דולי לא צפה את התגובה
שייצור השיבוט בעולם כולו 22.אם לא נמסד פיקוח מצד
גופים פוליטיים ומשפטיים מוסכמים ,מעשה דומה עלול
לקרות בעתיד ,כשבמעבדה מרוחקת באפריקה יחליט
מדען לשבט בחשאיות אדם.
בעקבות שכפול דולי הוחלט כצעד ראשון לקרוא לכל
הרופאים העוסקים במחקר להימנע משכפול אדם
שלם 23.ואולם ,רבים טוענים (ודולי היא ההוכחה החיה
לכך) כי פיקוח כזה אינו אפשרי“ .אני מתארת לעצמי
שהשיבוט יבוצע בסתר” ,אמרה לורי אנדרוס ,מרצה
בבית הספר למשפט בשיקגו“ .השד יצא מן הבקבוק”
אמר ד”ר רונלד מנסון ,איש אתיקה באוניברסיטת מיזורי,
24
“בעיקרון הטכנולוגיה הזאת אינה ניתנת לפיקוח”.
 20ג’ינה קולאטה ,דולי ,ומה הלאה? שכפול גנטי .פריצת הדרך המדעית,
ההיבטים האנושיים והאתיים ,מטר (.)1998
 21שם.
 22שם.
 23ההסתדרות הרפואית בישראל ,שיבוט (שכפול) גנטי – רקע ומסקנות
ראשוניות (.)1997
 24ג’ינה קולאטה ,דולי ,ומה הלאה? שכפול גנטי .פריצת הדרך המדעית,
ההיבטים האנושיים והאתיים ,מטר (.)1998

׀ 75

אתיקה במדע ובמשפט

אתיקנים והוגי מוסר אינם מטילים דופי בכוונתם
הטובה של רוב המדענים ומסכימים כי סביר שמבטיהם
ממוקדים בפן המעשי ובתועלות של השיבוט .ואולם,
למדען הבודד חסרים בדרך כלל הכלים להערכת פעולתו
מבחינה פוליטית ,היסטורית וחברתית .רונלד מנסון
הגדיר זאת כך“ :אנו ניצבים מול ההישג הטכני האדיר
הזה ,שלא יאמן ,ומה המניע שמאחוריו? הרצון להפיק
כמות גדולה יותר של חלב כבשים מסוג מסוים .הרי זה,
25
תיאטרון האבסורד כפי שהוא מוצג על ידי מדענים”.
לכן רק פיקוח פוליטי מצד הגורמים המתאימים  -אנשי
רוח ,כלכלנים משפטנים ,אנשי אתיקה ופוליטיקאים -
המסוגלים לראות את התמונה כולה יכול לשמש “מדריך
פעולה” למדענים .יש ליצור דגם של שיתוף פעולה בין
המדענים לבין המערכת הפוליטית .המדענים יסבירו את
פעולתם ,והדרג הפוליטי בשיתוף של אנשי רוח ואתיקה
יגדירו גבולות מתאימים .קרן 26הציע דגם של שיתוף
פעולה מסוג “חליפין” .לפי דגם זה מתנהל משא ומתן
פוליטי ,בו אנשי המקצוע ,במקרה שלנו מדענים ,אינם
נרמסים בשל שיקולים פופוליסטיים  -במקרה שלנו פחד
פופוליסטי מפני שיבוט המוני של בני אדם ,שאינו תמיד
רציונאלי ואינו מבוסס על עובדות מדעיות  -ואילו הדרג
הפוליטי מבטיח לעצמו שיתוף פעולה של הדרג המקצועי
גם כשעל אלה מוטלות הגבלות מסוימות ,כהטלת איסור
על שיבוט אדם שלם .אם ניישם דגם זה ,ייתכן שנוכל
להבטיח כי לא נגיע ל”עולם חדש מופלא”.
מקומו של אלוהים
הספר “האם נהיה כאלוהים? יצירה מלאכותית של חיים
ומשמעותה לגבי עתיד המין האנושי” ,פותח בהקדשה
הבאה“ :לאלדוס האקסלי ,שראה את הנולד” 27.הספר
שיצא לאור בארצות-הברית בשנת  ,1977שנה לפני
שנולדה ילדת המבחנה הראשונה ,סוקר התפתחויות
מדעיות קודמות בתחום המדע ומסביר מדוע אנו
מתקדמים בכיוון של שיבוט אדם .קוראי הספר חשים כי
ברגע שיישבטו אדם יאבד תפקיד אלוהים בעולם.
 25שם.
 26מיכאל קרן ,מקצוענים נגד פופוליזם .ממשלת פרס  ,1986-1984רמות
(.)1996
 27טד הווארד וג’רמי ריפקין ,האם נהיה כאלוהים? יצירה מלאכותית של
חיים ומשמעותה לגבי עתיד המין האנושי ,רשפים ( )1978עמ’ .1
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תחושה זו מלווה טקסטים רבים בשיח העכשווי בנושא
שיבוט בכלל ,ובשיח העוסק בשכפול דולי בפרט’“ .אני
חושב שמאחורי המאמץ הזה מסתתרת שאיפתנו להיות
הבוראים של עצמנו ...מי זקוק לאלוהים כשאנו יכולים
לברוא את עצמנו? כשאנו יכולים ‘לצאת מן החיים הללו’
על ידי יצירת שיבוט של עצמנו שיחיה אחרינו?’” ,אמר
28
ד”ר הורוואס לאחר שיבוט דולי.
האקסלי בחר לגזול את האלוהים מ”עולם חדש מופלא”,
משום שלטענתו תפקיד של אל אינו יכול להתקיים.
תחליף האל שהציג האקסלי היה מיזוג של הנרי פורד,
בורא המכוניות בייצור הסדרתי שהפך לגורו של העולם
29
החדש ,ושל זיגמונד פרויד ,אבי תורת הפסיכואנליזה.
אינטלקטואלים ואנשי דת ורוח רבים מזהירים מחטא
היוהרה של התחזות לאלוהים שביצירת אדם משובט.
הדימוי של הרב האורתודוקסי משה טנדלר מעניין:
“למה הדבר דומה? לאורח המוזמן לישון
בביתך .אתה מזמין אותו לחוש בנוח,
להתרווח ,לקחת מן האוכל שבמקרר
ולמזוג קפה מן הקומקום .ואז אתה
מתעורר ,ושמח לראות שהאורח אכן עשה
כדבריך .אבל אילו הזיז את ספתך לצד
האחר של החדר משום שנראה לו כי זה
30
מקומה ,לא תזמין אותו פעם נוספת”.
ואולם ,הפחד מפני השיבוט יוצר תחושה שהעולם
שאלוהים ברא הוא כה מוצלח ,וכל התערבות עלולה
לשבור את האיזון המושלם של הבריאה .ניתן להרהר
על קבלה מוחלטת של העולם המושלם שברא ה’ ועל
המחשבה שאין מה לשנות או לשפר בו .מי אמר שעולם
שבו מיליוני בני אדם גוועים ברעב ,סובלים ממכות
טבע וממחלות איומות הוא עולם שיש להשלים עמו
ללא ניסיון להביא לשיפורו? כלומר ,ניתן לקרוא תגר
על הדיכוטומיה שהציב האקסלי באשר לטבע המושלם
תחת בריאת ה’ לעומת המדינה הטכנולוגית הזוועתית
שבה האל אינו יכול עוד להתקיים.
 28ג’ינה קולאטה ,ראו הערה .22
 29אלדוס האקסלי ,עולם חדש מופלא ,זמורה ביתן ()1985
30

M. TENDLER, TESTIMONY BEFORE THE NATIONAL BIOETHICS
ADVISORY COMMISSION, MARCH 14, 1997. P. 14.
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“התועלת הגלומה בשיבוט עשויה להיות עצומה כל-כך,
שתהא זו טרגדיה אם פקפוקים תיאולוגיים עתיקים
יביאו לדחייה לודית של השיבוט 31”.מדבריו של חתן
פרס נובל ,פול ברג ,שנמנה עם המתפלמסים בנושא
ה Recombinant DNA-בשנות השבעים“ .התגובה
הראשונית היא פחד ...אבל עלינו לשקול ,לבחון
32
ולהעריך זאת מחדש”.
השימושים החיוביים שניתן לעשות בטכניקת השיבוט
הם רבים וחשובים ,וניכרת תמיכה רחבה בשימושים
של “חצי הדרך” לשיבוט .חוקרים שהעידו בפני ועדת
האתיקה הנשיאותית שהקים הנשיא קלינטון בשנת
 ,1997העלו את רעיון השימוש בשיבוט אדם במטרה
להצמיח איברים להשתלה .אפשרות זאת עשויה לפתור
את בעיית אי-ההתאמה בהשתלות ויחסוך מות אלפי בני
אדם .בעיקר מדובר באפשרות שתינתן לחולים לגדל את
מח העצם של עצמם ,בעל תאימות מוחלטת לעצמם ,אם
וכאשר יזדקקו לתרומת מח עצם 33.ואכן ,לא מכבר פורסם
כי טיפול ראשון מסוגו באמצעות הנדסה גנטית של תאים
והשתלתם ריפאו את מחלת הSevere( SCID-ADA-
Combined Immune Deficiency / Adenosine Deaminase

 .)Deficiencyחוליה של מחלה זו מכונים “ילדי בועה”
כיוון שהם נולדים ללא הגנה חיסונית בפני זיהומים ,והם
נשמרים בבועה סטרילית .לאחרונה פיתח צוות חוקרים
שיטה לפיה תאים שעברו הנדסה גנטית הוחדרו למח
34
העצם של הילדים החולים והביאו לריפויים.
ואולם ,מדענים ואנשי אתיקה הדנים בנושאים אלו
מוצאים עצמם במהרה עומדים בפני תת-נושאים שלא
קל לגבש בהם דעה ברורה .היכן הגבול בין היומרה
להיות אלוהים ,לבין שימוש מועיל במדע? האם מותר
לבצע מחקר שסופו בני אדם משובטים כדי לעזור לזוגות
עקרים הלהוטים לילד משלהם? האם נתנגד לשיבוט
אדם מתאי עובר צעיר ,אך לא מתאי עובר שכבר נולד? עד
היכן אנו רוצים להרחיק לכת בהטלת פיקוח על מרכזים
להפריות מבחנה? ואם נבצר מאיתנו לנסח טיעונים
D. Woolf, “Declaration in Defence of Cloning and the Integrity 31
of Scientific Research”, Free Inquiry, Summer 1997, pp 11-12.
 32שם.
 33ג’ינה קולאטה ,ראו הערה .22
 34תמרה טראובמן“ ,גנטיקה :החלפת הגנים הצילה את “ילדת הבועה”,
הארץ  ,28.6.2002עמ’ .6
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ברורים ,הגיוניים נגד שיבוט אדם ,האם משמעות הדבר
שניסיונות לאסור שיבוט הם בחזקת “אופציה לודית”,
כטענת ההומניסטים? קשה מאוד למתוח קווים ברורים
לנוכח הגוונים הרבים של חקר שיבוט האדם.
מדיניות חברתית
הרעיון ליצור חברה מעמדית אוטופית שתכלול אנשים
מגזע מובחר עלה פעמים רבות במהלך ההיסטוריה עוד
לפני האקסלי .גלטון חקר שושלות של אנשים יפים,
חכמים או מוכשרים במיוחד ,כדי להבין כיצד הם נוצרים.
הוא ראה באאוגניקה לא רק מדע שימושי או טכנולוגיה
יישומית אלא גם בסיס לדת רציונאלית שביכולתה ליצור
חברה אוטופית 35.הנאצים ביססו את משנתם גם על
רעיונותיו של גלטון.
רעיונות אאוגניים עלו גם בארצות-הברית ,מעוז
הדמוקרטיות .בשנת  1963נוסד בקליפורניה “המאגר
לבחירה גנטית” ( ,)Repository of Germinal Choiceשהוא
למעשה בנק זרע שתורמים לו אנשים שהגיעו להישגים
מרשימים .הישגים בתחומי המדע ,קבלת פרס נובל או
חברוּ ת באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות-הברית,
הם תנאים הכרחיים כמעט לקבלת תרומת זרעו של גבר.
בנוסף לכך כל תורם חייב להיבדק שאינו נושא מחלות.
כל אשה מתחת לגיל  38יכולה להשתמש בשירותי בנק
זרע זה תמורת תשלום .הפוטנציאל של בנק הזרע העלה
את האאוגניקה לשיאים שלא ייאמנו ,הואיל ואדם יכול
להעמיד בשיטה זו צאצאים במשך יותר מ 10,000-שנה
36
לאחר מותו.
האקסלי הזהיר מפני עולם שייווצרו בו אנשים פרי הנדסה
גנטית המיועדים מיום לידתם להיות שייכים לגזע עליון
או תחתון .ההבדל בין העולם של האקסלי לבין הרעיונות
החברתיים שתוארו לעיל הוא שלא דובר על “ייצור” בני
אדם נחותים בכוונה תחילה ,אלא בהשבחת הגזע בלבד.
כשמדברים על שיבוט אדם שואפים לשיבוט אנשים
יוצאי דופן במעלות גופםִ ,ש ְכ ָלם או כישרונם .שיבוט
37
מוצרט הוא דוגמא נפוצה בספרים.
 35דן גראור ומינה גראור ,אאוגניקה ,השבכת האיכות התורשתית של
האדם ,משרד הביטחון הוצאה לאור (.)1992
 36שם.
 37דיוויד ליגר ,המשחקים בחיים ,מסדה (.)1983
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האקסלי בספרו שקל אפשרות של ייצור בני אדם
מובחרים בלבד ,ופסל אותה על הסף .הוא תיאר ניסוי
שנערך כביכול באי קפריסין ,בו שוכנו אנשים מהמעמד
הגבוה בלבד .הניסוי נכשל לאחר שסכסוכים בלתי
פתירים ,בשל חוסר הסכמה לעבוד בעבודות “נחותות”,
איפיינו את תושבי האי .מכאן הסיק האקסלי כי במדינה
טכנולוגית מודרנית חייבת להיות היררכיה מעמדית.
גם כיום יש המתנגדים לשיבוט יחידים “מובחרים” ,אולם
מסיבה שונה מזו של האקסלי .מי יכול להבטיח שהשיבוט
יממש את הפוטנציאל הגלום בו? משקל רב צריך להינתן
לסביבת הגידול של האדם ,לצד המטען הביולוגי .וילארד
גיילין ,פסיכולוג שעסק בענייני מוסר ,סבר כי “התנסויות
החיים מועכות ,לוחצות ומעצבות אותו חומר גנטי
לצורות מופלאות ומגוחכות .שיבוט של פרנציסקוס
הקדוש עלול להיות עריץ ,או בנימה אופטימית יותר,
38.
שיבוט של היטלר עשוי להיות קדוש”.
פיטר מרקט ,גנטיקאי מולקולרי ,טען גם הוא שהאדם
אינו רק גנים .לדבריו“ ,אילו שיבטו את היטלר ופיזרו
את השיבוטים בארצות-הברית קרוב לוודאי שהם היו
39
נעשים אנשים נחמדים מאוד”.
וילמוט וקמפבל ,משבטי דולי ,סיפרו את סיפורם של
ארבעה איילים ששובטו מתא אחד ,אבל גדלו ברחמים
שונים .לטענתם ,ההבדלים במזג (אופי) ואפילו במראה
40
של ארבעת האיילים הללו גדולים מאוד.
אם כן ,בשיח העכשווי אין מדובר על ההוֹמווגֶ נִ יזָ ציה
שהאקסלי דיבר עליה אלא על שיבוט פרטים בודדים
מוכשרים במיוחד .גם אז מוטל ספק רב ביכולת ליצור
העתק מדויק שיממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בו.
גם השיטות הפסיכולוגיות להתניה ,לסוגסטיה
ולהגברת הצייתנות שתיאר האקסלי אינן מבוססות
על דמיונו הפרוע בלבד .שיטות אלה הוזכרו בתקופתו
על ידי פסיכולוגים שונים ,ביניהם קירל רוצר“ :עם
W. Gaylin, “The Frankenstien Myth Becomes a Reality: 38
We Have the Awful Knowledge to Make Exact Copies of
Human Beings”, The New York Times, March 5, 1972.
P. Gwynne, “All About Clones”, Newsweek, March 20, 1978, p. 39
68.
 40איאן וילמוט ,קית’ קמפבל עם קולין טאגד’ ,הבריאה השנייה ,מטר
(.)2001
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הסרת איסורים מיניים שהם בחזקת טאבו ,תהיה
ירידה בתסכול ובאגרסיות שמוצאות את ביטוין
בדת ,בסוציאליזם או בצורות אלימות יותר של שינוי
41
חברתי”.
המתירנות המינית בספרו של האקסלי שימשה אמצעי
להשלטת הסדר האוטופי בחברה ,בדיוק כפי שתיאר
הפסיכולוג קירל רוצר 42.מהילדות עודדו את הילדים
להשתתף במשחקי מין ,ובהגיעם לבגרות הם ניהלו אין-
ספור קשרים מיניים פיזיים ללא התחייבות כלשהי לבן-
זוג ספציפי.
“מה קרה? שאל המנהל? ‘שום דבר
מיוחד’ ,השיבה המטפלת‘ .פשוט ,הילד
הקטן הזה מגלה סרבנות ואינו מצטרף
למשחק הארוטי .כבר הבחנתי בכך פעם-
פעמיים בעבר ,ועכשיו ראיתי זאת שוב.
ועכשיו התחיל לצרוח’...בחיי’ ,התערבה
בשיחה הילדה בעלת הפנים המודאגים,
‘לא התכוונתי להכאיב לו או משהו כזה.
בחיי’‘ .ודאי שלא התכוונת להכאיב לו,
יקירתי’ .אמרה המטפלת בנימה של
עידוד‘ .על כן’ ,פנתה המטפלת למנהל,
‘אני לוקחת אותו לראיון עם סגן
המשגיח לענייני פסיכולוגיה שיבדוק
43
אם יש בו משהו בלתי נורמלי”.
לצד המתירנות המינית בספרו של האקסלי נהגו
במתירנות ביחס לשימוש בסמים .גלולות “סומא”,
סם הזייתי המשכיח את המציאות לזמן קצוב ,חולקו
44
לתושבים על ידי השלטון.
דווקא גישתו של האקסלי לסמים בחייו הממשיים
עומדת בניגוד לגישתו לסמים ב”עולם חדש מופלא”.
ההתייחסות של האקסלי לסמים בחייו הייתה כאמצעי
להרחבת הדעת ,ולא כאמצעי להשכחת חיי היום-יום.
בספרו ניתקו הסמים את בני החברה מן המציאות היום-
יומית לשעות מספר ,ואפשרו להם לשקוע בשכחה .אם
R. Kyrle, “A Psychologist’s Utopia”. Psych, 1931 p. 48. 41
 42שם.
 43אלדוס האקסלי ,עולם חדש מופלא ,זמורה ביתן ( ,)1985עמ’ -206
.218
 44שם.
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השיח על השכפול הגנטי בראי ספרו של אלדוס האקסלי "עולם חדש מופלא"

נראה בסמים שבספר מטאפורה כללית לרדידות העולם
הטכנולוגי ,בו אנשים חוזרים מהעבודה ,וכל שברצונם
לעשות הוא לשכוח את החיים לשעות מספר ,ללא פנייה
לעיסוקים המפתחים את העולם הפנימי של האדם,
נוכל ליישב את הסתירה .לפי פירוש זה ,ניתן להמשיל
את גלולת ה”סומא” של האקסלי לטלוויזיה של ימינו.
האקסלי מחה בספרו נגד הרדידות והשכחה שהסמים
יוצרים ולא נגד השימוש בסמים.
האקסלי מחה בספרו גם נגד אורח החיים האמריקאי
של ראשית המאה .הוא טען כי העולם ,ובעיקר ארצות-
הברית ,צועד לקראת נהנתנות מוחלטת .הוא ביקר את
השאיפה האנושית לסיפוק מיידי של תשוקות ותאוות.
בעולם החדש והמופלא הכול מושג באופן מיידי – סמים,
פעילות מינית בלתי מרוסנת ,חגיגות תלת-ממדיות,
שירה בציבור ונעורים נצחיים 45.האושר מתאפשר
באמצעות הטכנולוגיה ,ותושבי העולם החדש והמופלא
מכרו את נשמתם לריקניות הנקיה והנוחה של העולם
החדש.
לפי קרן 46,ביקורתו של האקסלי על ארצות-הברית נבעה
מחוסר הבנתו את מהות המדינה הטכנולוגית שדמותה
אינה חייבת להיות כדמות העולם החדש והמופלא.
האקסלי ביטא את האידיאולוגיה של אריסטוקרטיה
לקדמה
בריטית שוקעת ,המרגישה מאוימת הודות ְ
הטכנולוגית .האקסלי התקשה להשתחרר מהתפיסה
המעמדית שאפיינה את אנגליה בשנות השלושים.
טכנולוגיה לעומת טבע
שכפולה של דולי הגביר את פעילות התנועה האנטי-
מדעית שקראה לחזרה לטבע ,והתחושה בלטה גם
בתקשורת .העיתון הגרמני  47Der Spiegelהגדיל מכולם
כאשר הקדיש לשיבוט דולי את תמונת השער שלו  -גדוד
של היטלרים משוכפלים .המבקרת של אתר Y-NET
בישראל ראתה לנגד עיניה “עשרות ‘היטלרים קטנים עם
48
שפם’ עולים מן המעבדות”.
 45מיכאל קרן,ספרות פוליטית במאה העשרים ,משרד הביטחון ההוצאה
לאור ( ,)1999עמ’ .41-34
 46שם.
Der Spiegel, November 1997,10 47
 48ינאי עפרן“ ,הזדמנות לא קלה להבין את חזית המדע” .הארץ ,12.6.2002
מוסף ספרים ,עמ’ .12
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כבר מלחמת ויאטנם ופצצות האטום הרחיקו את הציבור
מהמדע התעשייתי .סופרים ,אנשי קולנוע ואנשי רוח
נוספים ביטאו את תחושה זאת במגוון יצירות ,כגון
“מלחמת המשובטים” ו”הנערים מברזיל” (בו משוכפלים
היטלרים כמו מטאטאים ב’שוליית הקוסם’) .העתידן
אלווין טופלר אמר כי אנשים טובים והגונים חושבים
49
כיום שהטכנולוגיה היא שלילית.
גם האקסלי העמיד ב”עולם חדש מופלא” את הטבע
לעומת הציוויליזציה הטכנולוגית המסוכנת .הוא עשה
זאת באמצעות ג’ון ,האדם הלבן שגדל בחברת פראים
אינדיאנים .ג’ון שייצג את החיים הטבעיים הגיע לעולם
הטכנולוגי לאחר שגדל בשמורה וביקש לעצמו חיים
מנותקים מ”זוהמת החיים התרבותיים” .בניגוד לאנשי
החברה החדשה ,ג’ון קרא שייקספיר ,סירב ליטול גלולת
ה”סומא” ופעל לפי הרגש ולא לפי ההיגיון .הוא התאהב
בלנינה היפה וציפה כי תשמור לו אמונים ,דבר שלא היה
נהוג בעולם החדש .הוא פרש לחיי בדידות בטבע כשהיא
סירבה לו .העיתונות והקהל הסקרן השפילו את ג’ון,
ולבסוף ,באין מוצא אחר מבחינתו ,הוא איבד את עצמו
לדעת.
ב”עולם חדש מופלא” ניתנה לאיש הפרא האפשרות
לבחור בין חיי טירוף במחוז האוטופיה לבין חיים
פרימיטיביים בכפר אינדיאני .מצד אחד ,חיים אנושיים
יותר ,ומצד אחר ,חיים משונים ולא נורמאליים .האקסלי
הציב דיכוטומיה נוקשה בין טבע מושלם שנהרס לבין
המדינה הטכנולוגית האכזרית .ללא פשרות ,הוא הזהיר
מפני העתיד הצפוי ,לדעתו ,לאנושות אם לא תונהג
תנועה של חזרה לטבע ולמקורות.
תחזיותיו של האקסלי בראי המציאות
הקורא את ספרו של את האקסלי כיום מופתע ממספר
הפיתוחים המדעיים והאירועים שהוא חזה בספרו בשנת
 1932ושאכן התגשמו .הידע העצום של האקסלי במדעי
החיים ,משנתו החברתית ודמיונו הפרוע יצרו תחזית
שבמקרים רבים הסתברה כנכונה.
בשנות השמונים תיאר דיוויד ליגר את תחזיתו של
האקסלי באשר לשיבוט אדם והוסיף כי מה שאינו אפשרי
 49ג’ינה קולאטה ,ראו הערה .22
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בשנת  1983ונראה כמדע בדיוני מוחלט עשוי להתגשם
בעתיד הלא רחוק 50.בסוף שנות התשעים הסביר הביולוג
ג’וזף נדהאם באופן טכני-מדעי כיצד תחזיותיו של
51
האקסלי באשר להנדסה גנטית היו נכונות.

התחליף היה ייצור המוני של תינוקות בבקבוקים.
אף שהאקסלי חזה את המצאת הגלולה ,השימוש בה
במציאות העכשווית רחוק מלשמש תחליף ללידה
54
הטבעית.

מטרת עבודתם של וילמוט וחבריו ,משבטי דולי ,לא
הייתה ,כאמור ,שיבוט כשלעצמו .הם ניסו להנדס גנטית
כבשים שיפיקו בחלב שלהן חלבונים חשובים המשמשים
לייצור תרופות ולשימושים נוספים במדע .גם את זה חזה
האקסלי בספרו“ :מן המכלאות הסמוכות ,השייכות
ל’מפעלי ההפרשות הפנימיות והחיצוניות’ ,בקעה
געייתם של אלפי בני-בקר ,שההורמונים והחלב אשר
מפיקים מהם משמשים חומרי גלם לבית-החרושת
52
הגדול בפארנהם-רויאל”.

• המתה בגז“ .אחר כך התחולל אותו מאורע מפורסם,
הטבח במוזיאון הבריטי .אלפיים חובבי תרבות
55
הומתו בגז דיכלורתיל גפריתי”.

לא רק את השיבוט מתאים בוגרים חזה האקסלי ,אלא
גם פיתוחים מדעיים ,אירועים היסטוריים ושיטות הרג
ששימשו את הנאצים בשואה ,ואת ארגון “אל-קעידה”
בשנים האחרונות:
• לידת מבחנה .בשנת  1932תיאר האקסלי לידות
מבחנה והציגן באור שלילי למדי .ואכן ,בשנת ,1978
כאשר נולדה הילדה הראשונה בהפריית מבחנה
( ,)Intro Vitro Fertilizationסערו הרוחות בעולם
כולו ,כאשר המתנגדים טענו כי מעתה יעשו בני
אדם ילדים במבחנות ותאבד לעד הלידה הטבעית.
בסופו של דבר ,התהליך לא החליף לידה טבעית,
והוא מקובל כיום כתהליך רפואי לגיטימי שנזקקים
לו זוגות עם בעיות פוריות .טענה זהה הושמעה שוב
לאחר שיבוט דולי .מעתה טענו ,יהיה שיבוט המוני
של בני אדם ותאבד הספונטאניות שבטבע .ז’ק כהן,
מדען המטפל בנשים עקרות ,הגיב לאחר שיבוט דולי
בדרך הבאה“ :לדעתי ,שטות היא להבחין בין לידה
שנובעת מיחסי מין או לא .כל הטיעון הזה טיפשי –
53
אז מה? בעוד חמישים שנה יסכימו איתי כולם”.
• הגלולה .בספרו של האקסלי שימשה הגלולה
למניעה גורפת של לידות בחברה האנושית ,כאשר
 50דיוויד ליגר ,המשחקים בחיים ,מסדה (.)1983
J. Needham, Huxley’s Biology Is Perfectly Right. In: Readings 51
on Brave New World, Ed: de Koster, K. 56-61. San Diego, CA:
Greenhaven Press
 52אלדוס האקסלי ,עולם חדש מופלא ,זמורה ביתן ( ,)1985עמ’ .62
 53ג’ינה קולאטה ,ראו הערה .22
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• הפצת חיידקי אנתראקס“ .פצצות האנתראקס
חיסלו את הליברליזם .כמובן מאליו .אף-על-פי כן,
56
אי אפשר היה לעשות דברים בכוח הזרוע”.
אף שהאקסלי חזה בדיוק מופלא תגליות מדעיות,
טכנולוגיות ספציפיות ואירועים מכריעים בתולדות
האנושות ,התמונה שהציג במלואה ,כלומר דמותה של
החברה האנושית בעתיד ,הייתה שגויה .לדוגמה ,יש
בידינו כיום מידע בסיסי ומספר עקרונות הנדרשים לבצע
שיבוט אדם ,אולם מעשה זה טרם בוצע ,ועל פי הדעות
השוררות כיום ,נראה כי קיימת תמימות דעים באשר
לאיסור שיבוט אדם שלם ,לפחות ברוב המדינות 57.נשים
נוטלות גלולות ,ורופאים מבצעים הפריית מבחנה כאשר
מאובחנות בעיות פוריות ,אולם ההולדה הטבעית היא
עדיין הדרך המועדפת והשכיחה .הנאצים אכן עשו שימוש
נורא במדע ,אולם יש לזכור כי גם הכוחות שהביסו את
גרמניה הנאצית השתמשו בהישגי המדע ובטכנולוגיה
58
שהוסקה ממנה.
יתרה מזאת ,אין להתעלם מן העובדה שהאקסלי בחר
להתמקד בטכנולוגיות מיושנות אף שדיבר על העתיד.
יותר מעשור מאז שכתב את “עולם חדש מופלא” הוא
הכה בעצמו על “חטא” זה:
59

“משגה אחד גדול ובולט בראיית-הבאות
מזדקר כאן מיד .אין ב’עולם חדש מופלא’
שום אזכור של פיצול האטום .עובדה זו
היא ,לאמתו של דבר ,מוזרה למדי; כי
האפשרויות הגלומות באנרגיה האטומית
 54אלדוס האקסלי ,עולם חדש מופלא ,זמורה ביתן (.)1985
 55שם ,עמ’ .45
 56שם ,עמ’ .44
 57ההסתדרות הרפואית בישראל ,שיבוט (שכפול) גנטי – רקע ומסקנות
ראשוניות (.)1997
 58מיכאל קרן ,ספרות פוליטית במאה העשרים ,משרד הביטחון ההוצאה
לאור (.)1999
 59שם.
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השיח על השכפול הגנטי בראי ספרו של אלדוס האקסלי "עולם חדש מופלא"

היו נושא שיחה נפוץ במשך שנים קודם
שנכתב הספר ...זכור לי כי אני עצמי אזכרתי
את נושא האטום ברומן שפרסמתי בשלהי
שנות ה .20-הנה כי כן ,כפי שאמרתי ,מוזר
מאוד שהחלליות והמסוקים ,הממריאים
במאה השביעית לספירת אדוננו פורד,
60
אינם מותנעים בדלק אטומי”.
הוא נימק את עמדתו בהסבירו כי נושא ספרו אינו הישגי
המדע כשלעצמם אלא השפעתם של הישגי המדע על חיי
הפרט .ואולם ,השמטת דבר כגון השימוש באטום אינה
דבר של מה בכך בספר המבקש להציג תחזית של העתיד,
ולתאר בפרטי פרטים אמצעים טכנולוגיים בעולם החדש
והמופלא.
דיון
שלוש-עשרה שנים לאחר שהאקסלי כתב את הספר
“עולם חדש מופלא” ,הוא מצא צורך להביע חרטה על
הצורה הקשה בה הציג את הדיכוטומיה של הטכנולוגיה
לעומת הטבע 61.הוא אף כתב ספר נוסף על “אופציית
השפיון” של שימוש במדע 62.האקסלי הבין כי לא המדינה
הטכנולוגית לכשעצמה היא מקור הרע אלא שימוש הדרג
הפוליטי בטכנולוגיה .קרן סבור כי “הטכנולוגיה אינה
מצמיחה באופן דטרמיניסטי מדינה מסוג זה או אחר.
כמו תמיד ,התהליך הפוליטי הוא זה שיקבע את פני
המדינה ,הוא שיקבע אם הטכנולוגיה תיושם כדי לבסס
ולהנציח את שלטונה של עילית אימתנית ,או למען
63
רווחתו וחירותו של האדם”.
התחזית המבעיתה שהציג האקסלי בספרו מעלה תהיות
באשר למתרחש בעולם .האם יום אחד יצטער וילמוט
על שפרץ את מחסום המידע על שיבוט פרט שלם מתא
בוגר ,כפי שהצטער רוברט אופנהניימר ,ממציא פצצת
64
האטום?
 60אלדוס האקסלי ,סוף דבר ל”עולם חדש מופלא” ( .)1946בתוך אלדוס
האקסלי ,עולם חדש מופלא ,זמורה ביתן (.)1985
 61שם.
H. Huxley, Brave New World Revisited. London: Chatto & 62
Windus Ltd. 1959.
 63מיכאל קרן,ספרות פוליטית במאה העשרים ,משרד הביטחון ההוצאה
לאור ( ,)1999עמ’ .41-34
 64רוברט אופפנהיימר ,מפתח פצצת האטום בפרויקט מנהטן ,הביע לאחר
שנים חרטה על מעשיו והתנגד לפיתוח פצצת המימן .בגלל התנגדותו זאת,
ותוך אישומו באהדה לקומוניזם ,נטל ממנו הנשיא אייזנהאואר את רשות
גישתו למחקר אטומי ואת ראשות הוועדה .כבודו הושב לו על ידי הנשיא
קנדי ,ומעמדו הרשמי הוחזר על ידי הנשיא לינדון ג'ונסון.
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ואולם ,אם נבחר באפשרות השפיון נוכל לשרטט דרך
לפיה נשתמש במדע בצורות מושכלות לטובת האנושות,
מבלי לאבד צלם אנוש.
הסיכונים הטמונים בשיבוט ואאוגניקה נוגעים ליסודות
התרבותיים ,הפילוסופיים והרוחניים העמוקים ביותר
של קהילות אנושיות שונות .הצורך ליישב בין יחס של
לקדמה מדעית
כבוד ,גיוון אנושי ושאיפה פרגמאטית ִ
הוא תנאי ראשוני לכל מחקר משותף בתחום הביו-
אתיקה .אם השימוש בנתונים גנטיים לא ינוהל כהלכה
הוא עלול להוביל לצורות חדשות ומפחידות של אפליה
ושלילת זכויות .אונסק”ו הכיר בחשיבות האתגר הזה,
החורג מכל מסגרת התייחסות לאומית ומחייב מעורבות
פעילה של מדענים ,פוליטיקאים וכלכלנים ,בהקימו את
הארגון הבין-ממשלתי הראשון שהקים את ועדת הביו-
אתיקה הבין-ממשלתית לצורך טיפול בשאלות אלו.65
לא קל לשרטט גבולות ברורים בין האסור למותר בתחום
השיבוט .איסור גורף על שיבוט אדם מתערער לנוכח
מפגש עם סיפור אישי של זוג שזה הסיכוי היחיד שלו
להביא ילד לעולם ,ולעומת זאת מתחזקת ההתנגדות
לנוכח המחשבה על זוועות הנאציזם.
פיתוח טכנולוגיית שיבוט עשוי לקדם משמעותית את
המחקר הבסיסי והיישומי של תהליכי החיים ,להבין
לעומק תהליכים עובריים מוקדמים ,ולספק פתרון טוב
למחלות גנטיות רבות ,ולעקרות על רקע אי-ספיקת
שחלות ואי-יצירת זרע .עם זאת ,יש להגביל את מספר
השכפולים ממקור יחיד כדי למנוע שינויים חברתיים
מרחיקי לכת ,כמו הרס התא המשפחתי ויצירת חברות
שבטיות המבוססות על מקור גנטי זהה ,וכדי למנוע
עלייה בשכיחות מחלות גנטיות ,פגמים מלידה וסרטן.
יש לקבוע כי שיבוט בבני אדם יעשה רק על סמך הוראה
רפואית ברורה ומוסכמת ,ויש לאסור יצירת עוברים
שישמשו תורמי איברים עד שתתגבש הסכמה חברתית
רחבה לעניין .ייתכן שיצירת מספר מוגבל מאוד של
העתקים גנטיים לא יגרום לאיבוד השונות האנושית
בשל האינטראקציה הסביבתית שהיא משמעותית
להתפתחות האדם .אולם אין להתעלם מהסכנה אם אכן
 65קויצ’רו מטסורה ,ראו הערה .9
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יבוצע שכפול המוני ויגודלו צאצאים בתנאים סביבתיים
מבוקרים על ידי שליטים מסוכנים.
הדמיון בין וילמוט למדענו של האקסלי מעורר תהיות.
האם יש להשאיר בידי מדענים נטולי עניין בהשלכות
המוסריות של מעשיהם חופש מלא לביצוע ניסויים
כראות עיניהם? עד כמה צריכה המערכת הפוליטית
להיות מעורבת בפעולות המקצועיות של המדען? עם
זאת ,לא היינו רוצים לחצות גבול של פיקוח שיגביל את
התפתחות המדע.
בינתיים ,השיח החברתי בנושא השיבוט עדיין עומד על סדר
היום הציבורי .גם היום ממשיכה הכבשה החלוצה “לככב”
בעיתונות ובאמצעי תקשורת אחרים 73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67,66.גם
אם לא ניתן למצוא בכתבות אלה את האקסלי באופן ישיר,
ניתן לאתר בין השורות את העקבות שהותיר אחריו ספרו
“עולם חדש מופלא”.

של אנשי מקצוע ,פוליטיקאים ואנשי רוח ,ובה יוסכם על
גבולות המותר והאסור בשיבוט .גבולות אלו יהיו נתונים
לשינוי ולעדכון בהתאם לנסיבות .את תחזיותיו של
האקסלי ראוי להשאיר בתחום דפי הרומן בלבד.
ואכן בעשור האחרון מאז פרסום שכפולה של דולי
נושא השכפול הגנטי נדון בוועדות ציבוריות ומקצועיות
במקומות שונים בעולם ,ואף הוחל בצעדי חקיקה
להסדרת היבטים שונים של הנושא 74.לנוכח הקצב המהיר
של התפתחות המדע והסיכויים להתפתחויות לא צפויות
אין לקבוע איסור קבוע לעולמי עד אלא שיש לחדש את
החוק לתקופה קצובה של חמש שנים( 75בן אור.)2004 ,
כאשר מגבשים את ההסדר הנבחר יש ללמוד מהלקחים
שנלמדו בגרמניה ובאנגליה לאחרונה.

האקסלי הותיר אחריו תובנות בסיסיות המשמשות כיום
את האנושות ומושרשות באופן לא מודע גם בקרב מי
שלא קרא את “עולם חדש מופלא” .בעולם מודרני של
טוב לעומת רע הספר מייצג את הקוטב הקיצוני בשיח על
השיבוט .גם אם הגענו למסקנה שהאנושות איננה צועדת
באופן עיוור לעבר עולם חדש מופלא ,חשוב שהרומן של
האקסלי ימשיך לעמוד לנגד עינינו בעת הדיון בנושאים
האלה.
מוצע כי הדרג הפוליטי יקבע את המותר ואת האסור
בנושא השיבוט תוך שיקול זהיר ובחוכמה .בד בבד
מומלץ לצאת מתחומי גבולות המדינה הבודדת ,ולנסות
לבנות מעין אמנה כלל עולמית שתתבסס על מצרף דעות
 66נ .גוטמן“ ,בינתיים ,מי שרוצה שיבוט ,שייסע למסצ’וסטס” .הארץ
 3.6.2002ב.4
 67מ .גורלי“ ,בישראל אסור לשבט בני אדם .אבל רק עד  .”2004הארץ
 .3.6.2002עמודי החדשות.18 ,
 68ר .דוקינס“ ,עצם הרעיון שיהיה אפשר לשבט את לוסי” .הארץ  7.1.2002ב.6
 69י .דרור “’מתקפת המשובטים’ שובטה באינטרנט שבוע לפני ההקרנה
הרשמית” .הארץ  12.5.2002עמודי החדשות.18 ,
 70תמרה טראובמן “ביקורת על פיתוח העוף העירום :עמידות לחום במקום
רווחת החיה” .הארץ  22.5.2002עמודי החדשות.18 ,
 71אורה עריף “התרנגול הוא עירום” .ידיעות אחרונות  29.5.2002עמודי
החדשות.12 ,
 72ינאי עפרן" ,הזדמנות לא קלה להבין את חזית המדע" .הארץ ,12.6.2002
מוסף ספרים.12 ,
 73רבקה פרייליך“ ,הילדה שיצאה מתוך ה’בועה’” .ידיעות אחרונות
 ,28.6.2002עמודי החדשות.6 ,
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השיח על השכפול הגנטי בראי ספרו של אלדוס האקסלי "עולם חדש מופלא"

הערות מערכת :עו”ד עפרה גולן ,היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה ,מכון גרטנר ,תל השומר
מאמרה המרתק של הגב’ יהודית ברקת שוזר בצורה ראויה לשבח את ספרו של אלדוס האקסלי“ ,עולם חדש מופלא” ,בשיח על
השכפול הגנטי .המחברת משכילה להציב את סוגיית השיבוט מול המראה של “עולם חדש מופלא” בצורה ביקורתית ומאוזנת.
הדברים מוצגים באופן שמצד אחד אינו יוצר פאניקה מפני התממשות נרחבת של תחזיותיו המבעיתות של האקסלי – כדוגמת
המזהירים מפני שכפול המוני – אך ,מאידך ,אינו מאפשר להתעלם מן התוצאות הפוטנציאליות של התקדמות המדע בתחום
השיבוט לאור תחזיות אלו.
המאמר סוקר את הגישות השונות לנושא השיבוט בצורה יסודית ומקיפה ,בגישה אנליטית המחלקת את השיח החברתי-
פוליטי בנושא זה באופן המציב בפני הקורא ,ובפני החברה ככלל ,אתגר חשיבתי.
המאמר מאיר את עינינו גם בבחינה התמציתית של תחזיותיו של האקסלי בראי המציאות .עם זאת ,למרבה הצער ,איני יכולה
להסכים עם קביעתה של המחברת כי “אף שהאקסלי חזה בדיוק מופלא תגליות מדעיות ,טכנולוגיות ספציפיות ואירועים
מכריעים בתולדות האנושות ,התמונה שהציג במלואה ,כלומר דמותה של החברה האנושית בעתיד ,הייתה שגויה ”.ראשית,
גם אם “העתיד כבר כאן” ,הרי שעיקרו עוד לפנינו ,ודאי בכל הנוגע למחקר הגנטי ,והדוגמאות בהן משתמשת המחברת
להוכחת טענתה זו 76רחוקות מלהוות סוף פסוק .שנית ,וחשוב הרבה יותר – כפי שיוצג להלן ,נראה כי תמונת המציאות שלנו
הולכת ונעשית דומה יותר ויותר לחברה המתוארת ב”עולם חדש מופלא” ,ודווקא בהיבטים שאינם קשורים לשכפול בני
האדם.
הפתיחות המינית ב”עולם החדש” המאפשרת לקיים יחסי מין ללא הפרעה וללא מחויבות לבן זוג ספציפי היא ,ללא ספק,
נחלתם של הצעירים בני זמננו .התופעה של ריבוי והחלפה של פרטנרים מקובלת היום בחברה המתירנית ואותותיה ניכרים.
השיעור העולה של גירושין ושל משפחות חד הוריות הוא רק אחת ההשלכות של פתיחות זו ,שתוצאה נוספת שלה היא דחיית
הנישואין וההולדה ,לעתים עד לשלב בו אין עוד לבני הזוג אפשרות להביא ילדים לעולם ,לפחות לא באופן טבעי .מן הקצה
השני ,יש לנורמות חדשות אלו השפעה מסרסת על אותם “פראים” ,בעלי טבע מונוגאמי ונטיות לב רומנטיות ,אשר מתקשים
יותר ויותר למצוא בני זוג מתאימים ואשר חוששים ליצור קשר זוגי נוכח הציפייה החברתית מהם לנהוג שלא על פי טבעם.
גם הגיל בו מתחיל העיסוק בפעילות מינית הולך ויורד .בדומה לקטע המובא במאמר ,הנורמות החברתיות החדשות וההסרה
המוחלטת של הטאבו מעל הנושא של יחסי מין ,דוחפות את בני ובנות הנעורים שאינם רוצים להרגיש חריגים ,להתחיל בקיום
יחסים בגיל צעיר ובשלב מוקדם מדי ,עוד לפני הגיעם לבשלות הרגשית הנדרשת לשם כך.
אחד המאפיינים הבולטים בעולם של האקסלי הוא ביטול מוסד ההורות .כל תהליך ההולדה נעשה באופן מלאכותי ו”אב”
ו”אם” הן “מילות תועבה” .עד כמה רחוקים אנו ממצב זה כיום ,עם כל טכנולוגיות ההפריה המתקדמות שברשותנו? אמנם,
כפי שכותבת המחברת“ ,עדיין ההולדה הטבעית היא הדרך המועדפת והשכיחה” ,אבל המבנה של התא המשפחתי המסורתי
של אב ,אם וילד/ים הולך ונעשה נדיר יותר ויותר .אפשר להיווכח בכך בקלות מעיון ברשימת הכתובות של הילדים בגן ילדים
טיפוסי .רשימה כזו כוללת מספר רב של ילדים עם אמא בלבד ,מספר רב של ילדים עם שתי כתובות – אחת בית אבא והשנייה
בית אמא  -ומספר הולך ופוחת של ילדים עם בית אחד של אב ואם .תופעה זו נפוצה אפילו בישראל ,שעד לפני זמן לא רב
התאפיינה בשמרנות יחסית על רקע המסורת והתרבות של המשפחה היהודית.
גם התכנות וההתניה של בני האדם לקבוצות בעלות אחידות דעה והתנהגות אינם הזויים .הדברים אמורים לא רק במשטרים
טוטאליטאריים ,אלא גם בחברה המערבית בה ,למרות המעמד המקודש ,כמעט ,של הפרט וזכויותיו והאוטונומיה שלו ,נראה
כי אנו מתרחקים מאינדיבידואליות אמיתית .כדי להבין עד כמה החברה של כל אלה השואפים להדגיש את ייחודיותם
“ 76לדוגמה ,יש בידנו כיום מידע בסיסי ועקרונות מספר הנדרשים לבצע שיבוט אדם ,אולם מעשה זה טרם בוצע ,ועל פי הדעות השוררות כיום ,נראה כי קיימת תמימות
דעים באשר לאיסור שיבוט אדם שלם ,לפחות ברוב המדינות 57.נשים נוטלות גלולות ,ורופאים מבצעים הפריית מבחנה כאשר מאובחנות בעיות פוריות ,אולם עדיין
ההולדה הטבעית היא הדרך המועדפת והשכיחה”.
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עשויה ,למעשה ,ממספר מקבצים אחידים של בני אדם ,די להתבונן בתופעות כמו כל אותם המוני “היפים” משנות הששים
וחליפיהם הצעירים ה”אינדיבידואליסטים” של היום שנוסעים בהמוניהם להתבודד במזרח ,כל ה”מיוחדות” שלובשות אותו
דבר ,או כל אותם “יאפים” ,שבאופן “ייחודי” לגמרי מתלבשים באותו סגנון ומנהלים אורח חיים אחיד של עבודה סביב
השעון ואכילה ובילוי באותם מקומות “מיוחדים”.
כל התופעות הללו ,המשותפות למציאות שלנו ולעולמו הבדיוני של אלדוס האקסלי ,כמוהן גם החתירה להולדת ילד מושלם
ולו במחיר הפלתם של עוברים שאינם עונים לציפיות  -קשורות באופן כלשהו לקדמה המדעית והטכנולוגית ,בין אם זו
לובשת צורה של גלולות למניעת הריון ,של טכנולוגיות הפריה ואבחון טרום לידתי ,או של המדיה התקשורתית והאינטרנטית
המעצבת את פני החברה .ברם ,תליית האשם בגורמים אלה אינה אלא דרך לברוח ממודעות עצמית ומנטילת אחריות
להתנהגותנו האישית והקולקטיבית .המסקנה המתבקשת מהשוואה זו ,להערכתי ,היא כי אנו כבר נמצאים ב”עולם חדש
מופלא” ,שהבאנו על עצמנו בדרכים אחרות .השכפול הגנטי כשלעצמו איננו צעד נוסף במדרון החלקלק בו אנו מחליקים
כיום ,והשפעתו על האנושות לחיוב או לשלילה תלויה ,רובה ככולה ,בהבנה וביישום של יכולתם וחובתם של החברה והפרטים
שמהם היא מורכבת למודעות ולשליטה עצמית.
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השפעת עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי התנהגות רמייה
במהלך הלימודים על תפיסת התנהגות מוסרית בכלל ובסיעוד בפרט
חיה באליק ** ,R.N, Ph.D.*,דגנית שרון **, R.N,M.A*,
שושנה קלישק

***,

 M.R.N, M.P.Aונילי טבק

**

 R.N., Ph.D., LLBפרופסור חבר

תקציר
תופעת ההתנהגויות הנקשרות עם רמייה בקרב סטודנטים בכלל ,וסטודנטים למקצועות הבריאות בפרט ,הנה תופעה
מדאיגה .נושא זה חשוב במיוחד ביחס למקצוע הסיעוד ,שכן פגיעה ביושר האקדמי במסגרת לימודי הסיעוד פוגעת
בסטנדרטים הפרופסיונאליים ,ביושרה של הקהילה האקדמית הסיעודית ובאיכות מערכת שירותי הבריאות .מחקרים
מצביעים על כך שהסיבות להעתקה הן רבות ומגוונות ומושפעות מגורמים רבים .עם זאת נראה כי בבסיס עומדת הגישה
המוסרית של סטודנטים כלפי העתקות.
מטרת המחקר :לבחון את עמדות הסטודנטים לסיעוד כלפי התנהגות רמייה ,והשפעת התופעה על התפתחות עמדות
מוסריות בסיעוד.
שיטה :אוכלוסייה ומדגם  -מדגם נוחות בן  350נבדקים .הליך המחקר  -הפנייה הייתה באמצעות מנהלות בתי-הספר
המסונפים לאוניברסיטת תל אביב .חולקו  350שאלונים אנונימיים שמולאו באופן עצמאי בידי הנבדקים .מתוכם הוחזרו
 ,235ומהם  228הוחזרו במלואם .שיעור ההיענות היה  .65.2%כלי המחקר  -א .שאלון הערכת מידת המוסריות של
התנהגויות הקשורות ביושר אקדמי ומקצועי ב .שאלון עמדות כלפי העתקה ג .שאלון תחושות הסטודנטים באשר ליחס
הנהלת האוניברסיטה ובית-הספר כלפיהם ד .שאלות באשר לתחושות או עמדות כלפי התנהגויות רמייה  -שהתשובות
להן היו דיכוטומיות .ה .פרטים סוציו-דמוגרפים של הנבדקים.
תוצאות המחקר :נמצא קשר בין המאפיינים האישיים של סטודנט לבין עמדתו כלפי העתקה .ככל שהסטודנט רואה
עצמו דתי יותר כך הוא מביע עמדה שלילית יותר להעתקות ,סטודנט ששירת בצבא מביע עמדות שליליות יותר כלפי
העתקות מאשר סטודנט שלא שירת .יש קשר בין העמדות כלפי התנהגות רמייה בלימודים לבין התנהגות מקצועית
מוסרית .בנוסף ,המחקר מחזק את הטענה לפיה ,ייתכן פער בין תפיסת הסטודנט את התנהגות הרמייה במסגרת לימודיו
כהתנהגות נורמטיבית לבין עמדתו האישית התופסת התנהגות זו כבלתי מוסרית.
* בית-הספר האקדמי לסיעוד ע”ש שינברון ,המרכז הרפואי ע”ש סוראסקי ,תל-אביב.
** החוג לסיעוד ,אוניברסיטת תל-אביב.
מילות מפתח  :סטודנטים לסיעוד ,התנהגויות רמייה ,העתקה ,שיפוט מוסרי ,יושרה ,קוד של כבוד ,ענישה ,לימודים עיוניים,
לימודים קליניים.
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סקירת הספרות
תופעת ההתנהגויות הנקשרות לרמייה בקרב סטודנטים
בכלל וסטודנטים למקצועות הבריאות בפרט היא תופעה
מדאיגה .זאת במיוחד לאור העלייה המתמדת בשכיחותה
עד שיש המכנים אותה כתופעה “אפידמית” (Arnett et
 .)al., 2002תופעה זאת מודגשת במיוחד לאור הקמת
אתרי אינטרנט המספקים דוגמאות לעבודות ובחינות ,וכן
הוצאות לאור של ספרים העוסקים בשאלה “כיצד לרמות”
ויש התולים את התופעה בירידה הכללית במוסר בציבור
(.)Whitley,1998; Turner & Beemsterboer, 2003
 )2001( Glickמציין כי יש הסכמה על איסור כל סובלנות
כלפי התופעה המתקיימת בפרופסיה המושתתת על
אמון ,ואשר חיי אדם תלויים בה .ההנחה היא ,שהתנהגות
רמייה במסגרת לימודי הרפואה לא תיפסק במסגרת זאת,
וחוסר הכנות והיושר יתבטאו גם כלפי מטופלים ,עמיתים,
חברות ביטוח ומוסדות ממשלה .חיזוק לטענתו של גליק
ניתן למצוא במחקרם של  Papadakisוחבריה ()2004
שהצביעו על קשר בין התנהגות בלתי פרופסיונאלית של
סטודנטים לרפואה לבין העמדתם לדין משמעתי על ידי
ארגון הרפואה בהיותם רופאים .אין להסיק מדברי גליק,
שעלינו להתיר סובלנות להתנהגות רמייה במסגרות אחרות
אלא ,שהיא קריטית בתחום העשייה הרפואית .טענה זו
נכונה גם בהתייחס למקצוע הסיעוד ,שכן פגיעה ביושר
האקדמי במסגרת לימודי הסיעוד פוגעת בסטנדרטים
הפרופסיונאליים ,ביושר הקהילה האקדמית הסיעודית
ובאיכות מערכת שירותי הבריאות (& (Bradshaw
.)Lowenstein.,1999; Jeffreys & Stier,1995
התנהגות הנקשרת ברמייה במסגרת אקדמית
( )academic dishonestyבדרך כלל מיוחסת לצורות
שונות של העתקה וגניבה ספרותית ,המתבטאת בקבלת
או מתן סיוע לא מוסמך לסטודנטים ,במסגרת מטלות
אקדמיות או בקבלת ציון על עבודה ,שבפועל לא הם
אלא אחר/ים ביצעו .העתקה בבחינה יכולה להתבטא
ב”הצצה” בתשובתו של סטודנט ,שימוש בפתקאות
או בדרך העברת מידע אחרת בעת בחינה ,השתתפות
של “מחליף” בבחינה .בסיעוד ניתן להבחין בעיקר
בזיוף נתונים בדבר פעולות קליניות או ביקורי בית,
כתיבת נתונים שגויים או גניבת מידע (& Jeffreys
.)Stier,1995
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ממחקרים ,שהתקיימו בארצות-הברית ועסקו בתופעת
רמייה במסגרת אוניברסיטאות ומכללות ,עולה כי משנת
 1941ועד  1994עלתה רמת הדיווח על התנהגות רמייה
בקרב סטודנטים מ 23%-ל.)Arnett et al., 2002( 90%-
 Rennieו )2001( Crosby-בדקו את תפיסת 676
סטודנטים לרפואה את האירועים הנקשרים להתנהגות
רמייה ואת מידת מעורבותם בעבר או שקילתם להיות
מעורבים בעתיד באירועים מסוג זה .האחרונים מצאו כי
 2%דיווחו כי היו שוקלים או מעורבים בהעתקה במהלך
מבחן שלב וכ 56%-היו מעורבים או שקלו להעתיק
טקסט מקורי תוך ציון המקור ברשימה הביבליוגרפית
בלבד 33% .דיווחו כי היו מעורבים או שקלו להיות
מעורבים בהתנהגויות שהוצגו כתיאורי מקרה וביניהם
דיווח על בדיקה נוירולוגית תקינה גם כאשר הבדיקה לא
בוצעה בפועל ,השאלת עבודה לאחרים לעיון ודיווח על
מהלך הבחינה הקלינית.
בניתוח מטה אנליטי ,שסקר  107מחקרים בנושא זה
במסגרת מכללות ואוניברסיטאות נמצא כי ,התפלגות
ממוצעי השכיחות של התנהגות רמייה בקרב סטודנטים
ברחבי ארצות-הברית היא כדלקמן:
רמייה באופן כללי  ,70.4% -העתקה בבחינות ,43.1% -
העתקה בשיעורי בית  ,40.9% -גניבה ספרותית .47% -
לציין ,שלא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין שנת
המחקר והדיווח על שכיחות הרמייה ,וזאת בהתייחס
לכל אחת מהקטגוריות (. )Whitley,1998
מעיון בספרות המחקרית עולה כי הגורמים המשפיעים
על ההחלטה לאמץ התנהגות הקשורה ברמייה תלויים
במשתנים הבאים :א .מאפייני הסטודנט ,כגון נתונים
דמוגרפים ,יכולת אקדמית ,משתנים פסיכולוגיים,
אתיים ,חברתיים וסביבתיים .ב .מאפייני המוסד בו הוא
לומד ,כגון נתונים הקשורים בסגל האקדמי על תפקידיו,
מדיניות המוסד ,תפיסת הארגון את סוגיית הרמייה,
אמצעי האכיפה ועוד.
 )2004( Bolinבמחקרו בחן את התפקיד ,אשר
מהווים שליטתו העצמית של הסטודנט ,עמדותיו
כלפי רמייה במסגרת אקדמית ,וההזדמנויות הניצבות
בפניו להתנהגות של רמייה ,בניבוי התנהגות רמייה
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במסגרת אקדמית .במחקרו השתתפו  853סטודנטים
מאוניברסיטאות שונות בארצות-הברית ,והמסקנות
שעלו היו .1 :אין קשר ישיר בין שליטה עצמית ורמייה
במסגרת אקדמית .2 .לגישת הסטודנט כלפי רמייה
אקדמית ,יש תפקיד קריטי בהסבר התנהגות רמייה
במסגרת אקדמית.
כאמור ,במחקרנו בחרנו להתמקד במאפייני הסטודנט
ובעמדותיו כלפי התנהגות רמייה לא רק במסגרת
לימודיו האקדמיים העיוניים אלא גם במסגרת לימודיו
הקליניים .כוונתנו הייתה לבחון את השאלה ,האם עמדות
הסטודנט כלפי התנהגויות רמייה משתנות בהתייחס
להתנהגויות רמייה במסגרת התנסויותיו הקליניות.
השערתנו הייתה שבמידה והסטודנט יעניק לגיטימציה
להתנהגויות רמייה גם במסגרת ההתנסויות הקליניות,
הרי שהתנהגות זו תמצא את ביטוייה גם במסגרת
עבודתו המקצועית לכשיסיים את לימודיו.
בבדיקת השפעת משתנים סוציו-דמוגראפיים וחברתיים,
נמצא קשר במידה בינונית בין גיל ,מצב משפחתי
והתנהגות רמייה .סטודנטים צעירים ולא נשואים נטו
להעתיק יותר מסטודנטים מבוגרים ונשואים Whitley,
) ,)1998זאת למרות שנמצאה התאמה שלילית בין
הגיל ושכיחות הרמייה .לא נמצא קשר בין שנת הלימוד
והתנהגות רמייה למרות שההנחה היא שסטודנטים
בשנים מתקדמות בדרך כלל מבוגרים יותר .נראה
אם כך ,שלגיל יש משמעות רבה יותר כמשפיע על
שכיחות הרמייה מאשר לשנת הלימוד (;Jordan, 2001
 .)Whitley, 1998בהתייחס למגדר ,נראה כי אין עקביות
בממצאים .בחלק מהמחקרים נמצא כי גברים נוטים
יותר להעתיק ,ואילו באחרים לא נמצא הבדל מגדרי
משמעותי ( .)Jordan, 2001בסקר שנערך על ידי טולקין
וגליק ( )2007עולה שבהתייחס לעמדות סטודנטים
לרפואה בישראל כלפי התנהגויות רמייה ,ניתן להצביע
על הבדלים משמעותיים בין הסטודנטים הישראלים
לבין הסטודנטים האמריקנים .סטודנטים אמריקנים,
באופן כמעט מוחלט ,רואים בהעתקה התנהגות פסולה,
בעוד שהישראלים מביעים עמדות גמישות יותר כלפי
התנהגות זו .המחברים מייחסים זאת למספר רב של
הבדלים בתכונותיהן של שתי האוכלוסיות בכלל זה,
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גיל ,מוצא ,דת ,ניסיון חיים ,מוטיבציה ,חשיפה קודמת
במוסדות אקדמיים ועוד.
במחקרים נבדקו שלושה אינדיקטורים המצביעים על
יכולת אקדמית :כישרון אקדמי ,ממוצע ציונים ואופן
ביצוע משימות .בין רמייה וביצוע משימות נמצא קשר
במידה בינונית .סטודנטים ,שהיו טובים בביצוע משימות
נטו פחות להעתיק מסטודנטים ,שרמת המיומנות שלהם
הייתה נמוכה (.)Whitley, 1998
תחושת לחץ להשגת ציונים גבוהים יותר ,חרדת בחינות,
התמודדות עם ציפיות גבוהות מצד בני המשפחה
ומוסד הלימודים נמצאו כמשפיעים על התנהגות רמייה.
סטודנטים ,שרמת הישגיהם הלימודית בינונית חווים
בדרך כלל לחץ רב עקב ניסיונם להתמודד עם קורס
הנחשב כקשה .התנהגות רמייה במסגרת האקדמיה בדרך
כלל נתפסת בעיני הסטודנטים כאמצעי להתמודדות עם
לחץ זה ( .)Jeffreys & Stier, 1995מחקרים העוסקים
בסטודנטים לרפואה דיווחו ,שהסטודנטים חוששים
מקבלת הערכה גרועה על עבודה לא מספקת ,ולכן הם
ינהגו לא אחת באופן הנוגד את האתיקה האישית שלהם,
המכירה בהתנהגות זאת כבלתי ראויה (Wong et al.,
.)1999
יש הטוענים ,שערכי הסטודנטים השתנו לאורך השנים
והיכולת “להצליח בכל מחיר” הפכה להתנהגות אותה
מוקירים .אחת הטענות המסבירות התנהגות זאת היא
שהסטודנטים החלו להעדיף הצלחה אישית על פני ערכים
חברתיים גם במחיר פגיעה באותם ערכים (Kilber,1988
.)In Jeffreys & Stier,1995
הפעלת לחץ חברתי ,הדעה על פיה “כולם מרמים” והרצון
להיות “כמו כולם” מעודדת סטודנטים להתנהגויות שאינן
נתפסות כראויות גם בעיניהם הם .יש לציין שהתנהגות זו
יכולה להוות ביטוי לקיום קוריקולום מוסתר או נלמד
שאינו תואם את דרישות הפרופסיונאליזם .התנהגות
זאת עלולה להיות מלווה בתחושת תשישות ותסכול ,וכפי
שמציינים  Wongושותפיו ( )1999סטודנטים לרפואה
מדווחים שלמרות תחושות אלה ,הנלוות להתנהגות
הבלתי ראויה ,הם מאמינים כי הם עדיין פועלים לטובת
אינטרס המטופל.
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אתיקה במדע ובמשפט

סטודנטים עשויים לחוש בלחץ לשפר את ציוניהם,
בתחושה כי הם נמצאים “בתחרות” ,ולא רק כדי שלא
להיכשל .התחרותיות והרצון להצליח הם ערכים הזוכים
להוקרה מבחינה חברתית .אחת העדויות לכך היא
העובדה שנמכרים שאלוני בחינות פתורים כך ,שזו לא
רק התנהגות אישית אלא קבוצתית (Kilber ,1988 In
 .)Jeffreys & Stier,1995מחקרים נוספים מצביעים
על קשר במידה בינונית בין התנהגות רמייה לבין תפיסת
הסטודנטים את עומס המטלות כמשמעותי ,ובין רמת
התחרות לציון גבוה וקבלת תגמולים בעדם .סטודנט,
שחש עומס עבודה רב נוטה להעתיק יותר מסטודנט שחש
כי רמת עומס העבודה המוטלת עליו נמוך יותר ,גם כאשר
הסביבה אינה משדרת תחרותיות (.)Whitley,1998

בתכניות לימודים להסבת אקדמאים לתואר אח/ות
מוסמך/ת .משך התוכנית שנתיים וחצי )5 .סטודנטיות,
שהן אחיות מעשיות המשלימות את הכשרתן המקצועית
לתואר אחות מוסמכת .משך התוכנית שנתיים.
לוח  1מציג את המאפיינים הסוציו-דמוגראפיים של
הסטודנטים הנבדקים .מהתבוננות בלוח  1עולה כי,
קבוצת הנבדקים אופיינה בקטגוריה נשית (,)85%
קטגוריית גיל צעיר – גיל ממוצע  )S.D +7.6( 30שנים,
וכמחציתם נשואים .מרביתם ( )70%יהודים ולמעלה
ממחציתם לא שירתו בצבא.
לוח  :1תיאור דמוגראפי של אוכלוסיית המחקר
()n=228

השאלות שהמחקר בדק

משתנה

n

א .השפעת גורמים סוציו-דמוגראפיים בקרב סטודנטים
לסיעוד ,על עמדות כלפי התנהגויות הקשורות
ביושרה אקדמית ויושרה מקצועית.

מין:
גברים
נשים

32
209

מצב משפחתי:
רווקים
נשואים
אלמנות/גרושות

118
107
14

דת:
יהודית
אחרת

176
67

שירות צבאי:
שירות מלא
שירות חלקי
לא שרת בצבא

97
18
131

ב .המשתנים המנבאים התנהגות רמייה אקדמית.
ג .הקשר בין עמדות כלפי רמייה אקדמית לבין התנהגות
מקצועית מוסרית.
שיטת המחקר
אוכלוסייה ומדגם
נבחר מדגם נוחות ()Convenience sampling
בן  350נבדקים המורכב מ )1 :סטודנטים הלומדים
בתוכנית הלימודים הארבע-שנתית בבתי ספר המסונפים
לאוניברסיטת תל אביב .בסיום התכנית מקבל הסטודנט
תואר בוגר/ת ותעודת אח/ות מוסמך/ת )2 .סטודנטים
שהם אחים ואחיות מוסמכים הלומדים בתוכנית הבוגר
בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב .התכנית היא השלמה
לתואר בוגר אוניברסיטה ,ובסיומה מוענקת לסטודנט/ית
תעודת בוגר אוניברסיטה ( )3 .)B.Aסטודנטים בתוכנית
המוסמך בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב .בתוכנית
לומדים הסטודנטים שנתיים ובסיומה מוענקת תעודת
מוסמך אוניברסיטה ( )4 .)M.Aסטודנטים הלומדים



 מדגם נוחות הינו צורת דגימה לא הסתברותית  ,בה החוקר חוקר מקרים
שהינם זמינים עבורו (בירנבוים ,1993 ,עמ’  .)210לדוגמא ,איסוף שאלונים
מאוכלוסיית סטודנטים הלומדת בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל-אביב.
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%
)(13
)(85
)(50
)(45
)(5

)(70
)(30
)(40
)(7
)(53

הליך הבדיקה
לאחר פנייה למנהלות בתי-הספר המסונפים
לאוניברסיטת תל אביב ,וקבלת אישורן ,הועברו
השאלונים במרוכז באמצעות מורות בתי-הספר .בתום
מילוי השאלון ,נאספו השאלונים והועברו למנהלת
המחקר.
השאלונים היו אנונימיים ומולאו באופן עצמאי על ידי
הנבדקות/ים בנוכחות מורות בתי הספר .חולקו 350
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שאלונים מתוכם  235הוחזרו 228 ,הוחזרו במלואם.
שיעור ההיענות היה .65.2%

הסכמת הנחקר לתחושת ההוגנות כלפי המבחנים בהם
נבחן במוסד ההכשרה ).)Kappa=.598; P=.000

כלי המחקר

הפרק הרביעי של השאלון כלל  16היגדים המתארים
תחושות או התנהגויות כמו“ :בכל בחינה אני תמיד
אבדוק את התשובות שלי עם אחרים ,עונש הוא
קריטריון להחליט באם להעתיק או לאו” .על היגדים
אלה התבקשו הנבדקים להשיב בהסכמה או אי הסכמה.
בניתוח גורמים לא נמצאו מתאמים ליצירת אינדקסים.

החוקרים פיתחו שאלון בן ארבעה פרקים .השאלון
תוקף באמצעות תוכנית  .SPSSבפרק הראשון של
השאלון הוצגה רשימת התנהגויות הקשורות ביושר
אקדמי ומקצועי אותן התבקשו הנחקרות/ים לדרג על
פי רמת המוסריות של ההתנהגויות ,על פי סולם בן ארבע
דרגות ,מהתנהגות מוסרית ועד להתנהגות לא מוסרית
באופן מוחלט .בניתוח גורמים נמצאו )1 :עמדות כלפי
מידת המוסריות של התנהגויות רכישה והעתקת עבודות
( ,)α=.869שכלל היגדים כמו“ :העתקת תרגיל בית מחבר,
רכישת עבודות מוכנות מאתר אינטרנט ,העתקה בעבודה
מסכמת של קורס” )2 ,עמדות כלפי מידת המוסריות של
העתקה בבחינה ( )3 ,)α=.756עמדות כלפי מידת המוסריות
של זיוף נתוני מטופל (.)5Kappa=.598; P=.000
בפרק השני של השאלון ,התבקשו המשיבות/ים לציין
את מידת הסכמתם להיגדים המבטאים עמדות כלפי
העתקה ( .)α=.758לדוגמא" :העתקה מקובלת בבתי-
ספר יסודיים ותיכוניים ,העתקה משמעותה לסדר את
הממסד ,העתקה אסורה במיוחד בסיעוד" ,ואת מידת
הסכמתם להיגדים המבטאים עמדות כלפי ענישה בגין
העתקה (.)α=.570
הפרק השלישי של השאלון בחן את תחושות הסטודנטים
לגבי יחס הנהלת האוניברסיטה ובית-הספר כלפיהם.
המשיבים התבקשו לדרג היגדים כמו "יחס סגל ההוראה
בביה"ס כלפיך הנו טוב מאוד" בסולם בן ארבע דרגות,
מאי הסכמה מוחלטת ועד להסכמה במידה רבה מאוד
( .)α=.683כמו כן ,כלל הפרק היגדים שבחנו את מידת
 הכוונה היא ,לשימוש בתוכנת  SPSSשמטרתה לזהות הטיות (אי-בהירות,
ניסוח מגמתי מוטה וכיו”ב) בכלי המחקר (בירנבוים .1993,עמ’ )145
 קרונבך" -במדידה -מקדם מהימנות בשיטת העקביות הפנימית"
(בירנבוים ,1993 ,עמ' )206
  - Pמהימנות (“ -)Reliabilityהיציבות והעקביות של הציונים המופקים
ממכשיר המדידה” (משיח-איזנברג, 2006 ,עמ’ ) 99
  - Kappaמדד המבטא קשר ישיר בין שני משתנים .שייך לסטטיסטיקה
לא פרמטרית .דהינו“ ,שיטות סטטיסטיות לבחינת השערות או הצבת
מרווחי בטחון שאינן תלויות ,לגבי צורת ההתפלגות באוכלוסיה .המשתנים
בד”כ נמדדים על סולם מדידה סידורי או שמי” (בירנבוים ,1993,עמ’ .)220
זאת בניגוד “לסטטיסטיקה פרמטרית בה התנאים מחייבים התפלגות
נורמלית באוכלוסייה ושונויות שוות באוכלוסיה“ (שם) 220 ,.
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נאסף גם מידע על פרטים סוציו-דמוגראפיים של הנבדקים
כגיל ,מין ,מצב משפחתי ,שירות צבאי ,השתייכות דתית
ומידת הדתיות ,ופרטים ביחס להשכלה כשנות לימוד,
תוכנית הלימודים אליה משתייך הסטודנט.
ממצאים
הנתונים עובדו בשלוש רמות :ברמה החד-משתנית
נבדקו התפלגויות התשובות ,שניתנו לכל אחת מקבוצת
העמדות כלפי התנהגויות הקשורות ביושרה אקדמית,
יושרה מקצועית ועמדות כלפי מוסד ההכשרה .כמו כן
נבדקו התפלגויות המשתנים הסוציו-דמוגראפיים של
הנבדקים .ברמה הדו-משתנית בוצעו מבחני  tלמציאת
הבדלים בממוצעי העמדות כלפי התנהגויות יושרה
אקדמית בין דתיים לחילוניים ,לומדים בתכניות לימוד
אקדמיות ולא אקדמיות ,וסטודנטים ששירתו בצבא
לעומת אלה שלא שירתו ,הורים לעומת שאינם הורים.
בנוסף נבדק הקשר בין כל משתני המחקר הדירוגים  ,כמו
תחושות כלפי מוסד ההכשרה לבין עמדות כלפי התנהגויות
יושרה אקדמיות.
התנהגויות הקשורות ביושרה אקדמית
מבדיקת התפלגות ההתנהגויות והעמדות הקשורות
ביושרה אקדמית ,כפי שדווחו על ידי הנחקרות/ים עולים
הממצאים הבאים 33.5% :מהמשיבים היו מעתיקים
לו הייתה להם הזדמנות להעתקה 41% ,היו מסתכנים
בהעתקה אילו הבחינה הייתה גורלית לגביהם .רק 11%
היו מעתיקים כדי להבטיח הצטיינות אישית בלימודיהם
(לוח .)2

 משתני מחקר דירוגים הינם משתנים המופיעים בסולמות אינטרוואלים.
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לוח  :2התפלגות האוכלוסייה הנחקרת לפי עמדות
כלפי העתקה בבחינה או בעבודה אקדמית
עמדה כלפי העתקה

 %המשיבים בחיוב

הייתי מעתיק לו הייתה
לי הזדמנות

33.5

הייתי מסתכן בהעתקה
אם הבחינה הייתה מהווה
עבורי החלטה גורלית

40.9

הייתי מעתיק כדי
להבטיח הצטיינות
אישית בלימודים

11

כאשר מוצגת רשימת ענישה בפני הנבדקים ,נמצא כי
באירוע העתקה חד-פעמי  50%מאוכלוסיית המחקר
סבורה כי תספיק נזיפה בעל פה והורדת ציון 3% .סברו
כי יש להרחיק זמנית מהלימודים ו 2%-כי יש להרחיק
לצמיתות 77% .מהאוכלוסייה אינה רואה מקום להענשה
בגין העתקה ראשונה.
לעומת זאת 88% ,מהאוכלוסייה סבורים כי יש להעניש
במקרים של העתקות חוזרות 36% .סבורים ,שהענישה
המתאימה היא נזיפה בעל פה והערה בתיק האישי16% ,
טוענים שיש להרחיק זמנית את המעתיקים העתקות
חוזרות מלימודיהם ו 9%-סבורים ,שהרחקה לצמיתות
הוא עונש מתאים .רק  ,6%סבורים כי ביטול סמסטר
הוא העונש הראוי על העתקות חוזרות ונשנות (לוח .)3
לוח  :3עמדות כלפי סוג הענישה המועדפת בגין
העתקה – התפלגויות ב% -
דפוס העתקה
סוג הענישה

העתקה
חד-פעמית

העתקה חוזרת

נזיפה בעל-פה
והורדת ציון

50

17

נזיפה בעל-פה
והערה בתיק אישי

13

36

הרחקה זמנית

3

16

קנס כספי

7

10

ביטול סמסטר

3

6

הרחקה לצמיתות

2

9
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 63%מהנבדקים יטו להעתיק ,כאשר הם חשים שלא למדו
לקראת הבחינה ו 90%-יעתיקו כהתנהגות של הישרדות
להבטחת הישארותם בלימודים 38% .מהנבדקים ציינו
שהם עשויים להעתיק כאשר יחושו שהבחינה אינה
הוגנת .רק  8.4%מהנבדקים ציינו כי היעדר ענישה יגרום
להם להעתיק ו 4.9%-רואים בענישה קלה גורם המעודד
העתקה .הנבדקים מעדיפים להגן על עצמם ועל חבריהם
שנתפסו בהעתקה 68% .ו 72%-מהמשיבים סבורים
שיש להגן עליהם או על חבריהם ,שנתפסו בעת העתקה.
הנבדקים רואים ברכישת עבודות מסטודנט בוגר או
באמצעות האינטרנט התנהגות מוסרית (כ .)70%-יחד
עם זאת ,רכישת עבודות ממומחה המתפרנס ממכירתן
נתפסת בעיני מרבית הנבדקים (כ )75% -כהתנהגות לא
מוסרית של הקונה.
העתקת עבודות סמינריוניות מסכמות נתפסת בעיני
הנבדקים ( )90%כהתנהגות לא מוסרית באופן מוחלט ו-
 80%סבורים ,שהעתקת תרגיל בית ֵמחבר היא התנהגות
בלתי מוסרית באופן מוחלט.
התנהגויות כהיעזרות במידע מסטודנט שכבר נבחן
נתפסו בעיני כשליש מהנבדקים כהתנהגות מוסרית,
בעוד ששחזור שאלות בחינה ,לאחר שזו התקיימה
ומתוך הנחה ששאלות אלו עשויות להופיע בבחינות
אחרות באותו נושא ,נתפס רק בעיני כ 16% -כהתנהגות
מוסרית.
התנהגויות אקטיביות של רמייה אקדמית כהעתקה
בבחינה מסטודנט או מחומר עזר ,שהוכנס לבחינה
נתפסים בעיני יותר מ 90%-מהאוכלוסייה כהתנהגויות
לא מוסריות באופן מוחלט.
מתן עזרה לחבר בעת בחינה נתפסת בעיני כמחצית
האוכלוסייה ( )54%כהתנהגות לא מוסרית ,בעוד
שהצצה במחברת הבחינה של שכן הנבחן לידך או
היעזרות בבחינה ,שנגנבה לפני מועד הבחינה ,נתפסת
בעיני כ 80%-מהאוכלוסייה כבלתי מוסרית.
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השפעת עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי התנהגות רמייה

התנהגויות הקשורות ביושרה מקצועית
האוכלוסייה הנחקרת רואה בדיווח על בדיקת מטופל,
למרות שלא בוצעה ,וזיוף נתונים הקשורים במצב
המטופל ( )96%כהתנהגות בלתי מוסרית באופן מוחלט.
 87%מהסטודנטים הנבדקים סבורים כי אי-דיווח על
תינוק שנפל מהמיטה חמור יותר מהעתקת עבודה ,בעוד
שרק  38%סבורים כי זיוף נתונים בקשר למטופל שווה
בחומרתו להעתקת עבודה אקדמית.
תחושות שביעות רצון – תחושת הוגנות מוסד
ההכשרה
 46%מהסטודנטים מדווחים ,כי תחושת ההוגנות כלפי
מבחנים בקורסים קליניים גבוהה מזו שבקורסים במדעי
החברה ( 69% .)41%מהנבדקים חשים שביעות רצון
מיחס סגל ההוראה בבית-הספר לסיעוד.
משתנים המנבאים עמדות באשר ליושרה אקדמית:
קשרים בין משתנים סוציו-דמוגראפיים ותפיסת מידת
המוסריות של התנהגויות מקצועיות והתנהגויות
אקדמיות
לבדיקת ההשערה שיש הבדל בממוצע ציוני העמדות של
הנבדקים על מידת המוסריות של התנהגויות הקשורות
ביושרה אקדמית ,נערך מבחן  tלמדגמים בלתי תלויים.
הממצאים מוצגים בלוח .4
לוח  :4הבדלים בעמדות נבדקים על מידת המוסריות
של דיווח על בדיקת מטופל למרות שלא נעשתה
משתנה

N

ממוצע

SD

דתיים

60

1.08

.279

חילוניים

165

1.25

.447

אקדמאים

123

1.24

.431

לא
אקדמאים

104

1.16

.397

הורים
לילדים

95

1.24

.455

אינם הורים

134

1.17

.378

t

-2.675

.000

1.452

.006

1.276
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.010

במבחן  tלבדיקת הבדלים בממוצע תפיסת מידת
המוסריות של התנהגויות רמייה אקדמית – רכישה
והעתקת עבודות ומבחנים – בין הורים לילדים ,לבין
שאינם הורים ,נמצאו הבדלים מובהקים בין הממוצעים
(.)t=2.61; SD<.05
ממוצע תפיסת מידת המוסריות בקרב נבדקים שאינם
הורים ( )M=2.70; SD = 0.44נמצא גבוה מאשר ממוצע
תפיסת המוסריות בקרב הורים לילדים (= M=2.61; SD
.)0.35
כמו כן במבחני  tנמצאו הבדלים מובהקים בממוצעי
הציונים בעמדות הנבדקים כלפי ענישה בגין רמייה
אקדמית ,בין אלה ששירתו שירות בצבא לאלה שלא
שירתו ( ,)t=2.509; p<.05ובין הורים לכאלו שטרם חוו
חווית הורות ( .)t=-1.285; p<.05ממוצע העמדות כלפי
ענישה בקרב נבדקים ששירותו בצבא (= M=2.61; SD
 )0.76נמצא גבוה מממוצע העמדות של אלו שלא שירתו
בצבא ( .)M=2.38; SD = 0.63ממוצע העמדות כלפי
ענישה בקרב הורים
( )M=2.41; SD = 0.62נמצא נמוך מזה של נבדקים
שאינם הורים לילדים (.)M=2.53; SD = 0.75
התנהגויות הקשורות ביושרה אקדמית והתנהגויות
מקצועיות
לבדיקת ההשערות חושב מתאם ספירמן בין המשתנים
השונים והמתאמים המוצגים בלוחות  5ו.6-
מלוחות אלו עולה כי קיים קשר בין מידת המוסריות
שרואים הסטודנטים בהתנהגויות הקשורות ברמייה
אקדמית לבין עמדותיהם ביחס למוסריות התנהגויות
מקצועיות .סטודנטים התופסים התנהגויות רמייה
אקדמית כבלתי מוסריות ,יראו בפעילות מקצועית
הנקשרת עם רמייה כהתנהגות בלתי מוסרית .כך גם
נמצא קשר בין עמדה חיובית כלפי העתקה ורכישת
עבודות ומבחנים לבין עמדה חיובית כלפי התנהגויות
מקצועיות חריגות.
נמצא קשר חזק ומובהק בין תפיסת הסטודנטים את
מידת המוסריות של העתקת מבחנים לבין עמדתם כלפי
ענישה בגין רמייה אקדמית ( .)rs=.766; p=.000כמו כן
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נמצא כי סטודנטים בעלי עמדות שליליות כלפי ענישה
בגין רמייה אקדמית הינם בעלי עמדות חיוביות יותר
כלפי העתקה (.)rs=.766; p=.000

 63%דיווחו כי יעתיקו אם לא ילמדו לבחינה40% ,
דיווחו כי יעתיקו אם תהיה להם הזדמנות להעתיק ו-
 33%יסתכנו בהעתקה אם תינתן להם הזדמנות.

לוח  :5מתאם ע”ש ספירמן ( )rsבין מידת המוסריות
של התנהגויות מקצועיות ומידת המוסריות של
התנהגויות יושרה אקדמית

ממצאים אלה תואמים את העולה ממחקרים קודמים
( ;Crosby, 2001; Arnett et al., 2002טולקין וגליק,
.)2007

מידת המוסריות של מידת המוסריות מידת מוסריות
התנהגויות מקצועיות של זיוף נתונים הדיווח על
הקשורים במצב בדיקת מטופל
למרות שלא
מידת המוסריות של מטופל
התנהגויות אקדמיות
בוצעה

יחד עם זאת ,ראוי להדגיש ,כי תפיסת העתקה
כהתנהגות נורמטיבית אינה מצביעה בהכרח על כי
הסטודנט כפרט רואה בהתנהגות זאת התנהגות
מוסרית 90% .מהנבדקים מצביעים על התנהגות
כהעתקת תרגילי בית מחברים ,העתקת עבודה
סמינריונית או עבודה מסכמת של קורס ,כהתנהגות
לא מוסרית .ממצא זה דווח גם במחקרם של Wong
ושותפיו ( ,)1995אשר הצביעו על כך שסטודנטים
לרפואה החוששים מהערכה נמוכה על עבודה לא
מספקת ,ינהגו לא אחת באופן הנוגד את האתיקה
ַ
האישית בה הם אוחזים ,ואשר מכירה התנהגות זו
כבלתי ראויה.

העתקה ורכישת
עבודות אקדמיות
העתקה במבחן

* -.831

** -.961

-.090

* -.541

* p<0.05 ; ** p< 0.005 ; *** p<0.001

לוח  :6מתאם ע”ש ספירמן ()rs
בין עמדות כלפי התנהגויות מקצועיות חריגות
ועמדות כלפי רמיה אקדמית
עמדות כלפי
התנהגויות
מקצועיות חריגות

זיוף נתונים
בקשר למטופל

אי-דיווח על
תינוק שנפל

עמדות כלפי רמייה
אקדמית
העתקה ורכישת
עבודות אקדמיות

*** .755

*** .752

העתקה במבחן

*** .013

* .037

* p<0.05 ; ** p< 0.005 ; *** p<0.001

ממצאי המחקר מצביעים גם על השפעת תחושות
הסטודנטים כלפי המוסד בו הינם לומדים .סטודנטים
בעלי עמדות שליליות כלפי העתקה יחושו יותר שביעות
רצון מהמוסד המכשיר (.)rs=-278; p=.000
דיון
ממצאי המחקר מצביעים כי הנבדקים נטו לראות
בהתנהגות רמייה במסגרת לימודיהם התנהגות
נורמטיבית .כך  90%מאוכלוסיית הנבדקים דיווחו כי
יעתיקו בבחינה כדי להבטיח את הישארותם בלימודים,
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ניתן להסביר תופעה זאת על פי גישתו של Bersoff
( )1999כי פעולה לא מוסרית ,שהיא תוצר של רצון לרווח
אישי ,מבטאת שיבוש בתהליך השיפוט המוסרי .לטענתו,
הוגי דעות בתחום של חשיבה מוסרית הפועלים מתוך
תפיסת ההבניה המסורתית ,נוטים להסביר התנהגות,
שאינה אתית ,באמצעות ההנחה על פיה הפגיעה מופיעה
בקשר שבין השיפוט המוסרי של האדם בסיטואציה
פרטיקולארית לבין ההתנהגות אותה הוא מבצע בפועל.
פגיעה זאת מקורה בהתעלמות הפרט ממערכת השיפוט
הדאונטית ( ,)deontic judgmentוהטיית חשיבתו
לאינטרסים מתחרים ,נעדרי מחויבות מוסרית לחברה
או לאינטרסים אנוכיים .כלומר ,אותה הטייה לכיוון
העדפת הרצון לרווח אישי ,מובילה למסקנה שגויה ,על
פיה פעולה שאינה אתית ,נתפסת למעשה כלגיטימית
מבחינה מוסרית .הבעיה אינה בשיפוט מוסרי שנכשל
בהגדרת הפעולה הראויה ,אלא בשיבוש הנוצר בתהליך
החשיבה ,ומקורו באינטרסים אישיים המשרתים את
העצמי ומניעים לפעולה הבלתי מוסרית.
 הכוונה היא למערכת השיפוט של הפרט הנשענת על מחויבויות מוסריות
()moral obligations
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השפעת עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי התנהגות רמייה

 11%מהנבדקים דיווחו כי יעתיקו במטרה להשיג רמת
מצוינות בלימודים .ממצא זה אינו תואם ממצאים
ממחקרים קודמים אשר הצביעו על כך שסטודנטים
עשויים לחוש בלחץ לשפר את ציוניהם כיוון שהתחרותיות
והרצון להצליח הינם ערכים הזוכים להוקרה מבחינה
חברתית (Whitley, 1998; Kilber,1988 In Jeffrey
 .)& Stier, 1995ניתן להסביר זאת בכך שתחושת
ה”הישרדות” בתכנית הלימודים היא המשמעותית ביותר
ביחס להחלטה אם להעתיק .דהיינו ,המטרה המרכזית
היא לא להיכשל ולא בהכרח לשפר ציון או להצטיין .אנו
מניחות שממצא זה עשוי לשקף הלך רוח על פיו ,בתהליך
האקדמיזציה בסיעוד ,התואר הראשון נתפס כמשמעותי
ולא התארים האקדמאים המתקדמים .מכאן ,שסטודנט
שאינו מעוניין להמשיך בלימודיו לקראת תארים
אקדמיים מתקדמים ,ישאף להצליח בבחינות יותר
מאשר להצטיין בהן.
בהתייחס לענישה על התנהגויות רמייה ,הממצאים
מצביעים על כך שסטודנטים נוטים לתמוך בענישה קלה
כשמדובר בהעתקה חד פעמית ,וענישה מחמירה יותר
כשמדובר בהעתקות חוזרות .למשל 50% ,מהנבדקים
העדיפו לתמוך בנזיפה בעל פה והורדת ציון ,כתגובה
להעתקה חד-פעמית .זאת בעוד ,שרק  13%מהנבדקים
העדיפו לתמוך בענישה מחמירה יותר ,דהיינו בנזיפה
בעל פה והערה בתיק אישי ..בהתייחס להעתקות חוזרות
התמונה התהפכה ו 36%-תמכו בנזיפה בעל פה והערה
בתיק אישי .ניתן להסביר ממצאים אלה בכך ,שהעתקה
באופן חד-פעמי בניגוד להעתקות חוזרות ,מצביעה על
“מעידה” ולכן יש להקל בענישה .ראוי לציין כי על פי
הממצאים נזיפה בעל פה והערה בתיק אישי נתפסים
כחמורים יותר מנזיפה בעל פה והורדת ציון .אנו מניחות
שמקור ההבדל בהערכת מידת החומרה נובע מהרישום
הפורמאלי בתיק האישי של הסטודנט .רישום זה עשוי
ללוות את הסטודנט ולפגום בהמשך קידומו האקדמי
ו/או המקצועי .
בהתייחס לרכישה והעתקת עבודות נראה שהסטודנטים
נוטים להבחין בין שתי קטגוריות:
 .1העתקה ורכישת עבודה – העתקה לסוגיה נתפסת
כהתנהגות ‘לא מוסרית באופן נחרץ’ ,אך רכישת עבודה
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ניתן לסווג ל:
א .התנהגות לא מוסרית (רכישת עבודה ממומחה
המתפרנס ממכירתן .)74.8% -
ב .התנהגות מוסרית הנקשרת עם רכישת עבודות
מסטודנט אחר או באמצעות האינטרנט (רכישת עבודה
מסטודנט בשנת לימודים גבוהה יותר  ,70.9% -רכישת
עבודות מוכנות באינטרנט .)69% -
אנו מניחות כי רכישת עבודה ממומחה המתפרנס
ממכירתן נתפסת בעיני הסטודנט כהתנהגות לא מוסרית
באופן נחרץ מכיוון שהמומחה אמור לשמש מודל לחיקוי
ולכן מן הראוי שלא יעניק לגיטימציה וישתף פעולה עם
התנהגות של רמייה מסוג זה .כמן כן ,סטודנט הנותן
גיבוי להתנהגות המומחה בעצם רכישת עבודותיו ,משתף
פעולה עם התנהגות הנתפסת כבלתי מוסרית באופן
נחרץ ,ולכן גם הסטודנט אינו מוסרי.
לעומת זאת ,ביחס לרכישת עבודות מסטודנט אחר ,נראה
כי הסטודנטים נוטים לתפוש התנהגות זאת כמוסרית.
אנו מניחות שתפיסתם נשענת על תחושת “האחווה”
בין הסטודנטים .ייתכן גם כי רכישת עבודה באינטרנט
נתפסת גם היא כמוסרית ,היות והיא נעדרת היבט אישי,
היא עשויה להיתפס כרכישת מוצר “סתמי” לכל דבר.
 .2הערך היחסי המוענק לעבודה המועתקת  -ככל
שהעבודה המועתקת נתפסת כבעלת משקל רב יותר,
כך יותר סטודנטים יטו לראותה כבלתי מוסרית (למשל,
העתקת תרגיל בית מחבר  ,79.4% -העתקת עבודה
סמינריונית  92% -והעתקה בעבודה מסכמת של
קורס  .)90.3% -ממצאים אלה תואמים את הממצאים
העולים מהסקר שבצעו טולקין וגליק (.)2007
ממצאים אלה מצביעים על מה שנכנה כ”מוסר כפול” .מצד
אחד ,העתקה נתפסת כהתנהגות לא מוסרית באופן נחרץ.
אולם מצד שני ,רכישת עבודה יכולה להיתפס כהתנהגות לא
מוסרית כאשר העבודה נרכשת בתשלום ,וכמוסרית כאשר
היא נרכשת מבלי שלגורם נוסף יהיה רווח כלכלי .ניתן
להסביר ממצאים אלה בכך ,כי מסירת עבודה לסטודנט
אחר ,בין אם באופן ישיר או בדרך עקיפה (אינטרנט) ,נתפסת
כהתנהגות חברית ,מסייעת ,תומכת  -מכאן ,שהיא מוסרית.
ואילו רכישת עבודה תמורת תשלום אינה התנהגות
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חברית ,תומכת ומסייעת אלא היא “ניצול” חולשתם או
הזדקקותם לאחר  -מכאן היא בלתי מוסרית .ההנחה
היא שהתנהגות זו דהיינו,רכישת עבודה תמורת תשלום,
לא הוגדרה כלא מוסרית באופן נחרץ כיוון שהערכת
ההתנהגות בוצעה בהסתמך על האדם המו ֵֹכר ומתפרנס
מהעבודה ולא על זה שרכש אותה .בנוסף ,גם אם מכירת
העבודה נתפסת בעיניהם כבלתי מוסרית לא ניתן לתארה
כבלתי מוסרית באופן נחרץ שכן מדובר באמצעי פרנסה
הזוכה ללגיטימציה והשירות כרוך במחיר.
בהתייחס להבחנה בין סוגי העבודות המועתקות ,גם אם
הן נתפסות כבלתי מוסריות באופן נחרץ ,שכן הסטודנט
הוא זה שמעתיק ,ההבחנה בין סוגי העבודות מצביעה
על כי יש לגיטימציה מסוימת להעתקה בעבודות שאינן
נתפסות כבעלות ערך יחסי רב.
חיזוק לכך שההבחנה בין התנהגות מוסרית ללא מוסרית
תלויה במעורבות האקטיבית של הסטודנט בהעתקה,
מוצאת את ביטויה גם בכך ש 90%-מהנבדקים ציינו
כי העתקה אקטיבית מסטודנט במבחן ,או המשתמש
בעזרים שונים במהלך המבחן הינן התנהגויות שאינן
מוסריות.
בהתייחס להתנהגויות רמייה במסגרת הפעילות
הקלינית נמצא כי הנבדקים ,כמעט באופן גורף ,רואים
התנהגות זאת כבלתי מוסרית באופן נחרץ (99.2%
בהתייחס לדיווח על בדיקת מטופל למרות שלא נעשתה
בפועל 96.3% ,זיוף נתונים הקשורים במצב המטופל).
כאשר התבקשו הנבדקים לציין האם זיוף נתונים בקשר
למטופל חמור יותר מהעתקת עבודה אקדמית ,השיבו
 37.6%בחיוב .מכאן ,שרוב הנבדקים ( )62.4%רואים
בזיוף נתונים כפחות חמור מהעתקה.
לכאורה ,ניתן להצביע על העדר עקביות בעמדות
הנבדקים בהתייחס לתפיסתם את חומרת התנהגות
הרמייה בין רמת ההתנסות הקלינית ובין הלמידה
התיאורטית .אולם ,מהתבוננות במידת שביעות רצונם
של הסטודנטים מהמוסד וממידת הגינותו עולה
כי תחושת ההוגנות חזקה במידה מועטה בקורסים
הקליניים מאלה שבמדעי החברה .ניתן להניח אם כך,
שתחושת חוסר ההוגנות אותה חש הסטודנט בהתייחס
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להתנהלות הקורסים הקליניים עלולה ליצור בקרבו
תחושה המעניקה לגיטימיות מסוימת להתנהגותלא
מוסרית,גם במסגרת פעילויותיו בהתנסויות הקליניות.
אפשר להוסיף ולהניח ,ששביעות הרצון מהמוסד מהווה
אלמנט חשוב בתחושת המחויבות של הסטודנט לשמירת
כללי ההתנהגות במוסד .הנחה זו נתמכת על ידי הסקר
שערכו טולקין וגליק ( )2007המצביע על קשר בין תחושת
היחס שהסטודנטים זוכים לו מצד הפקולטה לבין העמדה
שמוצדק להעתיק .סטודנטים שחשים כי הם מקבלים
יחס חיובי נוטים להביע עמדה המתנגדת להעתקות
יותר מסטודנטים החשים שהיחס כלפיהם שלילי.
בהתייחס לזיוף נתונים קליניים הרי שהוא נתפס כחמור,
אולם ‘במסגרת היותי סטודנט ,אם אני חש שהמוסד
אינו הגון ,אזי ארגיש פחות מחויבות לנהוג על פי כללי
ההתנהגות הנדרשת’ .ממצא זה מחזק את חשיבותו של
קוד כבוד ( )Honor Codeכגורם המסייע להפחתת
התנהגויות הרמייה בקרב סטודנטים .על פי Whitley
( )1998קיומו של קוד כבוד יוצר לחץ נורמטיבי המונע
התנהגות של רמייה .עם זאת ,ראוי לציין ,כי קוד כבוד
מסוג זה לא יהיה אפקטיבי בהעדר שינויים ארגוניים
נוספים (.)Jordan, 2001
כאשר נשאלו הנבדקים אם זיוף נתונים שווה בחומרתו
להעתקה 37% ,השיבו כי חומרתם שווה ,בעוד שהרוב
( )62.4%השיב שיש הבדל במידת החומרה בין השניים.
לא ניתן לקבוע האם מידת החומרה אינה שווה בגלל
שזיוף נתפס כחמור יותר או להיפך היות והשאלה לא
נוסחה באופן שיאפשר הבחנה זו .עם זאת ,בהתייחס
לשאלה אם אי-דיווח על נתונים חמור מהעתקת עבודה,
הרוב ( )86.7%ציינו כי אי-דיווח נתפס כחמור יותר
מהעתקת עבודה .מכאן ,אנו מניחות שאי-דיווח ,כמו גם
זיוף ,נתפס באופן חמור מאשר העתקת עבודה ,ומכאן
ההבדלים במידת החומרה בין זיוף הנתונים להעתקה.
משתנים המנבאים עמדות באשר ליושרה אקדמית
בהתייחס לקשרים בין המשתנים הסוציו-דמוגרפים
ויושרה אקדמית נמצא ,כי בהתייחס לדיווח שקרי
בעת טיפול האוכלוסייה הדתית תופסת דיווח שקרי
כהתנהגות פחות מוסרית ( )mean = 1.8מאשר
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האוכלוסייה החילונית ( .)mean = 1.25אנו מניחות כי
ניתן להסביר ממצא זה בכך שדת מציבה כללים ברורים
ל’עשה ולא תעשה’ .בנוסף ,עשיית מעשה הנתפס על
פי הדת כבלתי מוסרי ,ייתפס בעיני אדם דתי כגורר
עונש ,בין אם מדובר בעונש מצד הקהילה או בעונש
עצמי .בהתאמה ,ניתן להסביר גם את הממצאים לפיהם
נבדקים ששירתו בצבא ,נטו לראות בענישה התנהגות
ראויה כלפי התנהגות בלתי מוסרית .בצבא ,כמו בדת ,יש
כללים ברורים למותר ולאסור ,חריגה מהכללים גוררת
ענישה .במסגרות סגורות ,בהן הכללים מוגדרים ,הגמול
על התנהגות מסוימת צפוי מראש .לעומת זאת במסגרת
חילונית נראה כי הגבולות בין מותר לאסור מטושטשים
יותר .במסגרת זאת יש טווח של גוונים אפורים .בטווח
זה ,הענישה לא בהכרח נתפסת כהתנהגות ראויה.
נבדקים שהם הורים ,נמצאו כסלחנים יותר (= mean
 )1.24כלפי התנהגויות רמייה לעומת נבדקים שאינם
הורים ( .)mean = 1.17אפשר לנסות ולהסביר ממצא
זה בכך שגישתם החינוכית היא סלחנית ,מבינה ופשרנית
יותר  -גישה שמטרתה להגן על החלש .במקרה זה -
לגונן על הסטודנט .אפשרות אחרת היא שהורים נוטים
להעניק חשיבות רבה יותר לכוונה ,ולכן גישתם נתפסת
כסלחנית וחינוכית.
באשר להתנהגויות הקשורות ביושרה אקדמית
והתנהגויות מקצועיות ,כמו גם לקשר שבין עמדות
כלפי התנהגויות מקצועיות חריגות ועמדות כלפי רמייה
אקדמית ,נמצא ,כי למרות שהעתקה ורכישת עבודות
יכולות להיתפס כהתנהגויות מוסריות ואילו זיוף נתונים
כהתנהגות בלתי מוסרית ,הרי שעמדות הסטודנטים
כלפי העתקה וזיוף הן חיוביות .הממצאים מצביעים
על כך שסטודנטים תופסים העתקה ורכישת עבודות
כהתנהגות מוסרית ,ותפיסה זו תואמת את עמדתם כלפי
זיוף נתונים הקשורים למטופל.

שאבחנה זו לוקה אצלו בחסר .עם זאת ,היכולת לאבחנה
בין טוב ורע אינה מובילה בהכרח להתנהגות מוסרית.
חיזוקים לכך מצאו את ביטויים בגישתו של Bersoff
( ) 1999אשר הוצגה קודם.
המלצות
 .1להעלות את המודעות בבתי הספר בכלל ,ובבתי
הספר לסיעוד בפרט ,בדבר שכיחות התופעה
והשלכותיה על היושרה המקצועית .זאת על ידי
שילוב הנושא בתוכניות הלימוד העיוני והקליני לכל
משך הלימודים.
 .2להנהיג בבתי הספר בכלל ,ובבתי הספר לסיעוד
בפרט ,מדיניות המעודדת אכיפת יושרה אקדמית,
באמצעות העברת האחריות לאכיפה לידי כל
המעורבים בעשייה האקדמית ו/או קלינית .בכלל
זה ,הסטודנטים עצמם.
 .3לקבוע מדיניות ענישה שיש בכוחה להרתיע את
הסטודנט ,ככל חבר בקהילה האקדמית ו/או
הקלינית ,מלבצע התנהגויות הנתפסות כבלתי
מוסריות.
סיכום
המאמר דן בהשפעת עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי
התנהגויות רמייה במהלך הלימודים ,ועל תפיסת
התנהגות מוסרית בכלל ובסיעוד בפרט .הממצאים
הראו ,שהנבדקים נוטים לראות בהתנהגות רמייה
במסגרת לימודיהם התנהגות נורמטיבית ,וכי תפיסת
העתקה כהתנהגות נורמטיבית אינה מצביעה בהכרח על
כך שהסטודנט כפרט תופס התנהגות זאת כמוסרית.

על פי  Kohlbergהתנהגות מוסרית היא יכולת האדם
ליישם בפועל בהתנהגותו את ערכי החברה .אסור לגנוב
גם כאשר אדם ניצב בפני פיתוי הדוחף אותו להפר
את הערכים .ההנחה היא כי יש קשר בין שיפוט מוסרי
והתנהגות מוסרית (וגנר .)1991 ,אדם בעל כושר להבחין
בין טוב ורע ינהג בצורה מוסרית יותר מאשר אדם

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 37דצמבר 2007

׀ 95

אתיקה במדע ובמשפט

ביבליוגרפיה
.  מי מפחד מעבודת מחקר? הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע”מ.)1993( .מ,בירנבוים
 מוגשת לסנאט, עבודת לקראת קבלת תואר דוקטור.) הכרעות בדילמות מוסריות בעשייה סיעודית1991( . נ,וגנר
. ירושלים,האוניברסיטה העברית
,146  כרך. הרפואה. נורמות התנהגות מוסריות של סטודנטים לרפואה בענייני בחינות ולימודים. )2007( .ש, גליק,.ל,טולקין
429-434 ,’חוברת ו
. רעננה, הוצאת לומודון, בדרך הקלהSPSS .)2006( .מ, אייזנברג-משיח
Arnett, J. L., Arnett, J.J. ,Feldman, S.S.,& Cauffman, E. (2002). It’s wrong, but everybody
does it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary
Educational Psychology. 27. 209-228.
Bersoff, M. D. (1999). Explaining unethical behavior among people motivated to act prosaically.
Journal of Moral Education. 28(4). 413-428.
Bernardi, A. R., Metzger, L. R., Bruno Scofield, G. R., Hoogkamp Wade, A.M., Reyes, E. L., &
Barnaby, H. G. (2004). Examining the decision process of students cheating behavior :
An empirical study. Journal of Business Ethics. 50 .397-414.
Bolin, U. A.(2004). Self-Control, Perceived Opportunity, and Attitudes as Predictors of Academic
Dishonesty. The Journal of Psychology . 138(2),101-114.
Bradshaw ,J.M.,& Lowenstein, A. (1999). Academic dishonesty: Addressing the problems of
cheating, plagiarism, and professional misconduct. In R.K. Stevens (Ed), R.V. Cassidy
(associated Ed). Evidenced-Based Teaching Current Research in Nursing Education
(pp.105-134). Boston, Toronto, London: Jones and Barlett Publishers.
Glick ,M. S. (2001). Cheating at medical school. Schools need a culture that simply makes dishonest
behavior unacceptable. British Medical Journal. 322. 250-251.
Jennings,C.J. (1991). Responsibility for integrity lies first with students. Journal of American
Medical Association. 266(17), 2452, 2458.
Jordan,E.A. (2001). College student cheating: The role of motivation, perceived norms, attitudes,
and knowledge of institutional policy. Ethics & Behavior , 11(3),233-247.
McCabe, L.D., Trevino, K. L.,& Butterfield, D.K.(2001). Cheating in academic institutions: A
decade of research. Ethics & Behavior. 11(3),219-233.
Papadakis, A.M., Hodgson, S.C., Teherani, A.,& Kohatsu, D.N. (2004).Unprofessional behavior in
medical school is associated with subsequent disciplinary action by state medical board.
Academic Medicine. 72(3), 244-249.
Rennie.C.S.,& Crosby R.J. (2001). Are ‘tomorrow’s doctors honest? Questionnaire study exploring
medical students’ attitudes and reported behavior on academic misconduct. British
Medical Journal. 322, 274-275.

2007  דצמבר- 37 'גיליון מס

רפואה ומשפט

 ׀96

השפעת עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי התנהגות רמייה

Turner, P. S.,& Beemsterboer, L. P. (2003). Enhancing Academic Integrity: Formulating Elective
Honor Codes. Journal of Dental Education. 67(10), 1122-1129.
Whitley,E.B. (1998 ). Factors associated with cheating among collage students: A review. Research
in Higher Education. 39(3). 235-274.
Wong, Y. R., Hummer, A.P.,& Szauter, K. (1999). Student Professionalism: A CDIM Commentary.
The American Journal of Medicine. 107, 537-541.

97 ׀

2007 דצמבר- 37 'גיליון מס

רפואה ומשפט

אתיקה במדע ובמשפט

קידום יושרה אקדמית ומקצועית באמצעות הבנייה והטמעה
של קוד אתי ליושרה אקדמית
בבית-הספר האקדמי לסיעוד ע”ש ‘שיינברון’ ,תל-אביב
דגנית שרון  , ** ,* R.N., M.Aחיה באליק  ,** ,* R.N., Ph.D.שושנה קלישק ,** ,* M.R.N, M.P.A
לילך הוברמן יופי  ,** ,* R.N., MHA.שירלי לוז  ,** ,* R.N., MPHביריה ליאור , ** ,* R.N., M.A
**
אוסנת טולדנו  ,** ,* R.N., M.Occ.H.נילי טבק R.N., Ph.D., LLB
תקציר
במהלך שנת  ,2003הובאו  18סטודנטים ,תלמידי השנים א’ ,ב’ ו-ג’ ,הלומדים לקראת קבלת תואר בוגר בסיעוד,
בתוכנית של אוניברסיטת תל-אביב ,לדין משמעתי בגין העתקת עבודות אקדמיות ו /או קנייתן .ועדת המשמעת פסקה
כי התלמידים יושהו מלימודיהם באוניברסיטה לתקופה של שנה .למרות שסטודנטים אלה הם  2.25%מכלל הלומדים
בתוכנית ,סבורים מורי החוג לסיעוד והנהלות בתי הספר המסונפים לחוג כי ,אנו עדים לקצהו של הקרחון בלבד.
סטודנטים לסיעוד נחשפים לידע המתייחס להתנהגות המקצועית המוסרית הנדרשת מאחות כבר בשלביה הראשונים
של ההכשרה המקצועית .החשיפה היא הן במסגרת ההוראה העיונית והן במסגרת ההוראה הקלינית .כמו כן ,מודעים
לקרבה בין העתקה בעבודות ובבחינות לבין התנהגות מוסרית הנדרשת מאחיות ,כפי שהיא נחזית בקרב סגל
הסטודנטים ִ
ההוראה וההדרכה הקלינית .מכאן ,שטענת הסטודנטים שהובאו לדין משמעתי כי ,מהתנהגותם הבלתי מוסרית במסגרת
הלימודים אין להסיק על התנהגותם העתידית כשיהיו אנשי מקצוע ,נשמעה תמוהה.
על רקע טענה זו של הסטודנטים וכדי להכיר את המניעים והגורמים המעודדים התנהגויות רמייה בקרב סטודנטים
לסיעוד ,ערכו באליק ,שרון ,קלישק וטבק בשנת  2005מחקר ,שמטרתו בחינת השפעת עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי
התנהגויות רמייה במהלך הלימודים ,על תפיסת התנהגות מקצועית מוסרית בכלל ובסיעוד בפרט.
בהתבסס על ממצאי המחקר וספרות מקצועית רלוונטית הוחלט על בניית קוד אתי ליושרה אקדמית בבית-הספר
האקדמי לסיעוד ע”ש שיינברון ,המסונף לאוניברסיטת תל-אביב.
מטרת מאמר זה היא להציג את הרקע התאורטי שהוביל ליצירת הקוד המובנה ואת תהליך הטמעתו בבית-הספר
לסיעוד.
* בית-הספר האקדמי לסיעוד ע”ש ‘שיינברון’  ,מרכז רפואי תל-אביב.
** החוג לסיעוד ,הפקולטה למקצועות הבריאות ,אוניברסיטת תל-אביב.

מילות מפתח :יושרה אקדמית ,התנהגויות רמייה ,העתקה ,קוד כבוד ,קוד אתי ליושרה אקדמית ,סטודנטים לסיעוד.

סקירת ספרות
התנהגויות הנקשרות עם רמייה בקרב סטודנטים בכלל
וסטודנטים למקצועות הבריאות בפרט היא תופעה
מדאיגה .זאת במיוחד לאור העלייה המתמדת בשכיחות
התופעה ,אשר יש המכנים אותה כתופעה “אפידמית”
( .)Arnett, et al., 2002תופעה זו בולטת במיוחד לאור
קיום אתרי אינטרנט המספקים דוגמאות לעבודות
ובחינות ,וכן הוצאות לאור של ספרים העוסקים בשאלה
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“כיצד לרמות” .יש גם הסבורים כי שכיחות התופעה
נעוצה בירידה המוסרית הציבורית בכלל ,ועלייה ברמת
התחרותיות בין הסטודנטים להשגת ציונים גבוהים
ומקומות עבודה (;Turner & Beemsterober, 2003
 .)Whitley, 1998תופעה זאת מדאיגה במיוחד כאשר
היא מתקיימת במסגרת אקדמית של מקצועות הבריאות.
 (2001) Glickמציין ,כי יש הסכמה לדעה כי אסור להתיר
סובלנות ביחס לתופעה ,שקיימת בפרופסיה המושתת
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על אמון ,ואשר חיי בני אדם תלויים בה .ההנחה היא
שהתנהגות רמייה במהלך לימודי רפואה לא ִתפסק
במסגרת זאת ,וחוסר הכנות והיושר יתבטאו גם כלפי
מטופלים ,עמיתים ,חברות ביטוח ומוסדות ממשלה
(שם) .חיזוק לטענה זאת ניתן למצוא במחקרם של
 Papadakisושותפיה ( )2004אשר הצביע על קשר בין
התנהגות בלתי פרופסיונאלית של סטודנטים לרפואה
לבין העמדתם לדין משמעתי על ידי ארגון הרפואה
בהיותם רופאים .אין ללמוד מדברי ( Glickשם) שמותר
להתייחס בסובלנות להתנהגות רמייה במסגרות אחרות,
אלא שהיא קריטית במיוחד בתחום העשייה הרפואית.
הטענה תקפה גם ביחס למקצוע הסיעוד ,שכן פגיעה
ביושר האקדמי בלימודי סיעוד פוגעת בסטנדרטים
הפרופסיונאליים ,ביושרה של הקהילה האקדמית
הסיעודית ובאיכות מערכת שירותי הבריאות ( Jeffreys
.)& Stier, 1995
מהי יושרה אקדמית?
המושג יושרה אקדמית משמעותו כי כל הנושאים
הקשורים בפעילות האקדמית (הוראה ולמידה ,רכישת
מיומנויות ,ערכים וידע חדש) מתנהלים מתוך כנות.
בדרך כלל ,התנהגויות הנתפסות כסוטות מיושרה
אקדמית נקשרות עם התנהגויות כגון העתקה בבחינות,
“גניבה ספרותית” ,דיווח שיקרי וכיו”ב (& Turner
.)Beemsterober, 2003

תלויים במשתנים הקשורים ב :א .מאפייני הסטודנט
כגון משתנים דמוגרפיים ,יכולת אקדמית ,משתנים
פסיכולוגיים ,אתיים ,חברתיים וסביבתיים .ב .מאפייני
המוסד בו הוא לומד ,כגון משתנים הקשורים בסגל
האקדמי על מגוון תפקידיו ,מדיניות המוסד ,תפיסת
הארגון את סוגיית הרמייה ,אמצעי האכיפה ועוד.
א .מאפיינים הקשורים בסטודנט ובהשתייכותו
לקבוצת סטודנטים פרטיקולארית:
 .1שליטה עצמית  )2004( Bolin -בחן את תפקיד
השליטה העצמית של הסטודנט ,עמדותיו כלפי
רמייה במסגרת אקדמית ,וההזדמנויות הניצבות
בפניו להתנהגות רמייה ,בניבוי התנהגות רמייה
עתידית במסגרת האקדמית .במחקר השתתפו
 853סטודנטים מאוניברסיטאות שונות בארצות
הברית .המסקנות שעלו היו .1 :אין קשר ישיר בין
שליטה עצמית ורמייה במסגרת אקדמית .2 .לגישת
הסטודנט כלפי רמייה אקדמית יש תפקיד קריטי
בהסבר התנהגות רמייה במסגרת אקדמית.

רמייה באופן כללי  ,70.4% -העתקה בבחינות ,43.1% -
העתקה בשיעורי בית  40.9% -וגניבה ספרותית .47% -
ראוי לציין ,שלא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין השנה
בה המחקר נעשה והדיווח על שכיחות הרמייה ,וזאת
בהתייחס לכל אחת מהקטגוריות (. )Whitley,1998

 .2ערכי הסטודנט  -יש הטוענים שערכי הסטודנטים
השתנו במשך השנים והיכולת ‘להצליח בכל מחיר’
הפכה להתנהגות אותה מוקירים .אחת הטענות
המסבירות התנהגות זו היא שהסטודנטים החלו
להעדיף הצלחה אישית על פני ערכים חברתיים,
גם במחיר פגיעה בערכים אלה (Kilber,1988 In
 .)Jeffreys & Stier,1995בהתבסס על Bersoff
( )1999התנהגות זו ,מצביעה על פגיעה בקשר
שבין השיפוט המוסרי של האדם בסיטואציה
פרטיקולארית ובין ההתנהגות אותה הוא מבצע
בפועל .פגיעה זו מקורה בהתעלמות הפרט ממערכת
השיפוט העצמית שלו והטיית חשיבתו לאינטרסים
מתחרים ,נעדרי מחויבות מוסרית לחברה או
לאינטרסים אנוכיים .כלומר ,הטיית החשיבה
לכיוון העדפת הרצון לרווח אישי ,מובילה את
האדם למסקנה שגויה על פיה פעולה ,שאינה אתית
למעשה ,נתפסת כלגיטימית מבחינה מוסרית.

מן הספרות המחקרית עולה ,כי הגורמים המשפיעים
על ההחלטה לאמץ התנהגות הקשורה ברמייה

 .3הפעלת לחץ חברתי ,באמצעות הפצת הדעה כי
“כולם מרמים” ,והרצון להיות “כמו כולם” ,מעודדת

הגורמים המשפיעים על ליקוי ביושרה האקדמית
בניתוח מטה אנליטי שסקר  107מחקרים בנושא זה
במסגרת מכללות ואוניברסיטאות התברר כי התפלגות
ממוצעי השכיחות של התנהגות רמייה בקרב סטודנטים
ברחבי ארצות הברית היא כדלקמן:
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סטודנטים לנהוג בדרכים שאינן נתפסות כראויות
גם בעיני עצמם .טענה זאת מסבירה גם את הימנעות
הסטודנט מלדווח על התנהגות רמייה הנעשית על
ידי סטודנט אחר ( .)Elzubeir, 2003התנהגות זו,
עלולה להיות מלווה בתחושת תשישות ותסכול,
וכפי שמציינים  Wongושותפיו ( )1999סטודנטים
לרפואה מדווחים על כך כי ,למרות שתחושות אלה
נלוות להתנהגות הבלתי ראויה ,הם מאמינים כי הם
עדיין פועלים לטובת אינטרס המטופל.
 .4תפיסת הסטודנט את תחושת ה”תחרותיות” ועומס
הלימוד  -סטודנטים עלולים לחוש בלחץ לשפר
את ציוניהם בגלל תחושת “תחרות” ולא רק כדי
לא להיכשל .תחרותיות והרצון להצליח הם ערכים
הזוכים להוקרה חברתית .אחת העדויות לכך היא
העובדה ,שמוצעים למכירה שאלוני בחינות פתורים.
מכאן  -זאת אינה רק התנהגות אישית אלא קבוצתית
(.)Kilber ,1988 In Jeffreys & Stier,1995
מחקרים נוספים מצביעים על קשר בעל עוצמה
בינונית בין התנהגות רמייה לבין תפיסת הסטודנטים
את עומס המטלות כמשמעותי ,ובין רמת התחרות
לציון גבוה ותגמולים עליהם .סטודנט החש בעומס
רב בעבודה ,נוטה להעתיק יותר מסטודנט שחש כי
העומס המוטל עליו נמוך יותר ,גם כאשר הסביבה
אינה משדרת תחרותיות (. )Whitley,1998
ב .מאפיינים הקשורים בתרבות ובמדיניות המוסד:
 .1היעדר מדיניות גלויה ,ברורה ואחידה המתייחסת
להתנהגות רמייה בקרב הסטודנטים .כך גם
כשקיימת אי בהירות לגבי אופן יישומם של הערכים
המוצגים בקוריקולום .יש לציין ,שסטודנטים רבים
אינם מקשרים בין התנהגות רמייה לבין זכויותיהם
וחובותיהם (& Jeffreys & Stier,1995; Barnett
.)Dalton,1981 In Jeffreys & Stier,1995
 .2היעדר קיומו של קוד כבוד ( - )Honor Codeקוד של
כבוד מהווה הצהרה של המוסד על ערכיו וההתנהגות
המצופה מכל העוסקים בעשייה האקדמית .מחקרים
מצביעים על כי בפקולטות שבהן קיים קוד של כבוד,
אשר מבחין באופן ברור בין התנהגות אקדמית
ראויה ובלתי ראויה ,ואשר הסטודנטים מתחייבים

 100׀

לנהוג על פי כלליו ,קטנה הסבירות להעתקה על ידי
הסטודנטים .זאת בניגוד לפקולטות בהן לא קיים
קוד כזה .הסברה היא שקיומו של קוד זה יוצר לחץ
נורמטיבי המונע התנהגות של רמייה .ראוי לציין כי,
מחקרים מצביעים על כך שקוד כבוד אינו אפקטיבי
בהיעדר שינויים ארגוניים נוספים (;,Jordan, 2001
;McCabe et al., 2002; Turner et al., 2003
.)Whitley,1998
 .3נורמות מקובלות – אלה מהוות גורם השפעה חשוב
על התנהגות רמייה בקרב סטודנטים .על המוסדות
להטמיע תוכניות שמטרתן לפתח תרבות ארגונית
התומכת ביושרה אקדמית ודוחה התנהגות רמייה
(.)Whitley,1998
 .4היעדר מדיניות המטפחת את תחושת האחריות של
הסטודנט לאכיפת היושרה האקדמית  -ניתן ליישם
מדיניות המעודדת אכיפת יושרה אקדמית באמצעות
העברת האחריות לאכיפה לידי הסטודנטים .למשל,
מדיניות בתי הספר לרפואה ראוי כי תתבסס על
מודל הערכה קבוצתית ( )peer reviewאשר על
פיו ,הסטודנט מעורב באופן אקטיבי בעיצוב הכללים
אשר יגנו על העקרונות ההתנהגותיים הנדרשים
ויהיה שותף בתהליך שיפוטם של סטודנטים הנוהגים
בניגוד לעקרונות .גישה זו ,מדברת על אינטגרציה של
סטודנט-פוסק ( )student-adjudicateועל יצירת
אווירה פקולטטיבית האוכפת סטנדרטים בסיסיים
להתנהגות ראויה .הרעיון המרכזי הוא ,לא בחקיקה
מוסרית אלא בתהליך לימודי ,שבו כל אחד ואחד
מבין את חשיבות השמירה על הכללים וחשיבות
האמון .זאת ,באמצעות העברת מיקוד השליטה
בסוגיה זו על הסטודנט ( .)Jennings,1991כאן,
ברצוננו להדגיש כי בכוונתנו להשתמש במונח ‘Peer
 ’Reviewבאופן שונה מהמקובל .כוונתנו היא לכך,
שמודל ההערכה הקבוצתית לתפיסתנו ,אינו מתייחס
לסטודנטים בלבד כי אם לכל המשתתפים בקהילה
האקדמית .במובן זה הסטודנט ,סגל ההוראה וסגל
המינהלה מקבלים מעמד שווה כעמיתים .מכאן,
שמעמד חברי הקהילה האקדמית בכללותה שווה
לזה של המוערך.
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משמעות קיומו של קוד של כבוד
קיום קוד של כבוד נועד לעודד התנהגות אתית בין כל
הגורמים המעורבים בעשייה האקדמית .במובן זה,
גם אם שוררת תחושת תחרות כדי להצליח ,האווירה
שתטופח היא של תחרות הוגנת .יתרה מכך ,קוד של כבוד
יסייע בקידום רמת הקומפטנטיות של הסטודנטים.
זאת מכיוון ,שסטודנט הנוהג על פי הקוד אכן ירכוש את
הידע והמיומנויות הנדרשים כדי להפכו לאיש מקצוע
(.)Turner et al., 2003
על פי  Turnerושותפיו ( ,(2003את מטרות קוד הכבוד
ניתן לסווג לשתי קטגוריות מרכזיות .האחת חינוכית,
והשנייה רגולאטורית .בהיבט החינוכי ההנחה הבסיסית
היא ,שההתפתחות המוסרית של אדם נמשכת במשך
כל חייו ואינה נפסקת בשלב זה או אחר .מכאן ,שקיום
קוד של כבוד מסייע לסטודנט ללמוד מהי ההתנהגות
האתית הנדרשת ממנו ,ולהפנימה .קיום הנחיות ברורות
להתנהגות ראויה ,הזוכות לתוקף באמצעות המנהגים
והמוסכמות ,עשויות להשפיע באופן חיובי על הסטודנט.
בהיבט הרגולאטיבי נדרשת אכיפת הקוד על ידי כל
המשתתפים בעשייה האקדמית .התנהגות שאינה
תואמת את הנחיות קוד הכבוד ,תוביל לנקיטה באמצעי
ענישה .לשיטת  Turnerוחבריו נדרשת אכיפת הקוד,
שכן בלעדיה הסטודנטים יבינו במהרה שאין הלימה בין
המוצהר והנדרש לבין הנעשה בפועל .שתי הקטגוריות
הללו ביחד תיצורנה גם לחץ קבוצתי חיובי נגד התנהגות
רמייה .לחץ קבוצתי חיובי זה הוא ביטוי לאחריות
הסטודנט גם כלפי מטופליו העתידיים ,כשיסיים את
לימודיו McCabe .ושותפיו ( )2002מדגישים כי בכינון
קוד של כבוד צריכים להילקח בחשבון שני היבטים והם:
 .1העברת המסר על פיו יושרה היא עניין בעל חשיבות
רבה במוסד ,למשל על ידי דיונים בסמינרים העוסקים
ביושרה;  .2הענקת תפקיד משמעותי לסטודנטים
בשמירת היושרה ,באמצעות מעורבות פעילה בגופי
האכיפה במוסד ,בהעברת המסר אודות חשיבות קוד
היושרה לסטודנטים אחרים וכיו”ב .לפיכך ,טענתנו היא
כי הבנייה והטמעה של יושרה בכלל ויושרה אקדמית
ומקצועית בפרט הם תהליכים המחייבים את מעורבות כל
העוסקים בעשייה האקדמית ,לרבות העשייה הקלינית.
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להשגת מטרה זו הוחלט על הבניית קוד ליושרה אקדמית
(קוד של כבוד).
השיטה:
תהליך ההבנייה וההטמעה של קוד ליושרה אקדמית
(קוד של כבוד) בבית-הספר האקדמי לסיעוד ע”ש
‘שיינברון’ ,מורכב מחמישה שלבים ,כדלקמן:
בשלב הראשון ,הוקמה ועדה שמטרתה לגבש קוד של
כבוד  -קוד ליושרה אקדמית .בחרנו ,להשתמש בשם
‘קוד ליושרה אקדמית’ ולא בשם המוזכר בספרות
המקצועית כקוד של כבוד ( ,)Honor Codeמהטעמים
הבאים:
 .1כל קוד המכוון להתנהגות מוסרית הוא בבחינת קוד
של כבוד .במקצוע הסיעוד קיים קוד אתי ייחודי,
בו הודגשה ההתנהגות הראויה בין אחות למטופל,
בין אחות ועמיתים למקצוע ,בין אחות והקהילה
המקצועית ובין האחות והציבור .במסגרת אקדמית
הרי שכל העוסק בעשייה האקדמית ובכלל זה
סטודנטים ,מרצים ,מדריכים ,אנשי מינהל ומשק
ואחרים ,כולם מחויבים ליושרה ,מתוך מטרתה
לכבד האחד את השני ולכבד גם את תהליך רכישת
המקצוע.
 .2סטודנט לסיעוד נדרש לכבד הן את הקוד האתי של
הסיעוד והן את הקוד האתי של היושרה האקדמית.
שני הקודים משלימים זה את זה .
הקווים המנחים להבניית הקוד האתי ליושרה אקדמית
היו:
 .1הדגשת ההיבט החיובי והתועלת שכל חברי הקהילה
האקדמית יפיקו מאכיפת הקוד .מכאן ,שבחרנו
להציג את הקוד כנפרד מתקנון בית-הספר .בעוד
התקנון עוסק בכללי “אל תעשה” ופעילויות הענישה
שיתלוו לכך ,הקוד האתי ליושרה אקדמית מתמקד
בכללי “עשה” .מן הניסוח החיובי לא נובע כי חריגה
מכללי הקוד אינה גוררת ענישה ,אלא שהדגש הוא
בהכוונה והנחיה של אנשי הקהילה האקדמית כולה
אל ההתנהגות הצפויה מהם.
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 .2הקוד ליושרה אקדמית מכוון לכל אנשי הקהילה
האקדמית ובכלל זה לכל גורם הנוטל חלק בתהליך
ההכשרה ,החינוך והמחקר בבית-הספר – סטודנטים,
סגל הוראה וסגל מינהלי.
 .3הסטודנט יהיה מעורב בהבניית הקודִ ,אשרורו
ואכיפתו.
 .4המושג יושרה אקדמית מבטא התנהגות הנשענת
על חמישה ערכים שבבסיס התהליך האקדמי והם:
כנות ,אמון ,הוגנות ,כבוד ,אחריות (Center for
.)Academic Integrity, 2000
נוסח הקוד האתי ליושרה אקדמית:
קוד אתי ליושרה אקדמית
בית-הספר האקדמי לסיעוד ע”ש ‘שיינברון’
המרכז הרפואי תל-אביב
הקדמה:
בית-הספר האקדמי לסיעוד ע”ש ‘שיינברון’ ,הינו קהילה
אקדמית אשר שמה לה למטרה לשלב בין ערכי מקצוע
הסיעוד ,כפי שהם מתבטאים בקוד האתי של האחיות
והאחים בישראל ,ובין ערכי הקהילה האקדמית,
שבבסיסה היושרה האקדמית.
בנוסף ,כקהילה אקדמית בית-הספר שם לו למטרה
לקדם את תהליכי הלמידה של הפרט ולסייע במיצוי
הפוטנציאל האישי .זאת ,תוך דגש על שמירת חירות
הפרט לחקור רעיונות ולקדם את יכולותיו .חירות זו
תלויה ברצונם הטוב ,בהתנהגותם האחראית של כל חברי
הקהילה האקדמית ובמחויבותם לנהוג האחד כלפי השני
בסובלנות ובכבוד הדדי.
התוויות הקוד מכוונות לאוכלוסיות הבאות:
 .1סגל ההוראה ומחויבותו לחברי הקהילה האקדמית
 .2אוכלוסיית הסטודנטים ומחויבותם לעצמם ולחברי
הקהילה האקדמית
 .3סגל מינהלי ומחויבותו לחברי הקהילה האקדמית
 .4הקהילה האקדמית ומחויבותה לקהילות אקדמיות
נוספות
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הגדרות:
קהילה אקדמית  -כל גורם אשר נוטל חלק בתהליך
ההכשרה ,החינוך והמחקר בבית-הספר האקדמי לסיעוד
ע"ש ‘שיינברון’  -סטודנטים ,סגל הוראה ,סגל מינהלי.
יושרה אקדמית  -התנהגות במסגרת אקדמית ,הנשענת
על חמישה ערכים ,אשר הינם בבסיס התהליך האקדמי.
חמשת הערכים הם :כבוד ,כנות ,הוגנות ,אמון ואחריות.
סגל הוראה  -כל העוסק בהוראה עיונית ו/או קלינית
לסטודנטים במסלולי הלימוד השונים בבית-הספר
האקדמי לסיעוד ע"ש ‘שיינברון’.
סטודנט  -כל הלומד באחד ממסלולי הלימוד בבית-
הספר האקדמי לסיעוד ע"ש ‘שיינברון’.
סגל מינהלי  -סגל המזכירות ונותני השירות האחרים
בבית-הספר ובכללם :משגיחים בבחינות ,עובדי ניקיון,
ביטחון ,ספרייה וכיו”ב.
סגל ההוראה ,הסגל המינהלי והסטודנטים בבית-הספר
האקדמי ע”ש ‘שיינברון’ מחויבים להתנהגות על פי
חמשת ערכי יסוד :כבוד ,כנות ,הוגנות ,אמון ואחריות.
כבוד  -רגש או יחס כלפי אדם אחר בזכות ערכו הפנימי
או סמכותו .תפיסת האדם כמטרה בפני עצמה ולא רק
כאמצעי להשגת מטרותינו.
כנות  -התנהגות אנושית המתבטאת באמירת דבר אמת,
יושר.
הוגנות  -התנהגות המבטאת יחס נכון ורצוי ,נטול
אפליה.
אמון  -מתן אישור למעשי האחר ,הנגזר מכנות עקבית.
אחריות  -החובה והנכונות לבצע פעולה אשר האדם
מופקד עליה או קיבל על עצמו.
סגל ההוראה ומחויבותו לחברי הקהילה האקדמית
· להתייחס אל סטודנטים ,עמיתים ויתר חברי הקהילה
האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך
או לגרום לאי נוחות.
· להתייחס בכבוד לאמונות ולהשקפות עולמם של
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סטודנטים ,עמיתים ויתר חברי הקהילה האקדמית.
· להתייחס לכל אחד מחברי הקהילה האקדמית ללא
משוא פנים.
· להציג תמיד נתוני אמת.

· לבטא אחריות אישית ולהיות שותף פעיל בתהליך
הלמידה.
· להופיע לשיעורים ,התנסויות קליניות ופגישות
במועד ובזמן שנקבע.

· למסור מידע עדכני ,מקיף מהימן ובהיר ,תוך אזכור
מקורות המידע.

· למלא משובי הערכת מרצים  /קורס וכיו”ב באופן
מכובד ,מקצועי ומהימן.

· לעמוד בלוח הזמנים שנקבע (הרצאות ,העברת
שאלות ,ציונים וכיו”ב).

· להציג תמיד נתוני אמת בכל עבודה ומשימה .בכלל
זה :נתונים אישיים ,רישום נוכחות ,ונתונים בשדה
הקליני ונתוני מעבדה.

· לוודא כי קיימת הלימה בין תכני ההוראה המתוכננים
ובין תכני ההוראה כפי שנקבעו בתדריך ההוראה.
· להודות כשאינו יודע ולהשלים כשנדרש.
· להיות זמין ,בשיעור ומחוצה לו ,באופן שיוסכם על
ידו ,להבהרה ומתן מענה על שאלות.
· בהרכבת שאלות הבחינה ,להתייחס לשלב הלימודים
בו נמצא הסטודנט ,תוך מתן ייצוג הולם לנושאים
מרכזיים בתחום.
· לוודא כי קיימת זיקה בין תכני ההוראה בתחום ,כפי
שנקבעו בתדריך ,לבין תכני השאלות שיופיעו בבחינה
בקורס זה.
· לוודא שההנחיות לכתיבת עבודה  /מטלה  /משימה
וכיו”ב וביצוען תהיינה ברורות ,מקיפות וחד
משמעיות.
· להציג את קריטריוני הערכת המטלות אותן דרש,
ביחד עם מתן המטלה.
· לוודא כי קיימת הלימה בין הציון והקריטריונים
להערכה.
· לפעול על פי תקנון בית-הספר כאשר עולה חשד
להתנהגות בלתי הולמת של סטודנט.
אוכלוסיית הסטודנטים ומחויבותם לעצמם ולחברי
הקהילה האקדמית
· להתייחס אל אוכלוסיית הסטודנטים ,סגל ההוראה
ויתר חברי הקהילה האקדמית בכבוד ולהימנע
ממצבים העשויים להביך או לגרום לאי נוחות.
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· להגיש עבודה  /מטלה שהוכנה על ידו בכל שלביה,
כפי שהוגדר על ידי מנחה העבודה  /מטלה.
· להציג בעבודותיו  /מטלותיו את כל מקורות המידע
בהם השתמש.
· לצטט ,לפרש ולהציג רעיונות תוך אזכור מקורות
המידע באופן מהימן.
· למנוע העתקה ממנו ו/או סיוע פעיל או סביל בביצוע
מטלות ,משימות עבודות וכיו”ב.
· בזמן בחינה ,להשתמש רק בחומר שהותר בפירוש
לשימוש על ידי מחבר הבחינה.
הסגל המינהלי ומחויבותו לחברי הקהילה האקדמית
· להתייחס לכל אחד מחברי הקהילה האקדמית ללא
משוא פנים.
· להתייחס אל סטודנטים ,עמיתים ויתר חברי הקהילה
האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך
או לגרום לאי נוחות.
· לעמוד בלוח זמנים שנקבע ,לגבי תחום עיסוקו ו/או
אחריותו.
· לשמור על פרטיות וסודיות המידע שברשותו .בכלל
זה :תיקי סטודנטים ,מסמכים אישיים ,בחינות
וכיו”ב.
הקהילה האקדמית ומחויבותה לקהילות אקדמיות
נוספות
· להתייחס לכל אחד מחברי הקהילה האקדמית ללא
משוא פנים.
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· להתייחס אל סטודנטים ,עמיתים ויתר חברי הקהילה
האקדמית בכבוד ולהימנע ממצבים העשויים להביך
או לגרום לאי נוחות.

לסמכות) – ( 4.61קורס מיילדות) .ראוי לציין ,שהציון
הכללי מהווה ממוצע של ממוצעי הדירוגים שניתנו על ידי
הסטודנטים לכל אחת מהשאלות שהוצגו.

· להציג תמיד נתוני אמת.

בהתייחס לניתוח התוכן המילולי שהובע בשאלונים,
ניתן להבחין בכך ש:

· למסור מידע עדכני ,מקיף מהימן ובהיר ,תוך אזכור
מקורות המידע.
· לכבד הסכמות שהתקבלו במסגרת ועדות ,ישיבות
וכיו”ב בין חברי הקהילות השונות ולפעול על פיהן.
· לשנות הסכמות והנחיות שהתקבלו בין חברי
הקהילות השונות רק לאחר דיון מחודש ביניהן.
בשלב השני ,הקוד הכתוב נמסר לעיון חברי סגל ההוראה
והמינהלה של בית-הספר .לאחר מכן במסגרת ישיבת
צוות הוצגו עיקרי הקוד האתי ליושרה אקדמית ,כאשר
סגל בית-הספר העיר על הדברים בעל פה ו/או בכתב.
משובי הסגל התייחסו בעיקר לחשיבות קיום קוד זה,
ונכונותם לאמצו ולנהוג על פיו.
בשלב השלישי ,הוצג הקוד בפני  217הסטודנטים
הלומדים בבית-הספר בכל מסלולי הלימוד ,בכלל
זה תוכנית הבוגר לסיעוד שנים א’-ד’; תוכניות הסבה
לאחיות מוסמכות וקורסי ההתמחויות .למטרה זאת
הוקדש שיעור שבו חברות הוועדה ,הציגו את הקוד
בפני הסטודנטים ,ענו לשאלות הבהרה והדגישו את
חשיבות מעורבותם של הסטודנטים בתהליך הבניית
הקוד ואכיפתו לאחר מכן .בתום הצגת הקוד התבקשו
הסטודנטים להשיב על ארבע שאלות באמצעות דירוג
עמדתם על פני סולם ליקרט ,בטווח של  -1 ( 1-5מבטא
עמדה שלילית -5 ,מבטא עמדה חיובית) .בנוסף ,התבקשו
הסטודנטים לציין את חוות דעתם והמלצותיהם בכתב
(ראה נספח מצורף).
בשלב הרביעי ,התכנסה הוועדה מחדש ,במטרה לנתח
את ממצאי השאלונים ולבצע שינויים רלוונטיים בעקבות
משובי הסטודנטים.
מניתוח השאלונים עולה כי ,עמדות הסטודנטים כלפי
הקוד הינן חיוביות .למשל ,הציון הממוצע הכללי שניתן
לחשיבות קיומו ויישומו של קוד ליושרה אקדמית
ואכיפתו נע בין ( 3.92הסבת אחיות מעשיות עולות
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 .1הסטודנטים כמעט ולא הביעו באופן מילולי את
תפיסתם כלפי הקוד ואת המלצותיהם (מתוך 217
סטודנטים שהשיבו על השאלונים רק  16%בחרו
להביע את עמדתם גם באופן מילולי).
 .2בקרב הסטודנטים שהביעו את עמדתם כלפי הקוד
באופן מילולי ,ניתן היה להבחין בחוסר הלימה בין
הדברים שנאמרו בכתב באופן פרטני ובין הציון
הממוצע הכללי ,שניתן באותה תוכנית לימוד.
 .3מרבית ההערות המילוליות ,שהובעו בכתב ואף בעל
פה על ידי הסטודנטים ,נקשרו עם מידת שביעות
רצונם מקורס ספציפי שנלמד ולא מהקוד ליושרה
אקדמית שהוצג בפניהם.
 .4בהתייחס להערות המילוליות שהובעו על ידי
הסטודנטים והמתייחסות לקוד ליושרה אקדמית
באופן ישיר ,ניתן להבחין בשלוש טענות מרכזיות:
האחת ,שקיים פער בין הנדרש בקוד ובין יישומו הלכה
למעשה .במילים אחרות ,קיים פער בין הרצוי לבין המצוי.
למשל ,היו שטענו כי“ :הקוד האתי לא מציאותי ,חסר
שימוש ותכלית ובזבוז זמן”; “הקוד האתי לא מעניין ולא
מיושם בשטח” (קורס טיפול נמרץ משולב); “שהקוד לא
יבוא לידי ביטוי רק בצורה פורמאלית אלא גם ביישום
הדברים (תוכנית הבוגר בסיעוד ,שנה א’)”; “לבדוק
שקיימת הלימה בין הקוד האתי ובין מה שקורה בשטח
(תוכנית הבוגר בסיעוד ,שנה ב’)”.
השנייה ,יש להתייחס באופן פרטני וייחודי לסטודנטים
הלומדים בתוכניות הלימוד השונות .למשל ,במסגרת
קורס על בסיסי במיילדות עלתה הטענה לפיה “יש ליצור
בידול בין הסטודנטים הלומדים בתוכנית הכללית לבין
הקורסים העל-בסיסיים  -אנחנו אוכלוסייה שונה” .כאן
ראוי לציין ,שטענה זו הוצגה על ידי סטודנטית אחת ולכן
אין לראות בה כמייצגת את דעת הסטודנטים הלומדים
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בקורסי ההתמחויות השונות .יתרה מכך ,הציון הכללי
המבטא את חשיבות קיומו ויישומו של הקוד האתי
ליושרה אקדמית ,במסגרת הקורסים העל בסיסיים
היה גבוה (ט.נ כללי ,ילדים ופגים ,mean= 3.96 -
מיילדות .)mean= 4.61 -
השלישית ,יש להתייחס אל הסטודנט בהיבט רחב ולא
רק כסטודנט .למשל“ ,יש צורך בהתייחסות ייחודית
לסטודנטים עם בעיות ספציפיות (תוכנית ההסבה
לסמכות)”; “להראות שאכפת מהסטודנט כאדם ולא
רק מהישגיו” (תוכנית הבוגר בסיעוד ,שנה א’); “ראיית
הסטודנט כאדם בוגר ואחראי עם עולם מחויבויות
נוספות מעבר ללימודיו ,ועל כן אפשרות לבוא לקראתו
כנדרש” (תוכנית הבוגר בסיעוד ,שנה ג’); “להתייחס
לזה שהסטודנט גם עובד והוא נלחץ” (תוכנית הבוגר
בסיעוד ,שנה ד’).
המסקנות העולות
הסטודנטים הן:

מניתוח

השאלונים

ומשובי

 .1קיימת ציפייה מצד הסטודנט כי ,למרות קיומו של
קוד אתי ליושרה אקדמית תינתן במצבים מסוימים
לגיטימציה להתנהגות החורגת מהקוד האתי.
למשל ,במצבים שבהם הסטודנט טרוד ועסוק
במחויבויות ובפעילויות נוספות שאינן נקשרות עם
לימודיו .ציפייה זו מבטאת למעשה פרדוקס .זאת
מכיוון ,שמצד אחד הסטודנט רואה עצמו ,ואף דורש
מאחרים ,לראותו כאדם בוגר ואחראי למעשיו .מצד
שני ,הוא מצפה להתייחסות מקלה בגין התנהגות
אשר לא עולה בקנה אחד עם הקוד ליושרה אקדמית.
ראוי לציין ,שדרישה זו מצד הסטודנטים לא נמצאת
בהלימה עם טווח הציונים הגבוה ( )4-4.69שניתן
לשאלה “באיזו מידה ,לדעתך ,תוכל לעמוד במחויבות
הנדרשת ממך על פי הקוד ליושרה אקדמית המוצג
לפניך?”
 .2ככל ששנת הלימודים מתקדמת ניתן להבחין בספק
העולה בקרב הסטודנטים בדבר היכולת ליישם קוד
זה הלכה למעשה .הנחתנו היא כי ,ספק זה מתעורר
על רקע היכרות הולכת ומעמיקה של הסטודנט את
המציאות היומיומית .מציאות המשדרת לסטודנט
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כי חברי הקהילה בכללותם אינם מסוגלים לאכוף
את כללי הקוד האתי עליהם הם מצהירים .במובן
זה ,הקוד האתי ליושרה אקדמית הופך לאידיאל
שיש לשאוף אליו אולם הוא אינו בר יישום במלואו.
ניתן לתאר זאת כתחושה של “התפכחות” מתפיסת
המציאות כאידיאלית ,שבה הקוד עשוי להיתפס
כמעשי ,לתפיסת המציאות הממשית (תפיסה
המתגבשת לאורך שנות הלימוד) ,שבה הקוד נִ תפס
כאידיאל.
בשלב החמישי ,לאור הציונים הגבוהים ,שניתנו בכל
מסלולי הלימוד עבור מידת נכונות הסטודנטים לאכוף
קוד זה וההערות שהוצגו ,פורסם הקוד ליושרה אקדמית
בגרסתו הנוכחית.
סיכום והמלצות:
קוד זה יופיע יחד עם תקנון בית-הספר וכל חברי הקהילה
האקדמית יקבלו לידיהם את חוברת הקוד וידרשו להביע
את הסכמתם לכיבוד ולשמירה על תכני הקוד במסגרת
התנהגותו האקדמית והמקצועית .בנוסף ,הוחלט להציב
במקום בולט בכל כיתה את נוסח הקוד ליושרה אקדמית.
וכן ,באזורים הציבוריים של בית-הספר ,חדרי המורים
ומזכירות בית-הספר .ראוי לציין ,שקוד זה יישלח גם
לשדות הקליניים ולמרצי החוץ.
בהתייחס לאכיפת הקוד ,הוחלט שבוועדה לענייניי
משמעת ישולב ,מקרב הסטודנטים המצטיינים ,נציג
סטודנטים ,שייבחר על ידי הנהלת בית-הספר.
מתוך מטרה שקוד זה יוביל לקיומן ולשמירתן של נורמות
להתנהגות ראויה במסגרת האקדמית הרי ,שכוונתנו היא
לפרסם ולהציג קוד זה בפני בתי-ספר לסיעוד אחרים,
פקולטות נוספות ,בתי-ספר תיכוניים ויסודיים.
כדי לוודא שהקוד ליושרה אקדמית מותאם למציאות
המשתנה ,מומלץ לעדכן את הקוד אחת לארבע שנים
ולאשררו מחדש על פי אותה מתכונת .בנוסף ,בתחום
המחקר הרי ,שמומלץ לבצע מחקר אשר יבחן את הטמעת
הקוד בקרב הקהילה האקדמית של בית-הספר.
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נספח :השאלון

ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש 'שיינברון' ,תל-אביב
סטודנט יקר * !
לפניך שאלון שמטרתו לבחון את עמדותיך על הקוד האתי ליושרה אקדמית ,אשר הוצג בפניך.
לפניך מספר היגדים .ציין בכל אחד מהם את מידת התאמתו לעמדתך ,בהתאם לסקלה המוצגת,
ופרט הערותיך במקום המתאים.
השאלון הינו אנונימי ודעתך חשובה לנו מאוד!
תודה על שיתוף הפעולה!
א .הקף בעיגול את תשובתך:
במידה
רבה מאוד

במידה
רבה

במידה
בינונית

במידה
מועטה

5

4

3

2

כלל לא
1

 .1באיזו מידה לדעתך מובן הקוד האתי המוצג בפניך?
 .2באיזו מידה לדעתך מבטא הקוד האתי איזון בין
המחויבות הנדרשת מכל אחד מחברי הקהילה
האקדמית (סגל הוראה ,סטודנטים ,סגל מנהלי
וחברי קהילות אחרות)?
 .3באיזו מידה נתפסת בעיניך כהוגנת המחויבות
הנדרשת ממך כסטודנט?
 .4באיזו מידה לדעתך תוכל לעמוד במחויבות הנדרשת
ממך על פי קוד זה?
				
ב .האם לדעתך ישנן נקודות נוספות הדורשות התייחסות? פרט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
					
* פנייתנו מכוונת לבני שני המינים
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מומחה מטעם בית המשפט במינוי ראשוני
בעקבות בר”ע ( 1775/07בימ”ש מחוזי ,חיפה)



אברהם סהר

*

הזכות להביא מומחים כמו הזכות להביא ראיות בכלל,
היא זכות יסוד ואין לשללה אלא בצורה מפורשת בחוק.



תקציר
חוות-דעת מומחה רפואי חיונית להקמת עילת תביעה בעניין שברפואה .ככלל ,חייב המבקש לתבוע את זולתו בעניין
שברפואה לצרף חוות-דעת לכתב התביעה ,אולם מחוקק המשנה – מתקין התקנות – פתח סדק לחריגים שהסמכות
להענקתם נמסרה לשיקול דעת בית המשפט .פטור מחובת הגשת חוות-דעת ,תוך מינוי מומחה מטעם בית המשפט,
באורח ראשוני ולא כמומחה נוסף על מומחי הצדדים ,ניתן רק במקרים מעטים .העותר נדרש לבסס את בקשתו על
נימוקים טובים .קושי כלכלי למימון חוות-דעת המומחה היה הנימוק העיקרי ,אך רק במקרה אחד הספיק נימוק זה לבדו
כאשר הודגש כי אסור שחסרון כיס יהווה מחסום בדרכו של תובע לבית המשפט .לרוב נדרש נימוק תומך נוסף – טיעון
פרוצדוראלי כלשהו או המלצת מומחה קודם ,מטעם בית המשפט .אולם פטור בלא כלום אי אפשר – הוויתור ,מאילוץ
כלשהו ,מטבעו כרוך בוויתור על הזכות להביא ראיה עצמאית ,מפר את האיזון ומותיר את “הזירה” למומחה בית המשפט
ומומחה הצד שכנגד.
החלטת בית המשפט בבר”ע שבכותרת עוסקת במקרה כזה .בהחלטתו הרחיב בית המשפט את היריעה ודן בכל סוגית
מיקומה ומעמדה של חוות-דעת מומחה מטעם בית המשפט ,ולא רק של זה שנתמנה באורח ראשוני.
מאמר זה דן בסוגיה המצומצמת של מינוי ראשוני של מומחה מטעם בית המשפט והתפתחותה במשפט בישראל .הוספו
גם הערות הנוגעות לשאלה הרחבה יותר של העד המומחה מטעם בית המשפט ,התייחסות בית המשפט למינויו ,ואל חוות-
דעתו ,על האינטרסים המעורבים – זכות בעל הדין להביא ראיותיו והשאיפה לזירוז ההליך השיפוטי – ועל השלכותיהם על
שיקולי בית המשפט ,והשפעתם על ההחלטה.
* 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.
** המחבר מבקש להודות לכבוד השופט יוסף שפירא על הערותיו והארותיו למאמר ולנושאים המועלים בו ,וסייעו רבות להעמקת ולהבהרת היבטים
חשובים בהם.

מילות מפתח :עד מומחה; עניין שברפואה; עניין שאינו ברפואה; חוות-דעת רפואית; עילת תביעה; הזכות להביא ראיה;

 1בר”ע  1775/07חיים ענבל נ’ דאנס בר/צוות בראבו ו 6-אח’ ,ניתן בכ’ בתמוז ,תשס”ז 06.07.2007 ,מפי כבוד השופט י’ עמית.
 כבוד השופטת ט’ שטרסברג-כהן ברע”א  7431/96יפת השמש חברה לבניין והשקעות בע”מ נ’ אלוני רחמים ו 54-אח’  ,פ”ד נא (.)07.04.1997( 574 )2
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מומחה מטעם בית המשפט במינוי ראשוני

עדות מומחה בעניין שברפואה ועדות בעניין שאינו
רפואי
ככלל ,ובעיקר בשיטת משפט יריבותית כזו הנהוגה
בישראל ,כל עוד לא הניח התובע את התשתית הראיתית
הנכונה על פי דין ,לא קם “עניין שבמחלוקת” בין הצדדים,
וממילא לא ניתן לדון באותה מחלוקת בבית המשפט.
בהתייחס לתשתית הראיתית ,מבדילות הוראות סדר
הדין האזרחי (להלן – תקנות סד”א) בין שני סוגי
נושאים שבמחלוקת – הסוג האחד מעורב בו “ענין

שברפואה” והאחר – כל ‘העניינים שאינם רפואיים’.
ביחס ל”עניין שברפואה” תנאי בל יעבור הוא צירוף
תעודה או חוות-דעת רפואית לכתב התביעה ,להוציא
אותם מקרים בהם דין ספציפי מורה אחרת.
אבחנה זאת בין התחומים קשה להסבירה אלא אולי
במסורת .אך ייתכן והסיבה היא בהערכה של מערכת
המשפט כי עניין שברפואה רחוק מדי מהתחום
המוגדר כ”ידיעה שיפוטית” שבידי בית המשפט .אך
ייתכן והאבחנה נובעת מהעובדה כי תוכן רוב העדויות
בתחומים שאינם רפואיים מורכבות מנתונים עובדתיים,
שאומנם מחייבים מידע והגשה בידי מומחה ,אך הן אינן
“עדות סברה” במובנה המלא ,והן דומות יותר למסמכים
 תקנות סדר הדין האזרחי התשמ”ד.1984-
 תפיסה זאת עשויה להשתמע מדברי כבוד השופט א’ גולדברג בע”א
 371/81יוסף נוריאל נ’ עלי עבד אל רחים אלשיך ,פ”ד לז (600 )4
( ,)08.12.1983כאשר קיבל ללא תגובה מצדו את קביעת בית המשפט
המחוזי ,כי ללא תמיכה בחוות-דעת מומחה לא קמה מחלוקת .אך זאת יש
להזכיר – המחלוקת באותו סכסוך הייתה בעניין שברפואה.
 דרך שונה הותוותה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל”ה-
 1975ובתקנה 258יב’ לתקנות סדר הדין האזרחי שעניינה מומחים בענייני
משפחה .כך גם הונהג בבית הדין לעבודה ,ללא הסמכה לבד מהוראות
נשיא בית הדין הארצי לעבודה .גם בית המשפט לתביעות קטנות אינו
כפוף לתקנות בדבר צירוף חוות-דעת מומחה .ראו לעניין זה את דברי כבוד
השופט מ’ גל בבר”ע (י-ם)  1332/99רפי בלושטיין ,עו”ד נ’ דנה ילין ,תק-
מח :9347 ,9346 )1( 2000
“… נורמה זו (חובת צירוף חוות-דעת רפואית – א.ס).
אינה חלה על הליכים עליהם חלות תקנות שיפוט
בתביעות קטנות (סדרי דין) ,תשל”ז .1976-בית
המשפט לתביעות קטנות אינו קשור לסדרי דין
הנוהגים בערכאות אחרות והוא רשאי לקבל ראיה ,גם
אם לא הייתה קבילה בבית-משפט אחר …”.
 שהיא בלשונו של כבוד השופט ש’ אשר בע”א  759/76צביה ,רמי ומשה פז
נ’ יצחק נוימן  ,פ”ד לא ( ,169 ,)2עמ’ ( .176-175ניתן ביום)26.01.1977
“...מדובר בעובדות שהן נחלת הכלל ,כגון  :עובדות
היסטוריות ,עובדות שבפיזיקה בסיסית ,גיאוגרפיה,
תוצאות מחקרים ידועים או של סטטיסטיקה
ממשלתית וכיוצא באלה”.
 א .סהר ,דיני עדות מומחים ,הוצאת חושן למשפט ,תשס”ד ,2003-עמ’
.52
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עובדתיים המוגשים לבית המשפט על פי תקנות סד”א
 123ו ,124-מאשר לחוות-דעת .נראה כי תובנה זאת
עמדה ברקע החלטת בית המשפט בעניין יפת השמש,
בה נדונו נושאים טכניים של ליקויי בניה:
“חוות דעת מומחה איננה מסמך מהותי
אותו יש לצרף לכתבי הטענות .זהו חלק
2
מהחומר הראייתי”.
התייחסות בית המשפט לחוות-דעת בעניין שברפואה
היא שונה:
“החובה להגיש חוות דעת בעניין
שברפואה עם הגשת התביעה ,מהווה
מעין ‘מסננת’ ראשונית למניעת הגשת
תביעות סרק .בתביעת רשלנות רפואית,
חוות הדעת בשאלת האחריות והקשר
הסיבתי ,היא שמקימה את עילת
התביעה ,ואי הגשת חוות דעת מטעמו
של התובע ,מעוררת ספק לגבי עילת
התביעה .בדומה ,כאשר התובע נמנע
מלצרף לכתב התביעה חוות דעת מטעמו
לעניין הנזק ,ולו באחד מתחומי הרפואה,
הדבר עשוי לעורר ספק אם לתובע נגרם

בכלל נזק”.
הדברים אמנם ברורים ,אך עם כל הכבוד ,האם בתובענה
בנזיקין שלא בעניין רפואי העובדות שבמחלוקת כל כך
ברורות על פניהן ,והקשר הסיבתי בין המעשה המיוחס
לנתבע לבין התוצאה כה מובן לבית המשפט ,שלא תמיד
יש להזדקק לסברת מומחים?
ענייננו במאמר זה הוא בסוגית העד המומחה מטעם בית
המשפט ,שהמינוי הוטל עליו מבלי שהנושא בו הוא מעיד
הוצג על ידי עד מוזמן מטעם בעל דין – המומחה במינוי
ראשוני .נעמוד על גישת בית המשפט לפטור ובעקבותיו
למינוי המומחה והתפתחותה.
המומחים מטעם בית המשפט נחלקים לשתי קטגוריות,
הראשונה היא העד המומחה המוסכם – ההסכמה ,כמובן
 כבוד השופט י’ עמית בסעיף 10א .להחלטתו בר”ע (מחוזי ,חיפה) 681/06
אחים רויכמן שומרון תשתיות  1993בע”מ נ’ מפעל בטון המשולש בע”מ
(ניתן ביום  .)12.11.2006ולתשומת הלב – ההחלטה ניתנה לאחר כניסת
תיקון מס’  3לתוקף.
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כפולת-משמעות ,הן על עצם שקילת השאלה המקצועית
על ידי מומחה יחיד ,והשנייה מתייחסת לזהות המומחה
שמונה .הקטגוריה השנייה היא של עד שמונה שלא על
פי הסכמה .העד בו אנו עוסקים כאן – המומחה במינוי
ראשוני – נמנה על הקטגוריה השנייה.
תיקון מספר  3לתקנות סד”א ,הביא לשינוי מהותי ולא
רק פורמאלי ב”מעמד” עדות המומחה מטעם בעל דין,
לעומת עדות עמיתו מטעם בית המשפט( .נושא זה אמנם
אינו עומד במרכז הדיון שבמאמר הנוכחי 10,אולם לא נוכל
להימנע מהערות מספר אותן נביא בהמשך) .תיקון מס’
 3הותיר את חובת הגשת חוות-דעת בעניין שברפואה.
נותר בעינו גם הפתח לחריג – האפשרות לפטור בעל דין
מחובה זאת:
“ .127חוות דעת רפואית
רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה
לביסוס טענה מטענותיו ,יצרף לכתב
טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של
מומחה;...
“...רשאי בית המשפט או הרשם לפטור
בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים
מיוחדים שיירשמו”( .ההדגשה לא
במקור – א.ס).
ואילו בנושאים אחרים הגשת חוות-דעת מומחה כפופה
לשיקולי בעל הדין:
“ .129חוות דעת מומחה מטעם בעל דין
בענין שאינו רפואי
(א) רצה בעל דין להביא עדות בענין
שבמומחיות ,שאינו ענין שברפואה,
לביסוס טענה מטענותיו ,יגיש לבית
המשפט חוות דעת של מומחה לאותו ענין
 ,...זולת אם קבע בית המשפט או הרשם
אחרת; (ההדגשה לא במקור – א.ס.).
 תיקון תשס”ו (מס’  ,)3התשס”ה ,2005-ק”ת  6490עמ’ ( 834מיום
 ;)14.06.2006חשיבותו לענייננו ביחס לתקנות 130-129א     .
 10בנושא זה עמדנו בשעתו במאמר “תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס’
 )3התשס”ה 33 ”2005-רפואה ומשפט דצמבר .179 -171 )2005
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מאחר שבתובענות בתחומים אחרים כלל אין חובה
להגיש חוות-דעת ,ממילא אין צורך בפטור ,או בבקשה
לפטור.
אולם תיקון מס’  3עלול להשפיע על “מעמד” חוות-
הדעת גם בעניין שברפואה:
 .130מומחה מטעם בית המשפט
(א) בית המשפט או הרשם רשאי ,בכל
עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות
נאותה להשמיע את טענותיהם ,למנות
מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין
בעלי הדין (להלן  -מומחה מטעם בית
המשפט).
(ב) מונה מומחה מטעם בית המשפט,
והוגשו באותו ענין גם חוות דעת מומחים
מטעם בעלי הדין לפי תקנות  127עד 129
 ...לא ייחקרו המומחים מטעם בעלי
הדין ,זולת אם הודיע בעל דין על רצונו
לחקור את כולם או מקצתם  ...ייחקרו
המומחים כאמור באופן ובהיקף כפי
שיקבע בית המשפט בהתחשב בנסיבות
הענין ,ובשים לב לחוות דעתו של
המומחה מטעם בית המשפט ולעדותו.
(ההדגשות אינן במקור – א.ס.).
לא נפרט כאן בהגבלה הנובעת מתקנה (130ב) שצוטטה
לעיל ובהשפעתה על אפשרות הצדדים להביא את עדיהם,
ואף יותר מכך על כוחם לחקור את עדי יריביהם 10.נזכיר
רק כי לפני התיקון הייתה עצם הגשת חוות-דעת בעניין
שאינו רפואי נתונה רק לשיקול דעתו של בעל הדין .עתה,
כאשר תקנה  130כוללת במסגרתה גם את ההוראות
(א)( ,ב) ו(-ג) ,ומתוך עצם קרבתה לתקנה  ,129עלולות
ההוראות להתפרש כחלק ממקשה אחת .משמעות
תוספת המלים “אלא אם קבע בית המשפט או הרשם
אחרת” 11שבתקנות (129ב) ,אינה ברורה ועדיין לא
נבחנה .לא ברור אם הן מתייחסות רק למועדי ההגשה
“ 11סמכות השסתום” בלשונו של כבוד השופט י’ עמית בסעיף  5שבהחלטתו
בר”ע (מחוזי ,חיפה)  681/06אחים רויכמן שומרון תשתיות  1993בע”מ נ’
מפעל בטון המשולש בע”מ (ניתן ביום .)12.11.2006
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או לעצם הגשת חוות-הדעת 12.קשה להימנע מחשש כי
פרשנות מרחיבה של הסמכות המאפשרת את הגבלת
הזכות להביא עדים שבתקנה  ,129תיקרא יחד עם
13
תקנה (130א) ו(-ב) ו”תגלוש” גם לעניין שברפואה.
שאלת חוקיות תקנה זאת בגרסתה הנוכחית קשה ,בגלל
הסתירה שבינה לבין הלכה פסוקה:
“הזכות להביא מומחים כמו הזכות
להביא ראיות בכלל ,היא זכות יסוד ואין
לשללה אלא בצורה מפורשת בחוק .כך
נעשה בסעיף 6א(ב)( )1לחוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים התשל”ה.1975-
אין לשלול זכות זו על ידי תקנה .”...
14
(ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
מומחה מטעם בית המשפט במינוי ראשוני
ענייננו הנוכחי בתיקון מס’  3מצטמצם לסמכות שניתנה
בידי בית המשפט לפטור בעל דין מן הצורך בהגשת חוות-
דעת רפואית מצדו ,ולמנות מומחה באורח ראשוני ,ולא
רק כדי לסייע לבית המשפט בהעדפת אחת מבין מספר
חוות-דעת חלוקות .כאמור ,בנושא מוגבל זה של פטור
ומינוי ראשוני של מומחה לא שינה תיקון מס’ .3
בפועל ניתן פטור מהגשת חוות-דעת בעניין שברפואה
במקרים מעטים 15.נראה כי בשנים האחרונות התרככה
 12אי בהירות זאת מצאה ביטוי בולט למדי בדברי כבוד השופט י’ עמית
(מתקן? – א.ס ).התקנות
ֵ
בהחלטתו שלעיל ,והוא מביע את דעתו כי מתקין
לא התכוון במלים אלה לכוח להגביל את הזכות להגיש חוות-דעת.
למסקנתו מסתמך כבוד השופט י’ עמית על פרשנותם של המחברים – כבוד
השופט (הנשיא) אורי גורן ועופר דרורי – במאמר “עדויות מומחים לאחר
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס’  ,)3התשס”ה :2005-היבטים דיוניים
ומהותיים” ספר עדי אזר (בעריכת ד”ר נילי קרקו איל) שטרם פורסם.
עם כל הכבוד ,ומתוך רצון להיאחז בדעתו של כבוד השופט י’ עמית ,אחזור
על הדעה שהובעה במאמר שבה”ש  10כי התיקון מס’  3יותר משנועד
להנחות את בירורו של סכסוך בדרך הנכונה ,הוא בא להקל על עבודת
בית המשפט הדן בעניין מסוג זה – ואין שתי המטרות בהכרח חופפות .יש
בהגבלה מחמירה של הזכות להביא חוות-דעת פגיעה בזכות יסוד – כפי
שבוטאה בהלכת בית המשפט העליון – ראו ה”ש  2ו 13-והטקסט אליו הן
מתייחסות.
 13בחריגת-מה מן הנושא העיקרי שבכאן ,נבקש להוסיף בעניין זה גם את
השאלה של עד מטעם בית המשפט שמונה בהסכמה .הסכמה זאת תהיה
הסכמה של ממש רק אם הייתה בלתי מסויגת .ראו לעניין זה כבוד השופט
נ’ הנדל בר”ע  590/07מדינת ישראל נ’ יחזקאל רסין (מחוזי ,ב”ש) (ניתן
ביום .)03.10.2007
 14כבוד השופטת ט’ שטרסברג-כהן בסעיף  5להחלטתה ברע”א 7431/96
יפת השמש חברה לבניין נ’ אלוני רחמים ו .54-פ”ד נא(575 , 574 ,)2
(ניתנה ביום .)07.04.1997
 15כחריג בולט עומד המקרה שעלה בע”א  437/73אמירה עייק (קטינה) נ’
ד”ר סלומון רוזמרין וקופת חולים ,פ”ד כט ( )20.04.1975( 225 )2בו בית
המשפט (כבוד השופט (כתוארו אז) מ’ לנדוי) הסתפק בעדויות של אחות
המרפאה ושל ֵאם הקטינה התובעת ,וברישום הרופא הנתבע עצמו בתיק
המרפאה ,כדי למצוא את אותו רופא חייב ברשלנות.
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עמדת בית המשפט ,ונראית אף נטייה להקל על התובע-
הפרט כשהוא ניצב מול גוף גדול וחזק ממנו – אדם שניזוק
נגד גוף מבוטח או מבטח .המבנה המשפטי בו נעזר בית
המשפט להכרה בפטור הוא שילוב הסיפא של תקנה – 127
שיקול הדעת שהקנו התקנות לבית המשפט להענקת הפטור,
לתקנה (130א) – המקנה לבית המשפט סמכות למנות
מומחה ,לאחר ששמע את דעת בעלי הדין 16.אולם ִמ ֶש ָּכך,
ייתכן וכיום ,לאחר תיקון מס’  ,3נוספה לכך גם העצמת מעמד
העד המומחה מטעם בית המשפט ,מכוח תקנה (130ב).
הנימוק העיקרי שראה בית המשפט ְּכראוי למתן פטור
זה הוא כלכלי – קושי במימון חוות-דעת .אך לבקשה
המבוססת על חסרון כיס נדרש ביסוס ,לפחות לכאורי:
“אין המבקשת יכולה לטעון לחוסר
יכולת לשלם את שכרו של מומחה כאשר
אין המבקשת תומכת בקשתה בתצהיר
שיפרט מה שכר נדרשה לשלם ומה
17
הכנסותיה”.
ברוב המקרים ,הנימוק היחיד של “חסרון כיס” כנראה
לא סיפק את בית המשפט ,ונדרש חיזוק או “דבר מה”
נוסף .הנימוקים המשניים היו מגוונים מאד:
במקרה אחד נמצא החיזוק במחלוקת על החלטת וועדה
רפואית מטעם המל”ל :
“[ש]לטענת המשיב ,מנע ממנו חסרון
כיס מלפנות לקבלת חוות דעת של רופא
מטעמו .לכך יש להוסיף ,שבעוד שוועדה
רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה
למשיב נכות כתוצאה מהתאונה הנדונה,
הגיע המומחה מטעם המבקשת למסקנה
כי אין קשר סיבתי בין התאונה לנכותו
של המשיב .קיימת ,אם כן ,מחלוקת בין
הצדדים לגבי מצבו הרפואי של המשיב
כתוצאה מהתאונה”.
“[...ו]לאור העובדה שיש מחלוקת
בין הצדדים בשאלת מצבו הרפואי
 16ראו ה”ש  21למטה.
 17כבוד השופט ג’ קלינג בהמ’ (תל-אביב)  13618/90שושנה גולן נ’ אסותא
בע”מ ואח’  ,תק-מח .1114 )2( 91
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של המשיב ,דעתי היא שאין להתערב
בהחלטת בית המשפט ,כי ראוי שימונה
18
מומחה רפואי מטעם בית המשפט”.
(ההדגשות אינן במקור – א.ס).
למרות שוועדת המל”ל אינה בדיוק “עד מטעם בעל הדין”
– ויש שדווקא בכך יש המבקשים לראות את תקפותה –
בית המשפט מבקש לראות את העד המומחה שהוא מינה
מטעמו כמי שנתמנה בגלל פער בין חוות-דעת מומחים.
בדרך דומה הלכו בתי משפט נוספים .במקרה הבא נמצא
“דבר מה” בהתמשכות המשפט:
“...בנסיבותיו המיוחדות של המקרה דנן,
לאור העובדה כי מדובר במשיב אשר
אינו עובד מאז קרות התאונה ,וידו אינה
משגת לממן מומחים רפואיים מטעמו,
וכן לאור העובדה כי מדובר בתיק אשר
הדיון בו נמשך מספר שנים ,רשאי היה בית
המשפט קמא לעשות שימוש בסמכות
הנובעת מהאמור בתקנה  127לעיל
וליתן למשיב מס’  1פטור מהגשת חוות
דעת( 19”...ההדגשות אינן במקור – א.ס).
ומעבר לדברים אלה הוסיף השופט הנכבד:
“על פי פשוטו של נוסח התקנה ,מוקנית
לבית המשפט או לרשם סמכות למנות
מומחה או מומחים לעניין שבמחלוקת
בין הצדדים ,בין אם מסכימים לכך
הצדדים ובין אם לאו ,ובלבד שניתנה
לצדדים הזדמנות לטעון טענותיהם
20
קודם להחלטה”.
משמע – בית המשפט ראה את סמכותו כרחבה מאד –
משראה בית המשפט טעמים מיוחדים הוא רשאי לפטור
בעל דין מחובת הגשת חוות-דעת .אבל דברי בית המשפט
מדגישים את הנאמר ואת החסר בתקנה (130א) – בית
המשפט אמנם רשאי להחליט על פי שיקוליו הוא ,אפילו
 18כבוד השופט ת’ אור ברע”א  8015/ 96שמיר צור שמיר חברה לביטוח
בע”מ נ’ יצחק בוריסי ,תק-על .)23.03.1997( ,76 )1( 9
 19כבוד השופט ד’ ארבל בהחלטתו ברע”א  1583/02אררט חברה לביטוח
בע”מ ואח’ נ’ ברק חיים ואח’ דינים ועוד לג (.)12.09.2002( 865 )6
 20שם.
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חרף התנגדויות בעל/י הדין ,אולם גם ללא צורך ברישום
21
טעמי החלטתו.
נימוק נוסף אחר שניתן התייחס לקושי באיתור מומחה
בתחום הרפואי הנדון:
“ג .כאן ,עלות שכרו הנטענת של המומחה
הנה כ .₪ 15,000-לבקשת התובעים
ובתימוכין לטענתם בדבר מצבם הכלכלי,
צורף תצהיר מאת אמה של הקטינה אשר
לפיו מתקיימים התובעים כולם מסכום
של כ ₪ 8,000-כמו כן ,ציינה כי לנוכח
מצבה הבריאותי של הקטינה ,והטיפולים
להם היא צריכה ואשר עלותם הכספית
גבוהה ,קיים אצל התובעים חסרון כיס
ניכר.
 .4מעבר לכך וחשוב מכך ,מצביעים
התובעים על קושי לאתר מלכתחילה
מומחה בתחום הספציפי והמיוחד כאן
אשר נכון בכלל ליתן חוות דעת ובהקשר
כאן ,כנגד הנתבעים כאן”( 22.ההדגשה
במקור – א.ס).
לעומת אלה בולטת בהנמקתה החלטה שניתנה לא
מכבר ,בה סיבת הבקשה לפטור היא אמנם חסרון כיס,
אך במתן הפטור מדגיש בית המשפט את הסכנה הנובעת
מעוניו של המבקש-התובע – סכנת אובדן הזכות
החוקתית של אדם לפנות לבית המשפט .ההחלטה רואה
את ההתחשבות בעוניו של בעל דין כמונעת את הסכנה
לחסימת דרכו של התובע ִלזְ ּכוֹת ביומו בבית המשפט.
מה גם שכפי הנראה ,המצב הכלכלי הקשה היה ,לפחות
 21עניין זה הוא בעל חשיבות רבה מאד ולא זה המקום להרחיב בו  ,אך מן
הראוי להאזין לקולו של כבוד השופט מ’ זילברג ז”ל בהסתמכו על המשפט
העברי:
“‘ישמע’ אין פירושו שמיעת הצד בלבד ,אלא שמיעת
כל ראיותיו ,זאת אומרת :מתן אפשרות מלאה לאותו
‘אידך גיסא’ להביא הוכחות מותרות וכשרות ,ככל
אשר לאל ידו ,לשם סתירת טענות הצד שכנגד או
חיזוק טענותיו הוא” בג”צ  10/59ויקי לוי נ’ ביה”ד
הרבני האזורי ת”א-יפו ויסף לוי ,פ”ד י”ג (,1182 )2
( )1959( 1187ההדגשות אינן במקור – א.ס.).
 22כבוד השופט י’ כהן בת”א 1122/04ת”א ( 1122/04מחוזי ,נצרת) מזרחי
נ’ בית חולים העמק (ניתן ביום .)31.05.2005
ואבקש ,עם כל הכבוד ,להעיר כי בתחום המומחיות הנדון – בדיקת על-
שמע טרום-מילדותית – יש במדינת ישראל מספר לא מועט של מומחים,
ולפיכך השימוש בנימוק זה כהצדקה לחריג תמוהה.
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חלקית ,תוצאה של עילת התביעה:
“בנסיבות העניין ,משמדובר בתובע בן
 53אשר סמוכים לשולחנו :אשתו וילדיו
אשר אינם עובדים וכי נטל כלכלת הבית
קשה עליהם וכן כי אין בידי התובע אף
לעיתים לשלם עבור הטיפול הרפואי לו
נדרש ,כפי שהצהיר בתצהירו ,והואיל
וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים
אשר לבית המשפט לא הידע ולא
המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת
הנכות האפשרית הלכאורית והקשר
הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה,
סבורני כי יש לראות במצבו הכלכלי של
התובע כטעם מיוחד המצדיק מתן פטור
מהגשת חוות דעת... .
“זאת ועוד ,אי מינוי מומחים רפואיים
למבקש יהיה בו כדי לפגוע בזכותו
של המבקש לפנות לערכאות והוכחת
תביעתו ( 23.”...ההדגשות אינן במקור
– א.ס.).
בית המשפט לא ביקש “דבר מה” מעבר לעובדת העוני.
מידת הצדק עמדה בראש נימוקיו של בית המשפט ,כאשר
בעל הדין שהתנגד למינוי המומחה על ידי בית המשפט
ניצל את המצוקה הנפשית והכלכלית של הקטינה
העותרת ,כאשר ביסוס התובענה היה לכאורה מוצק:

הוא ראשית ראייה או ראייה לכאורה
שהעניין שברפואה מבוסס אף שלא
24
הוגשה חוות דעת רפואית”.
אך מצאנו גם דעה מנוגדת לאלה שצוטטו לעיל:
“ .11לטעמי ,אם חסרון הכיס איננו
משמעותי ולא מצטרף אליו טעם נוסף,
מהותי ,אין מקום לפטור מהגשת חוות
דעת.
...
“ .13כל עוד קיימת מחלוקת אמיתית
בשאלת החבות ואין טעם אחר המצטרף
לחסרון הכיס ,אין מקום לפטור התובע
מהגשת חוות דעת ולמנות מומחה
מטעם בית המשפט”.
ומוסיפה השופטת הנכבדה:
"להבדיל מפטור מאגרה לפי תקנה דעתנו
לתקנות בית המשפט (אגרות) ,תשמ"ח
–  1987וייצוג משפטי על חשבון המדינה
(חוק הסיוע המשפטי ,תשל"ב – ,)1972
אשר כולם נעשים על חשבון המדינה,
הרי כאן מבוקש כי המימון יוטל על
25
הנתבעים ,אשר חבותם טרם הוכחה".
עם כל הכבוד ,הנמקה זאת תמוהה – בסופו של חשבון
שכר מומחה שמונה על ידי בית המשפט אינו נופל בהכרח
על שכם המדינה ,ובשלב הסופי אין מינוי כזה אף גורם
26
חסרון כיס בלתי מוצדק לנתבע.

“נדמה שעל מנת שצד העותר לבית
משפט יזכה לפטור מהגשת חוות דעת
בעניין שברפואה ,עליו לעמוד במבחן
משולש .המבחן הראשון הוא נסיבות
מיוחדות המסבירות מדוע לא יהיה
זה צודק לדרוש מהצד להגיש חוות
דעת בכוחות עצמו .המבחן השני הוא
שהתביעה או ההגנה ,בעלת סיכוי סביר
להתקבל ולו לכאורה .המבחן השלישי

במקרה המוקדם ,הראשון מסוג זה שמצאנו ,ביטל בית
המשפט העליון את הרשות שנתן בית משפט מחוזי

 23כבוד השופט א’ סטולר בהחלטתו בת”א (שלום  -תל-אביב-יפו)
 37986/05חמזה מוחמד חסן נ’ חצם ,בארות יצחק ואח’  ,תק-של 2006
( .5693 ,)4אוסיף גם כי במשפט המודגש השני יש ביטוי לזכות היסוד של
אדם לפנות לערכאות .ראו גם ה”ש  9לעיל.

 24כבוד השופט נ’ הנדל בר”ע מאיר אמויאל נ’ פלונית (קטינה) .לא פורסם
(.)15.08.2006
 25כבוד השופטת ע’ כהן בש”א ( 6660/06שלום ,י-ם ,ת”א  )8598/06חיים
כדורי נ’ קיבוץ צובה ,דינים שלום פט’ ( 156פורסם ביום .)08.01.2007
 26ראו למטה את ההצעה בדבר חלופה להסדר זה כולו.
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נימוק מסוג אחר למינוי ראשוני של עד מומחה מטעם
בית המשפט הוא המלצת מומחה .הכוונה למומחה
מתחום רפואי אחר ,שהוא עצמו נתמנה על ידי בית
המשפט בשלב מוקדם יותר .גם בנימוק זה ,מסתמנת
נטייה לקולא ,לטובת הצד שלכאורה ניזוק.
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למנות מומחה בתחום האורטופדי על פי המלצת מומחה
מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי:

במקרה נוסף ,שנתיים מאוחר יותר ,הגיע גם בית המשפט
העליון לאותה מסקנה:

“בחוות דעתו של הנוירולוג המומחה
ובתשובתו לשאלת הבהרה הוא הביע
את דעתו שיש צידוק למינוי גם של
אורטופד מומחה .בעקבות חוות דעת
זו עתר המשיב למינוי אורטופד ובית
המשפט המחוזי נעתר לו... .

“הנני סבור ,שבנסיבות המקרה הנדון,
לאור המלצתו של פרופסור שטיין ולאור
השלב אליו הגיע הדיון ,מתקיימים
טעמים מיוחדים למינוי מומחה רפואי
בתחום הפסיכיאטרי ,ללא שתוגשנה
קודם לכן חוות דעת של מומחים
29
רפואיים מטעם הצדדים בתחום זה”.
(ההדגשה אינה במקור – א.ס.).

“סבור אני שבכך נתפס השופט המלומד
לטעות .שאין די בחוות דעת של מומחה
בתחום שאינו התחום האורטופדי,
שאיננה מפורטת ואינה מצביעה בצורה
מלאה על הקשר הסיבתי בין האירוע
נשוא התביעה לבין הנזק ,כדין חוות דעת
27
שהוגשה כדין בשטח האורטופדי”.
 12שנה לאחר מכן ,ובנסיבות דומות ,נתמנה מומחה
באופן ראשוני על ידי בית המשפט ,בנימוק של חוסר
האמצעים של התובע .המומחה המליץ למנות מומחים
בתחומים אחרים .הפעם נאמר:
“בהחלטתי מיום  1.10.98קבעתי שיש
לקבל את טענת התובע לפיה אין ידו
משגת לשאת בעלות חוות דעת רפואיות,
האמור בתצהירו שניתן בתמיכה לבקשה
לא הופרך ,ולכן קבעתי שיש למנות
מומחה ,או מומחים רפואיים... ,
“בישיבת בית המשפט מיום 20.10.99
ביקש ב”כ התובע למנות מומחים נוספים
בתחום כירורגיה כללית והפרעות בשינה,
זאת לאור קביעותיו של פרופ’ ילין בחוות
דעתו...
“לפיכך ,בהחלטתי מאותו תאריך,
מיניתי מומחים רפואיים מטעם בית
המשפט בתחום הפרעות שינה ,ובתחום
הכירורגיה הכללית( 28.”...ההדגשה אינה
במקור – א.ס.).
 27כבוד השופט ש’ לוין רע”א  5252/90קופת חולים של ההסתדרות נ’
שלום חממי ,תק-על (.)04.02.1991( 1082 )1
 28כבוד השופט י’ גריל בת”א (מחוזי ,חיפה)  10398/97אפוטה ימין נ’ קופת
חולים כללית ,תק-מח .)12.04.01( 4320 ,)2( 2001
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במקרה אחר ,העילה למינוי מומחה מטעם בית המשפט
הייתה התחשבות במצבה הרפואי של התובעת ,והחשש
להגדלת סבלה בגלל הצורך להיבדק על ידי מספר
רופאים:
“מצבה הרפואי והפיזי של המבקשת
קשה למדי וראוי לעשות ככל שניתן שלא
להטריחה בביקורת אצל מספר מומחים.
“כמדיניות ובכל מקום בו אין פגיעה של
ממש בזכויות הצדדים ,יש להעדיף את
הדרך הדיונית של מינוי מומחה רפואי
מטעם בית-המשפט על מנת לחסוך זמן
הוצאות ולעתים אף סבל מיותר מהחולה
העלול אחרת להיבדק על-ידי שלושה
30
מומחים שונים במקום אחד”.
בהחלטת בית המשפט בר”ע  11775/07שנתנה לאחרונה,
מציע בית המשפט שיקול נוסף ,המזהיר בפני חיפזון
בהצדקת מתן פטור מהגשה ומינוי מומחה מטעם בית
המשפט:
“כאשר על-פניו יש ספק ניכר בחוזקה
של התביעה במישור האחריות ,אין
 29כבוד השופט ת’ אור רע”א  10251/02אפרים כץ  -חמים וטעים נ’ דואני
חנה וקופ”ח הכללית פ”ד נז (.)09.01.2003( 797 )1
כבוד השופט אור מזכיר בהחלטתו את החלטת עמיתו כבוד השופט (כתוארו
אז) ש’ לוין  12שנה קודם לכן ,ומסביר את ההבדל בין ההחלטות בכך כי
כנראה חוות-דעתו של המומחה “הממליץ” במקרה המוקדם לא הייתה
מפורטת במידה מספקת (כנרמז בפסק בדי המוקדם) כדי שאפשר היה
להסתמך עליה .ובהסבר זה הוא מאפשר את השינוי בהלכה.
 30כבוד השופט י’ צבן בש”א (מחוזי ,י-ם)  7237/04ד”ר ליאת סמואל
ואח’ נ’ האוניברסיטה העברית בירושלים ואח’ ,תק-מח 3083 )4( 2004
( .)7.11.2004לדברים שברישא של הפסקה השנייה שלעיל נתייחס
בהמשך.
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מומחה מטעם בית המשפט במינוי ראשוני

למהר ולהטיל על בעל הדין שכנגד ,עלות
נוספת בדמות שכר טרחתו של המומחה
31
מטעם בית המשפט”.
אולם נסיבות המקרה שנידון בר”ע  11775/07היוו שילוב
בין המלצת מומחה קודם מטעם בית המשפט – שהוגדר
כ”ראייה אובייקטיבית” – 32ומצב כלכלי שהקשה על
התובעת להביא חוות-דעת עצמאית .סיכום הנימוקים
שבסוף החלטה זאת מבליט את הנטייה הניכרת בשנים
האחרונות להקל על התובע המתקשה להביא חוות-דעת
מטעמו.
הנימוקים ברובם תומכים בשינוי במגמת המדיניות
השיפוטית בסוגיה מצומצמת זאת – מעין הסכמה
ל”העדפה מתקנת” – תמיכה בצד החלש ודל האמצעים,
העומד לרוב מול גופים בעלי עוצמה כלכלית .עם זאת
מוצא בית המשפט לנכון להצביע על העובדה ,המצערת
כשלעצמה ,כי ל”העדפה” יש מחיר ,ויש לתת עליו את
הדעת:
“בעל הדין ,שביקש פטור מהגשת חוות
דעת ,מוותר בכך על ראיה שיכול היה
להגיש ומותיר את “הזירה” למומחה בית
המשפט ומומחה הצד שכנגד...
“[...ש]כאשר בעל דין מבקש לפטור אותו
מלהגיש חוות דעת של מומחה מטעמו,
הוא מוותר על יתרון דיוני וראייתי .צריך
טעם חזק לסרב לבקשה מעין זו ,בקשה
שעשויה להצמיח יתרון ראייתי דווקא
לצד שכנגד .באספקלריה זו ,דומני
שראוי לנקוט מדיניות מקלה ביישומה
של תקנה  127סיפא”( 33 .ההדגשה אינה
במקור – א.ס.).
 31פסקה 10ב בהחלטה בר”ע  1775/07חיים ענבל נ’ דאנס בר/צוות בראבו
ו 6-אח’ הנ”ל .נימוק זה אינו שונה בהרבה מזה של כבוד השופטת ע’ כהן
בבש”א ( 6660/06שלום ,י-ם ,ת”א  )8598/06חיים כדורי נ’ קיבוץ צובה,
שצוטטה לעיל (ראו ה”ש  25והטקסט שמעליה) .נראה כי במקרה כזה ,חלק
ההוצאות בגין שכר טרחת המומחה הממונה ,שהוטל על הנתבע ,יוחזרו לו
על ידי בעל הדין שתביעתו כשלה.
 32בסעיף  12להחלטה נכתב:
“המומחה מטעם בית המשפט ,הביע ביוזמתו את
דעתו כי יש צורך במינוי מומחה בתחום הפה והלסת,
כך שלפנינו ראיה אוביקטיבית לנזק שנגרם למבקשת
בתחום זה”( .ההדגשה אינה במקור – א.ס).
 33סעיף  11בהחלטה בבר”ע  1775/07חיים ענבל נ’ דאנס בר/צוות בראבו
ו 6-אח’ הנ”ל.
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הצעה לחלופה למומחה מטעם בית המשפט במינוי
ראשוני
הפגם שבמינוי ראשוני של מומחה מטעם בית המשפט,
זה הנובע מן הסיכון “[שבוויתור] על יתרון דיוני וראייתי
34
שעשוי[ה] להצמיח יתרון ראייתי דווקא לצד שכנגד”,
תוצאותיו קשות להערכה .יש גם דרכים למנוע יצירת
מצב בלתי סימטרי זה של הו ַֹת ָרת הזירה בידי המומחה
מנגד והמומחה שמונה על ידי בית המשפט .כל הנדרש
הוא תיקון קטן בחקיקת משנה.
“מוסד” הסיוע המשפטי ,שמימונו בא מתקציב המדינה,
פועל במדינות רבות בעולם 35.מטרת “מוסד” זה היא
לאפשר גישה לבית המשפט לאדם שזכות היסוד להגיע
לבית המשפט נמנעת ממנו מסיבות שונות ,ובעיקר מחמת
עוני ,חוסר השכלה ומידע ,פחד ועוד .הסיוע המשפטי,
מעמיד לרשות הנזקק ,שזכאותו לסיוע מוגדרת על פי
קריטריונים מסוימים ,את האמצעים הדרושים לניהול הליך
משפטי ,תביעה או הגנה ,במישור האזרחי והפלילי – עורכי
דין ומומחים .דוגמא בולטת להתנהלות מערכת הסיוע
המשפטי האנגלית אפשר למצוא בהחלטה הברורה
והמנומקת בבהירות שנתקבלה לאחר דיון מעמיק
בשכר הטרחה הראוי ,על כל ההוצאות של התביעה,
שהוגשה על ידי זוג הורים מאמצים נגד אחת מחברות
התרופות הגדולות .החלטה זאת ניתנה בנפרד ,על ידי
ערכאה מיוחדת לכך ,המורכבת משופט ושני “שמאים”,
כאשר הנושא בהוצאות הוא אוצר המדינה .הדיון התנהל
וההחלטה ניתנה למעלה משלוש שנים לאחר מתן פסק
36
הדין בהליך העיקרי.
 34ראו ה”ש הקודמת.
 35רשימה מפורטת של המוסדות השונים במדינות רבות בעולם אפשר
למצוא באתר האינטרנט  ,www.ptla.org/international.htmובו קישורים
לאתרים שמדינות השונות .גם מדינת ישראל רשומה באתר זה ,אך אין
אפשרות להגיע לעמוד הבית הישראלי באמצעות הקישור.
כתובת האתר הישראלי בעברית היא:
www.justice.gov.il/MOJHeb/SiuaMishpati

ובו דברי החקיקה הרלבנטיים והסברים על התפקידים והפעולות של
מערכת זאת ,וכן הנהלים בנושאים השונים.
Loveday v Renton and another (Queen’s Bench 36
Division, 12 December 1991) [1992] 3 All ER
184
(PANEL: Hobhouse J sitting with Master
)Martyn and Mr Phillip Sycamore as Assessors
פסק הדין העיקרי התבסס על חוות-דעת ועדויות של עשרות מומחים בתחומי
רפואה שונים ,ונוהל על ידי השופט  Lord Justice Stuart-Smithשעשה
עבודה שלא תאומן בדיוק הניתוח של העניינים שבמדע הרפואה שהוגשו
והושמעו.
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מבדיקת מערכות סיוע משפטי במדינות מספר ,אפשר
לראות שונות בין המדינות הן באמות המידה לזכאות
והן בתחומים בהם ניתן הסיוע המשפטי במימון המדינה.
התחום המוביל ,בהתחשב בטיבו ,הוא המישור הפלילי.
בתחום האזרחי ,יש רושם כי יש עדיפות לעניינים
הקשורים לדיני משפחה.

והנה – בתוספת לחוק ,ברשימת “השירותים” הזכאים
לסיוע על פי חוק זה ,אין למצוא את נושא הסיוע לניזוק
בתובענה בנזיקין ,אלא במקרה בו הנזק הוא תוצאה של
עבירות פליליות מוגדרות .קטגורית תובענה בנזיקין
אינה כלולה ברשימת “השירותים” ,משכך מובן שאין גם
נשיאה בשכר טרחת עורך דין או עד מומחה.

בישראל הוקם לפני  35שנה האגף לסיוע משפטי על פי
חוק הסיוע המשפטי תשל”ב( 371972-להלן – חוק הסיוע
המשפטי) 38.מטרת החוק על פי סעיף  2היא:

אולם התובע בנזיקין אינו זקוק למימון שכר טרחת עורך
הדין ,אשר כידוע ,מכוח הדין נגזר מסכום הפיצויים
שנפסק .האסימטריה בין “מעמד” התובע-דל-האמצעים
לבין הנתבע-החזק מתבטאת באפשרות של השגת
חוות-דעת מומחה ,שאיכותה תלויה ברמתו ומעמדו
של המומחה ,ומכאן ,ובמידה לא מבוטלת ,גם בשכר
המתבקש עבורה .ניתן למנוע גם אסימטריה ונחיתות
זאת במעמד הראיתי-דיוני שעלול להביא לאובדן
זכויות הפרט .אפשר לא להזדקק בעניין זה לחוק הסיוע
המשפטי.

“[מתן] שירות משפטי ,לרבות ההוצאות
הכרוכות בו  ...למי שידו אינה משגת
לשאת בהם.”...
הוראת סעיף  6מבטיחה כי
“הוצאות ושכר טרחת עורך דין שנפסקו
לטובת אדם שניתן לו סיוע משפטי,
רואים כאילו נפסקו לטובת אוצר
המדינה; הוצאות סבירות שהוציא אדם
עצמו תשלם לו הלשכה מתוך הסכום
שנפסק.”...
מדברים אלה משתמע כי את עורך הדין תעמיד המדינה
לרשות הנצרך ,אך את הוצאות שכר המומחה יידרש בעל
הדין לשלם מכיסו ,ורק אם יימצא כי ההוצאות היו ברמה
סבירה ,הן תוחזרנה לבעל הדין מתוך סכום ההוצאות
שייפסק ויעבור ,על פי הדין ,ישירות לאוצר המדינה .אך
בעליה זאת חבוי קוץ נוסף:
“שר המשפטים  ...רשאי  ...להתקין תקנות
בכל הנוגע לביצועו ,לרבות  )2( -הענינים
שבהם יינתנו שירותים משפטיים; ()3
היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם
שיינתנו למבקשים.”...
 37נתפרסם בס”ח  ,654עמ’  95ביום  ,02.04.1972ומאז הוכנסו בו מספר
תיקונים.
 38נושא ייצוג נאשמים במישור הפלילי מוסדר בישראל בחוק נפרד – חוק
הסניגוריה הציבורית ,התשנ”ו( 1995-ס”ח  ,1551עמ’ .)30.11.1995 ,8
סעיף  )5(11לחוק מסמיך את הסניגור הציבורי המחוזי לאשר תשלום שכר
מומחה .לא מצאנו תקנה הקובעת את גובה שכר המומחה ,אשר בפועל,
ומידיעה אישית ,מגיע כיום לסכום מרבי של  ,₪ 750.00והתשלום נעשה
לאחר חודשים ארוכים ,אם בכלל.
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כידוע מאפשרת תקנה  131לתקנות סד”א ,חריג המסייע
בעיקר לנמנים על החלק החלש באוכלוסייה:
“ .131שכרו והוצאותיו של מומחה
“א) בית המשפט רשאי לקבוע למומחה
את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם,
ובכפוף לאמור בתקנה (187ב)  -להטילם
על בעלי הדין או על חלק מהם ולקבוע
את מידת ההשתתפות של כל אחד
מהם”.
....
“(ג) בדיון על החזקת קטין או אימוצו
רשאי בית המשפט לקבוע ששכר מומחה
והוצאותיו ישולמו מאוצר המדינה”.
בולטת כאן בהיעדרה הוראה המגבילה בדרך כלשהי
את זהות המומחה ,אולם ההוראה קובעת תקרה לשכר
טרחתו.
אנו מציעים כי במקרה בו עותר בעל דין לבית המשפט
בבקשת פטור מהגשת חוות-דעת ,ובתנאי שהעתירה
תימצא ראויה ,לא יידרש בית המשפט לשאלת הפטור
ולא יינתן פטור ,ובמקום זאת ישתמש בית המשפט
בסמכות המוקנית לו בסיפא של תקנה  131המובאת לעיל
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מומחה מטעם בית המשפט במינוי ראשוני

“להטילם על בעלי הדין או על חלק מהם
ולקבוע את מידת ההשתתפות של כל
אחד מהם”.
וכבר הועלתה על ידי בית המשפט בישראל הצעה ברוח
זאת:
“ייתכן שדווקא חוסר יכולת לממן קבלת
חוות דעת יכולה להוות טעם מיוחד,
במקרים מיוחדים ...וזאת בשלב הראשון
על מנת שלא לחסום בפניו את הגישה
לערכאות ,שהרי במהלך המשפט יכול בית
המשפט למנות מומחה מטעמו ולהטיל,
באותו שלב את ההוצאות על הנתבע.
כמו כן שבמקרה כזה יהא על המבקש
לשכנע את בית המשפט או הרשם שיש
39
לו סיכוי להצליח בתביעתו."...
לפיכך אנו מציעים להקנות לבית המשפט את הסמכות
לאפשר לבעל הדין הנצרך לפנות למומחה ,ולהטיל,
באופן זמני באותו שלב ,את ההוצאות בגין שכר הטרחה
על הצד הנתבע או אפילו על אוצר המדינה .בפסק הדין
הסופי ממילא פוסק בית המשפט גם בעניין ההוצאות,
40
ובכך מוסדר נושא זה כולו.
העיקרון קיים וזמין ,אך הוא יישאר חסר תועלת אלא
אם תתוקן התקנה  131באופן שיושמטו ממנה המלים
“[ו]בכפוף לאמור בתקנה (187ב)” .התקנה בלשונה
הנוכחית ,מפנה לתוספת לחוק הסיוע המשפטי ,בה
מוגבל שכר הטרחה לסכומים אשר מומחה בעל רמה
מקצועית סבירה לא יהיה מוכן להסתפק בהם.
אפשרות אחרת לפתרון מימון שכר מומחה שייבחר
ישירות על ידי בעל דין חסר אמצעים ,עשויה להימצא
בתיקון סעיף  44בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה
מקצועית) ,התשמ”ו 1986-הקובע:
 39כבוד השופט י’ שפירא בבש”א (מחוזי – י-ם)  4089/04א’ גפני ו 12-אח’
נ’ מדינת ישראל ואח’ (ניתן ביום .)02.04.2004
 40חודש לאחר סיום כתיבת מאמר זה ,ובטרם ראה אור ,הוציא כבוד השופט
הרשם א .אורנשטיין החלטה בת"א  2169/06אליהו זוהר ואח' נ' ד"ר ברר
ואח' (ניתנה ביום  ,)21.11.2007בשל חסרון הכיס של התובעת ,מונה
בהסכמה מומחה מטעם בית המשפט כאשר "אין באמור למנוע מהמשיבים
להגיש חוות דעת מטעמם כמפורט לעיל" .וכן "המשיבים יישאו בשלב זה
בעלות חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט".
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 .44תשלום בעד הוצאות הלקוח
לא ילווה עורך דין כספים ללקוח כדי
לשלם הוצאות הכרוכות במתן שירות
מקצועי ללקוח; אולם אין בהוראה זו כדי
למנוע מעורך דין לשלם עבור הלקוח את
ההוצאות האמורות ,או להתחייב לשלמן,
ובלבד שעורך הדין ינקוט אמצעים
לגביית הכספים מאת הלקוח ,תוך זמן
סביר לאחר ששילם את ההוצאות.
בארה”ב נוהג הוא לאפשר לעורך הדין להזמין את
המומחה ולשאת בשכרו .כחלק מהסדר הייצוג הכולל
זכאי עורך הדין לשכר טרחה בגובה של  35%מן הסכום
שנפסק על ידי בית המשפט .לא נראה כי הנטייה הרווחת
כיום להגבלת שכר טרחת עורכי דין בענייני נזקי גוף,
41
עשויה להשפיע על מימון המומחה.
מומחה מטעם בעל דין לעומת מומחה מטעם בית
המשפט
לאחר שעמדנו על פניה השונים של הסוגיה המצומצמת,
לא ראינו אפשרות להתעלם מאמרות מספר בהחלטת
בית המשפט באותה בר”ע  ,1775/07החורגות מתחום
הנושא הצר של הענקת פטור ומינוי מומחה מטעם בית
המשפט .כוונתנו לאמרות המתייחסות לסוגיה הרחבה
יותר של “מומחה מטעם בית המשפט” .לא היינו נזקקים
להערות מצדנו לסוגיה זאת ,לולא התרשמנו כי דברי בית
המשפט משקפים דעות או נטיות הרווחת בבית המשפט
42
– בלשון רבים – שחשוב לתת עליהן את הדעת.
בית המשפט מדבר על התחרות בין הרציונל –
האינטרס – שבבסיס זכות היסוד של בעל הדין להגיש
חוות-דעת מטעמו[“ 43 ,ש]מגשימה ומשתלבת עם
זכות הגישה לערכאות והזכות להליך נאות” 44 ,כאשר
לעומתה מוצב האינטרס של ‘סיוע לבית המשפט
לפתרון הסכסוך באופן יעיל ,ומגשימה בכך את מטרת
 41הסדר כזה עשוי גם לסייע לניפוי תביעות סרק ,שסיכוי הזכייה בהן
מפוקפק.
 42וכבר התייחסנו לחלק מדעות אלה בציטוט לעיל – ה”ש  29והטקסט
מעליה.
 43ראו את האמרה שבראש רשימה זאת ,שהיא מובאה מדברי כבוד השופטת
שטרסברג-כהן (ה”ש  2ו 14-לעיל).
 44סעיף  11בהחלטה בר”ע  1775/07הנ”ל.
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ההליך השיפוטי’ 46 ,45.עם כל הכבוד ,יש לעניות דעתנו
קושי בעצם הרעיון של ניסיון לאזן בין זכות יסוד – הזכות
להביא ראיות ,לבין אינטרס יעילות ההליך השיפוטי .על
כף מאזניים אחת מונחת זכות יסוד ,ואילו על השנייה
מונח אינטרס (מינהלי?) שחשיבותו רבה ,אך על פי שיטת
המשפט הנוהגת בארצנו ,דרך מימושו מותנית בהכרה בו
בחקיקה ראשית 47.אין זה נאות כי הרחבת סמכויות בית
המשפט ,במערכת משפט יריבותית ,כזו הנוהגת בישראל,
תיעשה בחקיקת משנה ,אף אם היא מייעלת את פעילות
השפיטה .יש קושי רב בהגבלת הבאת ראיות או הוכחתן
ו/או הפרכת ראיות הצד שכנגד ,48שלא על פי חקיקה
ראשית מסמיכה .שהרי בחוק פיצויים לנפגעי תאונות
דרכים ,התשל”ה ,1975-היסוד להגבלת ההליך השיפוטי
בסוגית המומחה הרפואי ,הוכנס לצורך מימוש העיקרון
של צדק חלוקתי ,וההגבלה ,נועדה לתקנת הציבור כולו,
או לפחות רובו המכריע .המטרה ראויה והיא נעשתה
במידה הנכונה .עם זאת בית המשפט מודע לחסרונות
50
השיטה 49והמחיר אותו עלול בעל דין להידרש לשלם.
 45שם .באמירה זאת נתמך בית המשפט על מאמרם של המלומדים כבוד
הנשיא א’ גורן וע’ דרורי (ראו גם ה”ש  10באותו עניין) .מלומדים נכבדים
אלה תומכים בהעצמת הכוח שניתן בידי הרשם או בית המשפט .ודבר ברור
לאור העובדה כי הבכיר מבין המחברים ישב בראש הוועדה שהמליצה על
תיקון זה של התקנה.
 46לדעה זאת שורשים עמוקים בבית המשפט בישראל .היא מצאה ביטוי
בדבריו של כבוד הנשיא י’ זוסמן ז”ל בבר”ע ( 212/76לא פורסם וצוטט על
ידי כבוד השופט מ’ עציוני בע”א  521/77אשר ברוור נ’ רשות הנמלים ,פ”ד
לב (:)12.01.1977( 420, 416 ,)1
“האמת ניתנת להיאמר כי שיטת המומחים המובאים
על-ידי בעלי דין כנהוג בארץ ,אינה יעילה ,מרבה
הוצאות ומאריכה את הדיונים .מומחה שהובא בידי
בעל-דין נוטה בדרך הטבע לטובת שולחו ...מוטב היה
להמיר שיטה זו על-ידי מינוי מומחה (או מומחים)
שבית-המשפט ימנה אותם ,ושמלכתחילה אין להם
כל זיקה לבעלי-הדין .סדר דין זה המקובל בארצות
הקונטיננט הוכיח את עצמו ,והוא יעיל וחסכוני יותר
משיטתנו .אך כל עוד בא שינוי על-ידי דבר חקיקה,
השימוש שעושה בית-המשפט בתקנה ( 138המספור
שבנוסח התקנות דאז – א.ס ,).בכפוף לסייג האמור,
הוא בחזקת הרע במיעוט ,וכל שהשופט ירבה לעשות
כן ,הרי זה משובח( ”.ההדגשות אינן במקור – א.ס).
 47ראו הציטוט שמעל ה”ש  14לעיל.
 48בלשון סעיף  11של ההחלטה בר”ע  1775/07הנ”ל.
 49כבוד השופטת ט’ שטרסברג-כהן ברע”א  5638/95מגדל חברה לביטוח
בע”מ נ’ כריסטיאן שמור ,פ”ד מט (:872, 865 ,)4
“עם כל היתרונות שבכך – פגעה (הגבלת הבאת
מומחים מטעם בעלי הדין – א.ס ).בזכותו של כל אחד
מהצדדים להביא ראיות מטעמו להוכחת הנושאים
הנ”ל השנויים במחלוקת .אין להצר את צעדי הצדדים
ואין להגביל את אופק בית המשפט בבואו לשקול אם
ראוי למנות מומחה רפואי או שיקומי אם לאו ,ואם
כן באיזה תחום .כל חסימה של הזרמת אינפורמציה
לבית המשפט מקשה על הפעלת שיקול הדעת תוך
ראיה מקפת”( .ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
 50כבוד השופט ת’ אור ברע”א  337/02רונית מזרחי נ’ כלל חברה לביטוח
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ומכאן להגבלות על הבאת ו/או חקירת מומחים
שבחלקים השונים של תקנה ( 130בנוסחה הנוכחי).
ההוראה שבתקנה (130ג) המוֹנעת הבאת עדויות מומחים
נוספים לאלה שמונו בהסכמה ,היא ראויה והוגנת.
משהסכימו בעלי הדין על מומחה ,אין סיבה לכפילות,
שמשמעותה לא רק בזבוז זמן ומשאבים .אין כאן עניין
של “יעילות הדיון” בלבד .בקשה לתוספת מומחה לאחר
שמומחה שמונה בהסכמה חיווה את דעתו ,יש בה יותר
משמץ פגם בתום לבו של מבקש “התוספת” .מבקשה
כזאת עולה ריח של ניסיון לשיפור עמדות ,כיוון שהמומחה
המוסכם “לא סיפק את כל הסחורה הרצויה”.
מזה שנים רבות מעודד בית המשפט הסתייעות במומחה
מוסכם 51.אולם כיום ,בין היתר בגלל הגבלת חקירת
מומחים שבתקנות המשנה ( 130ב) ו(130-ד) קשה יותר
לאמוד את גדרי סמכות הרשם או בית המשפט שבתקנה
(130א) .52יש גם לשים לב כי ביחס לכל ההגבלות שהוטלו
על הבאת או חקירת מומחים לא נוספה חובת רישום
הנימוקים להגבלה .בנוסף לאלה ,כיום נעלמה מתקנות
סד”א האפשרות ,שהייתה קימת בעבר ,להגיש למומחה
שאלות הבהרה .כל אלה מקשים על ערעור על החלטת
53
הרשם או בית המשפט.
בע”מ ואח’ ,פ”ד נו ( ,)13.02.2002( 678 ,673 )4ולתשומת הלב  -הדיון
במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:
“ ...מטבע הדברים ,אין בית המשפט מצוי בשטח
הרפואה ובגישות ובהשקפות השונות שבו .כשקיימות
גישות שונות בנושא הרפואי הנידון בפניו ,אין בית
המשפט יודע בדרך כלל מראש את השקפתו של אותו
מומחה המתמנה על ידו ,ואף לא את העובדה בדבר
קיום השקפות וגישות שונות בנושא .כך עלול לקרות,
שיד המקרה שבמנוי רופא פלוני תהא מכרעת לגבי
תביעתו של התובע .לעתים ,עלול להיגרם נזק או עוול
למי מהצדדים( ”...,ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
 51הנשיא שמגר בע”א  323/85מדינת ישראל נ’ מזרחי ,פ”ד לט (,185 )4
:)04.12.1985( 189
“ מינויו מטעם בית המשפט של מומחה מוסכם על
הצדדים הוא נוהג רצוי שיש לעודדו (עא .)]521/77 ]4
כפועל יוצא ממינויו של המומחה אין הצדדים
צריכים להביא ראיות נוספות ולחקור עדים ,ובכך
שכרם; מאידך גיסא ,מוגבלת ,כמובן ,יכולתם לערער
על מסקנות המומחה .הצדדים רשאים לחקור את
העד המומחה ...והם אף רשאים לדרוש מן המומחה
הבהרות בכתב על חוות דעתו (תקנה (134ג) לתקנות
סדר הדין האזרחי ,התשמ”ד ( “... ;)1984 -ההדגשה
אינה במקור – א.ס.).
 52ראו ה”ש  11ו 12-לעיל.
 53בהמשך לדברים שצוטטו מבע”א  323/85שבה”ש  ,42אמר כבוד הנשיא
שמגר:
“...עקב ההגבלה על יכולתם של הצדדים להביא
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קשה להימנע מן הרושם כי הגבלת זכות חקירת מומחים
שבסיפא של התקנות (130ב) ו(130-ד) הנובעת
מהשאיפה לקיים את “אינטרס היעילות” ,שכביכול
באו להעצים את כוחו של בית המשפט ,עלולה להשיג
את ההיפך .ההגבלה פוגעת ,אולי באופן פרדוקסאלי,
באפשרותו של בית המשפט לברר את אמיתות ומהימנות
העד המומחה 54,לברר את הבסיס לנתונים אותם הוא
מביא ומערימה קשיים על הדרך לערעור 55.מכל אלה
עולה חשש ליצירת פתח לפגיעה בזכויות יסוד של בעל
56
הדין ובפעולת בית המשפט לעשיית צדק.
והערה אחרונה – הפן הנוסף של הגבלת חקירת המומחה.
בית המשפט בסעיף  12להחלטתו ברע”א ,1775/07
קושר לחוות-דעתו של המומחה מטעם בית המשפט את
הכתר “ראייה אובייקטיבית” .לא באנו לחלוק על קביעה
עובדתית זאת במקרה דנן ,אף כי מן הנסיבות המתוארות
בהחלטה ,קשה לראות לפחות אחת מחוות-הדעת
שהוגשו לפניה כבלתי אובייקטיבית .הערכה כזאת של
חוות-דעת מומחה מטעם בית המשפט ,לכאורה ולצערנו
מבטאת דעה קדומה על המשתמע מכך – הרווחת בבית
המשפט – בלשון רבים – כי “מומחה שהובא בידי בעל-
ראיות נוספות ,מצטמצמת ממילא יכולתם לשכנע את
בית המשפט בטעותו של המומחה ,והיא מתמקדת
בעיקר בטענות עיוניות לגבי נכונות מסקנותיו.
למצוא ביטוין בחקירתו של העד ,כי זו שיטת המבחן
של הראציונאליות של מסקנותיו .למותר להוסיף,
כי בנסיבות כאלה מצומצמת גם יכולת ההתערבות
של בית המשפט שלערעור בפסק דינה של הערכאה
הראשונה( "...ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
 54ראו דברי כבוד השופט צ’ ברנזון בע”א  311/66לקט קואופרטיב לאיסוף
נייר פסולת נ’ יוסף נחמיאס פ”ד כ (:)1967( 50 ,48 )4
“ ...בדרך כלל אין חוות דעת ,שניתנה על-ידי מומחה או
פוסק מוסכם ,סופית לחלוטין שאין אחריה ולא כלום
ואין לתקוף אותה בשום צורה ואופן .בית המשפט
הוא הקובע סופית את העובדות על סמך הראיות
שבאו לפניו וחוות הדעת של המומחה או הפוסק גם
היא אינה אלא ראיה שכוחה ותקפה המיוחד נובעים
מהסכמת הצדדים ”...
 55ראו דברי כבוד השופט א’ גולדברג ב ע”א  1240 ,558/96חברת שיכון
עובדים נ’ רוזנטל חנן ו 32-אח’ ,פ”ד נב ( .)02.11.1998( 569 ,563 )4בשל
רוחב היריעה של דבריו ,נסתפק כאן בהפניית הקוראים למסמך.
 56כבוד השופט א’ א’ לוי בע”א  3056/99שטרן נ’ המרכז הרפואי על שם
חיים שיבא ,פ”ד נו (:)02.04.200( 949 ,936 )2
“משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו
תספק לבית משפט 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 דעתו
של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו
לעשות כן”...
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דין נוטה בדרך הטבע לטובת שולחו 57,”...ולעומתו
“משמונה המומחה ,חזקה היא כי הוא ינהג באופן
58
מקצועי ,ויעשה מלאכתו נאמנה”.
דעה זאת מוצאת ביטוי גם במישורים אחרים של המשפט,
ובנסיבות מגוונות 59.העדפה  a prioriכזאת מצד בית
המשפט ,לעניות דעתנו ,לא תמיד מוצדקת .אך יש בבית
המשפט שדעתם אחרת:
“נראה בעיני כי החזקה לפיה מומחה
יעשה מלאכתו נאמנה ,וינהג באופן
מקצועי (רע”א  1548/06אטיאס נ’ ד”ר
בלכר ,תק-על  ,)568 ,)2(2006חלה על כל
מומחה הנותן חוות דעת לבית המשפט
בין מטעם התובע ובין מטעם הנתבע.
כל מומחה אמור להיות מודע לכך
שחוות דעתו תבחן בשבע עיניים ,והוא
ייחקר עליה שתי וערב .מכאן שמומחה
מטעם צד המייצג סוג מסוים של בעלי
דין חזקה עליו שישאף לבססה על מנת
לא להכשיל או להכשל .מטבע הדברים,
יכול שתהא סוגיה שיש לה פנים לכאן
ולכאן ,ובסופו של יום ,על בית המשפט
לקבוע ,לאור מכלול הראיות וחוות
הדעת שהוגשו ,איזו חוות דעת עדיפה
עליו ,שאם לא כן ,מה טעם בשיטה
שלפיה כל צד מביא את מומחיו?
(להבדיל מתביעות פלת”ד) .קורה אף
 57ראו דברי כבוד הנשיא י’ זוסמן ז”ל שבה”ש  37לעיל.
 58כבוד משנה לנשיאה א’ ריבלין ברע”א  7232/06תקוה לויה נ’ שירותי
בריאות כללית תק-על .)11.01.2007( 222 ,)1( 2007
 59ראו גישת בית המשפט לחוות-דעת משפטית ,במישור הפלילי ,שהוזמנה
על ידי בעל דין ,שעולה ממנה משמעות-לוואי בלתי חיובית לשם התואר
“מוזמנת” המלווה בחשש לאפשרות “רכישתה” .ונמצא שם גם גיבוי בדברי
המלומד בן ציון להב (אי ידיעת הדין ,מחקרי משפט ו’ ,תשמ”ח
 .)205 ,216-165לעומת חוות-דעת כזאת עדיפה חוות-דעת “רשמית”.
ראו סעיף  34בפסק דינה של כבוד הנשיאה ד’ ביניש בע”פ  845/02מדינת
ישראל נ’ תנובה ואח’ (ניתן ביום .)10.10.2007
חשוב להדגיש ,כי הדברים שלעיל נאמרו על חוות-דעת משפטית ,שמטבעה
נערכה בידי משפטנים ,עוסקת בעניינים שבדין ,והם בלב לבה של “הידיעה
השיפוטית” .מכאן שבדיקתה אינה קשה ליושבים בדין .אין להתפלא ,אך יש
להצטער ,כי בעניין שברפואה החשדנות כלפי חוות-דעת רפואיות החלוקות
זו על זו ,ומוגשות מטעם בעלי דין גדולה.
עם זאת יש בבית המשפט גם נכונות לחיפוש אמות מידה בעזרתן ניתן
לברור את חוות-הדעת שניתן להישען עליהן .בין אמות מידה אלה נכללים
התבססות על כל המידע הקשור לנושא חוות-הדעת ,תום לב המבקש ועורך
חוות-הדעת ,וסבירותה .ראו סעיפים  66 ,65בפסק דינה של כבוד השופטת
ד’ ברלינר בע”פ  5672/05טגר בע”מ נ’ מדינת ישראל ,תק-על )4( 2007
( 395ניתן ביום.)21.10.2007

׀ 119

ראיות מדעיות ברפואה ובמשפט

קורה שבתיק מסוים המומחים מטעם
שני הצדדים הינם מומחים בעלי שם
בינלאומי ובעלי ניסיון מוכח בתחומם,
ואף על פי כן מעדיף בית המשפט את
דעתו של האחד על פני רעהו ,אלא אם
כן אינו יכול לקבוע זאת ,או אז ימונה
מומחה מטעם בית המשפט( 60”.ההדגשה
אינה במקור – א.ס.).
ואין לנו אלא לחזור ולהזכיר – גם מותב של שלושה,
לעתים לא רחוקות ,דעות חבריו השופטים חלוקות ,אף
על העובדות ולא רק על פירושיהן ,ופסקי דין החולקים
זה על זה הם דבר שבשגרה ,המתקבל כטבעי – והוא אכן
כזה .והמסורה שלנו מלמדת כי יש מחלוקות בהן “...אלו
61
ואלו דברי אלוהים חיים הן.”...

לסיכום
במאמר זה ביקשנו להביא את ההתפתחות שנראה
כי חלה בהשקפת בית המשפט בישראל בסוגית מינוי
מומחה מטעם בית המשפט באותם מקרים אשר בעל
הדין ,שחובת הבאת חוות-הדעת מוטלת עליו ,אינו
יכול לעמוד בה .בהענקת הפטור מחובת הגשת חוות-
הדעת ומינוי מומחה מטעמו ,מאפשר בית המשפט לבעל
הדין החלש לממש את זכותו לדיון בתביעתו .אך מעבר
לתרופה זאת הקיימת בדין ,הצענו להוסיף תרופה אשר
להערכתנו עשויה לאפשר איזון נכון יותר בין הצדדים,
מבלי להטיל מעמסה משמעותית על צד כלשהו.
כמו כן ,ביקשנו במאמר זה לחזור ולהזהיר בפני הסיכון
לפגיעה בבירור האמת ,שעלולה להיגרם על ידי העדפה,
שאינה בהכרח מוצדקת ,של חוות-דעת המומחה מטעם
בית המשפט .זאת בעיקר לנוכח הסייגים שתקנות סד”א
בנוסחן הנוכחי מטילות על חקירת המומחה מטעם בית
המשפט ועל הגשת חוות-דעת עצמאית מטעם בעל הדין.
איננו מתעלמים מן העובדה כי יש חוות-דעת מומחים
המוגשות לבית המשפט הראויות לגנאי ולא לשם “חוות-
דעת” .עם זאת אנו סבורים שבידי בית המשפט יש הכלים
62
לחשיפתן ,ומה שחשוב לא פחות – לביעורן.

הערות מערכת :יוסף שפירא ,שופט
המאמר מעלה את השאלה העתיקה האם ראוי לקבוע אחריות מוחלטת ( )no faultבתביעות רשלנות רפואית כפי הקיים
לגבי תאונות דרכים?
בהקשר למאמר זה ,משניתן פטור מהגשת תעודה או חוות דעת רפואית בשל עוניו של התובע ,מתעוררת השאלה  -האם יש
מקום למנות מומחה מטעם בית המשפט ,ולא לאפשר לנתבע להגיש חוות דעת מטעמו (בהנחה שטרם עשה כן) או שמא לעשות
שימוש בתקנה  131לתקנות סדר הדין האזרחי ,ולהורות כי הנתבע ישא ,בשלב זה ,בהוצאות הכרוכות בקבלת חוות הדעת מטעם
התובע ,כמוצע על ידי הכותב .יכול שפתרון פרקטי הוא במתן אפשרות לנתבע להחליט אם לממן חוות דעת מטעם התובע או
להסכים למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
המאמר מציג בצורה נהירה וברורה את הדילמות במתן הפטור ואת הפתרונות המוצעים ,תוך שימת לב לחסרונות במינוי
מומחה מטעם בית המשפט ,חלף חוות דעת מטעם הצדדים ,ואת הטעמים לכך .ניתן להוסיף כי העניין מתעצם כאשר ישנה
פגיעה "רב מערכתית" המצריכה חוות דעת בתחומים מספר .מכאן שתיקון חקיקה בסוגיה זו ,כמוצע במאמר ,ראוי ונחוץ.
 60כבוד השופט י’ שפירא בת”א ( 7357/05מחוזי ,י-ם) אתי שמעון ואח’ נ’
ה.מ .הדסה (ניתן ביום .)29.10.2007
 61מסכת עירובין י”ג ע”ב.

 120׀

 62א .סהר“ ,חוות דעת רפואית” ,רפואה ומשפט( 26 ,מאי  )2002עמ’ .6
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הערות מערכת :עו”ד יונתן דייויס ,עורך ראשי של כתב העת רפואה ומשפט
מאמרו של פרופ’ אברהם סהר בעניין מינוי המומחה מטעם בית המשפט במינוי ראשוני מעלה הרהורים בהיבט אחר של
הסוגיה והיא מעמדו של המומחה הרפואי במינוי ראשוני מטעם צד המוגש לבית המשפט כחלק מכתב ההגנה וקשריו של
המומחה עם הצדדים עובר למינוי כפי שיעיד המקרה שבנדון בת.א( .מחוזי ירושלים)  6424/04משה אהרון נ’ שירותי
בריאות כללית (פסק דין מיום ( )30.10.07השופט משה דרורי).
התובע פנה לטיפול אצל רופאי עור בקופת חולים אשר אבחנו אצלו כתם שמש שהוסר .בדיעבד הסתבר כי מדובר בגידול
סרטני .נטען שאילו היו שולחים הרופאים דגימה של העור לביופסיה היו מאבחנים את הגידול הסרטני ומקדימים לו
הטיפול.
במהלך המשפט עלתה סוגיה הנוגעת למעמדו של אחד המומחים מטעם ההגנה ,פרופ’ אריה אינגבר ,שהינו מנהל המחלקה
לרפואה עור ומין בבית החולים הדסה עין כרם.
בעדותו של מומחה זה התברר שהוא קשור בקשרי עבודה עם הנתבעים וקיימים יחסי מרות וכפיפות בינו ובין רופאי העור
הנתבעים ואף קשור עימם כלכלית בכך שהם מפנים אליו מטופלים.
בית המשפט קובע כי מאחר שלמומחה הרפואי בתביעות נזיקין מעמד מיוחד ,היה מן הראוי כי המומחה יציג בפני בית
המשפט ,בפתח חוות דעתו את מידת הקשר שיש לו ,אם יש לו לאחד מן הצדדים .כאשר מומחה קשור לאחד הצדדים ,בכל
קשר מכל סוג שהוא ,ולבטח כאשר מדובר בקשר שיכול להניב רווח כלכלי ,מן הראוי מלכתחילה שלא למנותו .אם אין
מומחה אחר באותו תחום ,כי אז יש לציין זאת במפורש בחוות הדעת ,כמו כן על עורך הדין לעדכן את בית המשפט בדבר
הזיקה שיש לאותו מומחה למי מבין הצדדים.
התוצאה המעשית מהפרת חובת הגילוי היא שחוות הדעת תחשב כסובייקטיבית ובלתי אמינה ,ועל כן ככל שפרופ’ אינגבר
מסר בעדותו מידע או נתונים לחובת הנתבעים ,הדבר יחייב את הנתבעים .ככל שפרופ’ אינגבר כלל בעדותו דברים כנגד
התובע ,אם אין להם אישוש או תמיכה ממקורות אחרים לא יסתמך בית המשפט על דברי המומחה.
בית המשפט מציג את עמדת המשפט העברי למעמדו של עד מומחה ,וכללי הפסלות למי שהוא נוגע בדבר .המסקנה העולה
מעמדת המשפט העברי היא כי רופא מומחה נאמן בעדותו כאשר אחד הטעמים לכך הוא רצונו לשמור על אמינותו ושמו
המקצועי ,ואם יש לו תועלת כלכלית ישירה מן העדות יהיה הוא פסול ורק דברים שאמר לחובת מי שהוא מעיד מטעמו ,יהיו
כשרים ,כמו הודאתו של בעל הדין.
למותר לציין ,כי כאשר מתבקש מומחה ליתן חוות דעת ,והוא מגלה מן החומר כי יש לו קשרים כלכליים ההופכים אותו לנוגע
בדבר ,כלפי צד זה או אחר של המשפט .מן הראוי כי ימשוך ידו ,ביוזמתו ,ולא ייתן חוות דעת של מומחה באותו תיק ,זאת
עדיף על פני מצב של הכנת חוות דעת וגילוי אותם קשרים במסגרת החקירה הנגדית כפי שארע במקרה זה.
דברים אלה נכונים וביתר שאת למינוי של מומחה מטעם בית המשפט .בדרך כלל מינוי של מומחה מטעם בית המשפט
בא לעולם לאחר שהצדדים הם שמסכימים על זהות המומחה או שבית המשפט ממנה מומחה מבלי להכיר את קשריו של
המומחה עם מי מהצדדים .מינוי שכזה עלול לגרום לתקלות כפי שקרה לאחרונה בפרשת תקוה לויה (בר”ע  7232/06תקווה
לויה ואח’ נ’ שרותי בריאות) .
באותו מקרה מינה בית המשפט המחוזי בירושלים כמומחה מטעמו את פרופ’ גונן אוהל .פרופ’ אוהל שימש בעבר יועץ פנימי
של ה( MCI-חברת הביטוח המבטחת את הרופאים בישראל) ואף מסרב לתת חוות דעת מטעם תובעים בתביעות רשלנות
רפואית .עובדה זו לא הייתה ידועה לב”כ התובע והוא התוודע לה רק בדיעבד ,אלא שאז היה זה מאוחר מדי.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 37דצמבר 2007

׀ 121

ראיות מדעיות ברפואה ובמשפט

בית המשפט העליון (כבוד המשנה לנשיאה השופט א .ריבלין) סירב לבטל את המנוי לאחר שלא השתכנע כי יש ממש
בהשגותיה של המבקשת כי פרופ’ אוהל גונן מסר בעבר חוות דעת לנתבעים ובעקבות כך יש חשש למשוא פנים .בכך טעה
לדעתנו בית המשפט ,שלא היה מודע ככל הנראה לעובדות בדבר קשריו של המומחה עם חברת הביטוח החייבים בחובת גילוי
מצד המומחה בכוח.
יתכן שאילו היה מופנה לפרופ’ אוהל שאלון גילוי נאות כפי שאנו מציעים בקשת הפסילה ובעקבותיה הבר”ע היו נמנעים.
שאלון כזה יכול להיות מופנה למומחה מטעם בית המשפט שמידת יושרו והגינותו צריכה להיות ללא רבב.
לדעתנו ,אין מקום למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית אלא במקרים נדירים .יחד עם זאת ,במקרים
בהם עושה בית המשפט שימוש בסמכותו מוצע שטרם המינוי ,יישלח למומחה שאלון לפיו יתבקש המומחה בכח למסור
פרטים חיוניים וזאת כתנאי למינוי:
.1

ניסיונו המקצועי בתחום הרפואי עליו הוא מתבקש לתת חוות דעת ועמדתו בשאלות השנויות במחלוקת בין
הצדדים.

.2

קשריו המקצועיים או המשפחתיים עם מי מבעלי הדין או ב”כ או בית המשפט.

.3

המומחה יתבקש לאשר כי אין חשש לניגוד עניינים במינוי.

.4

בהודעתו לבית המשפט יודיע המומחה אם הוא מסכים לקבלת על עצמו את המינוי ולתנאי שכ”ט שקבע בית
המשפט.

.5

לאחר קבלת התשובות יהיו רשאים הצדדים להודיע לבית המשפט אם הם מסכימים לזהות המומחה שמונה.

אנו סבורים כי יישום ההליך המקדים הנ”ל ימנע חילוקי דעות רבים ויחסוך זמן שיפוטי יקר בבקשות פסילה של מומחים
ויחסוך למומחים מבוכה ועגמת נפש רבה כפי שקרה בפרשת תקוה לויה ובפרשת משה אהרון הנ”ל .
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מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?
**

מרדכי הלפרט* ובועז סנג׳רו
תקציר

מאמר זה דן בהלכת לוברטובסקי השרירה וקיימת עד היום ,אשר בה נקבע כי די בבדיקה מעבדתית לגילוי סמים בשתן,
כדי להוכיח את היסוד העובדתי בעבירה של שימוש בסם מסוכן .אנו משתמשים בניתוח בייסיאני ,כדוגמת זה הנהוג
באבחון הרפואי ,כדי להראות כי גם אם דיוק הבדיקה גבוה מאוד כמו זה המתואר בבג״ץ לוברטובסקי ,הרי שכאשר
היא נערכת בקרב אוכלוסיות בהן שכיחות השימוש בסמים נמוכה ,יש סכנה כי רוב תוצאות הבדיקה החיוביות ,תהיינה
כוזבות ( .)false positiveאנו מתייחסים גם למשמעויות המשפטיות של התוצאות ההסתברותיות העולות מנוסחת
 ,Bayesוטוענים כי הסתמכות על הסתברות אפריורית לשימוש בסם של נאשם מסוים ,הנלמדת משכיחות צריכת
הסמים באוכלוסייה אליה הנאשם משתייך ,איננה ראויה במשפט הפלילי .מכאן מסקנתנו שאין להשתמש בבדיקת
סמים כראיה יחידה ,אלא יש לדרוש ראיות קבילות נוספות כי הנאשם אכן השתמש בסמים .בנוסף ,אנו סוקרים את
הספרות ואת הפסיקה האמריקנית על מקורות השגיאה המגוונים בבדיקת סמים ,ומראים כי בבדיקות אלה אכן
קורות שגיאות חיוביות .על כן ,ההתייחסות לתוצאה של בדיקת סמים כממצא מוחלט ,עלולה להוביל להרשעות שווא
רבות ,במיוחד במקרים בהם ההרשעה מבוססת על בדיקת הסמים לבדה.
* ד״ר מרדכי הלפרט ,Ph.D. ,פיסיקאי העוסק במחקר ופיתוח בתעשייה.
** ד״ר בועז סנג׳רו ,Ph.D ,ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה במכללה האקדמית למשפטים (רמת-גן).
תודתנו נתונה לד״ר רינת קיטאי על הערותיה לטיוטת המאמר.
מילות מפתח :בדיקת סמים ,GC/MS ,הלכת לוברטובסקי ,אבחון רפואי ,נוסחת  ,Bayesתוצאה חיובית כוזבת ,ראיה יחידה ,שגיאת התובע ,עיוות
דין ,הרשעת חפים מפשע

א .מבוא
בהלכת לוברטובסקי נקבע ,כי בדיקה מעבדתית
לגילוי סמים בשתן ,המבוססת על שילוב השיטה
הרדיואימונולוגית ( )RIAושיטת הכרומטוגרפיה הנוזלית
בלחץ גבוה ,שהיא בעלת דיוק של  ,100%-99.8%היא
ראיה שדי בה כדי להוכיח את היסוד העובדתי של העבירה,
דהיינו שכל אחד מן העותרים באותה עתירה ,צרך חשיש
אשר חדר לגופו .בנוסף נקבע כי “בבהיעדר אינדיקציה
לסתור בחומר הראיות ,מותר להסיק ,על פי ניסיון החיים
הכללי והשכל הישר ,כי חומר זה חדר לגופו בידיעתו של
אותו אדם ,אלא אם הוא הוכיח אחרת או הצביע על נסיבות
העלולות לעורר ספק סביר לטובתו״ .כך ,על בסיס חזקה
עובדתית ,מוכיחים ,או ליתר דיוק ,מניחים את התקיימותו
 בג״ץ  27/86לוברטובסקי נ׳ בית הדין הצבאי לערעורים ,פ״ד מ(,757 )3
.759-758
 שם ,בעמ׳ .759
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של היסוד הנפשי הנדרש בעבירה – את המחשבה הפלילית,
דהיינו מודעות לרכיבי היסוד העובדתי .הלכה זו שרירה
וקיימת עד היום ,ובתי משפט – בעיקר בתי-דין צבאיים
– מסתמכים עליה כדי להרשיע נאשמים אשר תוצאת

בדיקת הסמים שנערכה להם הייתה חיובית.
מאמר זה בא להראות כי הסתמכות על הדיוק הגבוה
לכאורה של הבדיקה עלולה להטעות ,באותם מקרים
בהם הבדיקה היא הראיה היחידה המשמשת להוכחת
היסוד העובדתי של עבירת השימוש בסם מסוכן .זאת,
בדומה לאבחון רפואי אשר בו ידוע ,כי גם בדיקה בעלת
דיוק גבוה מאוד ,עלולה להביא לאחוז גבוה באופן מפתיע
של תוצאות חיוביות-כוזבות ( )false positiveכאשר היא
משמשת לאבחון מחלה נדירה בקרב אנשים מקבוצת
 ראו ,למשל ,ע 131/03/רב״ט אנגל נ׳ התובע הצבאי הראשי (.)18.10.04
www1.idf.il/SIP_STORAGE/DOVER/files/6/39356.doc
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סיכון נמוך .לדוגמא ,ערך החיזוי החיובי של סידרת
בדיקות לגילוי נשאות נגיף ה( HIV-איידס)  -שאמינותן
המצטברת היא תוצאה חיובית-כוזבת אחת בלבד על כל
 10,000נבדקים  -היא  50%בלבד ,כאשר היא משמשת
לבדיקת אנשים מקבוצת סיכון נמוך .משמעות נתון זה היא
כי מבין כל שני נבדקים מקבוצת סיכון נמוך לנשאות איידס,
שתוצאות כל שלוש הבדיקות הנערכות להם חיוביות ,רק
אחד הוא נשא אמיתי ,ואילו ביחס לשני קרתה שגיאה
בבדיקה .זאת ,למרות האמינות הכללית הממוצעת הגבוהה
של הבדיקה – שגיאה חיובית אחת בלבד לכל עשרת אלפים
נבדקים.
מטבע הדברים ,לעקרונות האבחון הרפואי משמעות
רבה גם בעולם המשפט ,בהדגמת הבעייתיות
שבהסתמכות על תוצאת בדיקת סמים כראיה יחידה

המספיקה להרשעה .גם השימוש במודל הרפואי
לצרכי הרשעה במשפט פלילי עלול להתגלות כבעייתי.
כפתרון ,מוצע במאמר זה לדרוש ראיות קונקרטיות
קבילות נוספות לבדיקת הסמים ,המראות כי הנאשם
אכן צרך את הסם.
ב .מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה? –
ההיבט ההסתברותי
אמינות בדיקת סמים ,והדרך הנכונה להעריך את תוצאתה
החיובית ,הועלו בתביעות נזיקין אזרחיות בארצות-
הברית בהקשר של שימוש לא נכון בתוצאות של בדיקות
סמים ואלכוהול במקומות עבודה .הבעייתיות הוסברה
כדלקמן:
 Theorem problem׳"The Bayes
is that if a test gives false
positives 1% of the time, and the
tested population has genuinely
 urine in one case out of״dirty״
ten, then out of a thousand tests,
 reports will״positive״ 100 of the
be true and ten false; but if the
tested population has genuinely
 urine in only one case״dirty״
out of a thousand, then the very
same test performed with the
very same care will yield ten
false positives for every true
positive".

 תוצאה חיובית של בדיקה היא ראיה כי הנבדק נושא את המחלה .תוצאה
חיובית-כוזבת ( )false positiveפירושה כי למרות שבדיקה מראה כי
הנבדק חולה ,הרי הוא בריא.
קבוצות סיכון של מחלה הן קבוצות המסווגות אנשים בעלי מאפיינים
משותפים ,המנבאים ללא הבדיקה ,את הסיכון של האנשים בקבוצה ללקות
במחלה מסוימת .כך למשל ,אנשים המקיימים יחסי מין לא בטוחים,
מזריקים סמים או מקבלים עירויי דם ,נמצאים בקבוצות סיכון גבוהות
להידבק בנגיף ה( HIV-איידס).
ראוKlemens B. Meyer & Stephen G. Pauker, Screening for HIV:-
Can We Afford the False Positive Rate?, 317 New Eng. J. Med.
238, 239-240 (1987).
 ) Positive Predictive Value (PPVראו:
Douglas G. Altman & J. Martin Bland, Diagnostic Tests 2:
Predictive Values, 309 Brit. Med. J. 102 (1994).

 סידרת הבדיקות כוללת :בדיקת  ,ELISAבדיקת  ELISAחוזרת ובדיקה
שלישית לאימות – בדיקת  .Western Blotאם תוצאות כל שלוש הבדיקות
הללו חיוביות ,הנבדק מוכרז כ" .”HIV positiveראו:
GERD GIGERENZER, ULRICH HOFFRAGE & AXEL EBERT, AIDS
COUNSELLING FOR LOW-RISK CLIENTS, 10 AIDS CARE 197, 199
(1998).
(להלן.(GIGERENZER AT ALL :

 זאת ,בהינתן כי שכיחות נשאות האיידס בקבוצת אנשים בסיכון נמוך
בגרמניה ,היא נשא אחד לכל עשרת אלפים אנשים השייכים לקבוצת הסיכון
הנמוך .ראו  ,Gigerenzer et al.לעיל ה״ש  ,6בעמ׳ .200
ההסבר לתוצאה מפתיעה זו הוא כדלקמן :נניח שבודקים עשרת אלפים
אנשים מקבוצת סיכון נמוך בה שכיחות הנשאות היא אחד לכל עשרת
אלפים אנשים .לצורך הדוגמא נניח כי התוצאה השלילית-הכוזבת (כאשר
הבדיקה מראה כי הנבדק בריא ובפועל הוא חולה) היא אפס .תוצאה חיובית
אחת תתקבל מהנשא האמיתי ,מאחר ובקרב עשרת אלפים אנשים מאותה
קבוצת סיכון נצפה בממוצע לנשא אחד .תוצאה חיובית שנייה תתקבל
מטעות של הבדיקה (הרי הבדיקה טועה בממוצע במקרה אחד על כל עשרת
אלפים בדיקות) .מכאן ,כי מכל שתי תוצאות חיוביות תוצאה אחת היא
כוזבת (.)false positive
מחקרים רבים מראים ,כי רבים ,לרבות רופאים ויועצים ,טועים לחשוב כי
אם אומדן השגיאה של הבדיקה נמוך ,אז גם הסיכוי שהבדיקה טועה הוא
נמוך בכל מקרה ומקרה ,ללא תלות בשכיחות המחלה בקבוצת הסיכון של
הנבדק .ראו  ,Gigerenzer at allלעיל ה״ש  ,6בעמ׳  .207ראו גם:

Amos Tversky & Daniel Kahneman, Evidential Impact of Base
Rates, in Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases
153, 154 (Daniel Kahneman, Paul Slovic & Amos Tversky eds.,
1982).
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בית המשפט האמריקני מסביר את ההיגיון שבשימוש
בתיאורמה של  ,Bayesלמרות שאין הוא משתמש
בנוסחה ישירות .בית המשפט מראה כי אמינות תוצאת
 ISHIKAWA V. DELTA AIRLINES, INC., AND LABONE, 350 F.3D
915 (9TH CIR. 2003). www.ca9.uscourts.gov/ca9/newopinions.

nsf/7E1E60662507174D88256D9E007B8A10/$file/0135863.
pdf?openelement

ראו גם:
GONZALEZ V. METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY,
)174 F.3D 1016 (9TH CIR. 1999

www.ca9.uscourts.gov/ca9/newopinions.
nsf/04485f8dcbd4e1ea882569520074e698/
154c298db2312c7188256e5a00718652?OpenDocument
  ,Ishikawa v. Delta Airlines, Inc., and LabOneלעיל ה״ש  .8המושגים

הבייסיאנים יפורטו ויובהרו בהמשך.
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מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?

הבדיקה תלויה בשכיחות השימוש בסמים או באלכוהול
בקבוצה הנבדקת .בדוגמא ,בה רק אדם אחד מאלף
אינו “נקי״ ,כי אם צרך סמים או אלכוהול ,הרי למרות
שאמינות הבדיקה באופן כללי עומדת על ממוצע של
 1%בלבד של תוצאה חיובית-כוזבת (,)false positive
תתקבלנה עשר תוצאות חיוביות מוטעות לכל תוצאה
חיובית אמיתית .תוצאה זו רחוקה מלהספיק אפילו
להוכחה על פי מאזן הסתברויות ( 10.)51%מנגד ,אם
תופעת השימוש בסמים או באלכוהול נפוצה בקבוצה
הנבדקת ,סמוך למועד הבדיקה ,עד כדי אדם אחד
מעשרה ,הרי לכל עשר תוצאות חיוביות נכונות יש רק
11
תוצאה חיובית מוטעית אחת.
קיימת מחשבה מוטעית ,כי בהינתן שהשגיאה הכללית
הממוצעת בבדיקת סמים היא נמוכה (בבג״ץ לוברטובסקי
דובר על  0.2%בלבד) ,ההסתמכות על בדיקה יחידה זאת
תוליך לטעויות נדירות בלבד (רק ב 0.2%-מהמקרים).
מחשבה זאת היא כשל לוגי המכונה בשם “כשל החלפת
ההתניות״ ,או בהקשר המשפטי – “שגיאת התובע״ 12.כשל
לוגי זה מוכר בפסיקה בהקשרים מסוימים 13.מהות הכשל
היא כי הסתברות האשמה או החפות ,בהינתן תוצאה
חיובית בבדיקה ,אשר במקרים רבים היא הרלוונטית
בהקשר המשפטי ,מוחלפת בהסתברות לקבל תוצאה
חיובית בבדיקה ,בהינתן האשמה או החפות  -שאלה
14
המניחה את המבוקש.
ניתן להיווכח בבעייתיות שבהסתמכות על תוצאות
בדיקת סמים לבדה ,גם תוך שימוש בנוסחת Bayes
 10בנתונים אלה ,בהם רק תוצאה אחת מכל אחת עשרה חיוביות ,היא
תוצאת אמת ,ההסתברות שהנבדק אכן השתמש בסמים היא )1/11( 9%
בלבד ואילו ההסתברות שהתרחשה שגיאה בבדיקה היא .)10/11( 91%
 11כפי שנראה בהמשך ,אפילו במצב אחרון זה לא מוכחת האשמה מעבר
לספק סביר .לדיון בגישה הבייסיאנית לבדיקות סמים ,הכולל נתונים
סטטיסטיים על בדיקות מומחיות למעבדות ודיוקן ,ראו:
Darold T. Barnum & Jhon M. Gleason, The Credibility of Drug
Tests: A Multi-Stage Bayesian Analysis, 47 Industrial & Labor
Relations Review, 610 (1994).
WILLIAM C. THOMPSON & EDWARD L. SCHUMANN, 12
Interpretation of Statistical Evidence in Criminal Trials: The
Prosecutor's Fallacy and the Defense Attorney's Fallacy, 11
LAW & HUM. BEHAV. 167 (1987).

 13בעניין בדיקת אבהות במשפטים פליליים .ראו פסק הדין האמריקני
הידוע ).State v. Spann, 617 A.2d 247, 258 (N.J. 1993
 14שם ,בעמ׳ :252

…the trier of fact cannot convict a defendant of a crime״
through a formula that assumes the defendant committed the
״crime.
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להערכת ראיות 15.נוסחת  ,Bayesהעוסקת בהסתברויות
מותנות ,ואשר רשומה בצורה של יחסים ,ניתנת בצורה
16
הבאה:
(1) posterior odds = likelihood ratio X prior odds

נוסחה זו עניינה בשתי השערות ובאירוע נתון .השערה
אחת היא כי הנאשם אכן צרך את הסם (נסמן אותה
ב .)H-השערה שנייה היא כי הנאשם לא צרך את הסם
(נסמן אותה ב .)H1-האירוע הנתון הוא תוצאה חיובית
של בדיקת הסמים (נסמן אותו ב.)D-
יחס הנראוּ ת ( )likelihood ratioהמופיע ראשון באגף
ימין של משוואה ( ,)1הוא היחס בין ההסתברות לקבלת
תוצאה חיובית בבדיקה בהינתן ההשערה כי האדם צרך
את הסם ,לבין ההסתברות לקבלת תוצאה חיובית בבדיקה
בהינתן ההשערה כי האדם לא צרך את הסם– 17
)P(D | H

= likelihood ratio
		
)P(D | H1

יחס הנראוּ ת הוא הנתון המתקבל מבדיקת הסמים
בהתאם לדיוק שלה .בדוגמת בג״ץ לוברטובסקי ,מידת
הדיוק של הבדיקה היא לפחות  99.8אחוזים ,כלומר
הסתברות נמוכה מ 0.2%-לקבלת תוצאה חיובית
בהינתן כי הנאשם לא צרך את הסם .לפיכך ,אנו יכולים
להציב  0.002במכנה של יחס הנראות .כמו כן ,בהנחה כי
ההסתברות לשגיאה שלילית היא אפס ,היינו ,מניחים
כי עבור נאשם שצרך את הסם ,תוצאת הבדיקה תמיד
 15על נוסחת  Bayesבהקשרים משפטיים ראו :מרדכי הלפרט ומשה פרדס
“האומנם ניתן להרשיע על בסיס ראיה מדעית יחידה? המקרה של ראיות
טביעת האצבע וDNA-״ ,עיוני משפט ל ;)2007( 399
Boaz Sangero and Mordechai Halpert, "Why a Conviction
Should not be Based on a Single Piece of Evidence: A Proposal for
, forthcoming, Jurimetrics J.״Reform in Evidence Law

וראו גם :רון שפירא“ ,המודל ההסתברותי של דיני הראיות  -חלק א -
ביקורות מסורתיות״ ,עיוני משפט יט  ;)1994( 205רון שפירא“ ,המודל
ההסתברותי של דיני הראיות  -חלק ב  -הלוגיקה ההכרתית״ ,עיוני משפט
כ  ;)1996( 141רון שפירא“ ,שימוש בטכניקות הסתברותיות לזיהוי אנשים
על סמך ראיות נסיבתיות״ ,פלילים ב ,Barnum & Gleason ;)1991( 113
לעיל ה״ש .11

s Theorem and Weighing Evidence by Juries, 16׳A. P. Dawid, Bayes
) .113 Proc. Brit. Acad. 71, 72-75 (2002ראו גם:
Colin Aitken & Franco Taroni, Statistics and the Evaluation of
Evidence for Forensic Scientists (Statistics in Practice) 95 (2d
)ed. 2004
 17משמעות הסימון ) P(A|Bהיא ההסתברות ( )probabilityשל מאורע A

בהינתן מאורע .B
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תהיה חיובית 18,הרי שההסתברות לקבלת תוצאה
חיובית בבדיקה בהינתן כי הנאשם צרך את הסם (המוֹנֶ ה
בנוסחה לעיל) הינה  .1מכאן כי יחס הנראות (אשר אותו
נסמן בקיצור  )lrהוא:
= 500

1

= )2( lr

0.002
הא ּפריוֹרית
בנוסף ,עלינו לחשב את יחס ההסתברות ַ
( .)prior oddsערך זה מבטא את היחס בין ההסתברות
שהנאשם צרך סמים לבין ההסתברות שהנאשם לא צרך
סמים ,ללא תוצאות הבדיקה אלא בהתבסס על ראיות
אחרות שבידינו:

)P(H
)P(H1

= )3( prior odds
		

בדוגמה השנייה של בית המשפט האמריקני לעיל ,תואר
מצב בו רק אדם אחד מאלף שנבדקו אכן צרך את הסם.
להדגמת הבעייתיות בהסתמכות על בדיקת סמים,
נשתמש בנתון זה כדי להניח כי ההסתברות – ללא הבאה
בחשבון של תוצאת הבדיקה כי האדם צרך את הסם –
היא  .1/1000זה הנתון שנציב במוֹנֶ ה של יחס ההסתברות
האפריורית .המכנה של יחס ההסתברות האפריורית הוא
ההסתברות – שוב מבלי להתחשב בתוצאת הבדיקה –
שהאדם לא צרך את הסם .המכנה אמור להשלים את הערך
המופיע במונה לכדי  19.1לכן ,יחס ההסתברות האפריורית
(המסומן בקיצור  )poהוא:
≈ 0.001

0.001

= )4( po

1- 0.001
המכפלה של יחס הנראוּ ת בהסתברות האפריורית
מאפשרת לחשב את מבוקשנו – יחס ההסתברות
האפוסטריורית .יחס ההסתברות האפוסטריוריות מבטא
את היחס בין ההסתברות כי הנאשם צרך את הסם ,לבין
 18בהנחה אחרת ,שלפיה קיימת אפשרות של “תוצאה שלילית-כוזבת״,
תהיה ההסתמכות על תוצאת הבדיקה מטעה עוד יותר .וראו ה״ש  42להלן.

 19ההסתברות שהנבדק נשא וההסתברות שהנבדק איננו נשא,
שתיהן במנותק מתוצאות הבדיקה ,משלימות זו את זו וסכומן שווה
לאחד.
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ההסתברות שהנאשם לא צרך את הסם ,שתיהן בהינתן
תוצאת בדיקה חיובית:
)P(D | H
)P(D | H1

= )5( posterior odds
		

לפי הדוגמה שהצגנו נקבל כי:
)6( posterior odds = likelihood ratio X prior odds
≈ 500 X 0.001 = 0.5

		

לפיכך ,יחס ההסתברות האפוסטריורית שווה ל .0.5-על
פי הגדרת יחס ההסתברות האפוסטריורית ,ההסתברויות
במונה ובמכנה הינן הסתברויות של מאורעות משלימים.
על כן ניתן לתרגם את התוצאה ל 20.)1/3( / )2/3(-מכאן,
שמתוך שלוש תוצאות חיוביות המתקבלות בסביבה
“נקייה״ יחסית ,בה רק אדם אחד מאלף משתמש
בסמים ,רק אחת מהן היא תוצאת אמת ,בעוד שהשתיים
האחרות הן תוצאות כוזבות ,העלולות להוליך להרשעתו
של חף-מפשע – ועל כך בסעיף הבא.
ג .מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה? –
ההיבט המשפטי
בפרק הקודם הראינו את הבעייתיות של מהימנות
בדיקת סמים ,כאשר היא מתבצעת בסביבה “נקייה״ ,בה
שכיחות השימוש בסם נמוכה .שכיחות השימוש הנמוכה
בסם באה לידי ביטוי ביחס ההסתברות האפריורית
הנמוך ,אשר מקטין מאוד גם את יחס ההסתברות
האפוסטריורית .אם עושים שימוש בנוסחת  ,Bayesאו
בהיגיון שמאחוריה ,במשפט הפלילי ,יש לקבוע ,ובראיות
קבילות בלבד ,את יחס ההסתברות האפריורית ,כמו את
יחס הנראוּ ת ,ובעקבות שניהם – את יחס ההסתברות
 20בניסוח אלגברי המעבר מיחס הסתברות אפוסטריורית ,להסתברויות
אפוסטריוריות רגילות נתון בנוסחאות הבאות:
1
1
= )P(Innocence | Positive Test
=
= 2/3
1 + posterior odds 1 + 0.5

0.5

=

posterior odds

= 1/3
1 + posterior odds 1 + 0.5

= )P(Guilt | Positive Test

ראו גם  ,Dawidלעיל ה״ש  ,16בעמ׳ .74
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האפוסטריורית .כאשר יש ראיות קבילות – לבד
מתוצאת הבדיקה המדעית – המצביעות על אשמת
החשוד בעבירה ,יגדלו הן יחס ההסתברות האפריורית
והן בעקבותיו גם יחס ההסתברות האפוסטריורית.
ולהיפך :כשיש ראיות המצביעות על חפות החשוד ,יקטנו
הן יחס ההסתברות האפריורית והן בעקבותיו גם יחס
21
ההסתברות האפוסטריורית.
בשנת  1970הציעו  Finkelstein & Fairleyלהשתמש
22
בנוסחת  Bayesלשם הרשעה במשפטים פליליים.
דובר בדוגמא היפותטית של ראיית זיהוי סטטיסטית,
אשר הסתברות השגיאה החיובית בה היא אחת
לאלף 23.המחברים הציעו להעריך כמותית את
הא ּפריוֹרית על בסיס הראיות האחרות
ההסתברות ַ
ולהשתמש בנוסחת  Bayesכדי לקבוע אם ההסתברות
הא ּפו ְֹס ֶטריורית גבוהה במידה מספקת כדי להביא
ַ
24
להרשעה .הצעתם נתקלה בביקורת של  .Tribeהן
 Finkelstein & Fairleyוהן  Tribeהיו מודעים לכך
שהראיה הסטטיסטית כשלעצמה רחוקה מלהספיק
להרשעה 25.נזכור כי לשם הרשעה במשפט פלילי ,על
26
התביעה להוכיח את האשמה מעבר לספק סביר.
אולם  Tribeהתנגד נחרצות לעצם השימוש בנוסחת
 Bayesכדי להעריך את ההסתברות האפוסטריורית
27
לצרכי הרשעה .הדיון התפתח לפולמוס חשוב.

עבירה פלילית .קיימת סכנה כי טעויות הבדיקה “ייצרו״
עבירות יש מאין .בעניין זה ראוי לשוב לטיעונו של ,Tribe
כי השימוש בהסתברות אפריורית הגדולה מאפס ,עלול
להוות את סופה של חזקת החפות 28.בענייננו – בדיקת
סמים ,כאשר כלל לא ברור שבוצעה עבירה פלילית ,ניתן
לטיעונו של  Tribeמשנה תוקף .ללא ראיות לבד מבדיקת
הסמים ,כל הסתברות אפריורית גדולה מאפס ,מניחה
למעשה את התרחשות העבירה הפלילית ,ויוצרת מעין
חזקת אשמה .בנוסף ,הניסיון להעריך את ההסתברות
האפריורית באופן בו נוהגים באבחון רפואי ,על סמך
נתונים של שכיחות המחלה בקבוצות סיכון שונות ,עלול
להוליך להסתמכות על נתונים בדבר שכיחות העבריינות
בקרב אוכלוסיות מסוימות .נתונים אלה אינם,
ואסור שישמשו ראיות קבילות .זאת ,בין היתר ,משום
שהרשעות כאלה תהיינה מבוססות על סטריאוטיפים,
לא תעמודנה ברמת ההוכחה הנדרשת – מעבר לספק
סביר ,ותתרומנה להרחבת התופעה האיומה של הרשעת
חפים מפשע .בעבר נטו לפקפק בקיום תופעה זאת ,כיום
אנו יודעים שהיא קיימת ,ויש לנקוט בכל אמצעי הזהירות
29
האפשריים כדי לצמצם אותה.
ד .האפשרויות המגוונות של שגיאות בבדיקות
המעבדה

 21ראו  ,Spannלעיל ה״ש  ,13בעמ׳ .254
Michael O. Finkelstein & William B. Fairley, A Bayesian 22
Approach to Identification Evidence, 83 Harv. L. Rev. 489,

עד כה ,הנחנו את נכונות הנתון שהוצג בבג״ץ
לוברטובסקי ,לפיו בדיקת הסמים המקובלת
במקומותינו היא מדויקת ,עד כי שיעור הטעות הממוצע
בה הוא  0.2%בלבד .כפי שהראינו ,אפילו לנוכח שיעור
טעות כה נמוך ,קיימת סכנה כי כאשר בדיקת סמים
היא הראיה היחידה ,רוב התוצאות החיוביות תהיינה
כוזבות ,ולכן אסור להרשיע על בסיס תוצאת הבדיקה
לבדה .עתה נבקש לפקפק מעט בהערכה האופטימית
כי שיעור הטעות הוא כה נמוך .זאת ,הן לנוכח הניסיון
שנצבר במציאות הישראלית ,והן לנוכח מחקרים חדשים
במדינות אחרות.

Laurence H. Tribe, Trial by Mathematics: Precision and Ritual in 24
the Legal Process, 84 Harv. L. Rev. 1329 (1971).

 ,Tribe 28לעיל ה״ש  ,24בעמ׳  .1368על חזקת החפות ועל חשיבותה הרבה
ראו :רינת קיטאי“ ,חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית ,תפקידה וטיבה
בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים״ ,עלי משפט ג (תשס״ג) ;405

בכל הקשור לבדיקת סמים ,ובמובחן מראיה לזיהוי חשוד
כמבצע העבירה ,הבעיה מעט שונה .כשמדובר בראיה
לזיהוי ,ללא ראיות זיהוי אחרות ,אך בנוסף לראיות
המוכיחות את עצם ביצוע העבירה (ה(Corpus Delicti-
חל ֵקי גודל
ניתן להעריך את ההסתברות האפריורית כאחד ְ
(מספר) האוכלוסייה הפוטנציאלית .לעומת זאת ,בבדיקת
סמים ,וללא ראיות אחרות ,כלל לא ברור כי התבצעה

)500 (1970
 23טביעות אצבעות חלקיות שנמצאו על סכין ששימש לרצח .שם ,בעמ׳
.497-496
 25שם ,בעמ׳  ,Finkelstein & Fairley .1355לעיל ה״ש  ,22בעמ׳ .497
 26ראו למשל ,סעיף 34כב לחוק העונשין ,תשל״ז ;1977-

     

Coffin v. United States, 156 U.S. 432, 453, 460-66 (1895).

 27על הפולמוס הנ״ל ,ראו רון שפירא ,לעיל ,ה״ש .15

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 37דצמבר 2007

Rinat Kitai, Presuming Innocence, 55 Okla. L. Rev. 257 (2002).

 29על הוכחת התופעה של הרשעת חפים מפשע ראו ,למשל ,בועז סנג׳רו,
“ההודאה כבסיס להרשעה – האומנם “מלכת הראיות״ או שמא קיסרית
הרשעות השווא?״ ,עלי-משפט ד (תשס״ה) .249-246 ,245
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בדיקות סמים כוללות בדרך כלל סריקה ראשונית של
אוכלוסייה נרחבת ובדיקת אימות לנבדקים מסוימים.
הבדיקה הראשונית זולה ופחות מדויקת מבדיקת
האימות .כאשר תוצאת הבדיקה הראשונית שלילית,
התהליך נפסק והנבדק מוכרז ״נקי״ .אם תוצאת הבדיקה
חיובית ,הוא נבדק שוב בבדיקת אימות מדויקת יותר.
בפרשת אנגל 31,נעשה שימוש בבדיקה מסוג ,GC/MS
אשר משמשת בדרך כלל לאימות ואשר משלבת שיטה
המכונה ) Gas Chromatography (GCעם שיטה
המכונה ) .Mass Spectrometry (MSבדיקה זאת
נחשבת כיום ל-״Gold Standard״ של בדיקות הסמים
32
הפורנזיות ,אולם גם בה יש תוצאות חיוביות-כוזבות.
30

מקור השגיאות בבדיקות סמים הוא רחב .ידועה
התופעה המכונה בשם  ,cross-reactivityבה אכילת
מיני מזון מסוימים כפרג ,או נטילת תרופות מסוימות,
עלולה להביא לתוצאה חיובית-כוזבת 33.התופעה קיימת
גם בבדיקת האימות מסוג  34.GC/MSבנוסף תתכנה
שגיאות טכנאים ,כיול לא נכון ,אי ניקוי המכשיר,
זיהומים שונים וטעויות אנוש ,כהחלפה בין דגימות של

Mark A. Rothstein, Workplace Drug Testing: A Case Study in 30
The Misapplication of Technology, 5 Harv. J.L. & Tech 65, 68
)(1991

 31לעיל ה״ש .3
 32ראו ,למשל ,פסק דין שניתן בבית המשפט האמריקני לערעורים צבאיים
(United States Court of Appeals for the Armed Forces) United
States v. Israel, 60 M.J. 485, 486 (C.A.A.F. 2005).
www.armfor.uscourts.gov/opinions/2005Term/04-0217.htm

בפסק דין זה התקבל ערעור על הרשעת חייל בשימוש בקוקאין ,כאשר
הוזכרו באותו פסק דין תוצאות חיוביות-כוזבות מתועדות שנעשו במעבדה
אשר השתמשה בשיטת  .GC/MSהשופטים גם הדגישו כי בכך שמומחה
התביעה הגדיר את הבדיקה כ-״מרצדס״ וכ-״gold standard״ של בדיקות
הסמים ,הוא פתח פתח לחקירת עדי התביעה על אותן שגיאות חיוביות
ובעיות שהתגלו באותה מעבדה בעבר ,ואשר לא ניתן להן הסבר.
 , Rothstein 33לעיל ה״ש  ,30בעמ׳ .74
 34ראו למשל:

Thevis M, Opfermann G, Schanzer W. Urinary Concentrations of
Morphine and Codeine After Consumption of Poppy Seeds, 27 J
Anal Toxicol 53 (2003).
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נבדקים שונים 35,בכל אחד משלבי הבדיקה 36.כמו כן,
“עישון פאסיבי״ וחשיפה פאסיבית לא יזומה חוזרת ,אף
לכמויות קטנות של הסם ,צפויים להביא לתוצאה חיובית
37
מטעה בבדיקה.
על אומדן השגיאה החיובית בבדיקות ניתן ללמוד
ממאמרים המסכמים מחקרים נרחבים על ביצועי
מעבדות Darold .ו Gleaso-סוקרים שני מחקרים
38
מרכזיים מסוג זה ,אלה של  Knightושל .Davis
המעבדות שנטלו חלק במחקר נהגו לבצע גם את בדיקות
האימות .המדידות נעשו באופן “עיוור לחלוטין״ – עובדי
39
המעבדות לא ידעו אלו דגימות שייכות למחקר.
אחוזי השגיאה החיובית הממוצעים המדווחים באותם
מחקרים הם  1.3%ו .2.0%-כמובן שבאומדן משוכלל
של שגיאה חיובית-כוזבת אין די במספר (ממוצע) אחד,
אלא יש לשקף את התלות במגוון גורמים רחב ,כגון סוג
או “משפחת״ הסמים הנבדקים .התוצאה הטובה ביותר
במחקר נרחב שנערך באיטליה ,ואשר כלל גם מעבדות
המבצעות את בדיקת ה ,GC/MS-התקבלה ביחס לסם
 0.2% – methadoneתוצאה חיובית-כוזבת 40.התוצאה
הגרועה ביותר באותו מחקר התקבלה ביחס לסמים
מקבוצת האו ֹּפיָ אטים ( 5.0% – )opiatesשגיאה
 35כזה ,כנראה ,היה המקרה של סרן תומר פאר ,אשר תיאם עם המשטרה
הצבאית החוקרת מועד ל״פעולת מניעה״ בה נבדקו חייליו ,התנדב להיבדק
אף הוא ,ובאופן מפתיע מאוד תוצאת הבדיקה הייתה חיובית – ראו זיכויו
הראשון על ידי בית הדין הצבאי מחוז שיפוטי צפון – תיק צפ 02/487 /התובע
הצבאי נ׳ סרן תומר פאר ( ;))23.3.03פסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים
בתיק ע 03/121 /התובע הצבאי נ׳ סרן תומר פאר ( ; )25.3.04וזיכויו השני
על ידי בית הדין הצבאי המחוזי בתיק צפ 02/487/התובע הצבאי נ׳ סרן תומר
פאר ( .)29.4.04מפסק דין צבאי נוסף עולה כי לפחות עד שנת  ,2003טרם
נכתבו נהלים במעבדה לזיהוי פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל ,חרף
הנחיית בית המשפט לעשות כן ,וכי מעבדת התרעולה במרכז הרפואי ע״ש
שיבא שומרת באדיקות על “סוד מסחרי״ של אופן ביצוע הבדיקות – גם
מפני סנגורים – ראו פסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים בתיק ב״ש
 87/03סגן עידן רייטן נ׳ התובע הצבאי הראשי (.)21.8.03
 , Rothstein 36לעיל ה״ש  ,30בעמ׳ .76-75
 37ראו  ,Rothsteinלעיל ה״ש  30בעמ׳  .75ראו גם י׳ ברג“ ,המשמעות
המשפטית של הממצאים המעידים על שימוש בתוצרי צמח הקנבוס״,
הסנגור  .8-3 )2002( 59המחבר דן במאמרו גם בקביעות ועדת קאיס,
בנוגע לערכי סף ( )cutoffשל ריכוז החומר בשתן המעיד על שימוש יזום
במובחן משימוש פסיבי .לספקות נוספים באשר לנכונותו של דוח ועדת
קאיס ,אשר נדחו על ידי בית הדין הצבאי לערעורים ,ראו פסק הדין בעניין
אנגל ,לעיל ה״ש .3
 Darold 38ו , Gleason-לעיל ה״ש  ,11בעמ׳ .614
 39המחברים סוקרים מחקר נוסף (המחקר של  ,Frings at allמ )1988-בו
התקבלו תוצאות טובות בהרבה ,אולם המחקר הנוסף התבסס על בדיקות
שהן עיוורות באופן חלקי בלבד – עובדי המעבדות ידעו כי מלקוחות
מסוימים יגיעו דגימות שהן חלק מהמחקר.

S.D. Ferrara, G. Brusini, S. Maietti, G. Frison, F. Castagna, 40
S. Allevi, A.M. Menegus, L. Tedeschi, Proficiency Testing for
Psychoactive Substances In Italy, 113 Int J Legal Med 50, 52
(1999).
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מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?

חיובית 41.שיעור התוצאה השלילית-הכוזבת הגבוה
ביותר באותו מחקר הגיעה עד לכדי  42.30.7%נתונים אלא
הובאו כאן כדי להראות את סדר גודל שיעורי הטעות
האפשריים 43.על פי הספרות ,נראה כי סדר גודל אמינות
התוצאות של בדיקות סמים ,הכוללות גם בדיקות אימות
מתוחכמות ,הוא בקירוב  .1%יודגש כי בהיעדר ראיות
נוספות ,משמעות הדבר היא כי בחלק ניכר מהמקרים
ומטעה .מכאן,
הממצא החיובי של המעבדה יהיה מוּ טעה ַ
כי ההתייחסות המקובלת בישראל לבדיקת סמים כאל
ממצא מוחלט ,היא מוטעית ומסוכנת ,ועלולה להוביל
להרשעה של חפים מפשע.

ה .אחרית דבר
המסקנה הנובעת מן הנאמר במאמרנו זה היא כי אין
להסתמך על בדיקת סמים לבדה לצורך הרשעה .כפי
שהראינו ,בית המשפט האמריקני תאר את הבעיות
שבהסתמכות על בדיקה כזאת להכרעה במשפטים
אזרחיים 44.על אחת כמה וכמה שמידת הדיוק הנדרשת
מהבדיקה היא גבוהה יותר כאשר מדובר במשפט פלילי,
בו נחרץ גורלו של אדם ,ועלולה להישלל חירותו של חף
מפשע .אנו מציעים לקבוע ,כתנאי להרשעה פלילית,
כי יש צורך בראיות קבילות נוספות נגד הנאשם ,אשר
תצבענה על האפשרות כי אמנם נעברה עבירה פלילית
של שימוש בסם ,וכי הנאשם אכן השתמש בסם.
תוצאה מעשית נוספת של אימוץ הגישה המוצעת היא
שלילת בדיקות המוניות הנערכות ללא חשד סביר
מוקדם המעוגן בראיות .אין להשתמש בבדיקות המוניות
כדי לאתר חשודים ולהרשיעם ,אלא יש להשתמש רק
בבדיקות של חשודים ,כך שהבדיקה תוכל לאמת או להזים
את החשד הראשוני 45.כך ,ורק כך נקטין את היקף העוול
הגדול ביותר שהמדינה מדי פעם גורמת לפרט – הרשעת
חף מפשע.46

 41שם ,בעמ׳ .52
 42שם ,בעמ׳  .52מכאן ,כי הצבת הערך המספרי  1במונה של יחס הנראות
הנתון במשוואה  2שבטקסט לעיל (ההנחה כי השגיאה השלילית הינה אפס),
איננה מוצדקת .יש להביא בחשבון גם את אומדן השגיאה השלילית באופן
שהמונה של יחס הנראות יהיה  Fn( ,1-Fnהינו אומדן השגיאה השלילית
כפי שהוא נמדד בבדיקות המומחיות) .כאשר השגיאה השלילית הינה
בסדרי גודל של עשרות אחוזים ,השפעתה על יחס הנראות איננה זניחה .כך,
למשל ,שגיאה שלילית של  50%תוריד את יחס הנראות פי  .2כך שאמינות
הבדיקה היא עוד יותר נמוכה מזו עליה הצבענו לעיל סמוך לה״ש .18
 43כידוע ,הלכת  Daubertקבעה את הדרישה ,המכוונת לתביעה ,לכלול את
אומדן שיעור השגיאה של ראיה מדעית ,כתנאי לקבילותה .ראו:
Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc., 509 U.S. 579 (1993).

ראו גם יונתן דייויס“ ,קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט – האם יש
לייבא את הלכת דאוברט?״ ,רפואה ומשפט  .)2003( 57 ,50 ,29מעבר
לשאלה של קבילות הראיה ,קיימת כמובן שאלת משקלה הראוי .בשאלה
אחרונה זו עוסק מאמרנו.
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 44ראו Ishikawa v. Delta Airlines, Inc., and Labone :וGonzalez v.-
 ,Metropolitan Transportation Authorityלעיל ה״ש .8
 45בעניין זה ראוי אולי לשוב אל  ,Meyer & Stephenלעיל ה״ש  ,4בעמ׳
 ,238אשר הזהירו מפני קטסטרופה חברתית אם אמינות בדיקת HIV
לא תהיה מספיק גבוהה ואם אנשים מאוכלוסיות הנמצאות בסיכון נמוך
ייבדקו בהמוניהם .הבעייתיות הרבה שבסריקה השיטתית ,שהיא רלוונטית
גם לתחומים אחרים כמו סריקת מאגרי טביעות אצבע ומאגרי ד.נ.א ,.תידון
על ידי המחברים במאמר נפרד.
 46הגיון מאמר זה חל גם על בדיקות אחרות ,כבדיקות אלכוהול לנהגים.
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מחשבות נוספות על המאמר "מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?"

מחשבות נוספות על מאמרם של מרדכי הלפרט ובועז סנג’רו :מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?
דורון מנשה* ושי אוצרי

**

רשימה זו היא תגובה למאמרם של ד”ר בועז סנג’רו וד”ר מרדכי הלפרט “מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה”.
כתיבת תגובה זאת הייתה לנו מלאכה נעימה ומרתקת ,שכן מאמרם של המחברים עוסק בסוגיה חשובה ומטפל בה באופן
מעניין ביותר ,תוך שימוש בתיאורמת בייז ( .)Bayesאנו מברכים את המחברים על הצעדת השיח הראייתי הישראלי למחוזות
החשיבה ההסתברותית-הפורמאלית ,ועל הצגה בהירה ומאירת עיניים של כשלי השיפוט האינטואיטיבי ובפרט הכשל של

החלפת ההתניות ,והתעלמות משיעור הבסיס .מעט מאוד נכתב קודם למחקרם של מחברים אלה על אודות סוגיות אלו.
עצם הפניית תשומת הלב של הקוראים לסוגיות אלו וחשיבותן התיאורטית והמעשית מהווה תרומה משמעותית של מאמר
זה ,וכל שיוער להלן הוא רק משני בחשיבותו.
התזה העיקרית של המחברים היא ,שבניגוד להלכת לוברטובסקי ,לעולם אין להשתמש בבדיקת סמים כראיה יחידה
להרשעה .בתגובה קצרה זו נטען כנגד תזה זו .נפתח בביקורת על הנחתם של המחברים ,כי במציאות המשפטית והמעשית
ייתכן בכלל שבדיקת הסמים תעמוד בפני בית המשפט כראיה יחידה במובן הרלוונטי לענייננו ,דהיינו ,במובן שיש לפרש את
המושג ראיה במסגרת המושגית של תורת הקבוצות ותורת ההסתברות ,בה עושים שימוש המחברים .מובן זה ,כך נטען ,הוא
נבדל ושונה מהשימוש שבו עושה הלכת לוברטובסקי במושג ראיה יחידה .בתקווה שהקורא יסכים איתנו בעניין זה ,ננסה
לשכנע לאחר מכן שבכך אף תתמוטט טענתם של המחברים בדבר חוסר מספיקותה האינהרנטי של בדיקת הסמים לצורך
הרשעה.
כמו כן נצביע על הנקודות הבאות:
· ראשית ,על פני הדברים בדיקת הסמים מובילה לרמת הוכחה (או במינוח ההסתברותי-פסקליאני :הסתברות
אפוסטריורית) שהיא גבוהה מכל חסמי המינימום של הרשעה על בסיס ראיות אחרות .אם אכן זה המצב ,הרי שטיעונם
של המחברים צריך היה להיות יומרני הרבה יותר מהטענה כי אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה .במילים אחרות,
אם האלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת כיום להוכחת העבירה של שימוש בסמים (ושהיא לכאורה בדיקת הסמים) היא
כשלעצמה בלתי מספיקה להרשעה ,אזי יהא קשה לראות מתי בכלל ניתן יהיה להצדיק הרשעה כזו .בוודאי שלא ניתן יהיה
להצדיק הרשעה כזו על בסיס ראיה “יחידה” אחרת ,ובהרבה מאוד מקרים גם לא על בסיס של מקבצי ראיות אחרות .אם
כך הביקורת של המחברים צריכה להיות גורפת ועמוקה יותר ,ומובן שגם קשה הרבה יותר להצדקה.
· שנית ,נתייחס למשמעותה של חזקת החפות ולטענת המחברים כי הסכנה שלא התבצעה עבירה כלל הופכת כל שימוש
בהסתברות אפריורית הגדולה מאפס לנוגדת את המחויבות ההכרתית והנורמטיבית הכלולה בחזקת החפות.
· שלישית ,נעורר מספר תמיהות לגבי שיעורי השגיאה החיובית (תוצאה חיובית שגויה  ,)false positive -המוצעים על
ידי המחברים בדוגמאותיהם .בהעדר שגיאה חיובית או בהסתברויות נמוכות אינפיניטסימאלית שלה ,הרי שהטיעון
ההסתברותי של המחברים מתמוטט.
· רביעית ,נעמיד בסימן שאלה את שעורי ההסתברות האפריורית שנבחרו במאמר.
· חמישית ,נצביע על כך שהקשיים שהמחברים מצביעים עליהם נעלמים אם משתמשים במסגרת מתוחכמת יותר להערכת
ראיות ,למשל זו של ההסתברות האינדוקטיבית (הבייקוניאנית).
* ד"ר דורון מנשה הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה.
** שי שלום אוצרי הוא תלמיד לתואר שני באוניברסיטת חיפה .שימש בעבר כתובע צבאי בפרקליטות הצבאית פיקוד צפון ,וכן עסק בייצוג כסנגור בפני בתי דין
צבאיים.
 אזכורים מסוימים של התופעה פזורים בספר :ד’ מנשה הלוגיקה של קבילות ראיות (עתיד להופיע בקרוב בהוצאת מאגנס ואוניברסיטת חיפה).
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תחילה ניגש לבלבול המושגי הנוגע לשימוש במושג “ראיה” ולחוסר היתכנותו המעשי של מצב בו בית משפט ייאלץ להכריע
על בסיס של בדיקת סמים כראיה יחידה (במובן הבייזיאני) .בהקשר זה טענתנו היא שכשבית המשפט מדבר על ראיה בהלכת
לוברטובסקי הוא עושה שימוש במובן הקונבנציונאלי-פרוצדוראלי של “ראיה” .על פי מובן זה ראיה היא פיסת מידע שהוצגה
באופן פורמאלי באמצעות עד .במובן הפורמאלי הזה אכן ייתכן מצב שבו הראיה היחידה שתהיה בפני בית המשפט היא
בדיקת הסמים .דא עקא ,ראיות אלה (במובן המצומצם והפורמאלי בו נוקט בית המשפט בהלכת לוברטובסקי) אינן הנתונים
היחידים עליהם רשאי וצריך בית המשפט להסתמך בבואו להכריע בתיק .בפני בית המשפט תמיד קיימות זיקות נסיבתיות
המחלישות או מחזקות את משקלן של ה”ראיות” במובנן הפורמאלי .בהקשר של תיאורמת בייז ,כיוון שכל אחת מהזיקות
הנסיבתיות האלה משפיעה על הסתברות האשמה הסופית ,הרי שכל אחת ואחת היא בגדר “ראיה” שיש להציבה בנוסחת
בייז ולבדוק את השפעתה על התוצאה הסופית העולה ממנה.
את קביעתם של בתי משפט כי די ב”ראיה יחידה” יש להבין אפוא על רקע המובן הפורמאלי של “ראיה” בו עשו שימוש ,רוצה
לומר בית המשפט קבע בעניין לוברטובסקי שאין צורך בראיה פורמאלית נוספת על בדיקת הסמים .גדולה מזו :בית המשפט
לא קבע כי תוצאה חיובית בבדיקת הסמים תגרור אוטומטית הרשעה אלא רק שזו תתאפשר אם הוכחת האשם תושלם
לרמה של “מעבר לכל ספק סביר” .בהקשר שלפנינו ניתן להבין קביעה זו באופן הבא :אם בדיקת הסמים בצירוף הזיקות
נסיבתיות הנוספות עולה כדי הרמה של מעבר לספק סביר ,אזי ניתן יהיה להרשיע את הנאשם .זיקות נסיבתיות אלה ,אף
שאינן מוגדרות פורמאלית כראיות ,מתקיימות ,כפי שנראה להלן ,באופן מעשי כמעט תמיד .למשל ,בעצם העדרן של ראיות
מטעם הנאשם השוללות את הסקת האשמה של הנאשם.
להבדיל מבית המשפט בהלכת לוברטובסקי ,המחברים מדלגים הלוך ושוב בין שתי משמעויות של “ראיה” – מחד ,ראיה
נחשבת אצלם כל מידע שמשנה את הסתברות האשמה ,ומאידך ,ראיה מובנת על ידם לעיתים כראיה פורמאלית .כפועל
יוצא של בלבול מושגי זה קוראים המחברים את כלל לוברטובסקי כאילו נקבע בו שדי בהסתברות הנובעת מהבדיקה כדי
להביא להרשעה .כך יוצא שביישום תיאורמת בייז הם מתעלמים מקיומן של כל אותן זיקות נסיבתיות שמצויות בפני בית
המשפט ועושים שימוש רק בנתון הסטטיסטי בדבר שיעור השגיאה החיובית והשגיאה השלילית בבדיקות הסמים ,כאילו
בית המשפט בעניין לוברטובסקי קבע כי זה הנתון היחיד שיש להזין כערך בתיאורמת בייז .זוהי לדעתנו טעות ,משום שבנוסף
לבדיקה הסמים יש כאמור זיקות נסיבתיות המשנות את הסתברות האשמה אך המחברים אינם מנסים אף לשקלל אותם
במסגרת יישומם את תיאורמת בייז .קריאתם של המחברים את הלכת לוברטובסקי היא אפוא קריאה לא נכונה (משום
שהלכת לוברטובסקי דיברה כאמור על בדיקת הסמים כראיה פורמאלית יחידה אבל וודאי לא התייחסה לשאלת הזיקות
הנסיבתיות ולא שללה את קיומן והשפעתן על הערכת העובדות) ומכאן שביקורתם כנגד הלכה זו אינה מוצדקת.
מבחינה מעשית קשה לראות כיצד תהיה בדיקת הסמים הראיה היחידה (במובן הבייזאני) שתובא בפני בית המשפט ,וזאת
משום שהעדר יכולתו של הנאשם לספק הסבר מזכה לתוצאת הבדיקה (לדוגמא ,הצגת מסמכים על תרופות שהוא נוטל ושהיו
מביאות לממצא חיובי בבדיקה) ,בחירתו לא לבדוק את הדגימה באופן פרטי כדי להראות כי המדובר בשגיאה (ובוודאי שאם
הוא עושה בדיקה פרטית ואינו מציג את התוצאות ,דבר שמעיד שככל הנראה גם הבדיקה הפרטית הייתה חיובית לסמים),
או העדר יכולתו להביא ראיות אחרות שיפחיתו ממשקלו של הממצא ,הם כשלעצמם ראיות במובן הבייזאני ,ויש בהם כדי
להגדיל את הסתברות האשמה .במילים אחרות ,תחת השיטה האדברסרית גם העדרם של ראיות נגדיות מצידו של הנאשם
מהווה ראיה במובן הבייזאני ,כך שלא ייתכן מבחינה מעשית שבסיום ההליך בדיקת הסמים תהיה הראיה היחידה (במובן
הבייזיאני) אשר תימצא בפני בית המשפט .הטעם לכך הוא שאחת מהשתיים :או שהנאשם מביא ראיות של ממש השוללות
את הסקת האשמה מהבדיקה ,ואז בוודאי שאין בפני בית המשפט ראיה יחידה או ,לחילופין ,שהנאשם אינו מביא כל ראיה
של ממש השוללת הסקת האשמה מהבדיקה ,ואז נמצאת בידי בית המשפט ראיה (במובן הבייזאני) נוספת בעצם העדרן של
ראיות ההגנה ,שניתן היה לצפות שימצאו ויוצגו בידי חלק גדול מהחפים מעבירה .ראיה זו מצטרפת לבדיקת הסמים ומחזקת
את כוחה.
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מחשבות נוספות על המאמר "מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?"

יתר על כן ,כמעט תמיד יש עוד ראיות במובן הבייזאני שהן זיקות נסיבתיות נוספות המשפיעות על התחשיב  -בין אם בשינוי
ההסתברות האפריורית ובין בעדכון באמצעות מכפילי יחס הנראות .רשימה בלתי ממצה של זיקות כאלו היא זו:
זיקות בזמן הבדיקה  -התנהגות והתבטאויות של הנאשם.
זיקות מאוחרות – אופן העדתו של הנאשם (שכשלעצמה מכילה אין ספור ראיות במובן הבייזאני הנכללות תחת הכותרת

הכללית של “התרשמות בלתי אמצעית”) או לחילופין שתיקתו ובחירתו לא להעיד ,גרסא כבושה וכו’.
ועתה לנקודה השנייה שהעלינו ואשר לפיה בכל אופן הרשעה על שימוש בסמים על פי בדיקת סמים מובילה לרמת הוכחה
(במינוח ההסתברותי-פסקליאני :הסתברות אפוסטריורית) הגבוהה מכל חסמי המינימום של הרשעה על בסיס ראיות
אחרות שניתן להרשיע על פיהן כ”ראיה יחידה” .טול למשל עדות מפלילה של עד המזהה את הנאשם כמי שביצע עבירה
של צריכת סמים במועד נתון .עדות כזו יכולה על פי הדין הקיים לשמש כראיה יחידה .לדעתנו זוהי הנחה מסתברת ביותר
שאחוז האמרות המפלילות הכוזבות של עדים מתוך כלל האמרות המפלילות של עדים הוא גדול מאחוז השגיאות החיוביות
בבדיקת הסמים מתוך כלל התוצאות החיוביות בבדיקת הסמים .הטעם לכך הוא פשוט ,והוא נובע מאחוז השגיאה השלילית
(התוצאה השלילית השגויה –  )false negativeהגבוה מאוד הקיים בעדויות ,דהיינו ,מהעובדה כי רק נגד חלק קטן מאוד
מהאנשים שאכן עשו שימוש בסם מסוכן יימצא עד שיפליל אותם באותו שימוש .ניתן ללמוד על השיעור הגבוה של השגיאה
השלילית בכל הנוגע לעדויות מהעובדה שהעדרה של עדות מפלילה כנגד הנאשם אינו נתפס כראיה משמעותית לזכותו .לו
שיעור השגיאה השלילית היה נמוך מאוד (ובוודאי שאם הוא היה  )0המסקנה המתחייבת הייתה שהעדרה של עדות מפלילה
הייתה צריכה להיות ראיה חזקה לחפותו של הנאשם ,וזאת משום שהעדר שגיאה שלילית משמעותה שההסתברות שהנאשם
עבר את העבירה ולא תמצא עדות מפלילה כנגדו היא נמוכה מאוד .ברור שאין זה המצב .למעשה העדרה של עדות מפלילה
כנגד הנאשם ישמש רק לעיתים רחוקות כראיה לזכותו של נאשם למשל במקרים נדירים בהם ניתן היה לצפות שתמצא עדות
כזאת ,כגון שהעבירה בוצעה במקום הומה אדם.
מה יקרה אם נעשה שימוש בתיאורמת בייז בנוגע לעדויות מפלילות? לשם הדגמה נניח בהנחה נדיבה כי אחוז אחד ()0.01
מכלל העושים שימוש בסם מסוכן יימצא נגדם עד שיפליל אותם באותו השימוש (דהיינו ,הנחנו שיעור שגיאה שלילית של
 .)0.99בנוסף נניח באופן שמרני כי מכל  25,000חפים יהיה חף אחד ( )0.00004שתמצא נגדו עדות המפלילה אותו באופן
כוזב (אם במכוון ואם בטעות) בשימוש בסמים .והנה אם מציבים נתונים אלה בתיאורמת בייז על פי אותו שיעור אשמה
אפריורי שעשו בהם שימוש המחברים (דהיינו ,ששיעור האשמה האפריורי הוא  ,)1/1000אז נגיע לתוצאה שהיא גרועה
מהתוצאה שהגיעו אליה המחברים בנוגע לבדיקת הסמים ונהיה אנוסים לכאורה לקבוע כי אסור לעשות שימוש בעדות של
עד מפליל כראיה יחידה להרשעה .במקרה זה יחס הנראות לעניין עדות זיהוי מפלילה יהיה כדלקמן:
= 250

0.01

0.00004

= lr
					

והצבת יחס נראות זה תיאורמת בייז על פי שיעור הבסיס שעשו בו שימוש המחברים ייתן את התוצאה הבאה:
posterior odds = likelihood ratio X prior odds ≈ 250 X 0.001 = 0.25

 לא למותר יהיה לציין כי קיימות גם זיקות מקדימות  ,כגון :מעשים קודמים ,מידע מודיעני חסוי ,וכו’ .אמנם בנוגע לכל אלה לא ניתן אמנם לעשות שימוש במובן
הפורמאלי כנגד נאשם ספציפי .אלא מאי ,אם טענתם של המחברים היא שבפועל נגרמות הרשעות שווא בשיעור ניכר בשל השימוש בבדיקות סמים כראיות יחידות,
הרי שלא ניתן להתעלם מכך ששיעור האשמה אפריורי הוא גבוה באופן ניכר מזה שהם הניחו בין היתר בשל קיומן של אותן זיקות מקדימות.
 אמרות כאלה יכולות להיות כוזבות מטעמים שונים החל מטעמים הנוגעים לאינטרס של העד להעיד עדות שקר וכלה בטעות תמימה של העד כגון במקרים שסבר כי
הנאשם צרך סם מסוכן כאשר בפועל היה מדובר בחומר שאינו סם מסוכן או שהנאשם רק נכח במקום בעוד שאחרים צרכו את הסם.
 ראו הסברם של המחברים בסמוך לה”ש  15עד  17למאמרם.
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יחס ההסתברות האפוסטריורית של  0.25ניתן לתרגום על פי הגדרת יחס ההסתברות האפוסטריורית .לתוצאה (/ )4/5
( .)1/5מכאן ,שמתוך חמש מקרים בהם יש עדות מפלילה בסביבה “נקייה” יחסית ,בה רק אדם אחד מאלף משתמש בסמים,
רק אחת היא אמיתית ,בעוד שארבע האחרות הן כוזבות.
בהתאם לקו טיעונם של המחברים לכאורה היה עליהם לטעון ביתר שאת כנגד שימוש בעדות מפלילה כראיה מספיקה
להוכחת האשמה ,והמסקנה הייתה צריכה להיות כי הסטנדרט אליו חותרים המחברים יוביל למיטוט האפשרות לנהל מערכת
אכיפה נגד עברייני סמים בצבא.
מדוע אם כן איננו חוששים עד כדי כך לעדויות מפלילות? התשובה לדידנו היא פשוטה וחוזרת לנקודה הראשונה אותה
הזכרנו לעיל .בצד העדות המפלילה ,גם כאשר היא “ראיה יחידה” במובן הפורמאלי ישנן עוד “ראיות” (במובן הבייזיאני),
כגון :אופן עמידתו של העד המפליל בחקירה נגדית ,העדר יכולתו של הנאשם להצביע על אינטרס של העד המפליל להעליל
עליו ,וכן עדותו של הנאשם (או לחילופין בחירתו של הנאשם לא להעיד) .כל אלה מגדילים בסופו של יום את הסתברות
האשמה אפוסטריורי.
והנה לכל אחת מאותן “ראיות נוספות” שיש בצד העדות המפלילה יש מקבילה גם בנוגע לבדיקת הסמים היחידה :כשם
שהעד המפליל עומד בחקירה נגדית כך בנוגע לבדיקת הסמים מתקיימת חקירה נגדית ונבחנת עמידת העד המומחה בשאלות
העמידה בנהלים או שמא חלילה הזלזול בהם; כשם שבנוגע לעד מפליל נלקחת בחשבון העדר יכולתו לבסס אינטרס של
העד המפליל להעליל עליו ,כך בנוגע לבדיקת הסמים יש משמעות הסתברותית לכך שהנאשם לא הצליח לבסס הסבר מזכה
לתוצאת הבדיקה החיובית (כגון עישון פסיבי); כשם שבנוגע לעדות מפלילה ניתן להתרשם מעדותו של הנאשם או לחילופין
מבחירתו לא להעיד ,כך גם ניתן לעשות בנוגע לבדיקת סמים; לבסוף בהקשר של בדיקות הסמים מצויה גם העובדה שהנאשם
בחר שלא לקחת את דגימת השתן לשם עשיית בדיקה פרטית או שלקחה לבדיקה פרטית ולא הציג בפני בית המשפט את
תוצאות הבדיקה הפרטית.
אמנם ייתכן שיהיה מי שיטען שבנוגע לעדות מפלילה אותן “ראיות נוספות” חזקות מעט יותר מאשר בנוגע לבדיקת סמים,
אך על כך נשיב שבדיקת הסמים כשלעצמה היא חזקה ואמינה מהעדות המפלילה.
באשר למשמעותה של חזקת החפות והטענה כי הסכנה שלא התבצעה עבירה כלל הופכת כל שימוש בהסתברות אפריורית
הגדולה מאפס לנוגדת את המחויבות ההכרתית והנורמטיבית הכלולה בחזקת החפות
יש לומר כך :מלכתחילה הישענותם של המחברים על מאמרו המפורסם של פרופסור  Tribeהינו מוקשה משהוTribe .

לא תמך בקביעת ערכים להסתברות אפריורית בתיאורמת בייז .אדרבה הוא ניהל מתקפה נוקבת נגד הניסיון להשתמש
בתבניות מתמטיות ,בפרט המודל הבייזיאני ,ככלי לניסוח ,הערכה או הפעלה של שיקולים ראייתיים בהליכים משפטיים.
בתוך כך  Tribeלא הציע ,כפי שעשוי אולי להשתמע מדברי המחברים ,לזהות את חזקת החפות עם הסתברות אפריורית
כלשהי .להיפך הוא הצביע על כך שחזקת החפות אינה ניתנת כלל להמשגה במונחים של הסתברות כזו .המחברים לעומת
 Tribeהמניחים לאורך מאמרם כי תיאורמת בייז היא כלי בר תוקף להמשגת ההליך הראייתי אינם יכולים אפוא להישען על
המתקפה שהוא עורך על כל ניסיון לכימות חזקת החפות (לא רק על קביעת ערכים כאלו הגדולים מאפס).
חוקרים – כמו המחברים שלפנינו – המקבלים באופן עקרוני את תיאורמת בייז ,לפחות ככלי האוריסטי להמשגה וללימוד
אודות כללים ראייתיים צריכים לעסוק לדעתנו אך ורק בשאלה מהי ההסתברות האפריורית הקרובה ביותר מבחינת דיוקה
והלימותה לשקף את האסטרטגיה ההכרתית של חזקת החפות .הסתברות זו לא יכולה באופן עקרוני להיות שווה לאפס
 לפיה הגדרה זו ,כמו שהסבירו המחברים ,ההסתברויות במונה ובמכנה הינן הסתברויות של מאורעות משלימים .ראו הסברם של המחברים בסמוך לה”ש 20
למאמרם.
 זאת גם תחת ההנחה ששיעור ה cut off -שנבחר לא שולל את האפשרות של עישון פסיבי.
 L.H. Tribe, Trial By Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process 84 Harv.L.Rev 1329 (1970).
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אפילו במקרים כגון זה שלפנינו שעצם ביצוע העבירה ,ולא רק שאלת זיהוי מבצעה ,אינו ודאי .זאת משני הטעמים הבאים:
ראשית הסתברות בערך אפס משמעותה היא או חסינות מאשמה (כלומר טענה שלעולם לא ניתן להרשיע במקרה זה יהיו
אשר יהיו – אף בעולם עתידי אופטימאלי – תוצאות הבדיקה ומהימנותה .זו עמדה שבוודאי אין המחברים יכולים להסכים
לה) או הפיכה אוטומטית של תיאורמת בייז לבלתי שמישה מתמטית (עמדה העומדת בניגוד להנחת המחברים שהתיאורמה
היא כלי המסוגל להמשיג כהלכה את ההליך הראייתי) .שנית ,ולא פחות חשוב ,אין שום צידוק לקביעה שמקום שעצם קיום
העבירה אינו ודאי ,אסור לכמת את ההסתברות האפריורית של פלוני לבצעה .אחרי ככלות הכול בעולם קונטינגנטי כמו שלנו
עצם קיום העבירה – גם שהוא נראה בשכל הישר ככזה – הוא אף פעם לא ודאי אלא רק מסתבר ,והסתברותו תמיד קטנה
מ .1-המקרה שלפנינו בו לא הוכח עצם ביצוע העבירה הוא בגדר כל זה ,וכל השוני בינו למקרים אחרים יכול להתבטא בכך
שההסתברות האפריורית לביצוע העבירה היא קטנה יותר .יחד עם זאת ,כמו ב”מקרה הסטנדרטי” בו ביצוע העבירה ידוע,
גם כאן ההסתברות האפריורית עדיין תהיה גדולה מאפס כל עוד ביצוע העבירה הוא בגדר האפשר .אם זה כך הרי שאין כל
מניעה להחיל את נוסחת בייז תוך ייחוס הסתברות אפריורית הגדולה מ 0-גם במקרה בו ביצוע העבירה אינו ידוע .לצורך
קביעת ההסתברות האפריורית ניתן להסתייע באמת ההסתברותית הפשוטה לפיה אם בהנחה שהעבירה בוצעה ההסתברות
(האפריורית) של ביצוע העבירה דווקא על ידי פלוני הנאשם היא  ,Xהרי שאם עצם ביצוע העבירה אינו ודאי והסתברות
ביצועה הוא  ,0.5אזי ההסתברות (האפריורית) של ביצועה של עבירה על ידי פלוני הנאשם היא . X/2
הנקודה השלישית ,עניינה תמיהות לגבי שיעורי השגיאה החיובית שהמחברים מצביעים עליה בבדיקות הסמים .לנקודה
זאת חשיבות משום שבהעדר שגיאה חיובית או בהסתברויות נמוכות אינפיניטסימאלית שלה הטיעון ההסתברותי
של המחברים קורס .בהקשר זה יש להבחין לדעתנו בין שגיאות חיוביות הכרוכות בבדיקה עצמה (למשל בדיקה שהיא
מלכתחילה הסתברותית ,כגון בדיקת  DNAהנסמכת על מדגם ואשר הממצא בה מבוסס על חוסר סבירות בינומיאלי של
שגיאה חיובית) לבין שגיאות הכרוכות בטעויות אנוש ואי שמירה על נהלים (כגון החלפת דגימות ,זיהום וכו’) .על פני הדברים
השגיאות החיוביות של בדיקת הסמים הן מהסוג השני ,דהיינו ,טעויות אנוש 10.אם אכן זה המצב ,הפתרון הוא קיומם של
נהלים ברורים ומחמירים לניהול הבדיקות ,ולא הסתייגות גורפת מהסתמכות על הבדיקות .יתר על כן לנאשם תמיד פתוחה
כפי שכבר ציינו האפשרות לבדוק האם הנהלים אכן נשמרים או להצביע על אי הקפדה מספקת עליהם.
טיעוננו רק מתחזק מן המחקרים אותם מצטטים המחברים בנוגע לשיעורי השגיאה החיובית .עיון במחקרים מצביע על
כך שהמחקרים של  Knightושל  Davisנעשו על מעבדות לפני שנקבעו הסטנדרטים של ( NIDAבמקרה של  )Davisאו
לפני שהייתה שהות למעבדות לקבל אישור על פי התקן (במקרה של  .11(Knightלעומת מחקרים אלה דווקא במחקר של
 12 ,Fringsשנערך לאחר שהדרישה לאישור ה NIDA-נכנסה לתוקף ,נמצא שיעור שגיאות חיוביות של  .0.0%אמנם נכון
כפי שמציינים המחברים כי מחקר זה התבסס על בדיקות שהן עיוורות באופן חלקי בלבד ,דהיינו עובדי המעבדות ידעו כי
מלקוחות מסוימים יגיעו דגימות שהן חלק מהמחקר ,אולם היא הנותנת .רצוננו לומר כי אם ידיעתן של המעבדות על הסיכוי
שלקוחות ישלחו דגימות כחלק מהמחקר משפיעה על איכות התוצאות ,משמע שהקפדה יתרה על אופן ביצוע הבדיקות
מביאה לצמצום משמעותי ביותר של השגיאות .ואכן אף  ,Darold & Gleasonשמאמרם מובא על ידי המחברים ,מציינים
כי:
 להבדיל ,המפתח לצמצום הטעויות בסוג המקרים הראשון הוא כמובן בהרחבת המדגם ,ובשיפורו האיכותי.
 10זאת למעט אולי הבעיה של  cross-reactivityשמעלים המחברים .איננו מומחים לצד הטכני של הבדיקה אבל השאלה היא עד כמה הבדיקה אינה מציעה פתרונות
טכניים שישללו בעיה זו ,וכן האם שיעורי ה cut-off -אינם שוללים אותה (לדוגמא בעניין אכילת הפרג אותו מעלים המחברים ,ראו בסמוך לה”ש  33למאמרם ) .דבר
זה הוא כמובן עניין שעל בית המשפט לענות בו על בסיס של עדויות מומחים.
 11אמנם  Knightמציין שהשיטות ( )methodsשנעשה בהם על פי מעבדות ה NIDA-זהות למעשה לשיטות שנעשה בהן שימוש במעבדות שהשתתפו במחקר (לא
ברור לנו אם הכוונה לשיטות הבדיקה או גם לנהלים הנלווים) ,וכי רבות מהן קיבלו לאחר מכן אישור ה . NIDA-ראו:
Darold T. Barnum & Jhon M. Gleason, The Credibility of Drug Tests: A Multi-Stage Bayesian Analysis, 47 Industrial & Labor
Relations Review, 610, 614 (1994).
 ,Darold & Gleason 12עמ’ .614
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"Accuracy probably is highest and most uniform at laboratories truly operating under guidelines
such as those required since 1988 at NIDA-certified labs".13

הנקודה הרביעית נוגעת לתמיהות ביחס לשעורי ההסתברות האפריורית שנבחרו במאמר .בכל הכבוד נראה לנו שהמחברים
משתמשים במספרים נמוכים מדי וללא שום הצדקה .הסתברות של  1/1000הוא שיעור נמוך ביותר (ישאל הקורא את
עצמו האם הוא מכיר ברמת הכרות קרובה  1000אנשים ,ומתי בפעם האחרונה זכה בהגרלה שהסתברותה הייתה )1/1000
ואינו עולה בקנה אחד עם מימדי השימוש בסמים מסוכנים כעולה ממחקרים שונים שהתפרסמו ,ואשר עולים על אחוזים
ספורים .גם אם נניח שחלק ניכר מבני הנוער חדלים מהשימוש בסמים במהלך השירות הצבאי (האוכלוסייה בה עסקה הלכת
לוברטובסקי) הרי לדאבון הלב ,קשה להעלות על הדעת ששיעורי ההסתברות האפריורית ירדו עד כדי כך.
ועתה לנקודה החמישית והאחרונה עליה נבקש להצביע .חלק מהקשיים שהמחברים מצביעים עליהם נעלמים אם משתמשים
במסגרת מתוחכמת יותר להערכת ראיות ,למשל זו של ההסתברות האינדוקטיבית שהיא המודל שהציע הפילוסוף והלוגיקן
14
 L. J. Cohenלהליך ההכרעה השיפוטי.
המודל שמציע  Cohenמבוסס על אדני הלוגיקה המודאלית ,להבדיל מהתחשיב האקסיומטי של תורת הקבוצות עליו
מיוסדת תורת ההסתברות המתמטית-פסקליאנית ובפרט תיאורמת בייז .השיטה שמציע  Cohenכחלופה להסתברות
המתמטית מדרגת הסתברויות אינדוקטיביות על פני ציר שראשיתו “העדר הוכחה ש ”X-וקצהו “הוכחה ש ,”X-וזאת להבדיל
מהציר הפסקליאני שמתחיל ב”הוכחה שלא ”X-ומסתיים ב”הוכחה ש.”X-
פעילות זאת ממוקדת במישרין באירוע הבודד וקשורה באלימינציה של אפשרויות חלופיות להסברתו של ממצא ובהוכחתה
של המסקנה הסופית כאפשרות היחידה המתקבלת על הדעת .כך למשל השאלה הנכונה במשפט הפלילי תהא אם קיים ספק
לגיטימי שלא נסתר ולא מהי הסתברות האשם.
תורת ההסתברות האינדוקטיבית אינה סובלת מהקשיים עליהם הצבענו בנוגע ליישום תיאורמת בייז ותורת ההסתברות
המתמטית-פסקליאנית בתחום המשפט .כפי שהראנו גם במקרה הפשוט ביותר במשפט הפלילי ,כגון הגשתה של בדיקת
סמים לבדה ,לא ניתן לדבר על ראיה יחידה במובן הבייזיאני .המשמעות היא שיש לא אחת אין ספור ראיות שיש לשקללן
תוך השימוש בתיאורמת בייז ,דבר ההופך את השימוש בה לבלתי מעשי .לעומת זאת היישום של הסתברות האינדוקטיבית,
המבוססת כאמור על אלימינציה של אפשרויות חלופיות שמובילות לזיכוי הנאשם ,הוא פשוט ומעשי הרבה יותר.
יישומו של מודל זה לעניינו מביא למסקנה כי הרשעה על בסיס הראיה של בדיקת סמים אינה מעוררת בעייתיות מיוחדת.
אמנם המחברים מעלים אפשרויות חלופיות שעלולות להביא לממצא של שגיאה חיובית (כגון :שגיאות מעבדה ,כיול לא נכון,
החלפת דגימות ,זיהומים שונים ,תרופות שהנאשם משתמש בהן ,עישון פסיבי ,)15אלא שספקות אלה ,כל עוד הם נטענים
בעלמא ואין להם יסוד בחומר הראיות ,הרי שהם אינם בגדר ספקות לגיטימיים שלא נשללו .הטעם לכך הוא פשוט .חלק
מאפשרויות החלופיות הללו הם בידיעה אישית של הנאשם (תרופות או עישון פסיבי) ,ועצם העובדה שהוא לא מביא אישור
לנטילת התרופות או לא מתכבד להעיד על האירוע של העישון הפסיבי או להביא ראיות אחרות לו ,היא ראיה נסיבתית
טובה לכך שתרחישים אלו לא התקיימו והיא שוללת לפיכך אפשרות זאת על דרך האלימינציה כל עוד לא תבוא בפני בית
המשפט ראיה אחרת .באשר לאפשרויות החלופיות האחרות שמעלים המחברים לזיהומים ושגיאות המעבדה ישנם נהלים
למניעת שגיאות אלה .בהנחה שנהלים אלה מניחים את דעת בית המשפט ,הרי שקיום הנהלים הוא ראיה השוללת על דרך
האלימינציה את האפשרויות החלופיות של שגיאות מעבדה וכו’ כל עוד אין ראיה כי במקרה זה לא התקיימו הנהלים או נפלה
 Darold & Gleason 13עמ’ .614
 14ראו בספרו .L. Jonathan Cohen , The Probable and The Provable (1977) :כן עיינו מאמרו המאלף של רון שפירא -ר’ שפירא “המודל ההסתברותי של דיני
הראיות חלק ב – הלוגיקה ההכרתית”,עיוני משפט כ (תשנ”ו.141 )1996-
 15שוב בהנחה שעישון פסיבי עלול להוביל לשגיאה חיובית ראו ה”ש  6לעיל.
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מחשבות נוספות על המאמר "מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?"

טעות .זאת ועוד ,בפני הנאשם תמיד פתוחה לכאורה הדרך לקיים בדיקה עצמאית שלו של דגימת השתן .כמובן שתמיד ניתן
לטעון שגם תחת הנהלים המחמירים ביותר יש טעויות אנוש ,אבל דווקא משום שטענות אלה ניתן להיטען תמיד קבלתן
יוצרת ספקנות כללית בתוקף מושג ההוכחה המשפטי ומסכל מעשית אפשרות הרשעה ,בניגוד להנחת החוק כמובן .טענות
16
אלה הם לפיכך אינן בגדר הספקות הלגיטימיים (אלא אם כן מבקשים לזנוח את מערכת המשפט הפלילי לחלוטין).
סיכום
ברשימה זאת ביקשנו לבקר את התיזה המרתקת שהציגו סנגרו והלפרט לפיה ,בניגוד למה שנקבע לדעתם בהלכת
לוברטובסקי ,לעולם אין להשתמש בבדיקת סמים כראיה יחידה להרשעה .אנו הצענו פרשנות אחרת של הלכת לוברטובסקי
המבוססת על אנליזה של מושג ראיה .על פי פרשנות זו קביעתו של בית המשפט עולה בקנה אחד עם דרישות החוק באשר
להוכחת אשם בפלילים ,ואינה חשופה עוד לביקורת המחברים .בנוסף רמזנו על כך כי האלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת
כיום להוכחת העבירה של שימוש בסמים היא באמצעות בדיקת סמים ,ולפיכך קבלת קו טיעונם של המחברים עשוי להביא
לפסילה גורפת של מבני הוכחה מרשיעים המבוססות על ראיות הנחשבות לחזקות.
הדגשנו כי המחשבה כי ממצא בדיקת הסמים יעמוד בגפו היא בדרך כלל “אשליה אופטית” וכי זיקות או נסיבות מפלילות,
מתקיימות באופן מעשי לצד הבדיקה ,כמעט תמיד ,אף שאינן מוגדרות פורמאלית כראיות נפרדות .זיקות אלה בוודאי שאף
הן תורמות לביסוסה של ההרשעה.
כמו כן חלקנו על אופן הבנתם של המחברים את חזקת החפות ,והעלנו תמיהות לגבי שיעורי השגיאה החיובית ושעורי
ההסתברות האפריורית ,שהמחברים בחרו לנקוט בהם.
לבסוף ,ועניין זה חורג בחשיבותו הרבה מעבר לעניין הקונקרטי שלפנינו ,הצבענו על כך שאימוץ מודלים מתוחכמים יותר
ורגישים יותר להערכת ראיות בספירות כמו זו המשפטית ,מוביל ל”היעלמותם” של הקשיים שהמחברים מצביעים עליהם.
אכן מודל ההסתברות האינדוקטיבית הינו מודל כזה ,ואמנם לאורו ניתן להציג את ההרשעה על בסיס בדיקת סמים כראיה
עיקרית ,בנסיבות בהן המערכת עושה מאמץ להפחית באופן סביר את שיעור שגיאות האנוש ,כהכרעה הגיונית ,ראויה
ומתיישבת היטב עם עקרונות שיטת ההוכחה הנוהגת.

 16יצוין כי עמדה כללית זו מתיישבת היטב עם הדין הקיים ,ואופן הבנתו את דרישת סבירותו של הספק כתנאי לזיכוי ראו :ע”פ  112/69חליחל נ’ מדינת ישראל ,פ”ד
כג( .741-740 ,733 )1ע”פ  3126/96עמיר נ’ מדינת ישראל ,פ”ד נ( .638,644 )3כן עיינו ד’ מנשה “אידיאל חשיפת האמת ועקרון ההגנה מפני הרשעות שווא” קרית
המשפט א (התשס”א) .312-311 ,307
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תגובה למאמרו של ד”ר יוסי גרין “למי הסמכות להחליט על מתן טיפול רפואי לפג או
להימנעות ממנו?” – רפואה ומשפט גיליון  ,36יוני 2007
אהובה טיכו ,עו”ד

במאמרו הנ”ל דן המחבר בדילמות הקשורות בטיפול
בפג הנולד אשר מפאת משקלו ו/או גילו הנמוך הוא
מצוי בסכנת חיים ובסכנה לנזק למערכות חיוניות בגופו.
בפרט דן המאמר בהחלטות הנוגעות לטיפול בפג ומתוכן
בעיקר באלה העוסקות במתן הטיפול הרפואי לפג או
בהימנעות ממתן הטיפול.
המחבר קובע נכונה כי עם כניסת חוק החולה הנוטה
לתוקף ,מסדיר החוק את הטיפול בפג ,בהתאם להגדרת
מצבו הרפואי .קרי ,אם מצבו הרפואי של הפג עונה
להגדרת החולה הנוטה למות ,ההחלטות הטיפוליות
בו ייקבעו בהתאם למנגנונים הקבועים בחוק זה .היה
ומצבו איננו כשל חולה הנוטה למות ,יינתנו הטיפולים
הדרושים להחיותו .יחד עם זאת ,מוסיף המחבר את
הצעתו לתיקון החוק ,לפיה יש “להוציא את ההורים
ממעגל מקבלי ההחלטות בשל מעורבותם הרגשית,
ובעיקר בשל סמיכות קבלת ההחלטה ללידה .במקום
ההורים תוסמך וועדת האתיקה המוסדית לקבל את
ההחלטה”(שם בעמ’ .)45
ייאמר כבר בפתח הדברים כי הצעה זו ,שמשמעה הפקעת
זכות ההחלטה מהורים על גופם וחייהם של ילדיהם,
מנוגדת לדין הקיים ולגישה הנקוטה ביחס לסמכות
ההורים להחליט בדבר הטיפול הרפואי בילדיהם.
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ”ו-
( 1962להלן”:חוק הכשרות”)“ ,ההורים הם האפוטרופסים
הטבעיים של ילדיהם הקטינים” (סעיף  14לחוק
הכשרות) .אפוטרופסותם כוללת “את החובה והזכות
לדאוג לצרכי הקטין( ”...סעיף  15לחוק הכשרות) ,וכבר
נפסק כי בגדר “צרכי הקטין” כלול גם הטיפול הרפואי בו.
זאת ועוד ,בתי המשפט הכירו בכך שלהורים נתונה זכות
יסודית לאוטונומיה בהחלטות הנוגעות לגידול ילדיהם,
 ראה בין היתר ע”א  1354/92היועץ המשפטי נ’ פלונית ואח’ ,פ”ד
מח (.711 )1
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אף כי זכות זו אינה מוחלטת .בתי המשפט מנו שיקולים
רבים ,המיתווספים לשיקול היסודי בדבר הקשר הטבעי
שבין הורה לבין ילדו ,המעגנים את האוטונומיה של
ההורים בגידול ילדיהם .ראשית ,בדרך-כלל ,ההנחה
היא כי ההורים ,המופקדים על התא המשפחתי ,יקבלו
את ההחלטות הטובות ביותר בעבור ילדיהם והחלטתם
תעלה בקנה אחד עם עקרון טובת הילד .אך השיקול
החשוב ביותר לטעמי הוא כי ההורים הם אלה אשר
יצטרכו ,בראש ובראשונה ,להתמודד בחיי היום-יום עם
המשמעות המעשית של החלטה ליתן טיפול .על-כן ,יש
לתת בידי ההורים הן את הכוח והן את האחריות ,קרי
לתת בידיהם את הכוח להכריע בהיותם צפויים לשאת,
באופן אישי ,בתוצאות ההכרעה (פרשת בן אכר שם בעמ’
 . )860בדרך זו הלך המחוקק בחוק החולה הנוטה למות
בקובעו בסעיף  24לחוק כי “הורה של קטין מוסמך
לייצגו בעניין הטיפול הרפואי בו ,בין לענין הארכת חייו
ובין לענין הימנעות מהארכת חייו;”.
ברי ,כפי שנאמר לעיל כי סמכות ההורים אינה מוחלטת
והם אינם נהנים מאוטונומיה מוחלטת בקבלת ההחלטות.
מקום שהמדובר בהחלטתה הנוגעת לחייו או מותו של
ילדם ,כפופה החלטתם לביקורת שיפוטית .וכבר נפסק
כי “האוטונומיה של ההורים בגידול ילדיהם נהנית
מעוצמה ניכרת .ואולם ,קיים קונצנזוס כי אוטונומיה
זו אינה מוחלטת .לבית-המשפט סמכות ,כאשר
רווחתו של הילד מחייבת זאת ,להתערב בהחלטותיהם
של הוריו .אכן ,ההנחה כי השמירה על האוטונומיה
של ההורים פועלת ,בדרך-כלל ,לטובת הילד .ואולם,
במצבים מסוימים ,צומחת מן החובה לפעול לטובת
הילד ולהגנת שלומו הגופני והנפשי זכותה וחובתה
של המדינה לפעול באופן אשר יש בו התערבות ופגיעה
באוטונומיה האמורה( ”...פרשת בן אכר בעמ’ .)861
ברוח זו התווה המחוקק ,בחוק החולה הנוטה למות,
 רע”א  5587/97בן אכר (קטין) על ידי הוריו ואפוטרופסיו
הטבעיים זאב אכר ובברלי כהן ,פ”ד נא (.830 )4
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מנגנון להסדרת מחלוקות ומקום שנתגלעו חילוקי דעות
בין הורי קטין שהוא חולה הנוטה למות לבין הוריו ,או
בינם לבין הרופא ,האחראי ,לטיפול הרפואי בו ,תכריע
בדבר הוועדה המוסדית (סעיף ( 28א) לחוק) .לפי
אותו סעיף (ס”ק ד’) – “הועדה המוסדית תשקול בין
שיקוליה ת טובתו של הקטין.”...,

הנה כי כן ,המדובר בהסדר משפטי שקול ומידתי המגן
על מעמדם של ההורים מחד ועל טובת הקטין מאידך.
גישתו של המחבר המפקיעה מההורים את הזכות
והסמכות להחליט לטובת ילדיהם ,נראית כשואבת
מגישה פטרנליסטית שנס ליחה ,הרואה בחולה ,ובמקרה
זה בהוריו ,כמי שעקב צערם וחולי ילדם אינם יכולים
להפעיל שיקול דעת כלל ,ולכן אין להתחשב בדעתם ויש
לשלול את זכויותיהם .לטעמי ,ובלשון המעטה ,אין כיום
מקום לגישה זאת.

תגובת המחבר – ד”ר יוסי גרין
ואף על פי כן להפקיע את סמכות ההחלטה על טיפול בפג מההורים
בספרי משפט ורפואה דנתי בהרחבה במערכת היחסים בין החולה לרופא .תיארתי את שני המודלים העיקריים המסדירים
מערכת יחסים זו :המודל הפטרנליסטי והמודל האוטונומי .טענתי כי האוטונומיה של החולה איננה חזות הכול וניתן בהחלט
להגבילה .והראיה ,שחוק זכויות החולה האמור לשקף את המודל האוטונומי ,מאפשר לטפל בחולה ללא הסכמתו ,ללמדנו
כי לא נס ליחה של הגישה הפטרנליסטית כטענתה של עו”ד א’ טיכו ,אלא מעדיף המחוקק את קדושת החיים על קדושת
האוטונומיה.
מעולם לא טענתי ,ואף במאמר נשוא הערותיה של עו”ד טיכו לא הועלתה הטענה כי בין הורים לילדים ראוי להנהיג גישה
פטרנליסטית .מערכת היחסים וסמכות ההורים כלפי ילדם כפי שמתארת אותה בצדק עו”ד טיכו מקובלת עלי .דא עקא ,אין
סמכות ההורים והאוטונומיה ההורית מוחלטים ככל שהדבר נוגע לטיפול רפואי בילדם .השאלה מהי טובת הילד לה מחויבים
ההורים הנתונה לביקורת שיפוטית ,כמו גם החלטה על טיפול רפואי .אמנם ,הדין מגן על התא המשפחתי-טבעי ושומר על
האוטונומיה והפרטיות שלו מתוך מערכת מורכבת של שיקולים ,כאשר טובת הילד היא רק אחד השיקולים ,ומתווספים
אליו שיקולים נוספים ,כגון הזכויות של ההורים הטבעיים .וגם אם השאיפה היא לצמצם את התערבות המדינה ביחסי התא
המשפחתי ,הפגיעה בו נסבלת במצבים מיוחדים וחריגים ביותר” .במאמרי טענתי כי זה אחד המצבים המיוחדים בהם רשאי
הדין להתערב באוטונומיה ההורית .זאת ועוד ,בכל הכבוד הראוי לבית המשפט ,ומבלי לפגוע חלילה בכבודו ,הצעתי כי ועדת
האתיקה תוסמך להכריע בשאלה ,כיון שבית המשפט איננו הפורום הראוי להכרעות בעניינים שברפואה.
זאת ועוד ,בביקורתה של עו”ד טיכו מובלעות שתי הנחות שאינן מובנות מאליהן :ההנחה האחת כי ההסדר הקבוע בחוק
החולה הנוטה למות בנוגע לטיפול בקטינים הוא ההסדר הנכון 10.ככל שהדבר נוגע לטיפול בפג ספק אם ההסדר הקבוע בו
ממצה ,בעיקר נוכח הספק אם הוא חל גם על פגים .במאמר הנחתי שהתשובה חיובית ,אך בד בבד הצעתי לבחון אם הפג בגדר
 י’ גרין ,משפט ורפואה ,יחסי חולה – רופא (חושן למשפט ,תשס”ג).27-18 ,
 סעיף  15לחוק זכויות החולה ,תשנ”ו – ( 1996על שלושה חלקיו).
 סעיף  17לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ”ב – .1962
 סעיף (68ב) לחוק הנ”ל.
 ע”א  232/85פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה פד”י מ (.7 ,)1
 ע”א  5587 /93נחמני נ' נחמני ,פד”י מ”ט (.501 ,485 ,)1
 רע”א  3009/02פלונית נ’ פלוני ,פד”י נ”ו ( .894 ,872 )4אין זה המקום להרחיב ,אך למותר לציין כי התערבות בתי המשפט באוטונומיה ההורית נועדה בעיקרה
להגן על הילד וטובתו .העילות בהן יתערב בית המשפט הקבועות בחוק הם :כאשר אין הסכמה בין ההורים בנוגע לאפוטרופסות (סעיפים  25 ,24 ,19לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות) או בהעדר מסוגלות הורית (סעיפים  29 ,28 ,27 ,26לחוק הנ”ל) .כשפקיד הסעד סבור כי יש צורך בטיפול בקטין (סעיף  3לחוק הנוער
(טיפול והשגחה) ,תש”ך –  )1960או כי יש צורך להעמיד ידיד (סעיף  5לחוק הנ”ל) או אפוטרופוס לקטין (סעיף 8ג לחוק הנ”ל) .כמו כן כאשר יש צורך במסירת ילד
לאימוץ (סעיף (12ג) לחוק אימוץ ילדים).
 10אינני נוקט עמדה בשאלה זו בנידון דידן בשאלה זו ,הגם שיש מקום לדעתי לבחון את ההסדר הקבוע בחוק כמו גם את היחס בין חוק החולה הנוטה למות לחוק
זכויות החולה.
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תגובות קוראים

“אדם” הכשיר לזכויות וחובות 11.אין ספק שהיכולות הרפואיות השתכללו בקצב מדהים ,אך האם לידתו של פג במשקל 600-500
גרם המוכנס מיד לאינקובאטור (הממלא את תפקיד הרחם) הסתיימה עם צאתו לאויר העולם ,או שמא ראוי לבחון את תקפותה
של הגדרת גמר הלידה? עו”ד טיכו מניחה כי גמר לידתו של הפג היא בצאתו לאויר העולם ,ולכן אפוטרופסות ההורים משתרעת גם
על הפג .לשאלה זו חסרה התייחסותה של עו”ד טיכו וחבל.
ולבסוף ,נניח כי עו”ד טיכו צודקת בקביעתה כי הסמכות בידי ההורים ,האם האוטונומיה שלהם להחליט על גורל הפג (בהנחה
כי יש הסכמה ביניהם) עדיפה על האוטונומיה של הרופא? כלום לשיקול הדעת הרפואי אין משקל בהחלטה? האם מצפונו
הרפואי וסולם ערכיו של הרופא אינם ראויים להתייחסות? תשובתה של עו”ד טיכו היא כי ההורים הם שיצטרכו להתמודד
עם המשמעות המעשית של ההחלטה ליתן טיפול ולכן יש לתת להם את הכוח להכריע .בכל הכבוד הראוי ההיפך הוא הנכון,
דווקא משום שההורים הם שישאו בתוצאות החלטתם עלול “שיקול זר” ,תת מודע ,להכתיב את החלטתם .האם מוצדק במצב
הנפשי הקשה בו הם נתונים סמוך לאחר הלידה לדרוש מהם הכרעה אנושית ,ערכית ומוסרית כה כבדה? האם מוצדק להטיל
עליהם את ההכרעה בשאלות של חיים ומוות?
הותרת סמכות ההחלטה בדבר מתן או הימנעות מטיפול בפג ,טומנת בחובה גם סבך בעיות נוספות – הן משפטיות והן – או
כתוצאה מהן – בעיות רגשיות אצל ההורים .מוכרת השאלה הבלתי פתורה בדבר זכותו של ילד שנולד במום גנטי לתבוע את
הוריו על הולדה בעוולה .שאלה אפשרית מסוג זה קשה עוד יותר ביחס לפג ,שהטיפול הרפואי בו כרוך בסיכוני נכות שתיוותר
לכל החיים .כיצד יתייחס המשפט לתביעה של פג שאומנם שרד ,אך נותר עיוור בגלל הטיפול עליו החליטו (עמדו על) ההורים,
טיפול שהותיר אותו בעל מום לכל ימי חייו .ומה עלולה להיות תגובתם הנפשית של הורים לתביעה כזאת.
אשר על כן ,דומני כי ועדת האתיקה כגורם אובייקטיבי ,אשר כל אחד מחבריה מומחה בתחומו ,וכולם מייצגים דיסציפלינות
שונות ,תשקול בכובד ראש ,ולאחר שתשמע את ההורים והרופא ,את מכלול השיקולים ותתחשב באינטרסים של כל
המעורבים בהחלטה הקשה.
מכל מקום יישר כוחה של עו”ד טיכו על הערותיה המעניינות ,וכן לידידי העורך פרופ’ סהר אשר אפשרו לחדד את הדילמה.

 11סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
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חידושי פסיקה

החלת דוקטרינות ראייתיות חדשות בפסיקת בתי המשפט בתביעות רשלנות רפואית
עו”ד יונתן דייויס

במדור חידושי פסיקה נביא מקבץ של פסקי דין שהמכנה
המשותף הוא הוכחת אחריות וקשר סיבתי בתביעות
רשלנות רפואית באמצעות דוקטרינות ראייתיות
שהתפתחו בשנים האחרונות בפסיקת בתי המשפט.

קבילות דו”ח ועדת בדיקה לפי חוק זכויות
החולה והגשתה כתחליף לחוות דעת מומחה
בתביעת רשלנות רפואית
רע”א  7731/04מדינת ישראל נ’ עיזבון המנוחה אביטל
הלפרין ז”ל (פסק דין מיום  21/6/07השופט א’ גרוניס)
מושכלות יסוד בדיני ראיות שלא ניתן להגיש מסמך בלי
לחקור את עורך המסמך אלא אם הצדדים הסכימו על
הגשת המסמך ללא חקירה נגדית.
סעיף  21לחוק זכויות החולה תשנ”ו 1996-מורה
על הקמת ועדת בדיקה ובקשה לבחינת אירוע חריג
שבטיפול רפואי .במקרה הנדון הוקמה ועדת בדיקה
לבירור הנסיבות הנוגעות לניתוח קיצור קיבה שביצע
המשיב מס’ ( 2ד”ר משה דודאי) שבעקבותיו נפטרה
המנוחה.
הועדה מצאה כי נמצאו ליקויים ברישומים הרפואיים
שערך המשיב ,וחברי הועדה חתמו את הדוח בהמלצה על
נקיטת צעדים משמעתיים נגד הרופא .כן המליצה הועדה
על פתיחת חקירה בעניין חשד כי המשיב פעל לשיבוש
עבודתה של הועדה באמצעות הגשת חוות הדעת שאינן
אותנטיות והשפעה על עדים.
העיזבון אשר תבע בשמה של המנוחה ביקש להגיש את
דוח ועדת הבדיקה כראייה ,ולזמן את פרופ’ איתן שילוני
יו”ר הועדה למתן עדות .בית המשפט התיר את הזמנת
יו”ר הועדה לעדות וזאת בניגוד לכלל שאין להזמין לעדות
את חברי ועדה ציבורית שהוקמה על פי דין.
בית המשפט העליון (השופט גרוניס) ניתח את הסוגיה
המשפטית ,והציב שתי שאלות ,האחת אם יש לקבל
את דו”ח ועדת הבדיקה כראייה קבילה ,והשנייה אם
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ניתן להעיד את יו”ר ועדת הבדיקה על הדו”ח על מנת
שתשמש חוות דעת מטעם הצד המעונין.
בית המשפט קובע כי דוח ועדת הבדיקה מהווה עדות
שמיעה היות וחברי הועדה אינם יודעים את העובדות
והנתונים מידיעה אישית .בצד הקביעות העובדתיות
ניצבות מסקנות ,למשל ,אמירה בדוח כי על פי אמות
המידה הרפואיות לא היה מקום למתן הטיפול המסוים.
אין ספק כי קביעה כזו מהווה עדות סברה מותרת כאשר
היא באה מפיו של עד מומחה בגדר חוות דעת המוגשת
לבית המשפט או שעה שהוא אומר את הדברים על דוכן
העדים שעה שהוא חשוף לחקירה נגדית בעקבות אזהרה
בדבר העונשים הקבועים בחוק בשל עדות שקר.
בפרשת לילי חן (רע”א  4708/03לילי חן נ’ מדינת ישראל
(פס”ד מיום  ))7/11/05הנ”ל הגישו עיזבון המנוח תביעה
רשלנות רפואית נגד מדינת ישראל בה תבעו פיצויים
בגין מות המנוח .לשם הוכחת התביעה עתרו התובעים
לבימ”ש השלום שיורה למשרד הבריאות לחשוף את
פרוטוקול דיוני הועדה על מנת שיוכל לעשות בה שימוש
במקום חוות דעת רפואית בתביעת הרשלנות הרפואית.
המדינה ,שהייתה גם החוקרת (משרד הבריאות) וגם
הנתבעת (כבעלת בי”ח שיבא) התנגדה לבקשה בטענת
חיסיון.
בית המשפט העליון (השופט עדיאל) נזקק לשאלה מתי
יש להטיל חיסיון על גילוי פרוטוקול של דו”ח ועדת
הבדיקה בין יתר מן הטעמים שביה”ש מונה מדוע אין
לאפשר גילוי של פרוטוקול הדו”ח על מנת שלא ישמש
במקום חוות דעת מונה ביה”מ את הטעמים של שמירה
על ערך שמו הטוב של הרופא וכן השיקול של קידום
הרפואה והפקת לקחים .לעומת זאת בפרשת עזבון
הלפרין ז”ל הנ”ל נדונו אותם שיקולים אך המסקנה
הייתה הפוכה .
סע’ ( 21ג) לחוק זכויות קובע כי פרוטוקול דיוניה של
ועדת בדיקה יימסר רק למי שמונה הועדה ולמנכ”ל.
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על פי סע’ ( 21ד’) לחוק רשאי בית המשפט להורות על
מסירת הפרוטוקול למטפל אם מצא כי הצורך בגילויו
לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותו (ר’
רע”א  4708/03לילי חן נ’ מדינת ישראל (טרם פורסם)
.)7/11/05
בצד ועדת בדיקה מאפשר החוק מינוי “ועדת בקרה
ואיכות” (סעיף  22לחוק) ,שתכליתה שיפור איכות
הטיפול הרפואי .לעניין קבילות הדוח של ועדת בקרה
ואיכות ,ובכל הנוגע לחיסיון הדוח מורה סעיף  22כי
הדוח יהיה חסוי ,ואף לא ישמש כראייה בכל הליך משפטי
(לשאלה מהם הקריטריונים להקמת ועדת בדיקה ראו
בג”ץ  3346/03עו”ד אביעד נ’ שר הבריאות (לא פורסם)
.)5/4/05
ברע”א  4384/90ואתורי נ’ בית חולים לניאדו פד נא ()2
 )1997( 171התעוררה שאלה אם ניתן להגיש כראייה,
במסגרת תביעה לרשלנות רפואית ,דו”ח של ועדת בדיקה
שמונתה על ידי משרד הבריאות .באותו מקרה מדובר
היה בבית חולים פרטי ולא ממשלתי ,וביה”מ העליון
החליט כי יש מקום לקבל את הדוח לאחר שהמומחים
הרפואיים שנתנו חוות דעת מטעם בעלי הדין הסתמכו
על דוח הבדיקה.
במקרה הנדון נקבעו ממצאים שבעובדה ,למשל האמירה
שהמשיב לא הסביר למנותחים את הסיכויים והסיכונים
בניתוח ,והן מסקנות שבמומחיות כגון הקביעות
שהמנוחה לא הייתה צריכה לעבור כלל ניתוח על פי
אמות המידה הרפואיות.
בית המשפט מציין כי הפסיקה עברה תוך זמן קצר יחסית
ממצב בו קבילות הדוח תלויה בקיום תנאים מתאימים
עד לנקודה בה דוח ועדת הבדיקה קביל כמות שהוא
בלא תלות בקיומה של הוצאה שילוחית( .רע”א 432/83
מדינת ישראל נ’ עיזבון סילוורמן ז”ל פד לז (282 )4
( )1983או בהסכמה של מושא הבדיקה( ,כגון בפרשת
ואתורי בו בית החולים שיתף פעולה עם ועדת הבדיקה
ומסר לידיה את הרשומות).
ראוי לציין כי במקרים אחרים לא מותרת הגשת דוח
של ועדת בדיקה כראייה כדבר מובן מאליו בין היתר מן
הטעם שלא ניתן לחקור את חברי הועדות .כך למשל לא
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התיר בית המשפט ברע”א  2750/94עציוני ובניו בע”מ
נ’ אלי (לא פורסם) ( ,)7/7/1994וברע”א 7474/00
עיריית תל אביב נ’ המוסד לביטוח לאומי פד נו (193 )2
( ,)2001להגיש את ההחלטות של ועדות רפואיות של
המוסד לביטוח לאומי .כך גם בהליך המתנהל על פי חוק
הפלת”ד ,נאסר על הצדדים להמציא חוות דעת למומחה,
איסור זה הוא מן הדין (תקנה  8לתקנות הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים (מומחים) התשמ”ז ,1986 -וחל גם על
קביעותיהם של ועדות רפואיות של המוסד לביטוח
לאומי והוא נמשך והולך גם בשלבים שבאים לאחר
הגשת חוות הדעת של המומחה (ר’ רע”א  1422/01ציון
חב’ לביטוח בע”מ נ’ ג’האן עבד אל רחמן פד נה (,153 )4
רע”א  358/02פרץ נ’ כלל חב’ לביטוח בע”מ (לא פורסם)
( )25/3/02ולאחרונה רע”א  8597/07אהוד הר נוף נ’
הראל חב’ לביטוח בע”מ (החלטה מיום .)19/11/07
הגשת הדו”ח במקום חוות דעת בתביעת רשלנות
רפואית בכפוף לחקירה נגדית של יו”ר הועדה
ברע”א  4708/03לילי חן נ’ מדינת ישראל (טרם
פורסם) ( )7/11/05ביקש התובע להסתמך על דוח
ועדת הבדיקה כתחליף לחוות דעת של מומחה בתביעת
רשלנות רפואית .בית המשפט העליון קבע באותו מקרה
כי אין מקום להתיר הגשת דוח הבדיקה על מנת שיבוא
במקום חוות דעת מומחה רפואי כמצות תקנות סדר
הדין האזרחי תשמ”ד.1984-
בפרשה זו דן ביה”מ בהשלכות של הגשת דוח החקירה
ומציין בין היתר את היתרון שיש לצדדים (בהתאם
לממצאי הדוח) אם ייחקר יו”ר הועדה על הדוח .בית
המשפט קובע ,שאין מניעה להגיש את הדוח ולהסתמך
עליו בכפוף לחקירת יו”ר הועדה .בית המשפט ייתן
לדו”ח את המשקל הראוי כראייה הבאה בנוסף לחוות
דעת המומחה הרפואי ,כלומר כראייה בין יתר הראיות
שבאו לפני בית המשפט.
בית המשפט הופך למעשה את הלכת לילי חן וקובע כי
דוח ועדת הבדיקה עשוי לשמש כראייה בת משקל בין
לחובות נתבע ובין לזכותו ,בגדרה של תביעה לרשלנות
רפואית ,וזאת אף אם לא הוגשה חוות דעת מטעם צד,
כאשר למשל מוכיח בעל הדין שמסיבות שונות לא הצליח
למצוא רופא או מומחה אחר שיחווה דעתו.
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לשאלה אם מותר להזמין את יו”ר הועדה להתייצב לחקירה
נגדית על דוח ועדת הבדיקה נקבע ,כי ככל שההליך בפני
הועדה אינו שיפוטי טהור (בוועדה לא יושבים משפטנים)
והוא נושא אופי של מומחיות ברפואה יש הצדקה גדולה
יותר להתיר חקירה נגדית של חבר ועדה ,במיוחד
כאשר הפוטנציאל הראיתי של הדוח הוא משמעותי.
השופטת פרוקצ’יה מצטרפת לדעתו של השופט גרוניס,
וקובעת שגישה זו משתלבת עם התפיסה המשפטית
הנוהגת המרחיבה את היקף קבילותן של ראיות במשפט
לצורך ירידה לחקר האמת .דוח ועדת בדיקה יכול
להיות בעל ערך ומשקל ראייתי רב בדרך לבחינת שאלת
האחריות של רופא בהליך משפטי המנוהל בעניינו.
ייחוס המשקל הראייתי המלא לראייה כזו ,מחייב מתן
אפשרות להעמיד את עורכי הדוח במבחן ביקורת חקירה
הנגדית כדי לבחון את מידת הביסוס של מסקנותיהם,
פוטנציאל הפגיעה של דוח בדיקה ברופא שהתנהלותו
הרפואית עומדת במוקד ביקורתה של הועדה מצדיק את
זכות הנבדק לחקור את עורכי הדוח חקירה נגדית.

בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת רפואית
מטעם הנתבעים ואחריות מוסדית של המדינה
באי פיקוח על רישוי בי”ח ואי קיום הנחיות
מנכ”ל משרד הבריאות
רע”א  4385/04נוהא פרוך ואח’ נ’ בית החולים מקאסד
(פס”ד מיום )21/8/07
המערערת הייתה במעקב הריון אצל רופא נשים ד”ר
שהין ,אשר הפנה אותה לטיפול בביה”ח מקאסד שם
אושפזה וניתן לה טיפול תרופתי שבעקבותיו ילדה
התובעת רביעייה בלידה מוקדמת .שניים מהיילודים
נפטרו .הוכח ,שהנחיות משרד הבריאות מורות על ביצוע
דילול עוברים כדי להעניק סיכוי לעוברים שיוותרו חיים.
אין מחלוקת כי בית החולים לא פעל בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
במהלך ניהול המשפט תמך בית החולים הנתבע ,את
הגנתו בחוות דעת רפואית של המומחה פרופ’ שנקר.
ברשימת המסמכים שהוזכרו בחוות הדעת הוזכר מכתב
ממנהל ביה”ח .המומחה נדרש להיחקר על המכתב ,ונטען
כי המכתב הוא התכתבות פנימית וחל עליו חיסיון.

 142׀

בית המשפט המחוזי (השופט עוני חבש) קיבל את טענת
החיסיון לאחר שעיין במסמך .בית המשפט העליון קבע
כי יש להחזיר את הדיון לביה”מ המחוזי לאחר שקבע,
שאפילו המסמך היה חסוי ,הרי שהחיסיון הזה הוסר
לאחר שנמסר למומחה הרפואי וזה נדרש אליו בחוות
דעתו אשר הוגשה לבית המשפט על מנת להסתמך עליה.
נוסיף ,שמשעה שעמד המסמך לחקירה נגדית הרי על
עושה חוות הדעת לחשוף מהן המקורות עליהם הסתמך
בחוות הדעת.
התובעת הגישה תביעה נגד בית החולים מקאסד והמדינה
בעילות של רשלנות והפרת חובה חקוקה .נגד המדינה
נטען כי הצוות הרפואי במקאסד לא היה מיומן ומורשה
בישראל ונטען להפרת חובת הזהירות של המדינה כלפי
מקבלי הטיפול הרפואי (ללא קשר לרשלנות בית החולים
מקאסד) ,וכן בהפרה של חובת הפיקוח של משרד
הבריאות על מקאסד ,בכך שלא הקפיד על הפצת חוזרי
מנכ”ל משרד הבריאות לעניין אופן הטיפול הרפואי
בניגוד לחוק זכויות החולה תשנ”ו – .1996
כידוע בית החולים מקאסד נמצא במזרח ירושלים
אשר סופחה רשמית למדינת ישראל ,ועל כן אין חולק
כי משרד הבריאות חב בחובת פיקוח על בית החולים,
אלא שהמציאות היא שבית החולים אינו דואג לרישוי
הרופאים ,שרובם ככולם אינם תושבי מדינת ישראל
וממילא אינו מפיץ את חוזרי מנכ”ל משרד הבריאות.
בית המשפט המחוזי נזקק לשאלה אם המדינה התרשלה
בפיקוח על בית החולים .לאחר שקיבל את הסברי
המדינה בעניין בעיות הרישוי של בית החולים מקאסד,
והעדר יכולת פיקוח מעשית של משרד הבריאות על בית
החולים ורופאיו מחק את התביעה ומכאן הערעור.
בית המשפט העליון (מפי כב’ השופט רובינשטיין) פירט
בפסק הדין את הבעייתיות של פיקוח המדינה על אורגן
שצריך להיות מפוקח מבחינה מנהלית ,אך מנוע לעשות
כן בשל חוסר מרות של הגוף המפוקח .לפיכך קבע ,כי
משלא נמצאה רשלנות קונקרטית של המדינה מעבר
לחוסר הפיקוח המנהלי ,פטר את המדינה מאחריות
מוסדית .בית המשפט נזקק למבחנים שקבע בית
המשפט העליון בע”א  10078/03שתיל נ’ מדינת ישראל
שצמצמו את האחריות המוסדית שחלה על המדינה
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בפיקוח על האורגנים .במאמר מוסגר נציין כי לא ניתן
להתעלם מההתפתלות של ביה”מ בפסק הדין ,בכך שהוא
מבחין בין האחריות המוסדית של המדינה כגורם מפקח
במסגרת דיני המשפט המינהלי ובין אחריות המדינה על
פי חובת הפיקוח בהתאם לדיני הנזיקין.
התוצאה היא כי למעט מקרים בודדים מוסד האחריות
המוסדית טרם הוכר במדינת ישראל.

שאלת היקף חובת היידוע והקשר הסיבתי
בתביעה המבוססת על עילה של העדר הסכמה
מדעת לפי חוק זכויות החולה
א’  718/06אליהו סתחי נ’ מדינת ישראל (פס”ד מיום
)30/10/07
המערער אובחן כסובל מהפרעה בתפקוד בידו הימנית
כתוצאה מתסמונת התעלה הקרפלית ( )CTSאשר גרמה
לו לכאבים ולחוסר תחושה באצבעות כף היד .הומלץ לו
לעבור ניתוח שלאחריו סבל מתסמונת  RSDאשר פגעה
בו בתפקוד היד .לטענת התובע לא הוסברו לו הסיכויים
והסיכונים של הניתוח ואף לא את השלכות תסמונת
.RSD
בית המשפט המחוזי בחיפה (הנשיאה גלאור) דחה את
התביעה לאחר שמינה מומחה מטעמו ,ד”ר צינמן ,ששלל
קשר סיבתי בין הנכות ממנו סובל התובע ותסמונת
.RSD
ביה”מ העליון (מפי השופט ע’ ג’ובראן) קבע כי היקף
חובת היידוע אינו יכול להיות מוחלט .יש אומנם להימנע
מפגיעה באוטונומיה ,אך לא ניתן לדרוש מהרופא להסביר
את כל ההשלכות שעשויות להיות להליך הרפואי נדירות
ככל שיהיו .את היקף חובת היידוע יש לבחון לפי נסיבות
המקרה .ככל שמדובר בביצוע הליך רפואי “אלקטיבי”
אשר אינו מיועד למנוע סכנה מיידית ,ואשר ניתן לדחותו
ללא קושי היקפה של חובת היידוע יהיה רחב יותר.
לפיכך ,העובדה שהמערער לא יודע בטרם ההליך שבוצע
בו בדבר האפשרות להתפתחות  RSDאינה מהווה
התרשלות של רופאי המשיבה.
לעניין הקשר הסיבתי נקבע כי לצורך בחינת שאלת
הסיבתיות בעוולה של העדר הסכמה מדעת על ביה”מ
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להידרש לבחינת השאלה ,האם מטופל סביר היה מסרב
להליך שבוצע באם היה מיודע בכל העובדות הרלבנטיות
לאור הנסיבות שהתקיימו מעבר לביצוע ההליך?
בבחינה זו יש לקחת בחשבון את נסיבותיו הסובייקטיביות
של המטופל המסוים בו בוצע הטיפול הרפואי.
מכיוון שמדובר בבחינת מעשה הנעשית בדיעבד ,כאשר
על פי רוב קיים קושי משמעותי לשער את הדרך בה היה
המטופל מכריע לו מלכתחילה היה נחשף לכל המידע
הרלבנטי ,יש צורך בפנייה לאמת מידה אובייקטיבית של
המטופל הסביר.
בית המשפט קובע כי גם בשאלת הקשר הסיבתי לא
מצא מקום לשנות מקביעתו של ביה”מ המחוזי ,לפיה
לא הוכח הקשר הסיבתי הן אי יידועו של המערער בדבר
הסיכון להתפתחות ה RSD -לבין היווצרות הנזק לו הוא
טוען.
מעניין לציין כי ביה”מ לא מזכיר את פסק הדין בעניין
ואתורי (ע”א  4384/90ואתורי נ’ בית חולים לניאדו פד
נא ( ))1997( 171 )2אשר דן בסוגיה ומהווה את אבן
הפינה לבחינת שאלת הקשר הסיבתי בעילה של העדר
הסכמה מדעת ,אלא שנסיבותיו נדונו לפני כניסתו ותוקף
של חוק זכויות החולה תשנ”ו.1996 -

אחריות בנזיקין של חולה נפש
רע”א 1272/05 -גד כרמי נ’ דניאל סבג ,תק-על 2007
(3206 (2007) ,)4
ביום  1.10.99יצאו המערער ,בת זוגו ,ובתם ,תינוקת
כבת עשרה חודשים ,לבלות בגן הציבורי הסמוך לביתם.
המערער נכנס להתקף אמוק ,שלף המערער סכין וחתך
חתכים עמוקים בצווארו ,בבטנו ובידיו של ילד בגיל ,8
והמשיך ושיסף את גרונה של בתו התינוקת ,שמתה מיד.
במישור הפלילי הוגש כנגד המערער כתב אישום באשמת
רצח ונסיון לרצח .לאחר שקיבל מספר חוות דעת
פסיכיאטריות ,קבע בית המשפט המחוזי כי המערער
ביצע את המעשים שיוחסו לו בכתב אישום ,אך שאינו
בר עונשין בשל מחלת נפש ממנה סבל ,והוא ממשיך
לסבול ממנה גם לעת המשפט .בית המשפט הורה על
אשפוז המערער במחלקה סגורה בבית חולים לחולי נפש.
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לאחר סיום ההליך הפלילי הגיש המשיב תביעת נזיקין
אזרחית נגד המערער .ביום  5.1.01קיבל בית משפט
השלום (השופט סוקול) את התביעה ,וחייב את המערער
לשלם למשיב  ₪ 302,940בפסק דין מפורט סקר השופט
סוקול את סוגיית אחריותם בנזיקין של חולי נפש .בית
המשפט התייחס לכך שהמחוקק לא קבע בפקודת
הנזיקין סייג לאחריות בנוסח סייג “אי שפיות הדעת”
הקבוע בסעיף 34ח לחוק העונשין ,תשל"ז  ,1977 -אך
סבר שאין לראות בכך הסדר שלילי .לאחר שבחן את
התכליות השונות שביסוד דיני הנזיקין קבע השופט
סוקול “המסקנה מכל האמור הינה כי ככלל אין במחלת
נפש של המזיק כדי להעניק לו הגנה מפני אחריות
בנזיקין” ,ולפיכך פנה לבחון האם מחלתו של המערער
דנן שוללת אחריות נזיקית בעוולת התקיפה (סעיף
 23לפקודת הנזיקין (נוסח חדש)) ,שהיא הרלבנטית
בענייננו ,ובה קיים יסוד נפשי ייחודי “ -במתכוון”.
מניתוח פסק הדין הפלילי הסיק בית משפט השלום
כי “התובע פעל מתוך כוונה ,רצון ויכולת להימנע
מביצוע המעשה” ,ולפיכך קבע כי חרף מחלת הנפש
ממנה סבל בעת המעשה ,גיבש המערער את כל יסודות
העוולה ,לרבות דרישת הכוונה  -ולכן חייבו בפיצויים.
בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי ,נדחה הערעור
ברוב דעות ,אם כי בית המשפט המחוזי הפך את קביעתו
העובדתית של בית משפט השלום ,וקבע כי פסק הדין
הפלילי נסמך גם על החלופה השניה הקבועה בסעיף 34ח
לחוק העונשין ,קרי ,נאשם שהוא “חסר יכולת של ממש...
להימנע מעשיית המעשה”.
השופט עמית קבע“ :לדעתי ,ניתן להסיק מהחלטת בית
המשפט המחוזי את המסקנה ההפוכה ,ולפיה התכוון
בית המשפט המחוזי לייחס למערער העדר רצייה.
למיצער ,אין לדעת לאיזו חלופה נתכוון בית המשפט
המחוזי ...כיון שכך ,הרי שפסק דינו של בית המשפט
קמא ,ככל שהוא מתבסס על פרשנותו את החלטת בית
המשפט המחוזי ,אינו יכול לעמוד( ” .בהמשך התייחס
השופט עמית להתנהגות המערער כאל “אוטומטיזם
שולל רצייה( ” .השופטת וילנר הכריעה“ :בקביעת היסוד
הנפשי של המערער בעת ביצוע המעשה ,חולקת אני על
עמדתו של בית המשפט קמא ומצטרפת אני לדעתו של
השופט עמית”.לשיטתה שני “הצדדים הסכימו כי בעת
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ביצוע המעשה ,היה המערער חסר יכולת של ממש להמנע
מעשיית המעשה” ובהמשך “קביעת בית משפט קמא
לפיה ,בית המשפט המחוזי נמנע מלקבוע שהמערער לא
יכול היה להימנע מהפגיעה במשיב בשל מחלת הנפש,
אינה מתיישבת עם החלטת בית המשפט המחוזי” השופט
אלרון לא הכריע מפורשות בסוגיית מצבו הנפשי של
המערער ,אך העיר כי “על פניו קביעת בית המשפט קמא
במקרה דנן כי המערער פעל ‘מתוך כוונה ,רצון ויכולת
להימנע מביצוע המעשה’ הינה בעייתית וקשה לקבלה”
נמצא כי בית המשפט המחוזי שינה מקביעתו של בית
משפט השלום באשר לפירוש פסק דינו של בית המשפט
המחוזי בהליך הפלילי ,וקבע כי המערער לא רק שהיה
“חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה או את
הפסול שבמעשהו” ,אלא גם “חסר יכולת של ממש...
להימנע מעשיית המעשה” .ניתן להשוות זאת  -בתוספת
המונח “להבדיל”  -להחלת עוולת התקיפה על פעולתו
של רופא אף שכוונתו היתה לרפא ולא לגרום נזק .האדם
מן היישוב אינו רואה רופא כ”תוקף”; הרופא אינו מתכוון
לתקוף  -הוא מתכוון לרפא; אך ככל שפעל בלא שקיבל את
הסכמת החולה ,הרי הוא תוקף  -על אף כוונתו החיובית (ראו
ע”א  67/66בר-חי נ’ שטיינר ,פס”ד נ(( 232 ,230 )3השופט
בנימין כהן); ד”ר ע’ אזר  -ד”ר א’ נירנברג ,רשלנות רפואית
(מה’  ;217 ,)2ת”א (י-ם ) 653/94ארבל נ’ שערי צדק (לא
פורסם)) .מבחינת דיני הנזיקין כל מגע שלא בהסכמה
בהקשר דנא נחשב תקיפה .בניסוחו של זקן השופטים
הולט בפסק דין משנת “The least touching of 1704
 "another in anger is a batteryראו גם ע”א 360/64
אבוטבול נ’ קליגר ,פ”ד יט( - 469 ,429 )1השופט ,כתארו
אז ,זילברג).
בית המשפט העליון (השופטים רובינשטיין ,נאור וארבל
דחו את הערעור אך נזקקו לשאלה האם מחלת נפש
מהוה הגנה בנזיקין  ,ולשאלת המשמעות המשפטית
שעה שדנים בסוגיית תחולתן של הגנות .ברי כי אילו היה
המערער מבצע את המעשה “בסבירות כדי להגן על עצמו
או על זולתו מפני פגיעה בחיים” (סעיף  )1(24לפקודה)
היתה בידו הגנה טובה .הפסיקה גם הכירה בכך שהעדר
הגנות מסוימות בפקודת הנזיקין אינו מהוה הסדר
שלילי ,ומסיבה זו  -היפותטית  -אילו היה המערער מעלה
טענה אחרת של צורך היה זוכה להגנה מפני התביעה
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(ע”א  187/52הלפרין נ’ ראש העיר תל אביב ,פ”ד ח,
 ;219ע”פ  2/73סלע נ’ מדינת ישראל ,פ”ד כח(371). ,)2
האם טענת המערער שמעשהו נעשה בגלל מחלת נפש
מהוה אף היא טענת הגנה ? השופט רובנשטיין מנתח
את הסוגיה מכל היבטיה ולבסוף מגיע למסקנה כי בעוד
אשר אי שפיות (כמשמעה בחוק העונשין) אינה מהוה
הגנה בדיני הנזיקין ,הנה אי שליטה בתנועות הגוף מהוה
הגנה; זאת ,בין אם מקורה במחלת נפש ,במחלת גוף או
בכפיה גופנית על ידי אחר  .. .אם כי קיימות גם גישות
המבקשות להטיל אחריות נזיקית על חולי נפש ,ואפילו
גישות שאינן מעניקות משקל משמעותי לאשם ,סוברות
כי אין זה יעיל או הוגן להטיל אחריות על מי שלא היה
יכול לנקוט בצעדים כלשהם לקידום פני הרעה .ולאידך
גיסא ,ראוי ,יעיל ומוצדק ,להטיל אחריות במקרים בהם
ניתן היה לנקוט צעדי זהירות מקדימים .הבחנה זו מקרבת
את הסוגיה לעוולת הרשלנות הקלאסית ,וניתן ליישמה
ביחס לגורמים החבים חובת זהירות ביחס לחולה הנפש.
לבסוף קבע כי ראוי והוגן לאמץ את ההנחה “כי מטרתם
של דיני הנזיקין היא מתן תרופה לניזוק על הנזק שסבל,
ומטרת דיני הפיצויים היא ,על כן ,שלילת התוצאה של
מעשה הנזיקין” (א’ ברק“ ,הערכת הפיצויים בנזקי גוף”,
עיוני משפט ט (תשמ”ג)  .)248 ,243תכלית זו ,ועקרון
ההגינות שביסודה ,מביאים למסקנה האמורה כי רק
העדר שליטה על תנועות הגוף ,יהיה מקורה אשר יהא,
מהוה הגנה בנזיקין .במקרה שלפנינו אין המערער חוסה
תחת כנפיה של הגדרה זו ,ולכן יש להותיר את פסק דינו
של בית המשפט המחוזי על כנו.

שאלת הקשר הסיבתי בין חשיפה לרעלנים
במעבדת שיניים ומחלת ריאות שהותירה נזק
לתובעת
ת.א (ת”א)  2140/99דראי נירית נ’ הכתר מעבדת
שיניים (השופט ישעיה) (פסק דין מיום )4/11/07
במהלך עבודתה כטכנאית שיניים לקתה ,התובעת
במחלה ריאתית מסוג בריליוזיס ,כתוצאה מחשיפתה
למתכת מסוג בריליום והיא הגישה תביעה לפיצויים בגין
הנזקים הגופניים שנגרמו לה כתוצאה ממחלתה בעילת
רשלנות והן בעילת הפרת חובה חקוקה.
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ביהמ”ש קבע כממצא עובדתי כי התובעת נחשפה
לבריליום שהיה מצוי ,במתכות המשמשות לייצור שיניים
תותבות ,במהלך עבודתה אצל הנתבעים  1-2והן במהלך
עבודתה אצל הנתבע  .3חשיפה זו היא שגרמה ,כפי
שנקבע על ידי המומחה מטעם ביהמ”ש ,לפרוץ מחלת
הבריליוזיס בה היא לקתה.
בית המשפט קבע כי הנתבעים אחראים למחלה בה לקתה
ולנזקים הגופניים שנגרמו לה כתוצאה ממנה ,על בסיס
העוולה הנזיקית שעניינה הפרת חובה בשל כך שהפרו
את החובה שהוטלה עליהם בתקנות הבטיחות (גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות)
תשנ”ג .1993-תקנות שנועדו להנהיג שיטות עבודה
בטוחות ולהגן על בריאותה ,כעובדת במתכות מסוכנות
מאלה המפורטות בתקנות ,ובריליום בכלל זה.
כמו כן ,ניתן להטיל על הנתבעים אחרית לנזקיה
של התובעת ,מכוח עילת הרשלנות .הנתבעים היו
מודעים לסכנות הגלומות בעבודה או במגע עם
המתכות המסוכנות ,לרבות בריליום ,בהם עשו שימוש
במעבדותיהם .חובה היתה מוטלת עליהם לנקוט בכל
שאר הפעולות והאמצעים המנויים בתקנות הנ”ל.
בנסיבות אלה יש לקבוע כי הנתבעים  2ו 3-הפרו
את חובת הזהירות המוטלת עליהם כמעבידים ,כלפי
התובעת .הן את חובת הזהירות המושגית והן את חובת
הזהירות הקונקרטית .משנמצא כי חשיפתה לבריליום
במהלך עבודתה במעבדות של הנתבעים היא הגורם
והסיבה לפרוץ מחלת התובעת ,הרי שהנתבעים  2 ,1ו-
 3אחראים לפרוץ מחלת הבריליוזיס בגופה של התובעת
ומשכך חייבים הם ,ביחד ולחוד ,לפצותה בגין כל הנזקים
שנגרמו וייגרמו לה כתוצאה ממנה.
ביהמ”ש לא מצא לנכון לייחס לתובעת אשם תורם.
נקבע לא אחת בפסיקה כי החובה לנקוט בכל האמצעים
הדרושים לשמירה על בטחונו ובריאותו של העובד רובצת
כולה על המעביד .חובה זו כוללת בחובה גם פיקוח על
עבודת העובד והדרכתו .אף אם עמדו לרשות התובעת
מסיכות ואמצעי מיגון אחרים (הנחה שנסתרה לפחות
לגבי הנתבעים  ,)1-2עדיין אין עובדה זו פוטרת את
המעבידים ,אשר נמנעו מהדרכתה ו/או מאכיפת החובה
לעבוד עם מסיכה ,מאחריותם ואין היא מטילה אחריות
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כלשהי על התובעת ,אשר הועסקה על ידם כמתמחה –
מתלמדת ובתקופה האחרונה כעובדת מתחילה ,נעדרת
ניסיון ומודעות רצינית לסכנות האורבות לה; כמו כן,
הנסיבות שהוכחו אינן מאפשרות לקבוע כי הפחתת
מינון הסטרואידים (מ 30-מיליגרם ל 25-מיליגרם) ע”י
התובעת הייתה שיטתית ומתמשכת וכי ההפחתה גרמה
להחמרה כל שהיא במצבה הרפואי

דחיית תביעה ברשלנות רפואית נגד הסתדרות
רפואית הדסה בשל עיכוב בלידה שבעטיו נגרם
נזק ליילוד
ת”א (מחוזי ירושלים)  7357/05א.ש .נגד הסתדרות
מדיצינית הדסה (השופט יוסף שפירא) (פס”ד ניתן ב
)29.10.2007
תביעה המייחסת רשלנות רפואית לבית החולים
“הדסה” ,בגין אי טיפול הולם בתובעת  2בשנת  ,1986עת
היתה בהיריון ,עובר ללידת תובעת  ,1לאחר שהתלוננה
על חוסר תחושה של תנועות העובר ,על רקע ממצא של
ריבוי מי שפיר .לטענת התובעים ,כתוצאה מרשלנות
הנתבעת בטיפול שניתן לה ,נולדה התובעת  1עם נכות
קשה ביותר .כיום סובלת הבת מפיגור שכלי ,קשיים
מוטוריים ,אפילפסיה והפרעות פסיכיאטריות .התובעים
טענו להעברת נטל הראיה אל הנתבעת ,הן בגלל חוסר
תיעוד של ביה”ח והן מחמת החלתו של הכלל בדבר
“הדבר מדבר בעדו”.
ביהמ”ש המחוזי דחה את התביעה מהטעמים הבאים:
ההלכה לעניין מבחני הרשלנות של רופא בטיפולו בחולה
איננו מבחן של חכמים לאחר מעשה אלא של הרופא
הממוצע בשעת מעשה ,לפי אמות-המידה המקובלות
באותה התקופה ועל רקע הידע הרפואי שהיה ידוע אותה
עת; לא כל טעות מהווה רשלנות .אי-הצלחתו של ניתוח
או נזק שנגרם בעטיו אינם ,כשלעצמם ,מקימים חזקה או
מסקנה של רשלנות רפואית .גם טעות באבחנה אין בה
בהכרח ראיה בדבר קיומה של רשלנות.
בית המשפט קבע כי ,היעדרם של רישומים הנדרשים
על פי שיגרת הנוהל הרפואי מצביע על אי מילוי חובה
החלה על הרופאים ועל המוסד הרפואי כלפי המטופלים,
ומהווה מחדל רשלני .יחד עם זאת ,נפסק גם כי רק
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במקום בו הרשומות הרפואיות נערכו באופן המלמד
כי הן אינן אמינות ,או כאשר הרשומות חסרות או לא
תקינות ביחס לשאלה אשר בה תלויה המחלוקת ,מוצדק
יהיה להעביר את הנטל .וכי היקף הנטל המועבר נתחם
על פי היקפו של הנזק הראייתי שנגרם.
במקרה דנן,הנתבעת הרימה את נטל הראיה .ביהמ”ש
שוכנע שהצוות טיפל בתובעת כראוי ,ואף אם לא רשם
פעילות לגבי ימים אלה ,לא עלה הדבר לדרגת רשלנות,
ובמיוחד לאור התנהלות בתי החולים באותה התקופה
נשוא האירוע; לאור ההשתהות של כמעט  20שנה בהגשת
התביעה לא זו בלבד שהתובעים לא הוכיחו התרשלות
לגבי יתרת הימים ,אלא שגם לו נטל ההוכחה היה רובץ
עליה ,הרי שהנתבעת הוכיחה באמצעות המומחים והעד
פרופ’ אוהל ,כי לא התרשלה ,וכי הטיפול היה ראוי
ומקצועי; לאור הבדיקות שנעשו לתובעת  2והנתונים
העולים מהרשומות הרפואיות ,לא היה מקום ליילד את
האם במהלך האשפוז .ביהמ”ש קיבל את דעת מומחי
הנתבעת כי הנזק שנגרם לבת ,נגרם באותם ארבעת
הימים שלא חשה בתנועות העובר טרם אשפוזה ומכאן
שאף אם היה מתבצע יילוד מוקדם יותר ,הפגיעה כבר
היתה קיימת.

סיבתיות עמומה בתביעה המבוססת על עילה
של “חיים בעוולה והולדה בעוולה”
ת.א( .י-ם)  7183/05מאיה בן דוד (קטינה) נ’ ד”ר אייל
ענטבי (פסק דין מיום ( 15/11/07השופטת ג .כנפי-
שטייניץ)
בסקירות חידושי הפסיקה בחוברות  32ו 35 -דנו
בסוגיית הוכחת עילת הרשלנות הרפואית במצבים של
חוסר ודאות באשר לעובדות והגורמים לנזק .סוגיה
זו מטרידה את בית המשפט ועתה הגיעה לפתחה של
העילה המכונה “הולדה בעוולה” ייחודה של עוולה זו היא
בכך שהיא קמה לתובע הניזוק בהיותו עובר שאינו כשר
לזכויות וחובות ,והיא נסמכת על התנהגות הוריו לשבט
ולחסד .פרשת מאיה בן דוד מדגישה את הבעייתיות
של הסוגיה ,ומעלה הרהורים לגבי יישום הדוקטרינה
בתביעה שעניינה רשלנות במסירת מידע.
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התובעת נולדה עם תסמונת דאון לאחר שהתגלו קשיים
בהריון במהלכו הומלץ לאם לבצע פעולה של הפחתת
עוברים תוך שהוסברו לה הסיכונים הטמונים בהריון
עד כדי הפלה או לידה מוקדמת .למרות זאת התובעת
הודיעה כי אין היא מעוניינת בהפחתת עוברים.
התובעת האם הייתה במעקב הריון אצל הנתבע אשר
רשם בכרטיס ההיריון את סירובה של האם לבצע
הפחתת עוברים למרות הסיכון .בהמשך ההיריון נתגלו
ממצאים חריגים עליהם חלוקים הצדדים אשר לטענתם
חייבו השלמת בירור גנטי .בתמיכה לטענותיהם צירפו
התובעים חוות דעת מומחה של גניקולוג .לעומת זאת
טענו הנתבעים כי המדיניות המקובלת בביה”ח הדסה
הייתה להימנע מביצוע בדיקת מי שפיר על מנת למנוע
סיכון הקשור לבעיות כרומוזומליות.
המחלוקת העובדתית בתיק נסבה סביב ביקור האישה
אצל הנתבע בה הפנה את התובעת לבדיקות על קול
ובדיקת מי שפיר .במהלך הפגישה טען הנתבע כי העמיד
את האם על הסיכון שבהריון ,אך נמנע מלתעד את
ההסבר שנתן .כמו כן לא נמצא תיעוד להפניית האישה
לבדיקות על קול ובדיקת מי שפיר.
בית המשפט קבע כי הנתבע הפר את חובת הגילוי למסור
לתובעים את המידע המלא ביחס לממצא האולטראסוני
שנתגלה על רקע נתוני הסיכון של התובעת וביחס
לאפשרויות הפתוחות בפניהם ולפיכך התרשל.
בעניין שאלת הקשר הסיבתי התלבט בית המשפט
בשאלה מהו המבחן לקיומו של קשר סיבתי בתביעה
בגין הפרת חובת הגילוי של רופא למטופל.
לאחר דיון בהלכה הפסוקה נתפנה בית המשפט לדון
בשאלה ,אילו נמסר לתובעים המידע על ידי הנתבע,
האם הייתה התובעת מבצעת דיקור מי שפיר ומשלימה
את הבירור הגנטי וכן האם היו התובעים מוכנים להביא
לסיום ההיריון אילו בוצע הדיקור ואובחנה התסמונת?
הנתבעים הסתמכו על סירובה של התובעת לבצע דילול
עוברים כחיזוק לטענתם שממילא לא הייתה מסכימה
להפסיק את ההיריון .לחילופין ,התבססו הנתבעים על
דוקטרינת הסיבתיות העמומה שנקבעה בפרשת עדן
מלול.
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בית המשפט המחוזי (כב’ השופטת שטייניץ -כנפי),
קבע כי בנסיבות בהן לא ניתן בשל התרשלות הנתבעים
לשחזר את עמדתם של התובעים לו נמסר להם כל המידע
הרלבנטי ועל מנת לעשות צדק עם התובעים שמעולם
לא ניתנה להם זכות הבחירה האמיתית בשאלה כה
קרדינלית לגורל משפחתם יש להעדיף מתן פיצוי חלקי
בדרך של הערכת שיעור הסיכויים על פני דחיית התביעה
בהתאם לדוקטרינה של עודף ההסתברויות.
בית המשפט קובע עוד כי ניתן לראות בפיצוי חלקי זה
ביטוי לפגיעה בזכותם לאוטונומיה ולקבלת החלטות
עצמאיות ומושכלות ביחס לטיפול בתובעת .בית המשפט
קבע על דרך האומדנא כי הסיכוי שהתובעים היו בוחרים
לבצע דיקור מי שפיר ,לו ניתן להם המידע הרפואי המלא
מגיע לכדי .20%
בית המשפט שם את הנזק בסכום של  ₪ 4,850,341וקבע
שהנתבעים ישלמו לתובעים פיצויים בשיעור  20%מגובה
הנזק שנקבע לאחר ניכוי תגמולי המל”ל.

היקף חובת הגילוי לביצוע בדיקות לאבחון
מחלות סמויות במעקב ההריון
ת.א( .מחוזי חיפה)  245/04נמרוד גרסטל (קטין ואח’ נ’
ד”ר עודי גל ואח’ (פסק דין מיום  26.6.07השופט יצחק
כהן)
התובע נולד עם נזק מוחי שנגרם עקב וירוס ) ) CMVאותו
נשאה האם בלא שידעה שנדבקה בנגיף במהלך ההריון
ובכל נגרם הנזק לתובע.
התובעים צירפו חוות דעת של רדיולוג (פרופ’ בר זיו),
לפיה אם התובעת היתה מבצעת בדיקות  Torchבשבוע
ה  26להיריון קרוב לודאי ,שהבדיקה היתה מלמדת
שהתובעת נבדקה בוירוס  CMVכפועל יוצא מכך היו
נדרשות בדיקות נוספות לבדיקת העובר.
הנתבעים הרופא המטפל ,קופ”ח מכבי ומדינת ישראל
טענו באמצעות חוות דעת של פרופ’ או נוי שהוא מנהל
המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי במשרד הבריאות ,כי אין
מקום לבצע בדיקת סקר לגילוי הדבקות שקטה בנגיף
ה  CMVלכל הנשים הרות ,גישה המקובלת גם בארה”ב,
אנגליה ואוסטרליה ,אלא במקרים בהם קיימת אינדקציה
המצדיקה זאת כמו מחלת חם בלתי מוסברת להריון.
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ביהמ”ש העדיף את עדויות המומחים מטעם ההגנה,
לפיהן לא ניתן לבצע בדיקת  Torchלגילוי הנגיף לכל
אשה הרה ,והנחיות משרד הבריאות אף לא מורות על
ביצוע הבדיקה בענין שבשגרה ויש הצדקה לעשות זאת
רק אם האישה סובלת ממחלת חום.
ביהמ”ש נזקק לאחריות המדינה באי קביעת הנחיות
המחייבות את הרופאים לגלות לנשים בהריון כי קיימת
אפשרות להידבקות סמויה בנגיף ה CMV-ולטענה
כי לא הנחה רופאים לגלות למטופלות את קיומן של
הבדיקות.
ביהמ”ש קבע לאחר שעיין בראיות כי אין זה נכון
שהגורמים המקצועיים לא היו מודעים לחשש מהדבקות
מהנגיף ,וקבע שלאחר דיונים הוחלט שאין הצדקה
לביצוע בדיקות סינון שגרתיות .בית המשפט קבע כי
כאשר מדובר בשיקול מקצועי גרידא בתחום הרפואה,
טוב יעשה בית המשפט אם ישאיר את הדבר לבעלי
מקצוע .לפיכך נדחתה הטענה שהמדינה התרשלה בכך
שלא הוציאה הנחיות המחייבות את הנשים המצויות
במעקב הריון לבדיקות  Torchתקופתיות במהלך
תקופת ההריון.
לענין רשלנות הנתבעת מס’  1בהימנעות מלשלוח את
התובעת לבדיקה קבע ביה”מ כיי לאור הנחיות הגורמים
המקצועיים במשרד הבריאות ובאיגוד המקצועי ,אין
בהימנעות הנתבעת לייעץ לתובעת לבצע בדיקת Torch
משום רשלנות במסירת מידע על פי ההלכה שנקבעה
בפרשת סידי (ע”א  4960/04ערן סידי נ’ קופ”ח תק-
על  3055 )4( 2005משנקבע כי לא הופרה חובת הגילוי
לא נזקק בית המשפט לשאלת הקשר הסיבתי בין הפרת
החובה והנזק.

תביעה בעילה של חיים בעוולה בשל רשלנות
רפואית של הועדה להפסקת הריון
ת.א (מחוזי חיפה)  2592/02פלוני נ’ מדינת ישראל
(פסק דין של הנשיאה בלהה גילאור מיום )2/12/07
התובע ,יליד  ,5/2/94סובל מקיצור משמעותי באורך
הגפיים ,ולטענת התביעה ממומים נוספים .המום
אובחן בשבוע  21.5להיריון .הרופאים שטפלו באם
סברו שהמום מצדיק את הפסקת ההיריון ושלחו אותה
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לוועדה להפסקת היריון .זו התכנסה כנדרש ,דנה בבקשה
ואישרה אותה .מכיוון שגיל ההיריון עלה על  23שבועות,
משמע העובר היה כבר בר חיות ,ולפיכך ,הפסקת ההריון
מצריכה המתתו האקטיבית של העובר ,לא הסתפקה
הוועדה בהחלטתה שלה ,אף שניתנה כחוק ,אלא
שבהתאם לנוהל שחל בבית החולים בזמנים הרלוונטיים
לתביעה ,העבירה את הבקשה לאישורה של “וועדת על”
שהורכבה משני רופאים ,וזו דחתה את הבקשה ,בהתאם
להחלטת אחד הרופאים וכך נמנעה הפסקת ההיריון.
לטענת התובע ,דחיית הבקשה להפסקת היריון ,למרות
שהבקשה אושרה על ידי הפאנל לו המנדט החוקי ,מהווה
הפרת חובה חקוקה והפרת חובת הזהירות שעובדי בית
החולים חבים כלפיו.
ביהמ”ש המחוזי (הנשיאה בלהה גילאור) קבע שבעקרון
החוק במדינת ישראל אוסר על הפסקת היריון (סעיף
 313לחוק העונשין) ,אלא אם ניתן אישור לפי סעיף 316
לחוק העונשין ,מאת וועדה שמתכנסת לפי סעיף 315
לחוק העונשין .החוק מתעלם מגיל ההיריון וקובע הסדר
כוללני ,קצר וחסר לביצוע הפלות .החוק אינו מטפל
בסיטואציה המיוחדת של הפסקת היריון מאוחרת
לשבוע  ,23שלאור היבטיה הסבוכים הכרוכים בהמתת
העובר ,בהחלט מצריכה שיקול דעת של פורום רחב יותר,
אחראי יותר ומנוסה יותר .הנהלים הפנימיים באשר
לאישור הפסקת היריון מאוחרת שהיו תקפים בשנת
 ,1993נקבעו על מנת להתמודד עם לאקונה זו והם
מהווים פתרון ראוי להתמודדות עם השאלות המורכבות
שמעלה הסוגיה של הפסקת היריון מאוחרת (ראיה לכך
הן ההנחיות שפורסמו שנה מאוחר יותר) – ואין בהם
משום הפרת חובה חקוקה.
עם זאת ,ביהמ”ש הגיע למסקנה שוועדת העל הפרה
בהתנהלותה את חובת הזהירות המוטלת עליה .באופן
עקרוני ,החלטה הבוחנת החלטת וועדה רגילה צריכה
להיות זהירה יותר ,שקולה יותר וקפדנית יותר מן הנוהל
שנקבע בחוק ,והופעל במקרים “רגילים” ופשוטים יותר.
החלטה בידי רופא יחיד ,בכיר ומנוסה ככל שיהיה ,אין בה
כדי להחליף שיקול דעת של הרכב רופאים רחב ומגוון.
בענייננו ,לא דובר בוועדה שמתכנסת באופן פורמאלי
ומסודר .בפועל ,ואולי גם בכוח ,החלטת וועדת העל היא
החלטת פרופ’ כספי ,מבלי שהוא נדרש לדין וחשבון לשום
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גורם נוסף .זאת ועוד ,החלטה כל כך גורלית ,שיש בה
כדי לשנות את חייהם של ההורים מקצה לקצה ,חייבת
להתקבל לאחר שדעתם שלהם נשמעה .הם אלה שיגדלו
את הילד .הם שיתמודדו עם הבעיות הכרוכות בגידולו
של ילד חריג .אמנם ,וועדת העל אינה מכוח חוק העונשין,
המחייב מתן זכות טיעון ,אולם מבחינת סדרי העבודה
ואופן קבלת ההחלטות עליה לפעול ,לכל הפחות ,מכוח
חובת הזהירות המוטלת עליה ,כלפי התובע והוריו.
אמנם ,בסופו של יום ,ובדיעבד ,החלטת פרופ’ כספי
להשאיר את ההיריון היא החלטה סבירה .אלא שהמבחן
לבחינת החלטות רפואיות איננו מבחן של חכמים לאחר
מעשה אלא של הרופא הממוצע בשעת מעשה .החלטה
סבירה לא יכולה להכשיר הליך קבלה פגום ורצוף כשלים.
בדיני הנזיקין ,משמעותה של החלטה שהתקבלה בדרך
רשלנית ובגינה נגרם נזק היא כי יש לפצות בגין הנזק על
מנת להשיג צדק מתקן ולהרתיע מזיקים פוטנציאליים.
בשאלת הערכת הנזק בעילה של “חיים בעוולה” ,ביהמ”ש
מעדיף את עמדת השופטים ברק ו-ש .לוין אשר ניתנה
בפרשת זייצוב .יתרונותיה של גישה זו בכך שהיא מגבשת
את האחריות מבלי להיזקק להשוואה בין מצב של חיים
לבין מצב אי חיים (ולענייננו מבלי להדרש לשאלה האם
טוב לגמד לולי נולד) ,כן גישה זו נמנעת מיצירת הבחנה
מקדימה בין מקרים נדירים לבין מקרים שאינם נדירים,
אלא כל נזק יזכה לפיצוי ,ומידת הנדירות תשפיע על
שיעור הפיצויים .גישה זו מציבה מבחן מקובל וידוע
להערכת הנזק ,ומעניקה לקטין פיצוי ראוי ,המאפשר לו
לחיות במומו .עם זאת ,לקשיים המושגיים השלכה על
גובה הפיצוי .במקרה דנן ,ביהמ”ש מעמיד את הפיצוי
באופן גלובאלי על סך .₪ 750,000

דחיית תביעה בהעדר הוכחה לקשר סיבתי
בין מחלת הפוליו בה לקה התובע והחיסון
המשולש
ת.א( 3212/98 .מחוזי ב”ש) נחום נתנאל שאול נ’ מדינת
ישראל (פסק דין מיום ( 18/10/07השופט ידין טימור)
התובע נולד באוגוסט  1998לאחר היריון תקין בשבוע 34
ובינקותו קיבל  3מתוך  4מנות חיסון בהתאם להוראות
משרד הבריאות.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 37דצמבר 2007

בגיל שנה וחצי לקה במחלת הפוליו שהיא מחלה זיהומית
הנגרמת על ידי נגיף הפוגע במערכת העצבים המרכזית
וגורמת לשיתוק שרירי הגפיים התחתונות באופן
המשאיר נזק בלתי הפיך.
בית המשפט שמע עדויות של מומחים רבים מטעם שני
הצדדים ,ואף מומחים מטעם בית המשפט לגבי הקשר
הסיבתי בין מתן החיסונים בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,והעדיף את חוות הדעת מטעם הנתבעים אשר
שללו קשר סיבתי נוכח היעדר הוכחה לכשל של המערכת
החיסונית או על הצורך לבצע בדיקת נוגדנים.
בית המשפט (כבוד השופט ידין טימור) קבע שהחיסון
שניתן היה החיסון המקובל בעת נתינתו ,ולא מצא
התרשלות בהתנהלות טיפת חלב .הגם שנמצא חסר
ברישום ,קבע ,שאין מדובר בחסר משמעותי אשר גרם
לתובע נזק ראייתי.
בית המשפט דחה גם את הטענה בעניין טיפול רפואי
ללא הסכמה מדעת וזאת בהיעדר הוכחה.
בפסק הדין נתן בית המשפט משקל להתנהלות
התובע אשר לא סייעה לבית המשפט לברר את שאלת
האחריות.
בית המשפט קבע שלא הוכחה אחריות וקשר סיבתי
בין מתן החיסון למחלת הפוליו בה לקה התובע וחייב
את התובעים לשלם את הוצאות הנתבעים ושכ”ט עו”ד
בשיעור  + ₪ 20,000מע”מ.

תביעת נזיקין בגין טיפול כירורגי להסרת כתב
שמש שהתברר מאוחר יותר כגידול סרטני
וחובת הגילוי של מומחה לגלות קיומם של
קשר כלכלי עם בעלי הדין
ת.א( .מחוזי ירושלים)  6424/04משה אהרון נ’ שירותי
בריאות כללית (פסק דין מיום ( )30.10.07השופט משה
דרורי)
התובע פנה לטיפול אצל רופאי עור בקופ”ח אשר אבחנו
אצלו כתם שמש שהוסר ,בדיעבד הסתבר כי מדובר
בגידול סרטני .נטען שאילו היו שולחים הרופאים דגימה
של העור לביוספיה היו מאבחנים את הגידול הסרטני
ומקדימים לו הטיפול.
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במהלך המשפט עלתה סוגיה הנוגעת למעמדו של אחד
המומחים מטעם ההגנה ,פרופ’ אריה אינגבר שהינו מנהל
המחלקה לרפואה עור ומין בבית החולים הדסה עין כרם.
בעדותו של מומחה זה התברר שהוא קשור בקשרי
עבודה עם הנתבעים וקיימים יחסי מרות וכפיפות בינו
ובין רופאי העור הנתבעים ואף קשור עימם כלכלית בכך
שהם מפנים אליו מטופלים.
בית המשפט קובע כי מאחר שלמומחה הרפואי בתביעות
נזיקין מעמד מיוחד ,היה מן הראוי כי המומחה יציג בפני
בית המשפט ,בפתח חוות דעתו את מידת הקשר שיש לו,
אם יש לו לאחד מן הצדדים .כאשר מומחה קשור לאחד
הצדדים ,בכל קשר מכל סוג שהוא ,ולבטח כאשר מדובר
בקשר שיכול להניב רווח כלכלי ,מן הראוי מלכתחילה
שלא למנותו .אם אין מומחה אחר באותו תחום ,כי אז
יש לציין זאת במפורש בחוות הדעת ,כמו כן על עורך
הדין לעדכן את בית המשפט בדבר הזיקה שיש לאותו
מומחה למי מבין הצדדים.
התוצאה המעשית מהפרת חובת הגילוי היא שחוות
הדעת תחשב כסובייקטיבית ובלתי אמינה ,ועל כן ככל
שפרופ’ אינגבר מסר בעדותו מידע או נתונים לחובת
הנתבעים ,הדבר יחייב את הנתבעים .ככל שפרופ’
אינגבר כלל בעדותו דברים כנגד התובע ,אם אין להם
אישוש או תמיכה ממקורות אחרים לא יסתמך ביה”מ
על דברי המומחה.
בית המשפט מציג את עמדת המשפט העברי למעמדו של
עד מומחה וכלל הפסלות למי שהוא נוגע בדבר .המסקנה
העולה מעמדת המשפט העברי היא כי רופא מומחה נאמן
בעדותו כאשר אחד הטעמים לכך הוא רצונו לשמור על
אמינותו ושמו המקצועי ,ואם יש לו תועלת כלכלית
ישירה מן העדות יהיה הוא פסול ורק דברים שאמר
לחובת מי שהוא מעיד מטעמו ,יהיו כשרים ,כמו הודאתו
של בעל הדין.
למותר לציין ,כי כאשר מתבקש מומחה ליתן חוות דעת,
והוא מגלה מן החומר כי יש לו קשרים כלכליים ההופכים
אותו לנוגע בדבר ,כלפי צד זה או אחר של המשפט .מן
הראוי כי ימשוך ידו ,ביוזמתו ,ולא ייתן חוות דעת של
מומחה באותו תיק ,זאת עדיף על פני מצב של הכנת
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חוות דעת וגילוי אותם קשרים במסגרת החקירה הנגדית
כפי שארע במקרה זה.
לגופו של ענין קבע בית המשפט כי הרישומים הרפואיים
לגבי פנייתו של התובע לטיפול רפואי היו לקויים וחסרים
וגרמו נזק ראייתי לתובע ,תוך הפרת נהלי משרד הבריאות
והנחיות קופ”ח בענין ניהול רשומה רפואית המגיעה לכדי
הפרת חובה חקוקה כלפי התובע כמשמעותה בפקודת
הנזיקין.
בית המשפט קובע כי הנתבעים התרשלו באיחור באבחון
הגידול הסרטני אולם בשל הקושי להעריך אם נגרם נזק
כתוצאה מהאיחור באבחון כאשר בסופו של דבר הגידול
הוסר פסק ביה”מ סכומים גלובליים בסך ₪ 300,000
שעיקרן בראש נזק של כאב וסבל.

תביעת נזיקין בגין טיפול להצערת פנים שנכשל
וגרם נזק
ת.א( .שלום חיפה)  8353/04אילנה שוורץ נ’ ד”ר יהודה
אולמן (פסק דין מיום  - 10.10.07השופטת חנה לפין-
הראל)
התובעת פנתה לבי”ח רמב”ם לצורך טיפול להצערת
פנים שנכשל וגרם להיווצרות צלקות וסימנים אחרים
בפניה ובגופה .את הטיפול ביצעה במסגרת המחלקה
לכירורגיה פלסטית בביה”ח רמב”ם בחיפה .הטיפולים
בוצעו במסגרת הרפואה הפרטית והתמורה עבורם
שולמה לקרן מחקרים רמב”ם.
התובעת תמכה את תביעתה בחוות דעת של פרופ’ רפאל
שפיר ,ואילו הנתבעת התגוננה ותמכה טענותיה בחוות
דעת של ד”ר אלמן .בית המשפט מינה את פרופ’ עד-
אל כמומחה מטעם בית המשפט לאור השוני בין חוות
דעת המומחים מטעם הצדדים ,הן לנושא האחריות והן
לנושא שיעור הנזק.
פרופ’ עד-אל ציין בחוות דעתו כי אחד הסיבוכים
של הטיפול שעברה התובעת הוא נזק תרמי של העור
המתבטא בכוויה שתוצאותיה פיגמנטציה של העור אשר
מותירה נכות בשיעור  10%בשל הצלקות בפנים.
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בית המשפט קבע כי התובעת נפגעה כתוצאה מטיפול
ממכשיר אשר הופעל על ידי הנתבעת ,והעביר את נטל
ההוכחה לכתפי הנתבעת על פי הוראות הכלל של “הדבר
מדבר בעדו” משלא הרימו את הנטל להוכיח שלא
התרשלו ,קבע ביה”מ כי הוכח שהנתבעים הפרו את חובת
הזהירות כלפי התובע ברשלנות במסירת מידע.
כמו כן קבע בית המשפט כי על מנת להכריע בשאלת
האחריות ,אין הוא נזקק לחוות דעת של המומחים בתיק.
בית המשפט מצא כי הרישומים שביצע הנתבע לקויים
ואינם משקפים את העובדות שהתרחשו למעשה .כמו
כן קבע ביה”מ שהנתבע הפר את חובת הגילוי כלפי
התובעת בכך שהחתים אותה על טופס הסכמה לניתוח
מבלי להסביר לה את הסיכונים שבטיפול.
ביה”מ קבע אפוא כי הנתבע התרשל וחייב אותו לשלם
לתובעת פיצויים בסך  ₪ 480,000בתוספת שכ”ט עו”ד
והוצאות.

דחיית תביעה לרשלנות רפואית בניתוח כירורגי
בחזה שהסתבך לכדי נזק מוחי
ת.א( .רחובות) אהרון וינוגרד נ’ ד”ר מיכאל פלטי ואח’
(פס”ד מיום  26.7.07השופט הרן פיינשטיין).
התובע הופנה לנתבע לביצוע ניתוח כירורגי בחזה להוצאת
בלוטת לימפה .מהלך הניתוח הסתבך בדימום שהצריך
פתיחת בית החזה דרך עצם החזה חיבור למכונת לב
ותפירת עורק .לאחר מספר ימים שהתברר שלתובע נזק
מוחי שהתבטא בשיתוק חלקי של פלג גוף שמואל.
מחוות הדעת הרפואית שהוגשו לתיק עולה שהסיבוך
של דימום מתרחש ב –  0.3%מהניתוחים לפיכך ,בית
המשפט בירר אם הסיבוך בניתוח מגיע כדי רשלנות
רפואית .בית המשפט שמע עדויות רבות בהן  8מומחים.
תחילה בית המשפט נזקק לטענה בדבר אי מתן הסבר
והפרת חובת הגילוי בטופס ההסכמה לניתוח לארוע
המוחי שהתרחש .לאחר שניתח את העובדות והראיות
הגיע בית המשפט למסקנה כי המדובר בסיכון זעיר (3
פרומיל) ,לכך שלקה באירוע מוחי ) (CVAהמגיע למסקנה
כי אילו היה המנתח מציג את הסיכון בפני התובע לא מן
הנמנע כי זה היה מסכים להנתח על אף הסיכון.
מעבר לכך נקבע כי התובע לא הוכיח את התביעה
לרשלנות במהלך הניתוח ועל כן התביעה נדחתה.
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ביקורת ספרים :ד”ר דורון דינאי ,עו”ד
אליעזר פני-גיל
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בעין
המשפט הלכה ומעשה
הוצאת אוצר המשפט ,התשס”ז2007-
כפי שמציין המחבר במבוא לספרו ,תחום הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,המוסדר בישראל בחוק מיוחד
מאז  ,1975זכה כבר למספר חיבורים משפטיים בספרות
המשפטית העברית (כדוגמאות נציין אנו את ספריהם
של י’ אנגלרד ,מ’ צלטנר ,א’ ריבלין ,וכן ספרים העוסקים
בנושא אגב דיון בנזקי גוף בכלל  -כגון ספרו של ד’
קציר).
המהדורות האחרונות של רוב החיבורים ,שהוזכרו לעיל,
יצאו לאור לפני מספר לא קטן של שנים ומאז טרם
עודכנו .מבחינה זו ,אין ספק כי ספר חדש זה שלפנינו
הינו עדכני יותר מהחיבורים שקדמו לו .ואולם המחבר
מבקש לייחד את חיבורו מן האחרים בכך ,שהוא משלב
את הפן המעשי.
המתכונת שנבחרה להוצאתו לאור של הספר הינה
מתכונת של אוגדן ,המאפשרת את עדכונו בהתאם
לפסיקה ותיקוני חקיקה רלבנטיים כפי שיצטברו מעת
לעת ,אם כי כמובן רק הזמן ילמד עד כמה אכן יקפידו על
הוצאת עדכונים כאלה בתכיפות ובעלויות סבירות.
כמקובל ,חלקו הראשון של הספר עוסק באחריות
ובחבות ,וחלקו השני עוסק בגובה הפיצוי .במסגרת
הדיון באחריות ובחבות עוסק המחבר בייחוד העילה,
הגדרת האירוע המזכה בפיצוי לפי החוק (ובכלל זה דיון
בסוגיות המוכרות של רכב מנועי ,שימוש ברכב ,מטרת
השימוש ברכב) ,הקשר הסיבתי לנזק ,הגבלת זכאותם
של נפגעים ,מקרים מיוחדים ומקרי-גבול .בחלק העוסק
בקביעת הפיצוי אנו מוצאים פרקים העוסקים במנגנון
קביעת הנכות המשמשת כבסיס לפסיקת הפיצוי לנפגע
(מינוי מומחים רפואיים וכל ההוראות הכרוכות במתן
חוות הדעת על ידם ,קביעת נכות לפי דין אחר וסתירתה,
וכיו”ב) ,ולאחר מכן פרקים העוסקים בגובה הפיצוי עצמו:
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אובדן כושר השתכרות ,הלכת השנים האבודות ,הוצאות
רפואיות וסיעודיות ,עזרת צד ג’ ,הוצאות מיוחדות ,נזקים
לא ממוניים ,וחישוב הנזק במקרה בו הנפגע נפטר ,כולל
תביעות עיזבון ותלויים .פרקים יוחדו גם לתשלומים
תכופים ולתשלומים עיתיים וכן לתביעות בהן מעורבת
חב’ “קרנית” .פרק נפרד הוקדש לשכר טרחת עורך דין
בתביעות לפי חוק הפיצויים :הצורך בדיון כזה נובע
מכך ,שמכוח החוק ,נקבעו תקרות לשכ”ט שהותנה לפי
תוצאות הטיפול ,ולא מעט קשיים ומחלוקות התעוררו
סביב פרשנות ההוראות בעניין שכ”ט.
האוגדן מקיף  530עמודים בסה”כ (מתוכם  393עמודי
טקסט ,המודפסים במרווח ובפונטים גדולים יחסית,
והיתר – דברי חקיקה ומפתחות) .היקף מוגבל כזה
בעליל אינו מאפשר דיון מפורט ומעמיק בכל הסוגיות
המרובות הכרוכות בפיצוי נפגעי תאונות דרכים ואינו
יכול להתיימר למצות את כל הפסיקה הרלבנטית .ברור
אפוא כי המחבר נדרש למלאכת מיון וסינון קפדנית כדי
להחליט מה ימצא את מקומו בתוך הספר ומה יוותר
בחוץ .במיוחד נדרשה חסכנות בפרק העוסק בחישוב
הנזק :חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נסמך בין
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השאר גם על עקרונות מדיני הנזיקין הכלליים ,וסקירה
של אלה בפרטי-פרטים הייתה מסיטה את הספר
מההתמקדות בנושא שהוא בחר בו והופכת אותו לספר
העוסק בנזקי גוף באופן כללי.
המחבר מביא את ההלכות העיקריות בסוגיות השונות,
וגם את המחלוקות בפסיקה ,היכן שקיימות ,אם כי אינו
מבקש להוסיף את דעתו האישית בסוגיות הללו ,למרות
ניסיונו המעשי רב-השנים בטיפול בנפגעי תאונות דרכים.
יחד עם זאת ,אפשר היה לטעמנו להוסיף ולרכז עוד יותר
את הכתיבה אם היו מקצרים בציטוטים מתוך פסקי דין
ומסתפקים בתמצית ההלכה הרלבנטית מאותם פסקי
דין .חסכון זה היה מאפשר להרחיב את הדיון בכמה
סוגיות ,שמגבלת המקום לא אפשרה בהן דיון מפורט
מספיק .כמו כן ,ולנוכח הצהרת המחבר במבוא לספרו ,כי
הוא מבקש לשלב בחיבורו את הפן המעשי ,היינו מצפים
לדוגמאות רבות יותר לחישובי נזק במקרים קונקרטיים,
בעיקר במצבים מורכבים ,באופן שיהיה בו כדי לסייע
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לקורא ביישום ההלכות השונות בתחום זה .היינו אף
מציעים להשמיט מנספחי האוגדן אי-אילו תקנות,
שאין להן חשיבות מיוחדת לעוסקים בתחום פיצוי נפגעי
תאונות דרכים (כגון הוראות לגבי אופן חישוב דמי
ביטוח חובה ,לגבי פעולת הקרן למימון פעולות למניעת
תאונות ,ועוד) ,ובמקומן להביא הוראות חקיקה אחרות
שרלבנטיות לעניינו ,כגון החוק לתיקון דיני הנזיקין
האזרחיים (הטבת נזקי גוף) ,התשכ”ד ,1964-ומספר
סעיפים רלבנטיים מחוק הביטוח הלאומי.
האוגדן יכול ללא ספק לשמש ככלי מועיל ,שימושי
ועדכני בידי כל העוסקים בתחום של נפגעי תאונות
דרכים .מחויבותם של המחבר וההוצאה לאור לעדכונים
תקופתיים לאורך זמן ושיפורים בחיבור הקיים הם
שיקבעו ,בסופו של יום ,האם חיבור זה יתפוס מקום
של קבע ברשימה המצומצמת והמכובדת של חיבורים
אחרים בנושא ,שלא יפקד מקומם מספרייתו של כל מי
שעוסק בתחום זה.
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ביקורת ספרים :אברהם סהר M.D., LL.B.

ד"ר יוסי גרין
'פרו ורבו' בעידן המודרני :משפט והלכה
הוצאת דיונון ,תשס"ח2008-
מה שהחל כטכנולוגיה שנועדה להשבחת בקר ,בה הגיעו
גם מומחים ישראלים להישגים חשובים ,הותאם ופותח
למערכת שיטות המסייעות לבני זוג להוליד ילדים ,בחלק
מאותם מקרים בהם לא מתאפשרת התעברות האישה
מיחסי אישות רגילים .מהזרעה מלאכותית פנה המחקר
לדרכים להפריה חוץ-גופית ( ,)IVFוכך נולדה בשנת 1978
ב Manchester-שבאנגליה ,הילדה .Louise Brown
שלוש שנים לאחר מכן נעשה בעיר  Dearbornשב-
 Michiganהניסיון הראשון להיעזרות באם פונדקאית.
וכיוון שמן ההיבט הביולוגי ,הריון "מהפריית מבחנה"
אינו מחייב קשר גנטי בין מי ממרכיבי המשולש ביצית-
זרע-רחם ,לבין ההורים-על-פי-דין ,מובן כי טכנולוגיות
הפריון בעידן המודרני הולידו גם סבך סוגיות חברתיות-
משפטיות-הלכתיות ,ועמן שובל של בעיות נלוות .בשאלה
אחת נראה כי אין מחלוקת – אין להיעזר בטכנולוגיות
אלה להשבחת צאצאים.
ד"ר יוסי גרין ,בחיבורו זה בא להגדיר את הבעיות
שנוצרו ,ואת הקושי בגיבוש הסדרים ,שהם בהכרח
חדשניים ,במכלול השאלות שעוררו חידושי טכנולוגיה
אלה .זה עניינו של החיבור רחב הממדים והמעמיק שהוא
מביא לפנינו .וכל זה בהדגשת היותנו מדינה דמוקרטית
ויהודית.
כבר בראשית הדברים חשוב להדגיש כי סגנונו הבהיר
ולשונו המדויקת של המחבר קלים לקריאה ,כך שהספר
יכול לשמש מקור ללימוד ועיון לא רק למשפטנים ,כי
שבתחום .ועוד – לטעמי
אם גם לאנשי רפואה ומחקר ַּ
טוב יעשה הקורא שיחזור ויקרא את הפרק המכונה בפי
המחבר "במקום מבוא".
בספר שמונה שערים ,ובכל אחד פרקים במספר שונה,
והוא מחולק ל 272-סעיפים .שני השערים הראשונים
הם מעין מבוא כללי המציג את הבסיס הרעיוני .השער
הראשון פותח בהגדרת המושגים הרלבנטיים ,ובעיקר
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מן ההיבט המשפטי – אוטונומיה ,פרטיות וזכויות ,הערך
"משפחה" ,ולא רק ביהדות ,ומה הן "זכויות הילד" ,וביניהן
אלה המתייחסות לזהות אביו .בפרק השני מתבטאת
מומחיותו המיוחדת של המחבר – בקיאותו במשפט
העברי .המחבר מבקש להבהיר את השקפת המשפט
העברי ואת הגבולות התוחמים את התהליכים מסייעי-
ההפריה – החל בהפריה כסיוע למקשים להוליד בדרך
הטבע ,ועד לסוגיה הקשה של מימוש "אבהות" מזרעו
של נפטר .מועלית גם סוגית "קשר הדם" של היילוד ,זה
שנולד מנישואין ,חוּ ָצה להם או מיחסי אישות אסורים.
יחסו של הדין הנוהג במדינת ישראל לזכות להורות היא
הנושא של השער השני .מודגשת היות זכות זאת אחת
מזכויות היסוד של האדם ,אך בצדה עומדת שאלת זכות
האדם שלא להיות הורה –הקושי שהתבטא בפרשת
נחמני הידועה ,ולאחריה הבעייתיות של האפשרות למנוע
הורות ,בעיקר מנימוקי הגנת אינטרס טובת הילד .וכיוון
שבהורות בעידן המודרני עסקינן ,בהכרח נדונה הזכות
להורות על דרך הסיוע .ומשהוכרה הזכות ,ממניעים אלה
ואחרים ,עולה מולה חובת המדינה לממשה ,וגדרי חובה
זאת .השער השני מסתיים בפרק ב' הקצרצר בו מוצג
במלוא הבהירות ההבדל בין תפיסת הגישה האזרחית

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 37דצמבר 2007

ביקורת ספרים

להלכתית – זכות האדם להורות וחירותו לממשה ,כנגד
המצווה-חובה מדאורייתא ,המוטלת על הגבר.
קבוצת השערים השנייה היא "מעין-טכנית" .נדונים בה,
סוגי הטכנולוגיות מסייעות-הפריון –הזרעה מלאכותית,
הפריה חוץ-גופית ,פונדקאות והזרעה שלאחר המוות.
הסוגיות הבולטות הנובעת מהזרעה מלאכותית מתורם
זר הן כשרותו של הילד ,שבדין האזרחי כלל אינה עולה,
ושאלת האבהות ,בה המשפט הישראלי נוטה אחר
המשפט העברי – הבסיס לאבהות הוא גנטי ,אך הסכמת
הבעל לתרומת זרע אנונימית ,מטילה עליו חובות כאלה
של אב ביולוגי .רק מיעוט פוסקי הלכה מוכן להתיר
הפריית נשואה מתורם זר ,וזאת רק מתורם שאינו יהודי,
אך מכאן עולות שאלות של כשרות וייחוס הילד .חלק
חשוב בשקילת סוגיות אלה תלוי בהשקפה על מקורה
של הורות – קיום יחסי האישות או המפגש בין הזרע
לביצית ,וכן מתוך חשש לנישואיי אחות ואח.

המופרית .כללית ,בשונה מייחוס היילוד לאב הביולוגי,
נוטים המשפט האזרחי והעברי לראות את ייחוסו דווקא
לאם היולדת .אגב זאת – תרומת ביציות היא נושא חיוני
ואינו מיוחד לפונדקאות .המחבר אמנם מתייחס אליו
במקומות מספר ,אך לא במקובץ .זאת חרף העובדה כי
עצם התרומה כרוכה בשאלות רבות ,שחלקן הוצג רק
בתמצית .ושאלה שלא הועלתה – ההיתר שקיים כיום
לקבל תרומת ביצית שנלקחה שלא בישראל ,מעוררת
שאלות של ייחוס היילוד ,שהרי האם הפונדקאית עשויה
להיות לא-יהודיה.

הדיון בהפריה חוץ גופית שבשער השלישי פותח בבירור
מעמד הביצית המופרית ומיד עובר לשאלה בעלת-
אינסוף-התשובות – "מה מועד תחילת החיים?" שלה
פנים והשלכות אינספור ,התלויות בתפיסות פילוסופיות
ותיאולוגיות שונות .הגדרה-אבחנה מעניינת מציע המחבר
כדי להקל על מי שנדרש לקבל החלטות הנגזרות מסוגיה
זאת – האבחנה בין אדם לבין אורגן הצפוי להיות אדם
(ההדגשה במקור) .המחבר מעלה גם סוגיה מיוחדת
למשפט העברי – ההשפעה האפשרית של מעמד ביצית
מופרית מוקפאת ,לאחר מות האב ,על שאלת ייבום
האלמנה.

המושג "הולדה שלאחר המוות" נשמע כאזוטרי ,לולא
נוצרה האפשרות המדעית-טכנית למימושו" .מלאכותיות"
מימוש הולדה מסוג זה מעלה שאלות חברתיות חמורות,
המחייבות התערבות והצעת פתרונות מן הדין .האם נכון
שטכנולוגיה תאפשר לידת ילד "שנתיתם" בטרם התעברה
אימו? בהיעדר חוק נדרש בית המשפט למלא את החסר,
לרבות בעתירת הורי בעל זרע שנפטר "לזכות לממש את
סבאותם" .לרוב לא נטה בית המשפט לאשר עתירות מסוג
זה ללא הוכחה חיצונית מפורשת של רצון הנפטר .כמובן
שמתעוררת כאן שאלת טובת הילד וזכויותיו .כל שלעיל
מתייחס להולדה לאחר מות בעל הזרע ,אולם פן אחר של
"הולדה שלאחר המוות" מתעורר עם מות אם במהלך
הריונה ,בעיקר כאשר העובר הוא בר-חיוּ ת .במקרה זה
החוק החרות וההלכה ברורים – חיוּ ת העובר מחייבת את
הצלתו ושמירת חייו (ויש להבדיל בין עניין זה לבין העדפת
הצלת חיי אם הנתונים בסכנה על פני חיי העובר ,בשונה
מההשקפה הקתולית).

הגישה הפרו-נטאליסטית השוררת במדינת ישראל מצאה
ביטוי ,בין היתר ,בהיתר שבחוק חרות של הריון על דרך
הפונדקאות – החוק לנשיאת עוברים" .שיטת הריון" זאת,
כשלעצמה אינה שונה מהריון מהפריה חוץ-גופית אחר,
אלא שכאן מעורבת "אם נושאת" בנוסף ל"אם ביולוגית"
שהיא מקור הביצית (וכדי להוסיף סיבוך ,אינה בהכרח,
בסיום התהליך ,האם המשפטית) .אם כך "מי האם?"
השאלה חשובה ,לא רק ,אך במיוחד למשפט בישראל
בשל מעמד המשפט העברי בדיני המשפחה במדינה.
הקושי המיוחד עולה במקרה בו האם הפונדקאית אינה
יהודיה ,ואולי אף במי שהתגיירה לאחר השרשת הביצית

תוצאה נוספת שנפתחה מהפריה חוץ-גופית היא בדיקה
גנטית של "העובר" טרום השרשתו ברחם .בדיקת תא
אחד מתאי "עובר" שלאחר השלב השלישי של חלוקת
הביצית המופרית ,מאפשרת אבחון ליקויים גנטיים,
וכך מקדימים ומונעים את הצורך בהריון ("על-תנאי"),
במהלכו אפשרית בדיקה גנטית של סיסי שליה או
מי שפיר ,שתוצאתה עלולה להביא להפסקת ההיריון.
המחבר דן בהוריות הרפואיות לבדיקה תא עוברי בודד,
שיש לאבחן בינה לבין הוריות הנובעות מרצון ההורים
לבחור במין היילוד/ה ,שהותר בישראל בהנחיית מנכ"ל
משרד הבריאות – בסיס משפטי שיציבותו אינה בטוחה.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 37דצמבר 2007

׀ 155

ביקורת ספרים

החוק וההלכה אינם בוחנים בדיקה זאת באור ההשקפה
הקתולית על הזכות המוחלטת והעצמאית של ביצית
מופרית להמשך החיים ,ואוסרת על השמדתה עם גילוי
פגימה גנטית "בעובר" .אך יש להדגיש כי אין היתר ,לא
מן הדין ולא מן ההלכה ,לבצע הליך רפואי שאינו מהוריה
רפואית (וכאן נעיר כי רפואה קוסמטית ,או שינויי מין,
לפחות בשנותיהן המקדמות ,דרשו הנמקה-הוריה
פסיכולוגית) .בפרק זה נידונים גם גבולות האוטונומיה
של הורים (וכנראה של "שותפיי תאי רבייה" בכלל)
לבחור לעצמם תכונות רצויות של "התוצר" -היילוד.
השער השמיני ,המסיים ,דן בשיבוט אדם ,אשר לפחות
בשלב הנוכחי אינו אפשרי .הקושי המשפטי הבסיסי
שמעלה המחבר בסוגיה זאת הוא הגדרתו המשפטית
של יציר שיבוט כאדם .מכאן לעמדת המשפט האזרחי
בישראל ,הדוחה את החלטתו בדבר מתן היתר להליך,
תוך הטלת איסור זמני .לעומת זאת אין ההלכה שוללת
אפשרות זאת ,אך תוך הבלטת העדפתה לידת אדם מתוך
איחוד תא זרע וביצית ,ורצוי במסגרת התא המשפחתי
המסורתי.
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אכן המחבר לא הותיר "אבן" שלא הפך במכלול הסוגיות,
שרבות מהן קשות לא רק מן ההיבטים של משפט והלכה,
של חברה ותרבות ,אלא גם בכך שהן נושאות מטען רגשי
כבד לכל המעורבים בהן .נעשתה כאן עבודה חשובה,
אמנם מתוך עמדה פרו-נטאליסטית מובהקת ,אך במה
שנראה כניסיון להביא להבנה הדדית בין השואפים
לפיתוח מדעי-טכנולוגי – אשר לא בהכרח ראוי לראותו
כמונח נרדף לקדמה – לבין שיטת המשפט האזרחי
וההלכה .שיטות אלה בפי ד"ר יוסי גרין אינן נשמעות
כניצבות זו מול זו ,ובכך הוא מסייע להעמקת הכרת
הקורא את המשפט העברי הרלבנטי ,הכול על פי תפיסתו
את רוח המשפט במדינה יהודית ודמוקרטית.
ראוי כי ספר זה לא רק יעמוד על מדפי כל העוסקים
בפריון ,על היבטיו ,אלא שיעמוד גם לנגד עיניהם .אודה
על האמת – נהניתי מן העיון בספר ,ואני מודה על הזכות
שניתנה לי לבקרו.
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החוק בצמתי מצוקה בחיי אנוש :עו”ד יעקב סגל

מנחם גולדברג ורות הורן
עוקדן הבטחון הסוציאלי :חוקים ,תקנות,
צווים ,הלכות ,פרשנות
הוצאת “סדן” ,שני כרכים ,מהדורה 27
אחד האתגרים המרכזיים העומד בפני חברת שפע
קפיטליסטית הוא ההגנה על האזרח הנזקק ,על זה המוצא
את עצמו במהלך חייו כשהוא נזקק לסיוע ותמיכה ,בגלל
מחלה ,גיל מתקדם ,או משבר אחר הפוגע בשגרת חייו.
מנחם גולדברג ז”ל ,מי שכיהן בין השנים 1997-1986
כנשיא בית הדין הארצי לעבודה ,יחד עם המלומדת
עו”ד רות הורן ,הוציאו מתחת ידם מדריך חקיקה יעיל
מאד לאותו אזרח המצוי בצומת הלא מוכרת זאת
בחייו“ .עוקדן הבטחון הסוציאלי” הוא אחד המסמכים
המעשיים ביותר שראו אור לאחרונה ,לעזר לקשת רחבה
מאד של אנשי מקצוע ותחומי עיסוק ,החל ביועצי
השקעות ,מומחי פנסיה או רואי חשבון .כל אלה יקראו
בעניין רב את עדכוני החקיקה העדכניים ביותר על שוק
תוכניות הפנסיה.
פרקים בעוקדן דנים בחוק זכויות החולה ,התשנ”ו-
 ,1996וכן בחוק החולה הנוטה למות ,התשס”ו,2005-
המיישם נורמות בהן התחבטו בתי משפט במשך שנים
רבות .חוק זה מבקש למצוא את שביל הזהב שבין הגישה
הפטרנליסטית שבנורמות חברתיות מסוימות לבין זכות
האדם לקבוע את גורלו שלו .החוק ,שלא רבים מכירים
אותו ,עלול ביום מן הימים להיות רלוונטי לרבים ,עם
ההתקדמות הטכנולוגית של הרפואה.
בעוקדן מוקדש מקום לחיקוקים שניסו לסייע למי
שנפגע על ידי פעולות שעשתה המדינה ,אף אם בתום לב.
בין היתר עוסק בכך החוק לפיצוי לנפגעי גזזת ,ה’תשנ”ד-
 ,1994וחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס),
ה’תשנ”ג.1992-
תחום נוסף ,הנוגע הרבה יותר מקודמיו ביום יום ובנקודה
בו נפגשים עולמות המשפט ,הרפואה והמינהל התקין
הוא כמובן חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ”ד.1994-
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למי מאיתנו קיים מתחת ליד החוק ,תקנותיו ,נספחיו,
והחשוב מכל :סל התרופות המיתולוגי ,עם רשימת ה”יש”
וה”אין” שבו ,כפי שהגדיר המחוקק לפני פחות משנה.
חוק המוסד לביטוח לאומי על סעיפיו המגדירים היטב
את הזכויות להן זכאי הנפגע בגופו ובנפשו ,משלים היטב
את התמונה .בחוק המפורט מאד מוגדרים גדריה של
“קצבת הנכות” ,אלו של תוצאותיה העגומות של תאונת
עבודה והנהלים הנכונים לקבל כל אחת מבין הקצבאות
שנועדו לתמוך באזרח הקטן בצומת המצוקה בחייו
בדיוק כאשר הדברים משתבשים .בתחום זה ,נשקפת
חשיבות רבה מאד (ולא תמיד ידועה די הצורך) לפרק
הדן בביטוח הסיעודי ההופך להיות בעל חשיבות גדלה
והולכת ככל שעולה איכות החיים ומתארכים אורכם
גם לימי זקנה ולשנים ארוכות מעבר למה שהיה פעם
“ממוצע תוחלת החיים”.
כנספח ,לפרק זה בקובץ החקיקה מפורטים הסכמים
אשר הביטוח הלאומי עושה כדוגמת הסכם הניידות .גם
כאן ,מצטרפות התקנות אל החוק עצמו ויוצרות יחדיו
תצריף יעיל מאד של “רשת הגנה סוציאלית” שמצליחה
במידה רבה להעניק תמיכה וסיוע לזה האמור ליהנות
משירותיה בדיוק כאשר הוא זקוק לה יותר מכל.
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לצד דברי החקיקה ,הוסיפו המחברים גם את התקנות,
שהן למעשה מעין “הוראות ביצוע” לעקרונות המוצבים
בחוק עצמו.
כל אלה תרמו להפוך את העוקדן לכלי עזר ראשון
במעלה ,ושימושי מאד ,הן למשפטן העוסק בדיני
הנזיקין ,או לזה שעניינו במשפט המנהלי ,תוך הדגשת
זכויות המוגבלים ,והן לאנשי מינהל רפואי לסוגיו ,ואף
לרופא או לאחות המבקשים לסייע בידי החולה בו הם
מטפלים לקבל טיפול תרופתי יקר אשר אין ידו משגת
ללא תמיכה ממשלתית.
פרקי העוקדן הדנים בנושאים כלכליים עוסקים בהסדרי
פנסיה ,יהפכו להכרחיים גם עבור רואי חשבון ,יועצי
השקעות ואקטוארים ,המבססים את חיזוי עתידו של
אדם ,בין היתר על גודל הקצבה שתינתן לו ותעזור לו
בעיצוב חייו ובהבטחת ימי זקנה שלווים וחפים מפחד
ממחסור.
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החוק ,המוסר והגיל השלישי :עו”ד יעקב סגל
ד"ר ישראל דורון
משפט ,צדק וזיקנה
הוצאת אשל ,האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען
הזקן ,מייסודם של הג’וינט וממשלת ישראל2007 ,
העלייה המתמדת בתוחלת החיים הפכה קיבלה משמעות
חברתית ולא רק רפואית .כיום ידיעה בדבר מות אדם בן
 70שנה מביאה לתגובה כגון “הוא ממש לא היה מבוגר”.
למרות זאת ,היחס אל הקשיש נשאר במידה רבה
אנכרוניסטי ,מבלי להעניק לו את הזכויות והיחס שיהפוך
חיים ארוכים אלה לבטוחים ונעימים יותר .משמעותה
החברתית או הפוליטיות של אי-התאמה זאת התבטאה,
בין היתר ,בהצלחת מפלגת הגמלאים בבחירות לכנסת.
ד”ר ישראל דורון ,משפטן ומרצה בפקולטה למדעי
החברה והבריאות באוניברסיטת חיפה ,מנסה להתמודד
בספרו בהתאמת ההתפתחויות במשפט ,במוסר ובחברה,
להתפתחויות שברפואה ,שבאו כתוצאה מהארכת תוחלת
חיי האדם .הספר סוקר בצורה ממצה את שהושג בתחום
התאמה זאת עד כה ,ואת הראוי שיושג בעתיד ,ואת פיגור
המשפט לעומת ההתפתחויות ברפואה ובחברה.
הספר פותח בציטוטים מהתקשורת על יחס משפיל ופוגע
בזקנים .התיאורים ,הם קשים ועוסקים בהזנחת מודעת
של קשישים על ידי קרוביהם .הפרק הרביעי הוא “פרק
הליבה” ובו סוקר המחבר בבהירות רבה את ה”אבולוציה”
של יחס המשפט הישראלי לזקן ,ולדרך הראויה לחברה
להגנה על שלומו וזכויותיו .הליך זה ,מורכב מארבעה
שלבים ,שכל אחד מהם מאופיין בהשקפת עולם משלה
ומלווה ביוזמת חקיקה רלוונטית.
“הדור הראשון” ,שבתחילת שנות השישים ,מאופיין
בגישה פטרנליסטית לזכויות האדם הקשיש ,לפיה
מחוקק “יודע הכול” ניגש לצרכי הקשיש עד לחלטה
“הטוב בשבילו” .ומעניין כי באותה תקופה באו
לעולם גם שני החוקים התקפים עד היום“ :חוק הנוער
(טיפול והשגחה) ו”חוק הנוער(שפיטה ענישה ודרכי
טיפול) עליהם מתבססת פעולת רשויות הרווחה .כך
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גם בא לעולם בשנת  ,1962חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,וארבע שנים לאחר מכן “חוק ההגנה על
החוסים” העוסק בדרך ממוקדת הרבה יותר במוגדרים
ככאלה על פי אי-יכולתם לדאוג לצרכי חייהם .הזקנה
מסווגת ,בחוק זה ,יחד עם פיגור שכלי בילדים ומחלות
נפש ,כמצבים המצדיקים התערבות של רשויות אכיפת
החוק וגופי רווחה ,כדי להגן על שלמות גופם ונפשם של
החוסים ,עליהם בא החוק להגן .מגמות החוק היו רצויות
ונדרשות לתקופתו ,אלא שבפרספקטיבה של למעלה מ-
 40שנה ,חלק מהפתרונות שהחוק הציע אינם רלוונטיים
יותר .כך לדוגמא ,ההצעה להפעיל סמכות קצין משטרה
כדי למנוע ניצול של חוסה לקיבוץ נדבות ,או הכנסתו
למוסד אינה נראית ישימה במציאות הנוכחית .לעומת
זאת ,הצעות אחרות שהיו מונעות ניצול כלכלי של
קשישים בידי קרובי משפחה חמדנים או תאגידים חסרי
לב ,היו יעילים יותר במאבק בניצול החלש בחברה.
הדור השני של החקיקה בא לעולם בתיקון מס’  26לחוק
העונשין בשנת  ,1989בסעיף  368לחוק .הפעם הדגישה
תפיסת היסוד את אופיו ה”פלילי” של יחס לא נאות
לחוסה “חסר הישע” .להשגת מטרה זאת הורחב מעגל
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הנושאים באחריות הפלילית ,כך שיפעל לא רק נגד
הלוקחים חלק פעיל בעבירה או המסייעים לה ,אלא גם
נגד המודעים לעבירה אך אינם מדווחים עליה .לחידוש
משפטי זה ,שבסעיף 368ד לחוק העונשין ,היה מן הסתם
אפקט בשבירת “מעגל השתיקה” סביב ההתעללות
בחסרי הישע ,וביניהם הזקנים ,אך ספק אם היה בכוחו
לשנות במידה כלשהי את היחס החברתי אליהם.
אפקט דומה ,נשא עמו גם “הדור השלישי” של החקיקה
שעירב את בית המשפט עצמו בהתעללות בחסר הישע.
“החוק למניעת אלימות במשפחה” ,נחקק שנתיים לאחר
תיקון מס’  26לחוק העונשין ,כוון בעיקר להגנה על התא
המשפחתי הבסיסי מאלימות בן זוג או הורה .הוראות
החוק ניתנות ליישום גם בעניינו של קשיש .החיסרון בשתי
יוזמות חקיקה אלה נעוץ בכך שאין די בהרתעה בלבד,
מבלי שהחוק הציע לקשיש מסגרת תומכת או מקילה ,כדי
להגן על רכושו ,כבודו וזכויותיו .לכן ,רואה המחבר בייעודו
של הדור הרביעי – הנוכחי – של החקיקה רק כ”ניצנים”
שלו ,כ”העצמה באמצעות מידע  ,חינוך ,והכשרה” .העצמה
כזאת ,כפי שהוצע על סמך מחקרים רבים בשנות ה,90-
בכוחה לשנות לחיוב את מצבם העגום של קשישים ולחלצם
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ממעגלי העוני והנזקקות החברתית .המחבר רואה במספר
חוזרי מנכ”ל העוסקים בגישה של קידום האוכלוסייה
הקשישה את ה”ניצנים” לשינוי בגישת החקיקה.
הפרקים הבאים ,מנסים לתאר את המפגש שבין
ה”מחוקק” לצרכיו של הזקן הנזקק (“כשהחוק מנסה
לתכנן את הזקנה” וכ”שהחוק פוגש אזרחים ותיקים”).
בפרקים אלה מתוארת תמונת המצב העכשווית של
יחסי המחוקק עם הצרכים החברתיים .רק פרק הסיום
של הספר “לקראת מפגש של זקנה ומשפט” הוא בעצם
הנקודה בו נפגשים שני קצות החוט שביצירה – זה של
ה”מצוי” וזה ה”רצוי”.
הספר מלא חומר מחשבה על הדרך הארוכה שנותרה
עדיין בפני המחוקק ובית המשפט .חבל שחומר זה לא
השכילה המערכת הפוליטית לנצל בכנסת הנוכחית,
שהייתה הראשונה בה זכה פלח זה באוכלוסיה בייצוג
פוליטי .יצירות דוגמת זו של ד”ר דורון נותרות נחלתו
הבלבדית של “עולם האקדמיה” ואינן מתורגמות לשפת
העשייה הפוליטית והחברתית.
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