משפט רפואי

חוק ביטוח נפגעי חיסון  -הלכה ואין מורין כן
בלהה כהנא

*

תקציר
חוק ביטוח נפגעי חיסון נחקק בשנת  1989במטרה לפצות כל אדם ,בעיקר פעוטות שנפגעו מקבלת חיסון .העובדה שלמן
חקיקת החוק ועד היום לא פסקה הוועדה שהוקמה מכוח החוק פיצוי אף לא לפעוט אחד ,כמו גם העובדה שהוגשו לוועדה
תביעות מועטות ביחס לצפי של מספר הנפגעים ,בהתאם לנתונים שעמדו בפני מציעי החוק  -הובילה אותי למחשבה
שאחד משני הסברים אפשריים לסיטואציה לא ברורה זאת :או שאין ילדים שנפגעים כתוצאה מקבלת החיסון וחוק זה
בטעות יסודו ,או שהחוק כפי שהוא היום אינו מתאים לסיטואציה ,ובשל כך אותם ילדים שחלו ,אינם מקבלים פיצוי.
במאמר בחנתי את שתי ההנחות ומקווה אני שעלה בידי להוכיח שהאפשרות השנייה היא המתקבלת על הדעת ,דהיינו
שהחוק כמות שהוא ,בנוסחו היום ,אין בו מענה לילדים שנפגעו ,מה שמחייב כמובן את תיקון החוק .במאמר מובאת הצעה
לתיקון החוק – הצעה שעשויה לפתור את הבעייתיות שבחוק ולתת מענה לאותם ילדים שנפגעו כתוצאה מקבלת החיסון
וכיום אינם יכולים לקבל סעד על פיו.
* שופטת בדימ'; ד"ר למשפטים (האוניברסיטה העברית); ( MBAהאוניברסיטה העברית) .דוא"לbcahana@netvision.net.il :

המחברת שמשה בתפקיד יו"ר ועדת המומחים על פי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,הנדון במאמר זה.

 .1מבוא
חוק ביטוח נפגעי חיסון (להלן – החוק) נחקק בשנת
 .1989מטרתו הייתה לפצות אדם (בדרך כלל פעוט),
שלקה במחלה כתוצאה מקבלת חיסון .למן אז ,משך
 18שנה ,לא ניתן ולוּ פסק דין אחד המזכה בפיצוי על
פי החוק .נתון זה יכול להוביל לאחת משתי מסקנות;
מסקנה אחת ,שהחוק מיותר ,שהנחות המחוקק בעת
שחוקק את החוק ,כי יש סיכוי לפעוט שקיבל חיסון
ללקות במחלה ,הייתה הנחה מוטעית .מכאן שפעולת
הרשויות הגובות כסף מכל הורה המחסן את הילד כדי
לממן את החוק ,בטעות יסודה ,והכסף שנצבר (מיליוני
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בשמו המדויק חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן .1989-מאז
נחקק החוק הוספה רשימת חיסונים בצו ביטוח נפגעי חיסון,
התשנ"ה ,1975-וכן הותקנו תקנות ביטוח נפגעי חיסון,
התשנ"ב( 1992-להלן" :התקנות").
למיטב ידיעתנו הוגשו לוועדה כ 10-תביעות .לבד מאחת ,כולם
נמחקו .יכול וחלק מהן הסתיימו בפשרה על פיה התובעים
קיבלו פיצוי .מאחר ונתונים אלה חסויים ,אין לנו כל ידיעה
על כך .במאמר מוסגר נוסיף שלא ברור לנו מכוח מה החיסיון
הזה .מטרתו ,ככל הנראה ,למנוע פאניקה ולמנוע העלאת
הנושא של עלות תועלת של כדאיות החיסון – אף היא אינה
נקיה מספקות .במסמך שהוגש לוועדה לזכויות הילד שבכנסת
ישראל נכתב" :הוגשו לוועדה  19תביעות בלבד 5 :הוכרו כנפגעי
חיסון ופוצו בעשרות אלפי שקלים 4 ,נדחו 2 ,מהתובעים נפטרו
ו 8-עדיין בטיפול" .הנתונים נכונים למרץ  .2004נעמי מי-עמי,
"חסונים לילדים" ,הוגש לוועדה לזכויות הילד בכנסת ישראל
( )14.06.04עמ'  .4לא נכתב מה מקור הנתונים ונעיר שהם אינם
תואמים לנתונים שבידנו.

שקלים) חסר ייעוד .לפיכך ההלכה מיותרת ועל כן אין
מורים על פיה .מסקנה אפשרית אחרת היא שהחוק
הקיים ,בשל פגמים וליקויים שבו ,מחטיא את המטרה.
במילים אחרות ,אפשר שיש ילדים שלקו במחלה
כתוצאה מקבלת החיסון ,אולם החוק כמות שהוא אינו
מאפשר להם לקבל פיצוי  -לא מורים אפוא על פי ההלכה
הואיל והיא אינה מתאימה .אם ההנחה הראשונה נכונה,
יכול ויש מקום לבטל את החוק ,או לכל הפחות להפסיק
גביית הכסף מההורים .אם ההנחה השנייה נכונה ,אזי
יש מקום לתקן את החוק באופן שיהא בו להגשים את
מטרתו .לטענתנו ,מבין שתי המסקנות ,השניה היא
המסתברת יותר ,הסיבה שלא נפסקו פיצויים נעוצה
בליקויים מהותיים בחוק ותיקון שלו עשוי לשנות את
המצב .לדעתנו ,אין מקום לקבוע פוזיטיבית שאין ילדים

שחלו כתוצאה מקבלת החיסון.
 .2הרקע לחקיקת החוק
החוק נחקק בעקבות הצעת חוק פרטית אשר מספר
הנחות היו ביסודה; האחת ,שיש מספר לא מבוטל של




למסקנה שונה מגיעים פרופ' אברהם סהר ופרופ' טלי שגיא.
ראו א' סהר "לא עכברא גנב ...על אמונות ,מדע וחוק ביטוח
נפגעי חיסון" ,התש"ן 1989-ותגובה למאמר שנכתבה על ידי
פרופ' שגיא.
הצעת חוק של ח"כ חיים רמון ,הצעת חוק פיצויים לנפגעי חיסון,
התשמ"ח.1987-
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ילדים שנפגעים מדי שנה מחיסון .השניה ,שכיסוי חיסוני
המוני הוא הכרחי לשמירת בריאות הציבור ,והשלישית,
שהצדק וההגינות מחייבים מתן פיצוי לאלה שרגישים
לחיסון ומתחסנים כחלק ממדיניות אשר באה לקדם את

טובת הכלל.

הנדבך השני בהצעת החוק היה ההכרה בחשיבות
מתן החיסונים לשמירה על בריאות הציבור ,ולמניעת
התפשטות מחלות מדבקות ומגפות .שמירה על בריאות
הציבור במובן שצוין ,מחייבת חיסון של  93%מהתינוקות.
חיסון במספרים נמוכים יותר אינו יעיל .במילים אחרות,
חיסון תינוקות הוא אינטרס ציבורי כללי ולא רק
אינטרס פרטי של ההורה והילד הספציפי .מצב שבו אין
גוף ציבורי שנוטל חסות על הילדים שנפגעו ,עשוי להוות
תמריץ שלילי למתן חיסונים ותמריץ שלילי שכזה עשוי
לפגוע בבריאות הציבור כולו ולא רק בבריאות הפעוט

הספציפי שאינו מתחסן.

ההנחה הראשונה עליה התבססה הצעת החוק היא – שיש
פעוטות שנפגעים כתוצאה מקבלת החיסון ,בעיקר החיסון
המשולש (קרמת ,צפדת ,שעלת  .)DPT -על פי הנתונים
שנמסרו בדיון בכנסת ,מדי שנה נפגעים  3-1לכל אלף
תינוקות המקבלים חיסון ,וחומרת הפגיעה כתוצאה
מהחיסון "היא בדרך כלל פגיעה קשה ביותר  -מוות ,פיגור

שכלי עמוק ,נכות של  ,100%חירשות אילמות וכיוצ"ב".
נמסר כי על פי נתונים שנאספו במשך  10שנים משנת 1977
ועד השנה שקדמה להצעת החוק  ,1986 -נרשמו קרוב ל-
 200מקרים של פגיעות נוירולוגיות אצל ילדים כתוצאה
מקבלת החיסון  49 -מקרי הלם 116 ,מקרי פרכוסים11 ,

מקרים של דלקת מוח ומתוכם  6פטירות.

הנדבך השלישי עליו נשענת הצעת החוק ,הוא ההכרה
שהצדק וההגינות מחייבים שהכלל ישא בנטל הנופל על
קרבן הפעילות שנועדה לטובת הכלל .רעיון זה של שוויון
בחלוקת הנטלים החברתיים מבוסס על עקרון הסיכון
החברתי ,על פיו מוטלת על הרשות אחריות בנזיקין,
או חובת פיצויים ,גם אם היא פעלה בסבירות כלפי מי
10
שנפגע כאשר הפעולה שלו נועדה לקדם אינטרס ציבורי.
במילים אחרות ,כאשר אדם ניזוק עקב פעולה שלו ,או
של אחר ,שנעשתה גם לצורך קידום טובת הכלל ,ראוי,
נכון ,והוגן שהכלל ישא בנטל הכלכלי הנובע מפגיעת
אותו אדם במהלך הפעילות .מאחר וחיסון תינוקות הנו
אינטרס חברתי ולא רק אינטרס פרטי ,כאשר תינוק
ניזוק עקב קבלת חיסון ,על הכלל לשאת בנטל הכלכלי
כתוצאה מפגיעה זו ולפצות אותו.

קודם להצעת החוק ובמקביל לה ניתנו החלטות שיפוטיות
אשר קראו למחוקק לפעול לחוקק חוק שיעניק פיצוי
לאותם ילדים שנפגעו כתוצאה מחיסון ואשר אין הם
יכולים ,או שיתקשו לזכות בסעד במסלול נזיקי רגיל.
 2.1הצעת החוק





דברי הכנסת (כרך  )109תשמ"ח  ,1987/8עמ' .1242
שם ,שם.
שם ,בעמ'  .1243החיסון המשולש החל להינתן בשנת ,1957
משנת  1977נעשה איסוף נתונים מלא.
בשנת  1977דווח על  4מקרי הלם 4 ,פרכוסים 4 ,דלקות מוח
מתוכן  3פטירות
בשנת  1978דווח על  5מקרי הלם 8 ,מקרי פרכוסים 2 ,דלקת
המוח
בשנת  1979דווח על  3מקרי הלם 10 ,מקרי פרכוסים
בשנת  1980דווח על  3מקרי הלם 10 ,מקרי פרכוסים 1 ,דלקת
המוח
בשנת  1981דווח על  3מקרי הלם 20 ,מקרי פרכוסים 1 ,דלקת
המוח 1 ,פטירה
בשנת  1982דווח על  4מקרי הלם 9 ,מקרי פרכוסים 1 ,דלקת
המוח
בשנת  1983דווח על  5מקרי הלם 12 ,מקרי פרכוסים 1 ,דלקת
המוח
בשנת  1984דווח על  3מקרי הלם 9 ,מקרי פרכוסים 1 ,דלקת
המוח
בשנת  1985דווח על  11מקרי הלם 22 ,מקרי פרכוסים
בשנת  1986דווח על  8מקרי הלם 12 ,מקרי פרכוסים 1 ,דלקת
המוח 1 ,פטירה
סה"כ;  49מקרי הלם 116 ,פרכוסים 11 ,דלקת המוח ומתוכם
 6פטירות
בת"א (ב"ש)  1018/00אייל נ' מדינת ישראל (לא פורסם,
 ,)16.11.05מתייחסת השופטת מרוז לסיכוי ללקות בפוליו עקב
קבלת חיסון והיא כותבת:
"במהלך השנים  1988-1970אובחנו בישראל )!( 9
מקרים בהם לקו תינוקות במחלה כתוצאה מהחיסון
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התרכיבי .בשנים האחרונות ,החל משנת  1988עד עצם
היום הסיכון ללקות במחלה תיאורטי ,נוכח העדר
תחלואה – אפס מקרים מדווחים" (פיסקה ה'  1לפסק
הדין).
בית המשפט לא מציין מה מקור האינפורמציה ,אך ככל הנראה
הדברים מבוססים על עדותו של ד"ר סלייטר ,מנהל המחלקה
לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות ,אשר בתחילת פסק הדין בית
המשפט מתייחס לדבריו.
שם ,שם ,ראו גם תוכניתה של גל גבאי "משהו מטפל בך – פרק
 1חיסון אוטומטי" ערוץ ( 8שדור ראשון ביום  ,06.01.2007וכן
ת"א (ב"ש)  .1018/00לעיל הערה .7
בדיון בכנסת אמר ח"כ חיים רמון בהקשר זה "במצב זה שבו
לא משרד הבריאות ולא רשויות אחרות לוקחים עליהם באופן
טבעי את האחריות עלולים הורים להירתע כמובן מלחסן את
ילדיהם בחיסון המשולש ,יש לי תינוקת בבית ואני קצת קרוב
לעניינים האלה .ההורים פשוט אומרים :הסיכון של אחד לאלף
שיקרה לנו משהו ושום רשות לא תפצה אותנו על כך ,הוא גדול
ואנחנו לא מוכנים לחסן את הילדים" .לעיל הערה  .5הדברים
מקבלים משנה תוקף על רקע פעילות קיימת המעודדת אי מתן
חיסונים .ראה אתר האינטרט של ארגון חסון:
www.hisunim.com

10

ראה בסוגיה זו ,ישראל גלעד "האחריות בנזיקין של רשויות
ציבור ועובדי ציבור" (חלק שני) משפט וממשל ג 85 ,55
(.)1995
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 2.2פסיקה שקראה למחוקק לפעול לחקיקת החוק

 .3החוק ומאפייניו

משנת  1957עד חקיקת החוק הוגשו  17תביעות נזיקין
בגין החיסון המשולש :שתיים הסתיימו בפסקי דין
שדחו את התביעות ,שתי תביעות נמחקו וארבע תביעות
11
הסתיימו בפשרה.

שלוש מטרות הציב המחוקק לנגד עיניו בעת שנחקק
החוק:

מאז הוגשו מספר תביעות במסלול הנזיקי ,לא מצאנו ולוּ
פסק דין אחד שהטיל חבות ברשלנות על המדינה בהקשר
לחיסונים .ניתן להניח שחלק מן התיקים הסתיים בפשרה
12
שבמסגרתה פוצו תובעים על נזקיהם.
בפרשת אלטורי 13נדונה תביעה של תינוקת כבת ארבעה
חודשים אשר קיבלה את החיסון המשולש וכעבור עשרה
ימים נתגלו אצלה סמנים של פגיעה מוחית .הקטינה
הגישה באמצעות הוריה תביעת נזקין נגד המדינה.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לאחר שקבע
שלא הוכח קשר סיבתי מאחר והסימנים לא נתגלו מיד
לאחר מתן החיסון .אילו היו מתגלים בתוך יממה אחת,
ההסתברות לקיום קשר סיבתי הייתה גוברת וסביר
שבית המשפט היה מכיר שהפגיעה היא כתוצאה מקבלת
החיסון .בית המשפט העליון הלך בעקבות בית המשפט
המחוזי ודחה אף הוא את התביעה ,אך בשולי הדברים
קרא למחוקק לפעול:

"( )1ליצור כלי חוקי להכרה באחריות הציבורית
לגבי נפגעים אלה )2( ,ליצור מנגנון דיון יעיל
ומהיר בתביעות משפחות הנפגעים )3( ,לאפשר
15
פיצוי לנפגעים".
אומר כבר כאן כי אף לא אחת ממטרות אלה הושגה.
המטרה הראשונה הושגה לכאורה שהרי נחקק חוק,
אלא שיישומו ,כפי שיפורט בהמשך ,הפך הישג זה לאות
מתה .להלן נפרט את עיקרי החוק אל מול מטרות החוק,
בהמשך תובא הביקורת שלנו על יישום החוק ,אשר
לטענתנו מחטיא את מטרות החוק ובהמשך נציע דרכים
לתיקונו.
 )1הכרה באחריות ציבורית לגבי הנפגעים
החוק מכיר בכך שנפגע חיסון זכאי לפיצוי אם סבל
עקב החיסון מנכות; ליקוי גופני ,נפשי ,או שכלי וכן אם
נגרמה פגיעה שהביאה למותו 16.כל שעל הנפגע להוכיח

"עם זאת יש להעיר ,כי בהעדר תרופה נזיקית
ראוי למחוקק לשקוד על גיבוש הסדר חקיקתי
שיאפשר לנפגעים כאלה למצוא את תקנתם
14
וסיועם מקופת הציבור".
11

12

13
14

 16׀

הנתונים מצויים בידי משרד הבריאות .אין כל אפשרות לקבלם
ממקור אחר .תיקים שמתפרסמים הם רק תיקים שהסתיימו
בפסק דין .אנו לא מצאנו תיקים מאלה המוזכרים .הנתונים
לקוחים מתוך הדיון בכנסת .לעיל הערה .5
רשימה חלקית של תביעות שהוגשו :ת"א (י-ם) 3082/01
בורוכוב נ' קופת חולים של ההסתדרות (לא פורסם,)26.04.07 ,
ת"א (ת"א)  1909/88זכאי נ' מדינת ישראל (לא פורסם,
.)23.11.99
ע"א  470/87אלטורי נ' מדינת ישראל ,פ"ד מז (146 )4
(.)1993
שם (ע"א  ,)470/87בעמ'  .154הערה זו של בית המשפט זכתה
לביקורת ,שכן פסק הדין ניתן ביום  24.08.93ואילו החוק נחקק
ארבע שנים קודם לכן בשנת  .1989ר' לדוגמא ,אסף פוזנר "חוק
גל כמשל – ההגנה על זכות הקניין" משפטים כח  599 ,581ה"ש
 .)1997( 62אומנם לפי הדברים שצוטטו לעיל אכן נראה שנעלם
מעיני בית המשפט דבר קיומו של החוק ,אולם ניתן להציע גם
פרשנות אחרות לדברים אלה של בית המשפט .בפרשה זאת
דחה בית המשפט את התביעה בהיעדר קשר סיבתי בין החיסון
למחלה .החוק בנוסחו כיום אינו נותן מענה למקרה כמו זה.
גם על פי החוק בנוסחו הקיים התובעת לא הייתה מקבלת
פיצוי שכן החוק דורש הוכחת קשר סיבתי (להבדיל מרשלנות)
ויכול ובית המשפט קרא למחוקק לתקן את החוק ,פרשנות זו
מאולצת ביותר ,אך זו פרשנות שמתיישבת עם תפיסת עולמי

15
16

לגבי הרצוי לעומת המצוי .בדיון בכנסת ציטט ח"כ חיים רמון
פסק דין של השופט דיין מחיפה (כך במקור!) לא מצאנו פסק
דין כזה ואנו מביאים את הדברים כפי שנאמרו בדיון בכנסת
מפיו של ח"כ חיים רמון:
"הריני ממליץ בפני המחוקק לשקול אם נוכח הקשיים
העומדים בפני התובעים בהוכחת תביעות מסוג זה אין
מקום לחשוב על חקיקת חוק בארץ לפי מודל החוק
האנגלי נראה שכאשר מתבצע חיסון המוני שהציבור
בכללותו נהנה ממנו ,יש לדאוג לפיצוי האחוז הקטן
יחסית של נפגעים .לרבות המקרים המסופקים ,שלפי
דיני הראיות הרגילים אינם יכולים להצביע על קשר
סיבתי ברור בין הזריקה לתופעות החולניות במסגרת
חוק כזה שמגמתו סוציאלית ,ניתן לנקוט אמת מידה
ליברלית הרבה יותר מאשר במסגרת תביעת נזיקין
רגילה".
דברים אלו משקפים גישה על פיה יש לקבוע מבחנים שונים
מאלו של דיני הנזיקין הרגילים להוכחת הקשר הסיבתי.
ד"כ ,לעיל הערה .5
בתוספת לתקנות ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן ,1992-רשימת
חיסונים שהחוק חל עליהם ( )1חיסון משולש -קרמת -צפדת-
שעלת ( )2( )DPTחיסון שיתוק ילדים ( )3חיסון משולב-
חצבת-חזרת-אדמת ( )4( )MMRחיסון אחר שניתן בהתאם
לסעיף  19לפקודת בריאות העם ,הכוונה לחיסון עליו מכריז
משרד הבריאות עקב חשש למגיפה .ולא חיסון שניתן עקב
טיפול רפואי .יתרה מזו ,חיסון עליו ממליץ משרד הבריאות ,כמו
חיסון נגד שפעת אינו מכוסה על פי החוק .בשנת  1995נחקקה
תוספת לחוק והוספו שני חיסונים ( )5חיסון נגד דלקת קרום
המוח הנגרמת על ידי  )6( Hemophillus Influenzaeוחיסון נגד
דלקת כבד נגיפית .Hepatitis B
לאחרונה הוגשה הצעת חוק לתיקון נוסף של החוק  -הצעת
חוק ביטוח נפגעי חיסון (תיקון – הוספת חיסון השפעת),
התשס"ז 2007-באופן שתיווסף לתוספת ( )7חיסון נגד שפעת
( Influenzaפורסם בס"ח התש"ן עמ' .)17
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חוק ביטוח נפגעי חיסון  -הלכה ואין מורין כן

הוא קיום קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה (סעיף
( 4א) לחוק) .בכך הכיר המחוקק באחריות הציבורית
כלפי נפגע חיסון ,שכן אין עליו להוכיח אלא קיום קשר
סיבתי .הוא אינו נדרש להוכיח התרשלות ,די בכך שהוא
קיבל חיסון ונפגע כתוצאה מכך .יודגש שאין מקום לברר
אם הייתה התרשלות במתן החיסון ,עובר למתן החיסון
(כגון שלא היה מקום ליתן את החיסון ,כי הילד היה
חולה במחלה אחרת) ,או לאחר החיסון (כגון אי-טיפול
נאות בסימפטומים ידועים עקב קבלת החיסון) .כל שיש
לקבוע הוא קיום קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה.
 )2יצירת מנגנון דיון יעיל ומהיר בתביעות משפחות
הנפגעים
החוק עוקף את המסלול הנזיקי .דיון בתביעה על פי
החוק מתקיים בפני ועדת מומחים ,אשר חבריה הם
שופט שמונה על ידי שר הבריאות בהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון והוא היו"ר ,ושני רופאים בעלי תואר
17
מומחה בתחומים הנוגעים לנושא (סעיף  3לחוק).
פרוצדורה זו נועדה לאפשר קיום דיון מהיר ויעיל .ההנחה
הייתה שוועדה מעין זו תתמחה בתביעות כאלו ועל כן
הדיונים בה יהיו מהירים 18.להבנתי ,הואיל וגם יושבים
בוועדה שני רופאים מומחים ,ניתן לחסוך בהבאת חוות
דעת מומחים מטעם הצדדים ,מה שיכול כמובן לתרום
19
גם כן לקיום דיון ענייני ,יעיל ומהיר.
 )3לאפשר פיצוי לנפגעים
החוק קובע פיצוי קבוע ומוגדר .קביעה זאת מייתרת את
הצורך להוכיח את גובה הנזק ,מפשטת ותורמת לדיון
ולעניין עצמו .החוק קובע פיצוי של ( ₪ 250,000כ-
 100,000דולר ארה"ב כשערו באותה עת) לנפגע הסובל
מנכות מלאה ( )100%ולמקרה מוות של מבוגר כתוצאה
מחיסון ,ופיצוי של  ₪ 10,000בגין מקרה מוות של פעוט.
הפיצוי בגין נכות בשיעורים נמוכים יותר ,נגזר מהפיצוי
בגין נכות מלאה בהתאם לגובה הנכות שנקבעה.

בסך  20.₪ 15בתשלום זה קונה המחוסן ביטוח שתנאיו
מוסדרים בחוק והם כמפורט לעיל .קרן הביטוח מנוהלת
על ידי ענבל ,חברה לביטוח בע"מ ,שהיא חברה ממשלתית,
והמבוטחים הם כל המעורבים בפעולת החיסון .מודל זה
הוא מודל סוציאלי ודומה למודל של חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,תשל"ה.1975-
החוק מפצה רק נפגע הסובל מנכות .החוק אינו מפצה
עקב נזק חולף ,זאת ,בניגוד להסדר הנזיקי הכללי המעניק
פיצוי גם בגין נזק חולף 21.ההסבר לסטייה מההסדר הנזיקי
הרגיל הוא זה הניתן לכל ההסדרים הסוציאליים ,הסוטים
מההסדר הנזיקי הרגיל .ההסדר הסוציאלי מבוסס על
גישה של מתן פיצוי לכל נפגע ,תוך שהוא מתעלם משאלות
בדבר רשלנות ,אשם ואשם תורם " -במחיר" של פיצוי
נמוך .לכן ,תקרת הפיצוי נמוכה משמעותית מפיצוי על פי
פקודת הנזיקין ,וכן שהפיצוי ניתן רק בגין נזק של ממש
22
וצמית ולא על נזק חולף.
החוק אינו קובע ייחוד עילה  -תובע רשאי לבחור בין
מסלול תביעה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,לבין
מסלול תביעה מכוח החוק .תביעה במסלול אחד מאיינת
את האפשרות להגיש תביעה במסלול האחר.
 )5הפעלת החוק
בקרות מקרה הביטוח ,על המוטב להודיע על כך בהקדם
למבטח ,קרי ,למשרד הבריאות (סעיף  3א לחוק) .ועדת
המומחים תדון בתביעה ותקבע אם קיים קשר סיבתי
בין מקרה הביטוח לבין החיסון (סעיף  3ג לחוק) .אם
הוועדה קבעה שהפגיעה נובעת מהחיסון ,תקבע את
שיעור הנכות (סעיף  3ד לחוק) ולאחר מכן ,בתוך  30יום,
ישולמו תגמולי הביטוח שיחושבו על פי אחוזי הנכות
שנקבעו (סעיף  4לחוק).
המסלול אפוא נגיש ,פשוט ,ויעיל מאין כמותו ,אלא שכפי
שכבר רמזנו ,הקשר בין המציאות להוראות החוק רחוק
מאוד.

 )4הוראות ייחודיות נוספות
החוק ממומן מכספי ביטוח של כלל מקבלי החיסון .כל
מחוסן משלם אגרת חיסון בה כלולים גם דמי ביטוח
17
18
19

המחברת שמשה כיו"ר הוועדה בשנים .2001-2005
ד"כ ,לעיל הערה .5
דברים אלו לא נאמרו בדיוני הכנסת ,אך מדברי ההסבר לחוק
ניתן להבין שזו הייתה כוונת המחוקק .זו גם הפרשנות הראויה
לחוק .בפועל הדברים אינם מתנהלים בדרך זו .התייחסות לכך
תהא בהמשך.
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 ₪ 5צמודים למדד דצמבר .1989
ראה :ע"א  1338/97תנובה מרכז לשווק תוצרת חקלאית
בישראל נ' תאופיק ,פ"ד נז (.)2003( 673 )4
על המייחד הסדרים סוציאליים לעומת הסדר נזיקי רגיל ראה:
בלהה כהנא "השתלבות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
תשל"ה 1975-במערך החקיקה המסדירה עוולות בנזיקין"
(חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.)2001 ,

׀ 17

משפט רפואי

 .4ההנחה שאין ילדים שלקו במחלה כתוצאה מקבלת
החיסון
 4.1רקע עובדתי
אחת משתי ההנחות שהעלינו בניסיון להבין מדוע עד
היום לא ניתן על ידי הוועדה אף פסק דין המזכה בפיצוי
על פי החוק הייתה ,שאין ילדים שחלו כתוצאה מן
החיסון .לדעתנו ,הנחה זו אינה סבירה ויש לדחותה.
על פי הנתונים שהוצגו על ידי מציעי החוק נמסר ,שמדי
שנה כ 20-תינוקות סבלו מפגיעה נוירולוגית כתוצאה
מהחיסון .אם היה שינוי כלשהו שיכול להוות בסיס
לטענה כי מעת חקיקה החוק פחת מספר הפעוטות
שנפגעו ,או שכלל אין יותר תינוקות שנפגעים כתוצאה
מקבלת החיסון ,הנחה זו הייתה יכולה להתקבל.
הנחה כזאת יכולה להיות מבוססת על שינוי כלשהו
שקרה למן חקיקת החוק בתרכיב החיסון או במדיניות
החיסונים .לדוגמא; שהוכנס תרכיב חיסון שונה ,בטוח
יותר ,או שטכניקת החיסון השתנתה ,או שהמדיניות
לגבי גיל המתחסנים השתנתה .עד כמה שידיעתנו
מגעת ,אף לא אחת מהנחות אלה תקפה עד ליום מתן
פסק הדין על ידי הוועדה באוגוסט  23.2002למן אז חל
שינוי בהרכב החיסון ולכך תהא התייחסות להלן .הנחה
זו שאין יותר ילדים שעשויים להיפגע מקבלת חיסון
יכולה גם להיות מבוססת על קיומן של גישות מדעיות
חדשות ,שלא עמדו בפני מנסחי החוק ואשר שוללות את
הקשר בין אותן פגיעות שבעבר על פי השיטות המדעיות
"הישנות" יוחסו לחיסון .גם התייחסות לאפשרות זו
תהא בהמשך.
 4.2התרכיב המשולש
ההנחה היא שהתרכיב נגד שעלת שבחיסון המשולש הוא
שעשוי לגרום לבעיות הנוירולוגיות אצל הפעוטות ,ועל כן
ההתייחסות במסגרת הדיונים בשאלת הנזקים כתוצאה
24
מהחיסון מתייחס בעיקרו לתרכיב והשפעתו.

לילדים בגיל שמתחת לארבע שנים ,בגלל סיבוכים
משניים שעשויים להביא לנזק מוחי המתבטא בפגימות
נוירולוגיות קשות .התרכיב נגד שעלת הכלול בתרכיב
המשולש הוכנס לשימוש בישראל בתחילת שנות ה50-
של המאה הקודמת .החיסון ניתן בחודשיים הראשונים
לחיים ,ואף מוקדם יותר במקרה של מגיפה .החיסון ניתן
שלוש פעמים במשך ששת החודשים הראשונים ומנה
נוספת ניתנת בגיל  12חודש .בעבר התרכיב היה מבוסס
על חיידק שעלת שלם ומומת ,ובו כל המרכיבים מעוררי
החיסון .משנת  2002נכנס לשגרת החיסונים בישראל
תרכיב חיסון חדש ,חיסון נטול-תאים (,)acellular
המבוסס על חלקי תא החיידק המעוררים את המערכת
החיסונית של הגוף לייצר חיסון .החיסון נטול-התאים
הונהג בישראל משנת  ,2002והוא נחשב בטוח יותר
25
מהחיסון המבוסס על תאי החיידק השלמים.
 4.3תגובות אפשריות לחיסון
התגובות למתן החיסון עשויות להיות קלות וחולפות:
תופעות לוואי מקומיות ועליית חום או תגובות אלרגיות,
כגון תפרחת עור וכאבי פרקים .התגובות עשויות להיות
גם חמורות והן :הלם ַאנָ ִפ ַיל ְקטי ,תופעה נדירה מאוד
שעשויה להסתיים אף במוות; פרכוסים אשר עלולים
להופיע תוך  48שעות ,לעיתים מלווים בעליית חום;
אירועים של רפיון שרירים וחוסר תגובה לסביבה הוא
אירוע נדיר אשר עלול להופיע תוך  24שעות; חום גבוה
מעל  ;40.50ודלקת המוח ,אשר עלולה להופיע תוך 72
שעות ונחשבת לסיבוך חמור במערכת העצבים.
תגובות של הלם אנפילקטי ,דלקת מוח תוך שבעה ימים
ורגישות למרכיבי התרכיב הם הוריות נגד להמשך סדרת
26
החיסונים.
 4.4הקשר בין החיסון והתגובות האלרגיות

שעלת ) (whooping cough, pertussisהיא מחלה
מדבקת מאוד הנגרמת על ידי החיידק Bordetella
 .Pertussisהמחלה מאופיינת בשיעול קשה והיא מסוכנת

הקשר בזמן בין קבלת החיסון ותופעות לוואי ,בהיעדר
הסבר אטיולוגי לבד מתן החיסון ,הביאו בעבר לראות
בתרכיב את הגורם הסיבתי לתגובות אחרי מתן החיסון.
החל משנות התשעים הגישה לסוגיה של הקשר בין
התגובות האלרגיות למתן החיסון השתנתה ,והמגמה
שהלכה ורווחה היא שאין לראות בקשר בזמן בין מתן

פסק הדין ניתן על ידי ועדת המומחים בבש"א 2646/98
פלונית נ' משרד הבריאות (לא פורסם( )29.08.02 ,להלן" :פסק
הדין").
שם ,פיסקה  .3הדברים שיובאו להלן מבוססים על פסק הדין
של הוועדה שנכתב על ידי הח"מ ושני המומחים חברי הוועדה.

סקירה רחבה על כל הפן הרפואי הקשור בחיסון ,התגובות
בעולם נגד החיסון והתוצאות העגומות של שיעורי חיסון
נמוכים באנגליה ובקנדה ראה במאמרו של פרופ' א' סהר ,לעיל
הערה .3
לעיל הערה .23

23

24
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החיסון והתגובות הנצפות אחרי מתן החיסון הוכחה
לקשר סיבתי .רבות מן התופעות שנרשמו לאחר מתן
החיסונים הוסברו כנובעות מסיבות אחרות :זיהום
וירלי בו-זמני למתן החיסון ,זיהומים בקטריאליים
למיניהם ,מומים מולדים ,ליקויים מטבוליים ופגיעות
במערכת העצבים ,כולל תסמונת על שם  .Westתסמונת
זאת מופיעה בדרך כלל בתינוקות בששת החודשים
הראשונים לחייהם .בתקופה זאת התינוק מקבל את
שלוש המנות הראשונות של התרכיב .בעבר הקשר
העובדתי בין קבלת החיסונים לבין התופעות יצרו
הנחה של קיום קשר משפטי בין החיסון לתופעות,
כולל תסמונת על שם  .Westואולם ,כאמור ,למן שנות
התשעים ,המגמה היא שלא לקשור עוד ביניהם .מגמה זו
היא תולדה של מחקרים אפידמיולוגים שבוצעו באנגליה
ובארה"ב מסוף שנות ה 50-עד תחילת שנות ה 90-תוך
שימוש בקבוצות ביקורת ,בחלקם תקופה ממושכת עם
מעקב עד  10שנים .המידע הרלוונטי ביותר לסוגיית
הקשר הסיבתי בין התרכיב והתגובות למתן החיסון
מסוכם בחומר שמקורו ב NCES-אשר נוהל באנגליה
בין השנים  79-76עם מעקב נוסף של  10שנים ,ואשר
פורסם בשנת  .1991המחקר הוציא מכלל קשר בין
החיסון לתגובות אחרי החיסון ,תופעות שונות אשר
סווגו לחמש קטגוריות ובהם תסמונת על שם .West
המחקר קבע שגילוי המחלה בסמוך למתן החיסון אינו
27
מהווה ראיה לקשר סיבתי בין השניים.
על יסוד דברים אלו דחתה הוועדה תביעה של ילדה
לקבוע קשר סיבתי בין התסמונת על שם  Westממנה היא
סובלת לבין החיסון 28.אם כי ,מן הראוי להדגיש שבאותו
מקרה הדחייה הייתה קודם כל על בסיס עובדתי ,לאחר
שעלה מהתיק הרפואי שסימני התסמונת התגלו עובר
29
למתן החיסון.

27

28

29

ראה:
Lucy Johnson "Were all of These Children Killed by The
Triple MMR JAB?" Express Newspapers January 13, 2000.

לעיל הערה  .23כאמור הח"מ הייתה שותפה לכתיבת פסק
הדין .ואעיר שגם בעת כתיבתו לא נחה דעתי בשאלת הקשר
הסיבתי המשפטי .אולם כאשר הוועדה חייבת לפסוק על פי
מאזן ההסתברות ,לא היה מנוס מלהגיע לאותה המסקנה .אילו
דרישת ההוכחה של הקשר הסיבתי הייתה שונה ,כפי שאני
מנסה לשכנע במאמר זה ,אפשר היה להגיע למסקנה אחרת שכן
אין מדובר בסוגיות לגביהן מסקנות רפואיות ברורות.
לעיל הערה .23
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 4.5גישות מדעיות חדשות לקשר בין הסיבוכים
והחיסון
קבוצת חוקרים אוסטרלים בדקו את המבנה הגנטי של
תינוקות שלקו באנצפלופתיה תוך  72שעות מקבלת
החיסון נגד שעלת והוכיחו שבתינוקות אלה קיימת
מוטציה ספורדית של גן שהתגלה אצל תינוקות שסבלו
מאפילפסיה מיוקלונית של גיל הינקות (Myoclonic
 30.)Epilepsy of Infancyהמחקר שפורסם בחודש יוני
 2006עורר הדים רבים ובעקבותיו הלכו גם חוקרים
בקנדה ובאוניברסיטת ייל .פרופ' סהר מסכם את
מסקנות המחקרים החדשנים הללו:
"בלשון הדיוטות במדע – הפרכוסים והנזק
המוחי המתרחשים לאחר חיסון נגד שעלת,
קורים בתינוקות שחל אצלם שינוי ב"תעלת
הנתרן" בתאי מוח ,כתוצאה ממוטציה ספורדית
בתת קבוצות הגן  . SCNIAמשמע – הפרכוסים
הבלתי נשלטים והנזק המוחי הצמית המתפתח
בהמשך ,אינם תוצאה של החיסון עצמו ,כי אם
תולדה של התהוות ספורדית של חריג גנטי.
תינוקות בהם אירע שינוי זה במבנה הגנטי
הופכים למועדים לפרכוסים ולנזק מוחי .עליית
החום ,אשר לעיתים יש ומלווה קבלת חיסון,
היא הגורם המעורר את התפרצות הפרכוסים
ואת תחילת תהליך הנזק המוחי( .הדגשה שלי
ב .כ ) .לא החיסון "אשם" בנזק המוחי – השנוי
הגנטי שהתרחש בתינוק עצמו הוא הבסיס .מן
ההיבט המדעי התהליך והמנגנון ברורים".
המחקר גילה ,אפוא ,שתינוקות הסובלים ממבנה גנטי
מסוים עלולים לפתח אנצפלופתיה כתוצאה מקבלת
החיסון .על פי מחקר זה ,החיסון איננו גורם לתסמונת,
אלא אם הוא ניתן לתינוקות הסובלים מהמום הגנטי
המתואר .החיסון איננו אשם אפוא ,המום הגנטי הוא
האשם.
 4.6המסקנות המשפטיות הנובעות מהגישות המדעיות
החדשות
מה עלינו להסיק מהמסקנות הרפואיות המתוארות
לעיל? האם המסקנה שיש להסיק היא שבגין כך אין
30

 S.F. Berkovic, L Harkin, J.M.שעמדו בראש צוות מדענים גדול
ורב-תחומי.

׀ 19

משפט רפואי

מקום להטיל חבות? ודאי שהתשובה היא בשלילה.
לטענתנו ,המחקרים החדשניים הללו רק תומכים עוד
יותר במסקנה שהבעיה היא ביישום החוק ולא בהיעדר
תופעות עקב החיסון .המחקרים החדשים מוצאים את
הסיבות לסיבוכים עקב חיסון ,והסיבות שנמצאו יש
בהם ליתן אנחת רווחה רפואית ,אך לא משפטית .הבנת
הסיבות הרפואיות איננה פוטרת את המדינה מאחריות.
שכן ,כיום ,יותר מבעבר ,על פי מחקרים מובילים אלה,
יודעים אנו שהחיסון אכן גורם לסיבוכים והקשר בין
התופעות לחיסונים איננו רק קשר בזמן (קשר משפטי
עובדתי) ,כי אם גם קשר סיבתי משפטי .ואם כך ,הרי
שהקשר הסיבתי בין החיסון לסיבוכים ברור והאחריות
הנגזרת ממנה אף היא ברורה .על אחת כמה וכמה הדברים
נכונים על פי ההסדר שבבסיס החוק ,אשר מקים אחריות
ובלבד שהוכח קשר סיבתי בין החיסון לבין הנזק .ואולם
גם אם החוק היה מבוסס על הסדר משפטי של אחריות
רגילה על פי פקודת הנזיקין ,גם אז הייתה קמה חבות
למדינה .שכן הליקוי המתואר במחקרים דלעיל הוא
ליקוי אשר על המזיק לצפותו למרות חריגותו מכוח כלל
עקרון הגולגולת הדקה:
"לפי דוקטרינה זו ,על המזיק לשאת גם בתוצאות
הנובעות מחריגותו של הניזוק שכן באופן כללי
ידוע וצפוי כי אנשים שונים סובלים מחוליים
ורגישויות שונים ,אף אם פרטיהם של אלה
31
משתנים מאדם לאדם".
"ההנחה העומדת בבסיס עקרון הגולגולת
הדקה היא כי ליוצר הסיכון לא הייתה אפשרות
בחירה – הוא לא יכול היה לדעת מראש דבר על
"תכונות נסתרות" של קורבנו ועליו לקבל אותו
32
כמות שהוא".
על תובע על פי החוק להוכיח קשר סיבתי .המחקרים
החדשניים הללו מוכיחים זאת ודי בכך 33.מסקנתו
של פרופ' סהר במאמרו היא מסקנה רפואית ,על
פיה אכן אין "אשמה" כל שהיא בחיסון ,אולם אין זו
31
32

33
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ע"א  5404/98גזית נ' גם זו לטובה ,פדאור 1 ,801 )15( 05
(.)2005
דנ"א  7794/98משה נ' קליפורד ,פ"ד נז (,)2003( 753 ,721 )4
וראה גם דנ"א  5343/00קצין התגמולים נ' אביאן ,פ"ד נו
( ,)2002( 758 ,732 )5רע"א  6270/98פוטשניק ז"ל נ' קצין
התגמולים ,פ"ד נז ( ,)2003( 725 ,721 )3וע"א  785/80עירית
פתח תקוה נ' צרפתי ,פ"ד לח (.)1984( 43 ,39 )3
לו צריך היה לבחון קיומה של רשלנות ,הרי שמדובר במקרה
קלאסי של גולגולת דקה והפגם המולד הזה אינו פוטר את
המחסנים מאחריות מקום שהוכחה רשלנות.

המסקנה המשפטית שיש להסיק ,אין ספק שבמבחן
משפטי מחקרים אלו מיטיבים דווקא עם הנפגעים
הפוטנציאלים .יחד עם זאת ,מאחר וטרם נאמרה המילה
האחרונה בסוגיה זו ,וכשם שלאחרונה פורסם מחקר
חדש יכול בעוד זמן יפורסם מחקר אחר שמסקנותיו
יהיו שונות ,ומכל מקום מאחר ולא ברור כלל שמחקר
חדש זה למרות חשיבותו יש בו לבסס תזה רפואית מדעית
המקובלת על הכל ,יש לתת פתרון חקיקתי שיהיה מנותק
מתגלית כזו או אחרת ,אך יהיה מחובר למציאות המעידה
על בעייתיות בכל הקשור לסוגיה דנן  -היינו לסיבוכים
האפשריים כתוצאה מחיסונים.
 4.7המצב המשפטי באנגליה ובארה"ב
הערפל בסוגיה זו אינו ייחודי לשיטת המשפט הישראלית.
גם באנגליה וגם בארצות הברית קיימים הסדרים חוקיים
המעניקים פיצוי לנפגעי חיסון בלא צורך בהוכחת אשם.
ההסדר באנגליה דומה להסדר במשפט הישראלי והוא
בעייתי באותה מידה .ההסדר האמריקאי מתקדם יותר
וליברלי יותר כלפי תובעים והוא תולדה של הבעייתיות
שהוצגה לעיל.
הממלכה המאוחדת
באנגליה נחקק בשנת  1979חוק המעניק פיצוי לנפגע
חיסון ללא צורך בהוכחת אשםVaccine Damage 34:
 35.Payments Act 1979החוק מפצה כל ניזוק שלקה
במחלה או סובל מליקוי גופני כתוצאה מקבלת חיסון
המופיע ברשימת החיסונים הנספחת לחוק (בדומה
לקיים בחוק הישראלי) .הרשימה פתוחה וניתן להוסיף
עליה מעת לעת .החוק מפצה נכים בעלי נכות קשה מעל
 ,60%על פי אמות המידה של חוק הביטוח הלאומי
האנגלי .החוק אינו קובע ייחוד עילה וקובע מנגנון
לטיפול בכפל פיצוי ,הדיון מתקיים בפני בית דין מיוחד.
המבחן לקביעת קשר סיבתי בין מחלה לחיסון הוא
מבחן ה 36,"balance of probability"-אשר מהאמור
לעיל ברור שהוא מבחן בעייתי בהתייחס לסוגיה רפואית
34
35

על הרקע לחקיקת החוק ראה סהר ,לעיל הערה .3
מטרת החוק:
"An act to provide for payments to be made out
of public funds in cases where severe disablement
occurs as a result of vaccination against certain
diseases or of contact with a person who has been
"vaccinated against any of those diseases

36

סעיף  )5( 4לחוק.
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זו ,בה הגישות המדעיות שנויות במחלוקת 37.בעבר נהגו
בתי הדין לפצות נפגעים על בסיס התיאוריות המדעיות
הישנות שקשרו בין חיסון לבין נזק מוחי ומחלות אחרות.
אולם ,מאמצע שנות התשעים ,משהתגבשה הדעה
המדעית ששללה את הנחת הקשר הסיבתי המשפטי על
יסוד הקשר הסיבתי העובדתי ,חדלו בתי הדין לקשור בין
38
נזק מוחי ומחלות אחרות לקבלת חיסון.

 ,Act, U.S.C. §§ 300aaהחוק מקל על ניזוקים גם
במישור הפרוצדוראלי וגם במישור המהותי .התביעות
נדונות בפני בית דין מיוחד וההקלה המשמעותית על
נפגעים היא בקביעת חזקות לקשר סיבתי בין שורה
של מחלות לחיסונים .החוק מונה רשימה של חיסונים,
סיבוכים אפשריים ורשימה של חזקות היוצרות קשר
סיבתי משפטי בין הנזק והחיסון.

אחד מפסקי הדין המפורסמים שניתנו באנגליה בסוגיה
זו היה בפרשת  39.Loveday v. Rentonפסק דין זה ניתן
בשנת  1985כשעדיין דגלו בגישות הרפואיות הישנות,
ולמרות זאת בית המשפט דחה את התביעה .באותה
פרשה נדונה תביעה של ילדה באמצעות הוריה המאמצים
כנגד יצרנית החיסון נגד שעלת וכנגד רופא הילדים .בית
המשפט ,כאמור ,שלל קשר סיבתי בין הנזק המוחי של
הילדה לבין החיסון ,אך הדגיש שאין לקבוע "הנחות
עבודה" בסוגיה זו ויש לדון בכל מקרה לגופו ובהתאם
לנסיבות הספציפיות .הדחייה לא הייתה על בסיס
קביעה עקרונית השוללת קשר בין נזק מוחי לחיסון,
אלא על יסוד קביעות עובדתיות ורפואיות ספציפיות
לאותו מקרה.

בפרשת  41Knudsenבית הדין פירש משמעותן של
החזקות שנקבעו בחוק וקבע שהחזקות יוצרות הנחה
לקיום קשר סיבתי משפטי ועל המדינה מוטל הנטל
לסתור קיומו של קשר כזה .גם אם יוכח שילד לקה במחלה
וירלית כלשהי ,עדיין חזקת הקשר הסיבתי מתקיימת
ורק הוכחה של המדינה שהמחלה הווירלית והיא בלבד
גרמה לנזק ,תפטור את המדינה מאחריות .קיומה של
מחלה וירלית סמוך למתן החיסון ,אין די בה לשלול
חזקת הקשר הסיבתי העובדתי ,כל זאת כאשר המחלה
או הליקוי הגופני מופיעים ברשימת החזקות .לעומת
זאת ,מחלה או ליקוי גופני שאינם מופיעים ברשימת
החזקות ,יוצרות הנחה שאין קשר סיבתי בינם לבין
החיסון ועל הטוען אחרת הנטל להוכיח קיום קשר כזה.

למן אז ,כאמור ,הגישה הרווחת היא שהחיסונים אינם
טומנים בחובם נזק ובתי הדין אינם קושרים בין מחלות
40
ותופעות לוואי שונות לחיסונים.

שתי הנחות יסוד הביאו את בית הדין לפרש את החוק
בצורה ליברלית כלפי ניזוקים .האחת ,שחיסון הוא דבר
חיובי והוא מועיל ביותר לרוב המכריע של הילדים ,אלא
שיש להכיר בעובדה שלמיעוט מהילדים החיסונים אינם
דבר חיובי אלא דבר מזיק .השנייה ,שאין זה מתפקידו
של בית הדין לנסות ולהבין כיצד יתכן שחיסון שמועיל
לרוב המכריע של הילדים ,עשוי לגרום נזק לאחרים.
לדידי בית הדין די בכך שקיימת הכרה שהחיסון שמועיל
לרוב המכריע עשוי לגרום לנזק למיעוט קטן כדי להכיר
בהם כניזוקים הזכאים לפיצוי ,ולכן על ניזוק להוכיח קשר
סיבתי עובדתי והימצאות המחלה או הסיבוך ברשימת
החזקות.

ארה"ב
בארה"ב נחקק בשנת  1986חוק פדראלי ליברלי יותר
מהחוק האנגליNational Childhood Vaccine Injury ,
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ראה:
R. V The Vaccine Damage Tribunal Queen's Bench Division
co/118/84
R. V Vaccine Damage Tribunal Queen's Bench Division
co/154/84
Lorraine Fraser "Girl disabled by jabs is refused
compensation" Mail on Sunday June 11, 2000
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ראה ,Johnson :לעיל הערה  27וכן "פסק הדין" לעיל הערה .23
)Court of Appeal, 14 November 1985 (Lexis

[ ,RE C, EWHC 1376 (Fam), [2003] 2 FLR 1054 ]2003בהליך
זה נדונה בקשה של שני אבות להורות לבית המשפט על מתן
חיסונים לילדיהם למרות התנגדות האמהות .בית המשפט קבע
שהמבחן להתערבות הוא " ."best interest of the childrenאם
התועלת לא מספיק ברורה או שהסיכון גדול מדי ,בית המשפט
לא יתערב .בית המשפט אמר עוד שכאשר שני ההורים מסכימים
שלא לחסן את הילדים ,בית המשפט לא יתערב בשיקול דעתם.
אולם כאשר מותירים את שאלת מתן החיסון לשיקול דעת
בית המשפט – בהיעדר הסכמה בין ההורים ,בית המשפט
יתערב ויורה על מתן החיסון ,מאחר ואין הוכחה מניסוי בבע"ח
שהחיסון יכול לגרום נזק או מוות ,ואין גם הוכחות אחרות
לטענה שהחיסונים עשויים לגרום נזק.
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 .5הפגמים שבחוק הדורשים תיקון
ההנחה השניה שהעלנו בניסיון להבין מדוע עד היום לא
ניתן על ידי הוועדה ולו פסק דין אחד המזכה בפיצוי על
פי החוק הייתה שהפגמים שבחוק מקטינים עד מאוד את
הסיכוי של תובע לזכות בפיצוי על פי החוק .מכאן ,שאם
החוק יתוקן ,סביר להניח שילדים שנפגעו מהחיסון יזכו
בסעד .לדעתנו ,הנחה זו היא הנכונה ובדברים הבאים
41

Knudsen v. Secretary 35 F.3d 543 U.S. App.

׀ 21

משפט רפואי

ננסה לשכנע שתיקון החוק הכרחי ויהיה בו כדי לשנות
את המצב.
 5.1פניה למשרד הבריאות
הגשת תביעה על פי החוק נעשית בדרך של פניה למשרד
הבריאות.
סעיף  3לתקנות קובע:
"א) קרה מקרה הביטוח ,יודיע על כך המוטב
בהקדם למבטח ,לאחר שנודעה לו
התרחשותו וכן יודיע על כך לשר הבריאות.
ב) משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה
הביטוח ותביעה ,בכתב ,לתשלום תגמולי
ביטוח ,יפנה המבטח לשר הבריאות לשם
מינוי ועדת מומחים".
כיצד יש להגיש את התביעה? למי יש לפנות במשרד
הבריאות? אלו מסמכים יש לצרף? על שאלות אלה
אין המחוקק משיב ,ואילו במקרים אחרים המחוקק
נדרש לזוטות כאלה .בהסדר דומה המתייחס לנפגעי
גזזת ,בתקנות לפיצוי נפגעי גזזת ,תשנ"ד( 1994-הגשת
תביעה ,הכרה בנפגע ,קביעת דרגת נכות ,הרכבת ועדות
וסדרי עבודתן) ,התשנ"ה ,1975-קובע המחוקק שתביעה
תוגש בהתאם לטופס שמצורף לתקנות 42.עניין זה הוא
אמנם טכני אך חשיבותו נלמדת מהדרך בה מתנהלים
הדברים כיום ,והם שהופכים את העניינים הטכניים והלא
מהותיים לכאורה ,לחשובים ומהותיים ביותר.

יש להניח שנוהל זה הוא תוצאה של היעדר הוראות ברורות
בחוק באשר לדרך הגשת התביעה וטיפול בה .לו נקבעה
בחוק הדרך להגשת תביעה ,לא היה צורך לקבוע נהלים
פנימיים .אלא שלדעתי ,הדרישה להגשת חוות דעת אינה
מתיישבת עם מטרת החוק ולא עם לשונו .דרישה זאת
עשויה לחסום הגשת תביעות מתאימות מאנשים קשיי
יום אשר הפרוטה אינה מצויה בכיסם ולמנוע מאנשים
44
לממש זכותם על פי החוק.
ראיה לנוהג זה ולבעייתיות שבו הוא בהחלטתה של כבוד
השופטת עירית כהן בפרשת חמזי 45.התובע לא צירף
לתביעה חוות דעת מטעמו ,בית המשפט נתן לו ארכות
חוזרות ונשנות שלא קוימו .בהחלטתו מציין בית המשפט
שהתובע הודיע שהוא מתקשה לגייס מומחה מתאים
ומתקשה לגייס כספים עבור חוות הדעת ,ומשכך ומשלא
הוגשה חוות דעת נמחקה התביעה.
הדרישה לצרף חוות דעת שעשויה להוות מחסום טכני
להגשת תביעה איננה מתיישבת גם עם העובדה שהיא
נדונה בפני ועדת מומחים ,שבה יושבים שני מומחים
בתחום ,ועצם עובדה זאת מייתרת את הצורך בהגשת
חוות דעת.
סעיף  3לחוק הדן בדרך הגשת התביעה קובע בין היתר:
"(ג) ועדת המומחים תדון בתביעה ותקבע
אם קיים קשר סיבתי בין מקרה ביטוח לבין
החיסון.
(ד) קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח
נובע מחיסון ,תקבע את אחוזי הנכות."...

הצעתנו היא לצרף לתקנות טופס להגשת תביעה.
על הטופס להיות ידידותי ,ועל הפונה יהיה למלא בו
את הפרטים הטכניים הרלוונטיים .הקשר של משרד
הבריאות לתביעות אלה צריך להיות בקבלת הטופס
ובהעברתו לוועדת המומחים ולמבטחת ובכך בלבד.
 5.2הנוהל המחייב תובע לצרף חוות דעת
לדעתנו ,החוק אינו מטיל על תובע לצרף חוות דעת
לתביעה .אך עד כמה שידיעתנו מגעת ,במשרד הבריאות
השתרש נוהל על פיו מבקשים מתובע לצרף לפנייתו חוות
43
דעת.
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יוער שהביקורת שלנו תקפה גם ביחס לחוק פיצוי נפגעי עירוי
דם (נגיף האיידס) ,התשנ"ג .1992-אף בחוק זה אין הוראות
מפורטות לגבי תביעה לפיצוי חד-פעמי ,אם כי יש טפסים
המתאימים להגשת תביעה לקצבה.
ראה התחקיר ששודר בערוץ  ,8לעיל הערה  .8בנוסף ,בשנים
האחרונות ,בעקבות כתבה בעיתון שכותרתה הייתה "סיכון

44
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לא מחושב" מעריב (סופשבוע)  13.06.03ותוכנית הטלוויזיה
המוזכרת שבהן התראיינתי בהקשר לתפקידי כיו"ר הוועדה ,פנו
אליי טלפונית מספר לא מועט של אנשים ,שסיפרו שילדיהם
נפגעו מחיסון .הם העלו בין היתר את הטענה שאינם יכולים
לממן חוות דעת ,ובלי חוות דעת כזו אינם יכולים להגיש את
התביעה .הם העלו גם טרוניות נוספות שאותן תרגמתי להצעות
לתיקון החוק.
שם ,שם.
בש"א (י-ם)  8332/04חמזי (קטין) נ' מדינת ישראל (לא
פורסם ,)23.05.06 ,השופטת עירית כהן משמשת כיום כיו"ר
הוועדה מכוח החוק .התביעה נדחתה בשל כך שלא הוגשה חוות
דעת מטעמו של התובע .בין היתר נכתב בהחלטה:
" .2ביום  27.02.05הודיע ב"כ המבקש כי הוא מעונין
להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו וביקש לדחות
את הדיון.
 .3למרות החלטות חוזרות ונשנות ,המבקש לא הגיש
חוות דעת מטעמו.
 .4ביום  20.09.05נדרש המבקש להודיע מדוע לא תמחק
התביעה מחמת חוסר מעש .בתגובה הודיע ב"כ
המבקש כי התקשה לאתר את תיקו הרפואי של
הקטין וכן הוא התקשה לאתר מומחה ולגייס כספים
עבור חוות הדעת".
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חוק ביטוח נפגעי חיסון  -הלכה ואין מורין כן

השלב הראשון בדיוני הוועדה הוא בקביעת קשר סיבתי
והשלב השני הוא בקביעת דרגת הנכות .אין בחוק אזכור
לדרישה להגשת חוות דעת לעניין הקשר הסיבתי או
לעניין הנכות .היעדר דרישות אלה נמצא גם בהסדרים
לגבי נפגעי עירוי דם (איידס) ולגבי נפגעי גזזת .שני
הסדרים אלה דומים להסדר הנדון ,ובהם התביעות
נדונות בפני ועדות מומחים .ועדת המומחים היא
שצריכה לקבוע את קיומו של קשר סיבתי ,ובשלב השני
46
עליה לקבוע את דרגת הנכות.
בכפוף לתיקון בדבר צירוף טופס להגשת תביעות ,בו
יפורטו המסמכים שעל התובע לצרף אין הכרח לקבוע
פוזיטיבית שאין על תובע לצרף חוות דעת .אולם מאחר
וזה הנוהג שהשתרש משך  18שנים ,חוששת אני שמוטב
יהיה לעשות כן בדרך של תיקון סעיף  3לתקנות ,ולקבוע
פוזיטיבית שאין התובע חייב לצרף חוות דעת לתביעתו
(יובהר שאין בהצעה זו למנוע מתובע שחפץ להגיש חוות
דעת לעשות כן).
 5.3קביעת הקשר הסיבתי
על הוועדה לקבוע קיום קשר סיבתי בין "מקרה הביטוח"
לחיסון .קשר סיבתי נקבע על פי מאזן ההסתברות .אם
מסתבר יותר שמקרה הביטוח הוא תוצאה של קבלת
החיסון ,יזכה התובע בפיצוי וכיון שבהליך אזרחי עסקינן.
רמת ההוכחה הנדרשת היא של .51%
הניסיון הוכיח שנטל זה כבד מדי ואיש לא הצליח
להרימו .עוסקים אנו בשאלה אשר הגישות המשפטיות
אליה שנויות במחלוקות ובמצב כזה ,כאשר על התובע
מוטל נטל ההוכחה ,סיכוייו אינם טובים ,ועובדה היא
שנטל זה לא הורם ולוּ פעם אחת 47.השופטת שטרסברג-
כהן בפרשת כהן ,48שעניינה בתביעת נזיקין בגין רשלנות
רפואית ,היטיבה להבהיר את הבעייתית בהוכחת קשר
סיבתי בתביעות רשלנות רפואית:
"כאשר נזקו של התובע הוא מחלה או ליקוי,
46
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החוק לפיצוי נפגעי גזזת ,תשנ"ד 1994-מורה לשר למנות ועדת
מומחים לצורך הקביעה העובדתית האם התובע טופל בהקרנות
(סעיף  )8וכן מורה למנות ועדת רפואית לשם קביעת דרגת
הנכות (סעיף  .)9מהטפסים המצורפים לחוק עולה בבירור שאין
על התובע לצרף חוות דעת .מסקנה דומה עולה מעיון בסעיף 4
לחוק פיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס).
כפי שציינו כבר לעיל ,יתכן שתובעים קיבלו פיצויים בהסדרי
פשרה ,אולם שום תובע לא הצליח להרים את הנטל ולזכות
בפסק דין לטובתו.
ע"א  6643/95כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית,
פ"ד נג (.)1999( 680 )2
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מעוררת סוגיית הקשר הסיבתי העובדתי קשיים
מיוחדים .בחלק מן המקרים הסיבה לפרוץ
המחלה איננה ברורה ,ואילו במקרים אחרים
אנו יכולים לדעת כי אמנם הייתה רשלנות ,אך
קיימת אי ודאות בקשר לשאלה אם הרשלנות
תרמה לקרות הנזק .הבעייתיות נעוצה בטיבו
של הנזק ,הן לנוכח העובדה שהידע הרפואי לגבי
אטיולוגיה של מחלות הוא מוגבל והן מכיוון
שמחלות וליקויים רבים עשויים להיות תוצאה
49
של גורמים מספר".
ניתן להציע שלוש גישות להתמודד עם הבעייתיות
בהוכחת קשר סיבתי משפטי:
האחת :להשאיר את המצב הנהוג כיום .אם תובע לא
עומד בנטל הנדרש במשפט אזרחי יש לדחות את
התביעה .במילים אחרות ,יש להיות עקביים ולנהוג
בהתאם לכללים המשפטיים הרגילים ולהחיל אותם
גם על הסיטואציה המתוארת לעיל ,כאשר גישה זו
נותנת משקל יתר לאחידות המשפטית והולכת לקראת
הנתבעים.
השנייה :להטיל על נתבע לשלם את מלוא הנזק ,אלא
אם כן הוא יוכיח שלא התרשל .היינו ,להעביר את הנטל
מכתפי התובע אל כתפי הנתבע בדומה להסדר של "כלל
הדבר מדבר בעדו" או להסדר שבחוק האחריות למוצרים
פגומים ,תש"ם.1980-
והשלישית :למצוא הסדר מיוחד לסיטואציה המיוחדת.
הסדר מיוחד אפשרי הוא לקבוע שאם רשלנות הנתבע
הגדילה את הסיכון שהתובע יחלה במחלה יהיה מקום
50
לפסוק לו פיצוי באופן פרופורציונלי להגדלת הסיכון.
הסדר אפשרי אחר הוא להותיר את כל סוגיית הפיצוי
לשיקול דעת בית המשפט.
הגישה הראשונה ,היינו לחייב תובע להוכיח קיום קשר
סיבתי על פי מאזן ההסתברות ,הוכיחה את עצמה כלא
מתאימה לסיטואציה ולכן נותרו שתי הגישות האחרות
כאופציות ריאליות.
הגישה השניה המטילה אחריות על הנתבע גם אם לא
עלה בידי התובע להוכיח קיומו של קשר סיבתי אינה
49
50

שם ,בעמ' .697
השופטת שטרסברג-כהן ,בדעת מיעוט נגד דעתם החולקת של
הנשיא ברק והשופטת ביניש אימצה את הגישה השלישית .שם,
שם.
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זרה לשיטת המשפט שלנו ,כזה הוא ההסדר של כלל
הדבר מדבר בעדו אשר מטיל על הנתבע להוכיח שלא
התרשל בהתקיימותם של מספר כללים וכזה הוא
ההסדר בבסיסו של חוק האחריות למוצרים פגומים
הקובע חזקה שהמוצר שגרם לנזק היה פגום 51.אימוץ
גישה זו יאפשר התגברות על מכשול ההוכחה הקשה כל
כך .אולם גישה זו טומנת בחובה הנחת יסוד של סכנה
במתן חיסונים .הנחת יסוד כזו אינה רצויה היא עשויה
להעביר מסר שלילי לציבור המתחסנים ושלא בצדק,
שכן מספר הנפגעים הוא אכן קטן ומבחני עלות תועלת
52
מצביעים על יתרון ברור להמשך מתן החיסונים.
הגישה השלישית ,היוצאת מנקודת הנחה שיש לקבוע
הסדר מיוחד ,היא הראויה לטעמנו .אנו היינו אף
מרחיקים לכת ונותנים לוועדה שיקול דעת לקבוע קשר
סיבתי ברמה כזו או אחרת .כוונתנו לכך שהוועדה תוכל
לקבוע שקיים קשר סיבתי משפטי ולפסוק פיצוי מלא.
הוועדה תוכל גם לקבוע ,בהתאם לגישתה של כבוד
השופטת שטרסברג-כהן בפרשת כהן ,שקיימת אפשרות
של "תרומה" של החיסון ברמה כזו או אחרת למחלה או
לליקוי ולפסוק פיצוי בהתאם לאחוז התרומה.
ההצעה שהוצעה לקבוע שורה של חזקות כמו בארה"ב היא
53
הצעה ראויה ,אלא שעד היום היא לא באה לכלל יישום.
אנו סבורים שההסדר שהוצע על ידנו הוא פתרון ראוי
ואולי אף מתאים יותר בשים לב לכך שמדובר בוועדה
המורכבת משופט ושני מומחים בתחום .הותרת מרווח
שיקול דעת ביחס לעצם הפיצוי וביחס לשיעור הפיצוי
ימנע את הצורך בתיקון החזקות בהתאם למחקרים
שיהיו מובילים באותה עת ובעיקר יאפשר במקרים של
ספק לפסוק חלק מהפיצוי.
ההצעה היא אפוא להותיר בפני הוועדה שיקול דעת
נרחב לפסוק פיצוי לאחר שהוכח קיומו של קשר סיבתי
עובדתי ,קשר בזמן בין החיסון והתסמינים ,כאשר
שיקוליה יונחו משאלת קיום הקשר סיבתי משפטי

והיא תהא רשאית לפסוק את מלוא סכום הפיצוי או
את חלקו.
כנגד טענה אפשרית שלמתן שיקול דעת נרחב עשויה
להיות עלות כלכלית גבוהה אשיב בשניים .ראשית,
איני סבורה שיש בסיס לחשש זה הואיל וטרם חקיקת
החוק דובר על  20מקרים בשנה ולאחר שהוכנס לשימוש
הא ֶצלוּ ָלרי הבטוח יותר ,יש להניח שמספר
החיסון ַ
הילדים הנפגעים נמוך יותר והכסף שהצטבר בקופה די
בו לפצות את כל אלה שימצו זכותם על פי חוק ויגישו
תביעה .שנית ,אין כל מניעה לקבוע שהתיקון לעניין זה
יהיה לתקופת זמן מוגבלת ,והניסיון שיצטבר באותו
פרק זמן יאפשר ניתוח של העלות הכלכלית של שיקול
הדעת הנרחב הניתן לוועדה .אם יסתבר ששיקול הדעת
הופעל באופן נרחב מדי ,ניתן יהיה לשוב ולהגביל אותו
לקביעת קשר סיבתי מוגדר או מחמיר יותר .אין לחשוש
גם מניצול לרעה של החוק ,שכן הקבוצה שנכנסת לגדריו
ברורה ומוגדרת ומספרה כאמור לעיל ,אינו גבוה .מעבר
לכך ,לטעמי ,במקרים כגון דא מוטב לחטוא בכיוון של
פסיקת פיצוי לילד ולמשפחה שגורלם לא שפר עליהם,
והגם שאי אפשר לקשור זאת לחיסון ברמת הסתברות
הנדרשת במשפט אזרחי ,מאשר לפספס ילד אחד שמגיע
לו פיצוי ובשל מכשולים פרוצדורליים כאלו ואחרים
העומדים בדרכו ,לא יקבל אותו.
הסקירה הרפואית שהוזכרה לעיל ומובאת בפירוט
במאמרו של פרופ' סהר 54מציפה את הבעייתיות בקביעת
קשר סיבתי בין החיסון למחלה .הגישות השונות,
התיאוריות והמחקרים החדשים מקשים לקבוע קיומו
של קשר כזה ,אך מנגד הם גם לא מאפשרים לשלול קיומו
של קשר כזה .על כן ,הפתרון המוצע בנתונים הקיימים,
לרבות העובדה שהצטבר סכום נאה בקופה ,נראה לי
55
סביר והוגן.

54
51
52
53
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סעיף ( 3ב) לחוק ,בסייג ש"נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם
המסקנה שהיה פגום מאשר עם המסקנה שהיה תקין".
לעיל הערה .9
ועדת משנה שמונתה על ידי פורום הנזיקין בלשכת עורכי
הדין המליצה לפורום הנזיקין שמומחים ישראלים יבדקו את
החזקות שבחוק הפדראלי של ארה"ב ויתאימו אותו למדינת
ישראל .המלצות תת הוועדה ניתנו ב 16.01.05-אך עד היום לא
ננקטה פעולה כלשהי בעקבות המלצות אלה (לשכת עורכי הדין
בישראל ,פורום הנזיקין ,וועדת המשנה לעניין חוק ביטוח נפגעי
חיסון ,תש"ן( 1989-מיום .)16.01.05

55

לעיל הערה .3
ראוי להעיר כי מועלות גם טענות כי המחקרים ממומנים על
ידי משרד הבריאות והחברות המייצרות חיסונים .לשניהם
אינטרסים ברורים לקבל תוצאות מחקר שישללו קשר סיבתי
שבה ועולה כל העת בהקשר לדיון בנושא זה .באשר ליצרני
החיסונים ,הטענה המועלית היא שיש לה אינטרס כלכלי .באשר
למשרדי הבריאות ,הטענה המועלית היא שלמשרדי הבריאות
אינטרס בחיסון המוני וב"דיכוי" הרעיונות והתנועות הדוגלות
בגישה שאין לחסן בשל הסכנות שבחיסון .ראה "משהו מטפל
בך" ,לעיל הערה  ,8וכן ד' אבן ,לעיל הערה  .42דברים אלה
מבטאים את דעות הטוענים ,ואין המחברת שותפה להם.
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חוק ביטוח נפגעי חיסון  -הלכה ואין מורין כן

 5.4אי-תחולה רטרואקטיבית
החוק לא חל רטרואקטיבית ואין לתמוה על גישה זו .יחד
עם זאת ,מאחר וילדים נפגעו גם קודם לחקיקת החוק,
ומאחר ובקופת הביטוח הצטברו סכומים לא מבוטלים,
הייתי מציעה לאפשר הכרה בתביעות של ילדים ביחס
לאירועים שקרו בפרק זמן כזה ,שאפשרויות הבירור של
הקשר הסיבתי העובדתי והמשפטי יהיו אפשריות והייתי
מותירה גם בעניין זה שיקול דעת לוועדה.
 .6סיכום

ההצעות לתיקון הן בשלושה מישורים:

הלכה ואין מורין כן! – המרחק בין כוונת המחוקק למעשה
החקיקה איננו מאפשר להורות את אשר המחוקק כיוון
אליו .החוק במתכונתו הנוכחית אינו משיג את מטרתו,
ולא בכדי הוועדה שקמה מכוחו דנה בתיקים ספורים
56
ולא פסקה ולו פעם אחת פיצוי לנפגע מכוח החוק.
מצב דברים שכזה יכול לקיים שתי הנחות אותן הצבתי
בפתחו של מאמר זה .האחת ,שאין פעוטות שנפגעים
מחיסון והחוק מיותר ,והשניה ,שהחוק בנוסחו מחטיא
את מטרתו .ביקשתי במאמר זה לשלול את ההנחה
הראשונה ,ואני תקווה שהדבר עלה בידי .משמע ההנחה
שאין פעוטות שנפגעים מחיסון ולכן גם לא נפסק מעולם
56

פיצוי לילד כזה .ביקשתי לשכנע בנכונות ההנחה השניה,
שכשלים בניסוח החוק אינם מאפשרים להשיג את
מטרתו .הצבעתי על כשלים אלו והצעתי הצעות לתיקון
החוק .אני מאמינה שהצעות אלה ישיגו את המטרה
שלשמה נחקק החוק ויאפשרו למשפחות שגורלן לא
שפר עליהן ,ושנכנסו לסטטיסטיקה כזו או אחרת של
היפגעות מחיסון ,לקבל ולו את הסכום הצנוע יחסית
של הפיצוי שהחוק נותן להם ובכך להקל ולו במעט את
המעמסה והסבל הכרוכים בגידול ילד פגוע.

נשוב ונדגיש את אשר אמרנו כבר לעיל ,יכול ואף סביר להניח
שמספר ילדים קיבלו פיצוי מכוח החוק בהסדרי פשרה ,אך כיון
שנתונים אלו חסויים אין אנו יודעים על כך ,ראה הערה  2לעיל.

האחד ,לפשט את הליך הגשת התביעה באופן שיצורף
לתקנות טופס ידידותי שיוגש למשרד הבריאות והקשר
של משרד הבריאות להליך יהיה טכני ויתמצה בהעברת
הטופס לוועדה.
השני ,לתקן את התקנות באופן שתוסף בו קביעה
פוזיטיבית ,על פיה אין על התובע לצרף לתביעה חוות
דעת מטעמו.
השלישי ,לתקן את החוק באופן שיותיר שיקול דעת
נרחב לוועדה לפסוק פיצוי כאשר הוכח קיומו של קשר
סיבתי עובדתי .שיקולי הוועדה יונחו משאלת קיום
הקשר הסיבתי משפטי .במסגרת שיקול הדעת תוכל
הוועדה לפסוק גם חלק מן הסכום.

הערות למאמר :אברהם סהר
מחברת המאמר מעידה על עצמה כי הסיבות לכתיבתו הייתה "העובדה שלמן חקיקת החוק ועד היום לא פסקה הוועדה
שהוקמה מכוח החוק פיצוי אף לא לפעוט אחד ,כמו גם העובדה שהוגשו לוועדה תביעות מועטות ביחס לצפי של מספר
הנפגעים ,בהתאם לנתונים שעמדו בפני מציעי החוק".
אשר לחלק השני של הטיעון – עניין הצפי לעומת "נתוני העבר" – נעיר כי הדרך בה הוצגו הנתונים אינה מאפשרת להתחקות
על דיוקם ,ואולי ראוי להתייחס אליהם בהתאם .חשוב בהרבה הטיעון הראשון – מיעוט התביעות ,וממנו המסקנה – ההצעה
העיקרית שמעלה המחברת והיא של שינוי בדיני הראיות ,שעשוי להקל על התובע על פי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן-
.1989
עניין זה חוזר ומעלה את הקושי שבהוכחת עניין שבמדע בבית המשפט .קשר סיבתי משפטי חייב להיות מבוסס על קשר
סיבתי מדעי – השני הוא תנאי הכרחי אך בלתי מספיק לראשון .ההיפך אינו נכון.
אכן ,למרות העמקת ההבנה המדעית של מנגנון הפרכוסים והנזק המוחי שעלול לקרות לאחר מתן חיסון לתינוקות ,עדיין
רחוקה החברה מפתרון בעיית מניעת תופעות אלה ,והמנגנון לפיצוי אלה הלוקים בסיבוכים אינו מושלם .בעיה זאת עדיין
מעוררת ויכוח אף בארה"ב ,בה מופעל הסדר הנראה ַכקרוב ביותר לאופטימאלי .אך עלינו לאבחן בצורה ברורה בין דרך המלך
לבין החריג.
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והנה ביום  06.03.2008הודיעו הורי הילדה בת התשע  57Hanna Polingכי שלטונות הבריאות הפדראליים של ארה"ב הכירו
כי תשעה תרכיבי החיסון שניתנו בו זמנית לבתם חנה ,בהיותה בת  19חודש ,גרמו להחמרה במצב בריאותה הבסיסי ,שהיה
תוצאה של קיומו (המוּ לד) של עיוות במיטוכונדריה שבתאי הילדה .לאחר החיסון נצפה מקבץ תסמינים הנכללים בגדר
האבחנה הכוללת של אוטיזם (" 58.)"features of autism spectrum disorderעל בסיס ,וכתוצאה מאפשרות זאת ,הוענק
59
למשפחה פיצוי על ידי ה.National Vaccine Injury Compensation Program-
ההחלטה החריגה עוררה הדים בחוגי רפואה ומשפט .הדיון נסב על שני נושאים עיקריים:
 .1ההכרה והפיצוי עלולים להתפרש כאות שחיסון של כלל האוכלוסייה כרוך בנזק,
 .2אחרים מעריכים כי ההחלטה תפתח דלת למחקרים נוספים לזיהוי תת-אוכלוסיות פגיעות ,בהן עלול להיות סיכון
מוגבר.
נהל למשאבי ושירותי בריאות של ארה"ב ( )US Health Resources and Services Administration - HRSAהודיע
המ ָ
ִ
נהל ( )HRSAאת המידע המדעי ,ולא הצליח
המ ָ
מייד ,כי למרות איסור פרסום פרטי המקרה ללא הסכמת המעורבים בו ,בדק ִ
למצוא ביסוס מהימן לאפשרות כי מתן החיסון היה זה שגרם לאוטיזם .ועוד:
"HRSA has maintained and continues to maintain the position that vaccines do not cause
autism and has never concluded in any case that autism was caused by vaccination".

מומחים בתחום מוטרדים מן האפשרות כי למרות שנסיבות המקרה המסוים של הילדה חנה היו חריגות ביותר ,והתוצאה
חריגה ,עלולה הענקת הפיצוי להוליך למסקנה מוטעית בקרב הציבור כי חיסון עלול לגרום לאוטיזם.
ד"ר יואל ברמן ,יו"ר הוועדה למוגבלויות התפתחותיות של האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי (American Psychiatric
) ,)Association - APAהדגיש את מכלול הנסיבות החריגות :העיוות המיטוכונדריאלי הנדיר ,קבלה בו-זמנית של מספר

תרכיבים ,ולאחר מכן התפתחות תסמינים דמויי-אוטיזם .כל אלה עלולים שלא להיות מובנים לציבור לאור החלטת הממשל
על הפיצוי.
ד"ר וו .רוברטס ,מנהלת המחקר על אוטיזם ב The Hospital for Sick Children-שבטורונטו ,הוסיפה:
"The confusion here is there may be an occasional child who has a very bad reaction to
immunization — statistically it is about 1 in a population of 100,000. But as soon as parents hear
of 1 case, not understanding the 1-in-100,000 statistic, they immediately think all immunization is
"…bad

ד"ר רוברטס הביעה חשש כי כתוצאה מההחלטה תפחת ההיענות בציבור לחיסון תינוקות ,אפשרות שעלולה לאיים על
בריאות הציבור .בהפחתה להיענות חשים כבר כיום ,בשל אמונות נטולות ביסוס מדעי .ההחלטה הנוכחית עלולה להגביר
הפחתה זאת.
ואלה רק חלק מן ההתבטאויות.
יפים וקולעים למטרה דווקא דברי הסיכום של האגודה לאוטיזם של ארה"ב (:)Autism Society of America - ASA
57

58
59
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ר' Caroline Cassels, Experts Weigh in On US Government's Vaccine Injury Ruling, Medscape Medical News, 14.03.2008
עיתון אינטרנטי זה הוא כלי ביטוי מוערך של האיגודים המדעיים הבכירים בתחומי רפואה שונים בארה"ב (ביניהם & Medscape Neurology
.)Neurosurgery

למעשה טענה מסוג "גולגולת דקה" במשפט הישראלי – טענה המועלית על ידי כב' השופטת כהנא במאמרה.
ר' א .סהר' " ,לא עכברא גנב '...על אמונות ,מדע וחוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן ,"1989-רפואה ומשפט  ,36יוני  .110-105 ,2007ור' גם הערות
שוליים  43-41שם ואת הטקסט אליהן ההערות מתייחסות.
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חוק ביטוח נפגעי חיסון  -הלכה ואין מורין כן

"ASA believes that the science of autism causes and treatments needs to be more vigorously
researched. We hope that primary decisions will be reached through thoughtful dialogue by
parents and professionals on medical research and comprehensive treatment and services, not
(ההדגשה אינה במקור)"court rulings.

על אלה ייאמר – דברי אלוהים חיים.
ונחזור ונדגיש – לא היה ערעור על התוויות ומנגנון החוק האמריקאי – הענקת הפיצוי במקרה זה הייתה חריגה ,לאחר
שהוכרו הנסיבות החריגות של מתן החיסון ,ולא מהכרה בקשר סיבתי.
בסמיכות זמנים פרסמה ביום  14.03.2008הוועדה המייעצת לנוהלי חיסון בארה"ב (Advisory Committee on
 )Immunization Practices - ACIPהמלצות חדשות לנוהל חיסון נגד חזרת ,חצבת ,אדמת ואבעבועות רוח (mumps,
 60.)measles, rubella and varicellaההמלצות נתקבלו לאור ממצאי ניסוי קליני נרחב ,בתרכיב המרובע 61,שנעשה על ידי
גופי מחקר קליני נודעים בארה"ב .נבדקה היארעות פרכוסים בעקבות חום ( ,)febrile convulsionsלאחר הזרקת התרכיב
המרובע ביחידה אחת ,לעומת הזרקת החיסון המשולש ( MMRחזרת ,חצבת ,אדמת) ותוספת נפרדת של חיסון נגד
אבעבועות רוח ( )varicellaאף אם ניתנה בו ביום.

התברר באופן מובהק סטטיסטית ,כי הייתה התקבצות של פרכוסים בימים  ,10-7בכל אחת משתי דרכי החיסון .רק 16%
מכל הילדים שפרכסו אושפזו .לא הייתה תמותה.
בין הילדים מקבלי החיסון המרובע הייתה היארעות הפרכוסים  9:10,000ואילו בין מקבלי החיסון המשולש  +חיסון נגד
אבעבועות רוח (אף בו זמני) ,הייתה היארעות הפרכוסים .4:10,000
הומלץ כי החיסון יינתן בשני שלבים – בגיל  15-12חודש ,ובגיל  6-4שנים .ה ACIP-המליץ על העמקת המחקר .אנו מביאים
את החלטת ה AICP -כלשונה:
"Combination MMRV vaccine is approved for use among healthy children aged 12 months-12 years.
MMRV vaccine is indicated for simultaneous vaccination against measles, mumps, rubella, and
varicella. ACIP does not express a preference for use of MMRV vaccine over separate injections
"of equivalent component vaccines (i.e., MMR vaccine and varicella vaccine).

ולכך ארשה לעצמי להוסיף כי המאמר הקודם בנושא זה 62לא כוון לפן המשפטי של הסוגיה ,אלא לביסוס המדעי עליו נשענת
החלטה שיפוטית .בסיס זה חייב להיות מדויק ככל האפשר ,והוא אכן עשוי להשתנות מעת לעת לאור התקדמות המדע,
שכידוע מהירה מן השינוי שיכול לחול בדין .בסיס מדעי נכון פירושו קשר סיבתי עובדתי-מדעי נכון ,ובלעדיו אין קשר סיבתי
משפטי ראוי.
ולענייננו ,אם אכן החום הגבוה הבא לאחר מתן חיסון ,בתינוק בעל ליקוי גנטי נסתר ,הוא הגורם לנזק המוחי ,חובת הכול
לנסות ולמנוע עליית חום .ואם הדרך לכך היא פשוטה – תרופה תמימה כ – Acamol-מותר לדרוש מתן שגרתי מונע של
תרופה זאת לכל תינוק סביב מתן החיסון .דרישה זאת אינה מוגזמת ,ומותר אף להטילה כחובה .ואף זאת – הורים שלא
ימלאו אחר הנחיה זאת ,אם וכאשר תוצא ,יהיה מקום לראות במחדלם תרומה משמעותית לנזק ,וגם יקשה עליהם להעלות
טענת "גולגולת דקה" נגד יוזמי החיסון .החלופה – בדיקה גנטית של כל יילוד בטרם יינתן לו חיסון ,על העלות העצומה
הכרוכה בדבר 63,היא נטל תקציבי על הציבור שאין לו הצדקה.

60

MMWR Morbidiy Mortality Weekly Report 2008;57:258-260.
ProQuad®, Merck & Co., Inc

62

ר' המאמר "לא עכברא גנב ,"...ה"ש  3לעיל.
ר' הערות פרופסור ט .שגיא למאמר "לא עכברא גנב "...שבה"ש .3
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משפט רפואי

שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט
יוסף שפירא* ודוד נהיר

**

תקציר
אחת הסוגיות הבאות דרך קבע להכרעת בתי המשפט הינה סוגיית מינוי מומחים מטעם בית המשפט ,ובייחוד מינוי
מומחים רפואיים .מינוי המומחה לא יכול להיעשות כלאחר יד והמחוקק ובתי המשפט כאחד ,קבעו כי יש מספר שיקולים
אשר על בית המשפט לבחון בבואו למנות מומחה מטעמו.
מטרת רשימה זו היא לברר מהם שיקולים אלה ,תוך שימת דגש על השוני שבין עילות התביעה השונות והשפעת שוני זה
על שיקולי בית המשפט.
בראשיתה של רשימה זו תיבחן שאלת מינוי מומחים רפואיים על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה.1975-
כפי שיפורט ,בתביעה על פי חוק הפיצויים ,יש תנאי סף למינוי מומחה מטעם בית המשפט ,וטרם מתן החלטה על מינוי
מומחה בתחום רפואי כלשהו ,על בית המשפט לבחון ,בין היתר ,אם יש ראשית ראיה לקיומה של הנכות הנטענת .היה
ויש ראשית ראיה לא יסרב בית המשפט למינוי מומחה רפואי בתחום הנדרש .שאלה שהינה ייחודית לתביעה על פי חוק
הפיצויים היא מהם השיקולים אשר על בית המשפט לשקול בבואו לאשר מינוי מומחה מטעם בית המשפט כראיה לסתור
את קביעת הנכות על פי דין אחר.
המשכה של רשימה זו עוסק במינוי מומחה רפואי על פי הדין הכללי ותקנות סדר הדין האזרחי .במסגרת זו יש לבחון
מהם השיקולים להתיר צירוף חוות דעת רפואית מטעם בעלי הדין מקום בו לא צורפה חוות דעת כזו לכתב הטענות .אף
בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין או בכל חוק אחר שאינו חוק הפיצויים ,יש להקדים ולבחון את התקיימות התנאים
הקבועים בתקנה  130לתקנות סדר הדין האזרחי ,התקנה המסדירה את שאלת מינויו של המומחה מטעם בית המשפט.
בין תנאים אלו יש לבחון מהו עניין שבמחלוקת ומהם הטעמים המיוחדים הנדרשים על מנת שבית המשפט ימנה מומחה
מטעמו.
סוגיה נוספת שבחינתה נדרשת ,עובר לשאלת השיקולים ,הינה המועד הנכון למינוי מומחה מטעם בית המשפט ,השיקולים
לבחירת מועד זה ,ובין היתר שיקול הנשיאה בהוצאות.
באשר לשיקולים למינוי המומחה יש לשקול בין היתר את תחום המומחיות הנדרש ואם יש למנות מומחה לכל בעיה .תוך
כך תבחן שאלת מינוי מומחים מיוחדים ,כמומחה שיקומי וכמומחה לכאב .שיקול נוסף שייבחן הוא זהות המומחה ,ואת
יישומה של תקנה  126לתקנות – מינוי מומחה שייעץ לצד להליך ומינוי מומחה נוסף מבלי לפסול את חוות הדעת של
המומחה הראשון .שיקול שמלוא היקפו טרם נדון בפסיקה הוא שיקול מינוי "מומחה הבית" .לשיקול זה שני פנים :מומחה
הנותן באופן תדיר חוות דעת לאחר מבעלי הדין ,מן הפן האחד ,ומומחה הממונה באופן תדיר מטעם בית משפט ,מן הפן
השני .תוך כך נעמוד על האיסור להטריד ניזוק בבדיקות שווא.
לבסוף ,כשם שיש שיקולים למינוי מומחה מטעם בית המשפט ישנה גם מערכת שיקולים אותם על בית המשפט לשקול
בבואו לדון בבקשה לפסילת חוות דעתם של המומחים.
*

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים.

**

עוזר משפטי לכב' השופט שפירא ,בית המשפט המחוזי בירושלים.
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

אקדמת מילין
הנושא נשוא רשימה זו נראה לכאורה כעניין של מה
בכך ,הנתון להחלטה על אתר עוד טרם קם בית המשפט
מכיסאו .אולם ,למעשה הינו נושא מורכב עד מאוד אשר
לו פנים רבות ,כל מקרה ונסיבותיו .ברשימה זאת ננסה
להקיף מספר בעיות אופייניות ,המעסיקות את בעלי
הדין ובתי המשפט יום יום.

על תפקידו המיוחד של המומחה הרפואי מטעם בית
המשפט הרחיב כב' השופט י' עמית בהחלטתו בעניין
דורון רז ,ובדבריו שם הגדיר את חובות המומחה מטעם
בית המשפט כחובות נאמנות והגינות מוגברת כלפי בית
המשפט:
"למומחה מטעם בית המשפט מעמד מיוחד,
והוא חב נאמנות והגינות מוגברות כלפי בית
המשפט ,עליו להיות ניטרלי ולפעול ללא משוא
פנים או ניגוד עניינים ,כמי שמסייע לבית
המשפט להגיע לחקר האמת ,וככזה הוא משמש
כזרועו הארוכה של בית המשפט  -רע"א 337/02
מזרחי נ' כלל חברה לביטוח ,פ"ד נו(;)2002( 673 )4
רע"א  600/96אדרי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ
תק-על  ;)1996( 272 )2(96ע"א  409/84מ"י נ' שגב,
פ"ד מ(. ")1986( 715 ,706 )3

הקדמה – מעמד המומחה
טרם בחינת עיקרי השיקולים אותם נדרש השופט היושב
בדין לשקול טרם מינוי מומחה מטעם בית המשפט,
ראוי לעמוד על חשיבות מעמדו של המומחה מטעם בית
המשפט וסוגיות הקשורות בכך.
באשר למעמדו של מומחה מטעם בית המשפט ויחסו של
בית המשפט לחוות דעתו ,כתב כב' השופט (כתוארו אז)

ת' אור בפרשת רונית מזרחי:
"המומחה הרפואי משמש זרועו הארוכה של
בית המשפט לעניינים שברפואה .בתום המשפט
נדרש השופט היושב לדין להכריע בתביעה
בהסתמך על חוות דעתו של המומחה הרפואי
שמינה".
תפקיד המומחה הוא ,אפוא ,לסייע לבית המשפט להגיע
לחקר האמת .לא אחת נפסק כי המומחה הרפואי הוא
האמון על הידע הרפואי ובית המשפט אמון על בחינת
ָ

סבירותה של חוות הדעת .בפרשת שמן עמדה כב'
השופטת ט' שטרסברג-כהן על מעמדה של חוות הדעת
המומחה הרפואי ,וחזרה על ההלכה כי מחד ,על בית
המשפט לתת לחוות דעת מומחים ובכללן חוות דעת
מומחים בתחום הרפואי ,משקל ראוי ,אולם מאידך,
מלאכת השיפוט וההכרעה השיפוטית נתונה אך ורק בידי

בית המשפט ולא בידי המומחים.





רע"א  337/02רונית מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד
נו(.)2002( 676 ,673 ,)4
ע"א  2160/90שרה רז נ' פרידה לאץ ,פ"ד מז(.)1993( 170 ,)5
ע"פ  2457/98גלעד שמן נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו(289 ,)4
(.)2002
ראו :ע"א  16/68רמת סיב בע"מ נ' דרזי ,פ"ד כב(168 ,164 )2
( ;)1968ע"א  311/66נחמיאס נ' לקט קואופרטיב לאיסוף
נייר פסולת ,פ"ד כ( ;)1966( 50 ,48 )4ע"א  123/79מדינת
ישראל נ' קמינר ,פ"ד לד( ;)1979( 622-621 ,617 )1ע"א
 675/77אלטשולר נ' נציב המים ,פ"ד לד(;)1979( 737 ,731 )1
ע"א  409/84מדינת ישראל נ' שגב ,פ"ד מ(711-710 ,706 )3
(.)1986
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כאמור ,למומחה הרפואי יש חובת נאמנות כלפי בית
המשפט ,אולם התחום הרפואי ,ככל תחום מקצועי
ייחודי ,הינו תחום בו נהוגים יחסי קולגיאליות בין חבריו.
בעבר אף נודעה תופעה אשר כונתה "קשר השתיקה"
בקרב הרופאים ,כך שמעשי האחד כוסו על ידי חבריו על
מנת שלא ייפגע .האם "קשר השתיקה" קיים גם היום
במאה ה?21-
ראשית ,מקובל לומר כי יש חזקה כי המומחה יעשה
את מלאכתו נאמנה וינהג באופן מקצועי .על כך עמדתי

בפרשת שמעון:
"נראה בעיני כי החזקה לפיה מומחה יעשה
מלאכתו נאמנה ,וינהג באופן מקצועי (רע"א
 1548/06אטיאס נ' ד"ר בלכר ,תק-על ,)2(2006
 ,)568חלה 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".




בר"ע (חיפה)  776/06דורון רז ,עו"ד נ' אילן פרוינד ,תק-מח
.)2006( 5381 ,5378 ,)4(2006
ת"א (מחוזי ,ירו')  7357/05שמעון נ' הסתדרות מדיצינית
הדסה ,תק-מח .)2007( 3624 ,3579 ,)4(2007
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לקיומה של חזקה זו סיבות רבות ,בין היתר ,ריבוי
הרופאים ונגישות רבה יותר אליהם ,ניסיון רב יותר,
פתיחת שוק הרפואה ,קיומם של בתי חולים – מרפאות
– מכונים רפואיים פרטיים ,אשר הביאו לכך שחוות
הדעת הרפואיות כיום הן מצרך חיוני ,בלשון נקייה.
בנוסף ,יש גופים אשר עוסקים ב"תיווך" בין הנפגע לבין
המומחה ,ובוחרים עבורו את המומחה המתאים.

"הולדה בעוולה" נגד הרופא המטפל במהלך ההיריון ,ונגד
קופת החולים שהעסיקה אותו) .תוך ניהול ההליך הוטחו
במומחה דברים קשים ,הן במהלך הדיונים והן בסיכומים
בכתב .בפסק הדין ניתן ביטוי לכך באופן הבא:
"אכן דברים קשים ,וספק בעיני אם ראויים היו
להיאמר באופן שנאמרו .זכותו של בעל דין לנתח
את עדותו של עד ,ונותן חוות דעת בכלל זה.
אולם ,יש להתייחס לגופו של ענין ולא לגופו של
אדם .ניתן להציג עמדה נוגדת ,או להצביע על
סתירות בעדות ,או לבחון את רמתו המקצועית
של המומחה ,במטרה לשכנע את בית המשפט
להעדיף דעה של מומחה מסויים.".

כתוצאה מכל הגורמים האלה ,חוות הדעת כיום חופשיות
יותר ,אין עוד חשש לרופא ליתן חוות דעת הנוגדת חוות
דעת של מומחה הצד שכנגד .יוצא מכך ,אין כיום כמעט

רתיעה או מניעה ליתן חוות דעת כנגד "קולגה".
מעטים המקרים בהם נזקקים לחוות דעת של רופא מחוץ
לישראל בשל טעמים קולגיאליים.
יצוין שעמדה זו לא תמיד הייתה מוסכמת על בתי
המשפט ,כפי שיפורט להלן .לעיתים ,בחרו בתי המשפט
להעדיף מינוי של מומחה מטעמם ,ולאו דווקא בתחום
הרפואי ,ולא לסמוך על חוות דעתו של המומחה מטעם

בעל הדין ,מחשש לאובייקטיביות חוות דעת זו.

ובהמשך ,הובא גם המקור החוקי לחובתו זו של בית
המשפט להגן על העדים המופיעים לפניו:
10

"אינני סניגורו של פרופ' שנקר .יחד עם זאת
תפקידו של בית המשפט להגן על עדים המעידים
לפניו הן במהלך המשפט והן בהחלטותיו .סעיף
 2לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים),
תשי"ח( 1957-תיקון מס'  4משנת  ,)2004קובע:

שמירה על כבודו של המומחה

"בחקירת עד בבית משפט ,לא
ירשה בית המשפט חקירה אשר,
לדעת בית המשפט ,אינה לענין
הנידון ואינה הוגנת; ובפרט לא
ירשה בית המשפט חקירה שיש
בה משום עלבון ,הפחדה ,הטעיה
או ביוש ,שאינם לענין הנידון
ואינם הוגנים".

המצב הנוכחי בו מובאות בפני בית המשפט חוות דעת
רבות ,אשר לעיתים סותרות האחת את רעותה ,מוביל
לבעיה אחרת – זילות מעמדם של המומחים הרפואיים.
כחלק ממאבקם המשפטי של בעלי הדין ,מצאנו כי היו
מקרים בהם בחרו בעלי הדין לתקוף את המומחה לגופו
חלף תקיפת חוות דעתו .על כן ,כשם שמעמדו של הרופא
כידו הארוכה של בית המשפט מחייבת אותו לפעול ללא
ניגוד עניינים ולסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת,
כך חובתו של בית המשפט לשמור על כבודו ומעמדו של
המומחה הרפואי.

מטבע הדברים ומקל וחומר ,יש להחיל הוראת
חוק זו אף על הטחת דברים כנגד העד ,כפי שצוטט
לעיל ,אף בסיכומים ,ואולי אף ביתר שאת ,שכן
העד כבר אינו עומד על דוכן העדים ,ואינו יוכל
להגיב או להפריך את הטענות הנטענות כלפיו.
גם מומחים אינם מלאכים .יכול שבתיק מסויים
תהא דעת השופט על מומחה ,כפי שנטען על
ידי ב"כ הנתבעים (בפרשת חליפה ,פסה"ד ניתן
ביום  ,)26.12.04ויכול שבמקרה אחר תהא הדיעה
שונה ,כפי שכל מומחה או בעל מקצוע יכול לקבל
תשבחות בתיק מסויים ,וביקורת בתיק אחר".

בפרשת פלוני ,נדונה תביעה בעילה של רשלנות רפואית,
ונטען שבמהלך ההיריון לא אותר מומו של התובע ,אשר
נולד עם תסמונת "דאון" (התביעה הוגשה אף בעילת
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תופעה דומה רואים בתחום תביעות רשלנות כנגד עו"ד – אם
בעבר קשה היה למצוא עו"ד שייצג בתביעה שכזו ,מטעמים
קולגיאליים ,הרי שכיום בעיה זו כלל אינה קיימת .להרחבה
על חובותיו המקצועיות של עורך הדין ראו ת"א (מחוזי ,ירו')
 7445/05אוהבי יעקב נ' עו"ד יעקב פודים ,תק-מח ,)1(2008
 ,)2008( 9418וההפניות שם.
ראו :ע"פ  352/71אברהם טל נ' מדינת ישראל ,פ"ד כו(107 ,)2
( .)1972עוד ראו להלן ה"ש  19ו.60 -
ת"א (ירושלים)  50/2847פלוני נ' ד"ר רם כסיף ,תק-מח
.)7002( 3392 ,4192 ,)1(7002

10

שם ,ע' .2934

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

אין הכוונה לכך שבית המשפט מנוע מלבחון את חוות
הדעת ,ובמקרה הצורך אף לא לקבלה ,אלא ששיקוליו
של בית המשפט בבוחנו את חוות הדעת הרפואית הינם
שיקולים לגופה של חוות דעת ולא לגופו של מומחה.

מבלי להיזקק לחוות דעתו של המומחה ,אין הוא רשאי
לקבל את חוות הדעת הרפואית ככתבה וכלשונה .בפסק
דין נהרי 12הדגיש כב' השופט א' גרוניס כי על בית
המשפט מוטלת חובה להעביר את חוות הדעת הרפואית
תחת שבט הביקורת המשפטית:

על המישורים בהם בוחן בית המשפט את עדות המומחה
11
עמד כב' השופט י' קדמי בע"פ  1839/92עאטף אשקר:

"הלכה מושרשת היא ,כי בית המשפט אינו
מחויב לאמץ כ"כזה ראה וקדש" את המלצותיו
של המומחה הרפואי .ההכרעה הסופית בכל
השאלות השנויות במחלוקת ,כמו גם בשאלות
הרפואיות ,שמורה לבית המשפט והוא אינו יכול
להתנער מחובה זו .כפי שכבר נאמר ,עוד לפני
חוק הפיצויים:

המישורים בהם בוחן בית המשפט את עדות המומחה

"ככלל ,עדותו של מומחה נבחנת על ידי בית
המשפט בשני מישורים :מישור המהימנות
האישית  -במסגרתו נבחנת מהימנותו של
המומחה ככל עד אחר; ומישור האמינות
המקצועית  -במסגרתו נבחנים רמתו המקצועית
של המומחה ,וטיב ואופי הבדיקה או הבירור
האחר שערך ואשר מכוחם הגיע למסקנותיו.
על פי שנים אלה  -נקבעת בדרך כלל יכולתו
של בית המשפט לאמץ את חוות דעתו ולסמוך
עליה מימצאים לצרכי הכרעה בהליך המשפטי
שבמסגרתו הוגשה חוות הדעת כראיה".
המישורים אפוא ,בהם בוחן בית המשפט את עדותו של
המומחה הינם מישור המהימנות האישית ,בו נבחנת
עדות של כל עד ,ומישור האמינות המקצועית ,מישור
ייחודי לעדותו של מומחה .באשר למישור המהימנות
האישית ,הרי שלאור מעמדו של המומחה כידו הארוכה
של בית המשפט ומאחר שתפקידו ,כאמור ,הוא לסייע
לבית המשפט להגיע לחקר האמת ,סביר שמומחה
העושה מלאכתו נאמנה לא ייכשל במישור זה .באשר
למישור האמינות המקצועית ,יש להבהיר כי בית המשפט
אינו יכול לבחון את רמתו המקצועית של המומחה באופן
ישיר ,מאחר והוא נטול מומחיות בתחום הנדון .בית
המשפט יבחן את רמתו המקצועית של המומחה בהתאם
ל"ראיות חיצוניות" ,משמע – סתירת עמדתו המקצועית
על ידי הצד שכנגד ,התמודדותו עם דעות הסותרות את
דעתו בספרות המקצועית ,מאמרים וכדו' .עיקר תפקידו
של בית המשפט בבחינת המישור המקצועי הינה הנתונים
הלבר-רפואיים ,בין היתר העובדות אשר היוו את הבסיס
לחוות הדעת ועוד.
על אף שבית המשפט אינו בקיא בתחום הרפואי ואין
הוא יכול לקבוע קביעות רפואיות מן הבחינה העובדתית
11

ע"פ  1839/92עאטף אשקר נ' מדינת ישראל ,תק-על ,)3(94
.)1994( 435 ,431
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"בית המשפט ,ולא המומחה ,הוא הפוסק האחרון
גם בשאלות הרפואיות ,שנמסרו לחוות דעתו
של המומחה ,ולהלכה אינו חייב בית המשפט
לפסוק על-פי חוות-הדעת של המומחה" (ע"א
 16/68רמת סיב בע"מ נ' דרזי ,פ"ד כב(,164 )2
.)168
אמנם ,על דרך השגרה לא יטה בית המשפט
להתערב בקביעות שבחוות הדעת הרפואית
של מומחה שמינה ,המתבססות על הידע
והמומחיות של איש המקצוע .עם זאת ,בהיותו
הפוסק האחרון ,רשאי בית המשפט וגם מחויב
להעביר תחת שבט ביקורתו את חוות דעתו
של המומחה הרפואי .יש לזכור ,כי עדותו של
המומחה מטעם בית המשפט אינה אלא ראיה
מתוך מכלול הראיות .בית המשפט ,רשאי על פי
שיקול דעתו לסטות במקרים מסוימים באופן
חלקי או מלא ממסקנות המומחה הרפואי".
מן המקובץ עולה כי המומחה מטעם בית המשפט משמש
כידו הארוכה של בית המשפט והינו מעין Officer of the
 13.Courtככזה חב המומחה בחובות הגינות ונאמנות
12
13

ע"א  3212/03יצחק נהרי נ' דולב חברה לביטוח בע"מ ,תק-על
.)2005( 1727 ,1724 ,)4(2005
כפי שנאמר כבר בפסה"ד שצוטט בה"ש  6לעיל ובטקסט
שמעליה ,חזקת האובייקטיביות המלאה מתייחסת גם
למומחה המעיד מטעם בעל דין .הדברים מובהרים היטב לעיל.
אולם החזקה ניתנת לסתירה .בדיקת מהימנות העדות אינה
משימה קלה והיא מוטלת ראשית על באי כוח הצד שכנגד ,אך
גם על בית המשפט .למצער ,במקום בו מוכח כי המומחה פועל
בניגוד לחובת הנאמנות כלפי בית המשפט יש המציעים לנהוג
בחומרה .הוצע לבדוק אפשרות שימוש בדין הפלילי ,כבכל עדות
שאינה אמת .ר' לעניין זה :אברהם סהר" ,חוות דעת רפואית",
רפואה ומשפט( 26 ,מאי  )2002עמ'  ,6אברהם סהר" ,חוות-
דעת רפואית – אמינות ,אתיקה ושכר טרחה" ,הרפואה ,146
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כלפי בית המשפט .מנגד ,חובתו של בית המשפט לשמור
על כבודו ומעמדו של כל מומחה ,בין אם הוא מונה מטעם
בית המשפט ובין אם הובא מטעם בעלי הדין ,ולהקפיד
כי חוות דעתו תיבחן רק לגופם של דברים .לסיכום,
הביקורת השיפוטית על חוות דעת המומחה נחלקת לשני
חלקים :הערכת מהימנותו האישית של המומחה והערכת
מהימנותו המקצועית של המומחה.
מינוי המומחים
מינוי מומחה מטעם בית המשפט ,והשיקולים לכך,
נבחנים גם לאור הוראת החוק נשוא התביעה המתבררת.
לא הרי מינוי מומחה על פי חוק פיצויים לנפגע תאונות
דרכים ,תשל"ה( 141975-להלן" :חוק הפיצויים") כהרי
מינוי מומחה על פי הדין הכללי – הוכחת נזק על פי
פקודת הנזיקין [נוסח חדש]( 15להלן" :הפקודה" או
פקודת הנזיקין") בהתאם לכללים הדיוניים הקבועים
בתקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד( 161984-להלן:
17
"התקנות" או "תקנות סדר הדין האזרחי").
14
15
16
17

 32׀

חוברת ז' (יולי ( 534 ,)2007להלן" :סהר – אמינות ,אתיקה
ושכר טרחה").
ס"ח תשל"ה עמ' .234
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,מס'  10מיום י"ט בניסן תשכ"ח
( )17.4.1968עמ' .266
ק"ת  ,4730תשמ"ה ,עמ' .342
על מינוי מומחים בכלל ומומחים רפואיים בפרט בבית המשפט
לענייני משפחה ובבתי הדין לעבודה חלות הוראות מיוחדות:
מינוי המומחים בבתי המשפט לענייני משפחה הוסדר בסעיף
(8ג) לחוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה 1995-הקובע
כי "מונה מומחה או יועץ מטעם בית המשפט ,לא יהיה בעל
דין רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו ,אלא ברשות
בית המשפט" ,וכן חלה על מינוי מומחים בבתי המשפט לענייני
משפחה הוראת תקנה 258י"ב (ז) לתקנות סדר הדין האזרחי,
שהינה חלק מהתקנות העוסקות בתובעות בענייני משפחה,
הקובעת ש"בעל דין לא יגיש חוות דעת של מומחה מטעמו
אלא לאחר שבית המשפט בחן אם ליתן צו על פי סעיף (8ג)
לחוק" (על כך ראו :ע"מ (תל-אביב-יפו)  1104/04י' נ' נ' ר' נ',
תק-מח  ;)2005( 4461 ,)3(2005ת"ע (תל-אביב) 5070/00
יהשוע מנור נ' עזבון המנוח בן עמי מנור ,תק-מש ,)3(2002
 ;)2002( 16ת"ע (תל-אביב)  13800/99יוסף יועז נ' ד"ר
יהלום מלכה ,תק-מש  ;)2003( 180 ,)3(2003תמ"ש (חדרה)
 3920/06ק.א .נ' ק.מ ,.תק-מש .))2008( 167 ,)1(2008
מינוי מומחים בבתי הדין לעבודה אינו מוסדר כלל בדין ,אלא
הינו יציר הפסיקה אשר הוסדרה בהמשך בהנחיות נשיא בית
הדין לעבודה .על פי ההנחיות ,מומחה ממונה רק על פי מינוי
של בית הדין ואף שאלות ההבהרה המופנות אליו מועברות
תחילה לעיונו של בית הדין ודורשות את אישורו .פרקטיקה
זו תוארה בדב"ע לה 0-55/המל"ל  -שפיגל ,פד"ע ו' ,379
 .381חוקיותה של פרקטיקה זו נדונה בהרחבה ואושרה בבית
המשפט העליון בג"צ  1199/92אסתר לוסקי נ' בית הדין
הארצי לעבודה ,פ"ד מז(( 734 ,)5עוד ראו :רע"א 2508/98
מתן .י .מערכות תקשורת נ' מילטל תקשורת ,פ"ד נג(26 ,)3
( ;)1998ע"א (חיפה)  4826/97גאריסי יזיד נ' ברבארה סלים,
תק-מח  ;)1998( 1248 ,)3(98דב"ע נה 116-0/המוסד לביטוח
לאומי נ' איטה שטיין ,תק-אר  ;)2000( 2755 ,)3(2000דב"ע
נז 169-0/אברהם סמינוביץ נ' המוסד לביטוח לאומי ,תק-אר
.))1997( 500 ,)3(97

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה1975-
בניגוד לדין הכללי ,שבו נדון בהמשך ,למינוי מומחה
רפואי בתביעות המוגשות על פי חוק הפיצויים נקבע
הסדר ייחודי .הדין קובע כי התובע אינו מחויב לסמוך
את תביעתו בחוות דעת רפואית ואף אין לו רשות לכך.
המומחה בתביעות על פי חוק הפיצויים ממונה אך ורק
על פי שיקול דעתו של בית המשפט ,ולאחר שזה נכח כי
ישנו צורך בכך על מנת לקבוע את נזקו של התובע.
ההסדר הייחודי בחוק הפיצויים נחקק בחוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס'  ,)5תשמ"ה,1985-
ובמסגרת תיקון זה נוספו סעיפים 6א ו6-ב לחוק
הפיצויים (ראו להלן) .בדברי ההסבר להצעת החוק
19
נכתב:
18

"נושא חוות דעת של מומחים הסותרות זו את
זו מעורר בעיות קשות ביותר בבתי המשפט
וזכה לביקורת חריפה הן מצד שופטי בתי
המשפט והן מצד הגופים הנזקקים להם .המצב
כיום הוא בלתי נסבל ,כאשר לפני בית המשפט
הדן בתביעות פיצויים לנפגע בתאונת דרכים
מובאות שתי חוות דעת רפואיות :אחת של
התובע והשנייה של חברת הביטוח ,ולרוב אין
מנוס מבקשת חוות דעת שלישית של מומחה
שקבע בית המשפט .מצב זה גורם לסחבת
ולבזבוז משווע של משאבים ומוצע לבטלו.
ועדת המשנה לייעול ההליכים במשפטים
אזרחיים בראשות השופט יעקב מלץ מצאה גם
היא כי המצב לקוי והמליצה לתקן את הוראות
תקנה  172לתקנות סדר הדין האזרחי בהוראה
שתחול על כלל תביעות הנזיקין.ב
ההצעה המובאת כאן מאמצת את המלצות
ועדת מלץ תוך הגבלת התיקון למגזר תביעות
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וזאת במגמה
לבדוק תחילה הפעלתן במגזר זה."...
לאור ריבוי בקשות למינוי מומחים בבית המשפט השלום
בתל אביב נזקק כב' השופט י' הראל ,בהחלטה אחת
20
בעשר בקשות במאוחד ,למהות הבקשות מסוג זה.
18
19
20

ס"ח תשמ"ה מס'  1129מיום  8.1.1985עמ' .16
ה"ח תשמ"ד מס'  1674עמ' .192
ת"א (שלום ,ת"א)  24794/05ארביב נ' הפניקס הישראלי
חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם( )14.8.2005 ,להלן" :פרשת
ארביב") ,פסקה .16
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

הוראות בדבר מינוי מומחה אשר יחווה דעתו
בענין הנכות הרפואית של נפגע ,או בכל נושא
רפואי אחר ,לרבות דרכי שיקומו של הנפגע,
ובדבר סמכויותיו וחובותיו של המומחה.

לאחר בחינת דברי ההסבר והשוני שבין הצעת החוק
לבין לשון החוק ,ציין בית המשפט בהחלטתו כי ,בניגוד
למקובל לומר ,תיקון מס'  5לא נועד למנוע מבעלי הדין
את האפשרות להביא חוות דעת מומחה אלא נועד
לפטור את בעל הדין מהחובה לעשות כן:

(ב) מונה מומחה כאמור בסעיף קטן (א) ,יחולו
הוראות אלה :

"מכאן עולה כי כל שביקש לעשות תיקון מספר
 5הוא לצמצם את אופן ניהול התיק ,כמו גם
לחסוך בהוצאות מיותרות .לא נבחנה האפשרות
כי בית המשפט לא יאפשר לתובע להביא ראיות
להוכחת עניינים שברפואה .שר המשפטים
התבקש להתקין תקנות "בדבר מינויו של
מומחה רפואי" ולא בדבר אי מינויו של מומחה
רפואי.

( )1בעלי דין יהיו רשאים להזמין את המומחה
לבית-המשפט לחקירה ,אולם לא יהיו רשאים
להביא עדות נוספת של מומחה לענין הנדון
אלא ברשות בית משפט מטעמים מיוחדים
שיירשמו;
( )2כל צד יהיה רשאי להפנות אל המומחה,
בכתב ,שאלות הבהרה לחוות הדעת שנתן;

איש אינו טוען כי יש לחסום בפני נפגע שעומדת
לו עילה עפ"י הפקודה מלהוכיח עניין שברפואה
באמצעות הגשת חוו"ד רפואית  /תעודת
רופא.".
כאמור ,טרם הוספת סעיף 6א לחוק ,הוכחת הנזק נעשתה
על פי סדרי הדין הרגילים כך שהיו מובאות חוות דעת
מטעם הצדדים ובית המשפט היה צריך להכריע ביניהן,
וכאשר לא ניתן היה לעשות כן מונה מומחה נוסף מטעם
בית המשפט.
תוצאה זו עמדה בסתירה לכוונת המחוקק אשר קבע
אחריות מוחלטת בתביעות בגין תאונות דרכים וזאת
על מנת לייעל ולזרז את הדיונים בתחום זה .ה"מחיר"
אשר שולם על הורדת שאלת האשם ,הייתה הגבלת גובה
סכום הפיצויים .כאמור בהצעת החוק ,המצב בו הוכחת
הנזק הייתה נתונה בידי הצדדים הביאה לסחבת ולבזבוז
משווע של משאבים.
השאלה האם יש לפגוע בזכויות דיוניות של צדדים בשם
עקרון ייעול הדיון אינה פשוטה כלל ועיקר ,ובהמשך נציג
שתי דעות בעניין זה.

( )3בית המשפט יקבע את שכרו של המומחה,
והוא ישולם בידי בעלי הדין או אחד מהם ,כפי
שיורה בית המשפט".
על פי הרשאת המחוקק ,הותקנו תקנות פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים (מומחים) ,התשמ"ז–( 211986להלן:
"תקנות המומחים") ,וזו לשון תקנה :7
" .7מינוי מומחה בידי בית המשפט
(א) בית המשפט או הרשם יחליט בבקשה למינוי
מומחה לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה
להשמיע את טענותיהם בענין שטרם הוסכם
עליו; החליט למנות מומחה או מומחים  -תיערך
ההחלטה לפי טופס ."5
הוראות אלה קובעות כי בעלי הדין אינם רשאים להביא
מומחה מטעמם אלא ברשות בית המשפט ,ועל בית
המשפט לנמק את החלטתו ,כאשר הוא מתיר הבאת חוות
דעת של מומחה נוסף .מנגד ,בטרם ימנה בית המשפט
מומחים מטעמו ,חייב הוא ליתן לצדדים הזדמנות נאותה
להשמיע את טענותיהם.

מינוי מומחה רפואי על פי חוק הפיצויים

ראשית ראיה

בתיקון  5לחוק הפיצויים הוסף סעיף 6א לחוק ,וזו
לשונו:

השיקול הראשון המוטל על בית המשפט בטרם ימנה
מומחה רפואי מטעמו על פי חוק הפיצויים ,היא קיומה
של ראשית ראיה לנכות בתחום בו מבוקש מינוי המומחה.
ברי כי התובע יבקש למנות מומחים רבים ככל הניתן על

"6א .מומחה רפואי
(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות,
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
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ק"ת תשמ"ז מס'  4982מיום  20.11.1986עמ' .126

׀ 33

משפט רפואי

מנת לבסס שיעור נכות גבוה יותר .מנגד ,יתנגדו הנתבעים
לריבוי מינויים ,במטרה להמעיט בקביעת נכויות אשר
אינן מבוססות.

גם כב' השופט (כתוארו אז) א' ריבלין בפרשת עלא,
הדגיש הלכה זו והגיונה:

24

"ככלל ,אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים
רפואיים עת קיימת ראשית ראיה לאפשרות
קיומה של נכות עקב התאונה (רע"א 1338/90
שיק נ' מטלון ,פ"ד מד( ,)216 )2שכן אי מינוי
המומחה הרפואי על-ידי בית המשפט ,עשויה
לחסום בפני המשיב את הדרך להוכיח את
נכותו".

ההלכה בדבר הצורך ב'ראשית ראיה' לפגיעה בתחום
רפואי מסוים על מנת להביא למינוי מומחה רפואי
מטעם בית המשפט ,נקבעה בפרשת שיק נ' מטלון 22מפי
כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור ,ובבסיסה העיקרון שלא
לסגור את דלתות בית המשפט בפני הניזוק מלהוכיח את
נזקו:
"על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
(מומחים) התשמ"ז ,1986-אין עומדת לנפגע
בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו
בענין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו.
הדרך העומדת בפניו היא לבקש מינוי מומחה
או מומחים רפואיים .דחית בקשתו למינוי כזה
יש בה ,על כן ,לסגור בפניו את הדרך להוכיח
שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה,
או כל ענין אחר רפואי .בנסיבות אלה ,אין
מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים,
כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של
נכות עקב התאונה".
יודגש כי דברים אלו נאמרו מפי בית המשפט בטרם נכנסו
לתוקף חוקי היסוד וטרם הוכרה זכות הפניה לערכאות
כזכות חוקתית.

לאחר קבלת הבקשה למינוי מומחה רפואי ,לאור קיומה
של ראשית ראיה לנכות הנטענת ,יישקלו השיקולים
שיפורטו להלן.
סוגית קיומה של ראשית ראיה נדונה אף ביחס להוכחת
נזקו של הניזוק המשני – הניזוק העקיף 25.כשם שכאשר
מובאת בפני בית המשפט ראשית ראיה לנכותו של
הניזוק העיקרי ,על בית המשפט למנות מומחה לבחינת
קיומה וחומרתה של אותה הנכות ,כך כאשר מובאת
26
ראשית ראיה לקיומן של נכות נפשית או נכות פיזית
של הניזוק העקיף ,על בית המשפט להתיר מינוי של
המומחה הנדרש .על כך עמד כב' המשנה לנשיאה א'
27
ריבלין בהחלטתו בעניין גיא ירון:
" ...במקרה שלפנינו ,מדובר על השלב המקדמי
של מינוי מומחים .ההורים הביאו מסמכים
שונים המצביעים על הקשיים הנפשיים שהם
חוו בעקבות התאונה ועל הטיפולים הנפשיים
שהם נזקקו להם לפי המלצות הגורמים השונים.
מסמכים אלה לשיטתי מצביעים ולוּ על ראשית
ראיה לאפשרות קיומה של פגיעה נפשית (ראו
גם רע"א  1338/90שיק נ' מטלון ,פ"ד מד(;216 )2

הלכה זאת הכתה שורש בדין הישראלי ובית המשפט
העליון (כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור בהסכמת כב'
השופטים (כתוארם אז) א' ברק וש' לוין) חזר על הדברים
23
בפרשת קמחי:
"על פי הלכת רע"א  1335/90שיק נ' מטלון (פ"ד
מד( ,)216 )2משהוברר שקיימת ראשית ראיה
לאפשרות קיומה של אותה פגיעה או נכות
לה טוען תובע ,וכי זו נגרמה עקב תאונה לה
אחראים הנתבעים ,אין לדחות את בקשתו
למינוי מומחה רפואי ,דחיה שיש עמה סגירת
הדלת בפניו להוכיח את הפגיעה והנכות להם
הוא טוען ,אשר בהתקיימם עומדת לו עילת
תביעה לפי חוק הפיצויים".
22
23

 34׀

רע"א  1338/90גבריאל שיק נ' מטלון רונית ,פ"ד מד(,216 ,)2
.)1990( 219
רע"א  863/93התעשיה האווירית לישראל בע"מ נ' קמחי
רחמים ,פ"ד מז(.)1993( 818 ,815 ,)4

24

25

26
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רע"א  9477/04אריה חברה לביטוח בע"מ נ' עבאדין עלא,
תק-על ( )2004( 2064 ,2063 ,)4(2004כן ראו :ת"א (תל-
אביב-יפו)  59674/05דובב משה נ' מנורה ,חב' לביטוח בע"מ,
תק-של ( )2008( 10837 ,)1(2008כב' השופט א' בכר)).
באשר להעדפת המינוח "ניזוק עקיף" על פני המינוח "ניזוק
משני" ראו פסקה  21לפסק דינו של כב' המשנה לנשיאה א'
ריבלין בע"א  9466/05יעקב שוויקי נ' מדינת ישראל ,תק-על
.)2008( 4370 ,)1(2008
בעבר נחלקו בתי המשפט בשאלת ההכרה בנכות פיזית אצל
הניזוק העקיף כנכות המזכה בפיצוי על פי הלכת אלסוחה (רע"א
 444/87אלסוחה נ' עזבון דהאן ,פ"ד מ"ד(,))1990( 397 )3
אולם בפסק הדין בעניין שוויקי (לעיל ה"ש  ,)25נקבע כי הלכת
אלסוחה חלה אף על נכות פיזית ולא רק על נכות נפשית.
רע"א  9982/06גיא ירון נ' יוסף שלום ,תק-על ,5333 ,)1(2008
פסקה .)2008( 3
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רע"א  4584/93עות'מאן נ' אררט חברה לביטוח
בע"מ (לא פורסם)) .בנסיבות אלה ולאור
ההתפתחויות שחלו בפסיקה ,נראה לי כי מן
הדין למנות מומחה בתחום הנפשי לבדיקתם
של ההורים ,ולאחר שהלה ייתן את חוות-דעתו,
ניתן יהיה לבחון אם מתקיימים מכלול תנאי
הזכאות לפי הפסיקה הרלבנטית".
יובהר ,כי לא בכל מקרה תותר הבאת הראיות בתחום
הפגיעה העקיפה .טענה בדבר נזקים מסוג זה צריכה
להיטען בכתבי הטענות ,ואם התובע לא עשה כן ,אזי
אין להתיר את מינויים של המומחים ביחס לנזקים
28
העקיפים.
סעיף 6ב לחוק הפיצויים
לאור העקרונות העומדים בבסיסו של חוק הפיצויים,
נחקק סעיף 6ב לחוק ,הקובע כי נכות אשר נקבעה לנפגע
על פי דין ,לפני תחילת שמיעת הראיות בתביעה אשר
הוגשה בגין תאונת הדרכים ,תחייב את הצדדים ובית
המשפט גם בתביעה הנדונה .וזו לשון ההוראה:
"6ב .קביעת דרגת נכות לפי חוק אחר
נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל
הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים ,לפני
שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה ,תחייב
קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה;
ואולם בית משפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין
בתביעה לפי חוק זה ,להביא ראיות לסתור את
הקביעה האמורה ,אם שוכנע שמן הצדק להתיר
זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו".
על הרציונל העומד בבסיס חקיקת סעיף זה עמד כב'
29
השופט (כתוארו אז) א' ריבלין בפרשת מור:
"סעיף 6ב לחוק הפיצויים נועד בעיקרו של דבר
לפטור את בית המשפט מהליך מתמשך ,מסובך
ומורכב בקביעת דרגת הנכות של הנפגע (בר"ע
" 309/86אררט" חברה לביטוח בע"מ נ' אזולאי,
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בש"א (ירושלים)  2008/05פלונית נ' סהר חברה לביטוח
בע"מ ,תק-מח ( )2005( 6176 ,6175 ,)2(2005וראו התייחסות
להחלטה זו בפסק הדין בת"א (ירושלים)  5087/03פלונית
נ' "סהר"  -חברה לביטוח בע"מ ,תק-מח ,12353 ,)1(2007
.))2007( 12369
רע"א  4484/06מור נ' אישי ישיר חברה לביטוח ( )1996בע"מ,
תק-על .)2006( 4911 ,4910 ,)3(2006
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פ"ד מ( .)701 ,690 )4לתכלית הדיונית מצטרף
גם רציונאל נוסף של צדק מהותי .החלת אותה
דרגת נכות ,אשר נקבעה ע"י המוסד לביטוח
לאומי בתביעה שהוכרה על ידו כתאונת עבודה,
גם בתביעה שמתבררת בבתי המשפט ,עשויה
לתרום לאחידות ראייתית ועובדתית .בענייננו,
התקיים כאמור הליך ממצה במסגרת ועדות
המוסד לביטוח לאומי ,ומשכך ,אין מקום
לפתוח מחדש את סוגיית דרגת הנכות בגין
התאונה הראשונה ,זאת אף אם מונה מומחה
לצורך הבירור הנוגע לתאונה השנייה".
מועד שמיעת הראיות
שאלה מרכזית שנדונה ביחס לנוסח סעיף 6ב לחוק
הפיצויים עסקה במועד "שמיעת הראיות" .הוראת
המחוקק אינה ברורה וניתן לפרשה בדרכים אחדות,
ובתי המשפט נדרשו לצקת תוכן ללשון החוק ולהבהירה.
על שאלת הפרשנות למונח "שמיעת הראיות" עמד כב'
30
השופט (כתוארו אז) ת' אור בהחלטה בעניין גבר:
"ההלכה היא ,כי יש לראות את מועד הגשת
חוות הדעת של המומחה הרפואי לתיק בית
המשפט ,כתחילת שמיעת הראיות לצורך סעיף
6ב' הנ"ל .ממועד זה ואילך ,עדיפה חוות הדעת
מטעמו של המומחה על כל קביעה אחרת על פי
דין והיא המחייבת לעניין קביעת דרגת נכותו
של הנפגע (רע"א  1619/93אליהו חברה לביטוח
בע"מ נ' טטרו יאיר ,פ"ד מז( .)89 )4ודוק :תחילת
שמיעת הראיות היא במועד קבלת חוות דעתו
של המומחה .עצם מינויו של המומחה אינו
מהווה תחילת שמיעת הראיות".
ההלכה קבעה כי מועד שמיעת הראיות הוא המועד בו
הוגשה חוות הדעת לתיק בית המשפט .כפי שהודגש,
עצם מינוי המומחה ,אינו מחיל את ההגבלה הקבועה
בסעיף .כך גם באשר למועד ביצוע הבדיקה.
בעניין זה אוסיף כי המונח בו בחר המחוקק לנקוט אינו
פשוט ,מאחר שלעיתים מוגשות חוות הדעת של המומחה
בשלב קדם המשפט ,והגדרת מועד זה כ"תחילת שמיעת
הראיות" יכולה ליצור סתירה פורמאלית ביחס להליכים
   30רע"א  5392/01מוצטפא גבר נ' נסאסרה נאדל ,פ"ד נו(,535 ,)1
.)2001( 537
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חלה החמרה במצבו של נפגע ,או שנתגלתה בו
נכות עקב התאונה ,אשר הועדה הרפואית לא
נתנה דעתה אליה ,הצדק מחייב שעניין קיומה
של נכות זו יתלבן והנפגע לא יקופח על ידי
התעלמות מקיומה ,רק משום שזו לא עלתה,
או לא יכולה היתה לעלות על שולחן דיוניה של
הועדה הרפואית .מצב דברים דומה אשר יצדיק
מתן היתר להביא ראיות לסתור יחול ,כמובן ,גם
במקרה שעל פי מסמכים רפואיים שיובאו בפני
בית המשפט חלה הטבה (ולא רק הרעה) במצב
נכותו של הנפגע מאז נקבעה דרגת נכותו על ידי
הועדה הרפואית".

אחרים הננקטים בקדם משפט ,הליכים אשר אם לא
ננקטו במועד אין בעל הדין יכול לקיימם לאחר מכן
(ראו תקנה (149ב) לתקנות סדר הדין האזרחי) .מכאן
יש להסיק כי כוונת המחוקק לא הייתה להגביל את יתר
ההליכים הננקטים טרם תחילת שלב ההוכחות ,אלא
רק לקבוע גבול לתחולת סעיף 6ב לחוק ,וראוי היה כי
כך ייכתב במפורש מועד הגשת חוות הדעת ולא מונח
מעורפל כמועד תחילת שמיעת הראיות.
מינוי מומחה כראיות לסתור
הסוגיה של ראיות לסתור היא סוגיה מורכבת וראוי לייחד
לה רשימה נפרדת ,אולם ברשימה זו נתייחס למספר
עניינים מצומצם ,הנוגע לעניינה העיקרי של הרשימה.
על פי הוראת סעיף 6ב לחוק ,לאחר שנקבעה נכות על פי
דין ,רשאי בית המשפט להתיר לבעל דין להביא ראיות
לסתור ,כאשר לא אחת ממונה במצבים אלו מומחה
מטעם בית המשפט לבקשת צד.
שאלת הצדקת מינוי מומחה מטעם בית המשפט
בהסתמך על הסיפא של סעיף 6ב לחוק הפיצויים נדונה
31
על ידי כב' השופט ת' אור בפרשת קמחי:
"האם היתה הצדקה בענייננו למנות מומחים
רפואיים כפי שמינה בית המשפט בהסתמך
על הסיפא של סעיף 6ב? כפי שנקבע לא אחת,
יקפיד בית המשפט עם המבקש להביא ראיות
לסתור .הבאת ראיות לסתור תותר רק בנסיבות
חריגות ,שאם לא כן עשויה נפקותו וחשיבותו
של סעיף 6ב להתרוקן מכל תוכן (רע"א 634/85
עודה נ' "רותם" ,פ"ד לט( ;505 )4ע"א 575/88
קריכלי נ' בוחר ,פ"ד מג( ;606 ,602 )3ע"א 5779/90
"הפניקס" בע"מ נ' עבדול אחמד ,פ"ד מה(,77 )4
 ,82והאסמכתאות שם).
אך הכל מסכימים ,שאם חל שינוי במצבו של
הנפגע מאז נקבעה דרגת נכותו על פי כל דין ועד
לדיון בבית המשפט ,יצדיק שינוי כזה הבאת
ראיות לסתור (ראו ר"ע  634/85הנ"ל; ר"ע 641/85
"ציון" חברה לביטוח בע"מ נ' סיסו ,פ"ד מ(;138 )3
ע"א  563/88אשל נ' "צור" חברה לביטוח בע"מ,
פ"ד מה( ;520 )3רע"א  129/89הורביץ נ' ואסילה
(לא פורסם) וע"א  5779/90הנ"ל) .בנסיבות בהן
31

 36׀

לעיל ,ה"ש  ,23ע' .822

כעולה מדבריו ,התרת הבאת ראיות לסתור אמורה
להיות החריג לכלל ,וָ לא תרוקן מתוכן הוראת סעיף 6ב
לחוק הפיצויים .לדברי כב' השופט אור ,הצדקה להתרת
הבאת ראיות לסתור הינה הבאת הוכחה שחל שינוי
במצבו של הנפגע ,בין לטובה ובין לרעה .כמו כן ,כאשר
מוכח כי ישנה נכות אשר הוועדה הרפואית התעלמה
ממנה ,אזי אין להטיל את מחדלה של הוועדה הרפואית
על כתפי הנפגע ויש להתיר לו להביא ראיות לסתור.
כמובן שיתכנו מקרים בהם תצא שגגה תחת ידי הוועדה
הרפואית של המוסד לביטוח לאומי והיא תקבע נכות
אשר אינה קיימת ,או אז ,יש להתיר לנתבע להביא ראיות
לסתור קביעה זו.
על דברים אלו חזר בית המשפט העליון (כב' המשנה
32
לנשיאה א' ריבלין) בפרשת אלוש:
"ואכן ,אחד המקרים שבהם עשוי בית המשפט
להתיר הבאת ראיות לסתור הוא המקרה שבו
מתברר כי בפני הועדה הרפואית לא היו עובדות
בעלות-חשיבות ,הנוגעות למצבו הרפואי של
הנפגע עובר לתאונה ,שלוּ היו בפניה היו מביאות
לתוצאה שונה (ע"א  5779/90הפניקס הישראלי
חברה לביטוח בע"מ נ' טיארה עבדול אחמד ,פ"ד
מה(."))1991( 77 )4
בבית המשפט המחוזי בת"א ,נדונה בפני כב' השופט מ'
אילן ,בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט כראיה
לסתור (פסק הדין לא פורסם) .עובדות המקרה היו
כי התובע נפגע בשתי תאונות שונות כאשר ביחס לכל
32

רע"א  7682/06אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' חיים אלוש ,תק-
על .)2007( 4718 ,4715 ,)2(2007
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

תאונה הוקמה ועדה רפואית ונקבעה נכות על ידי ועדה
מטעם המוסד לביטוח לאומי .לאחר שבית המשפט בחן
את החלטות הוועדות הרפואיות הוא הגיע למסקנה
שלא ניתן לקבוע אילו ליקויים נובעים מאיזו תאונה ועל
כן מינה מומחה רפואי מטעמו .על כך הוגש ערעור לבית
המשפט העליון 33,בו קבע כב' השופט י' טירקל:
"עיינתי בהחלטותיהן של הועדה הרפואית של
המל"ל שקבעה את נכותו של המשיב אחרי
התאונה הראשונה ושל הועדה הרפואית שקבעה
את נכותו אחרי התאונה השניה ,בחומר הרפואי
שהוגש לבית המשפט ובטענות בעלי הדין
לפניו ,ונראה לי כי צדק בית המשפט במנותו את
המומחה .כפי שציין ,אין בכוחו של בית המשפט
לברר את השאלה הרפואית ,אילו ליקויים יש
לייחס לאיזו תאונה .בירור של שאלה כזאת
על ידי מינוי מומחה בא בגדר "ראיות לסתור"
קביעתה של הועדה השניה ,שניתן היה ,אולי,
לסבור שהיא מתייחסת לתוצאות התאונה
השניה בלבד.

כאשר הקביעה הסותרת הייתה בחוות דעת רפואית
שהוגשה על ידי אחד מבעלי הדין ,סירב בית המשפט
להכיר בכך כטעם להצדקת הבאת ראיות לסתור .כך
נקבע על ידי כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור ,בהחלטה
34
בעניין ליפשיץ:
"פסקנו לא אחת כי בעצם קיומו של פער בין
דרגת נכות שנקבעה על פי דין לבין האמור
בחוות דעת רפואית שמגיש אחד מבעלי הדין,
אין כל טעם המצדיק הבאת ראיות לסתור (ראו:
רע"א  641/85ציון נ' רחמים סיסו ,פ"ד מ(;138 )3
ע"א  5779/90הפניקס נ' טיארה עבדול אחמד,
פ"ד מה(.")77 )4
בניגוד לכך ,כאשר ועדות רפואיות של המוסד לביטוח
לאומי קבעו שתי נכויות סותרות ,האחת לעניין הנכות
הכללית והאחרת לעניין הנכות עקב תאונת עבודה ,התיר
בית המשפט לצד המעוניין להביא ראיות לסתור .סוגיה
זו נדונה בבית המשפט (כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור)
35
בפרשת גירת:
"כבר נפסק ,כי קביעה סותרת של ועדה רפואית
של המוסד לביטוח לאומי לעניין נכות כללית
יכולה לשמש כראיה המצדיקה מתן רשות
להבאת ראיות לסתור קביעה של ועדה רפואית
של המוסד לביטוח לאומי בדבר נכות עקב
תאונת עבודה (רע"א  129/89הורוביץ נ' ואסילה,
תק-על  ;1565 ,)3(89רע"א  863/93התעשיה
האוירית לישראל בע"מ נ' קמחי רחמים ,פ"ד
מז( ;815 )4רע"א  1159/99פנחס נחמני ואח' נ'
חליל מרים ,תק-על  .)39 ,)2(99אולם ,לא כל
סתירה בין החלטות הועדות תשמש ,אוטומטית,
בסיס לקבלת בקשה להביא ראיות לסתור".

ראוי לציין כי אחד השיקולים להתיר הבאת
ראיות לסתור הוא "כשלפני הוועדה הרפואית
לא היו עובדות רלוואנטיות חשובות ,הנוגעות
למצבו הרפואי של הנפגע קודם התאונה ,ואשר
לו היו לפניה ,בוודאי היו מביאות לתוצאה שונה"
(ע"א " 5779/90הפניקס הישראלי" חברה לביטוח
בע"מ ואח' נ' טיארה עבדול אחמד ,פ"ד מה(,77 )4
 ;82עיינו גם אליעזר ריבלין תאונת הדרכים  -סדרי
דין וחישוב הפיצויים (מהדורה שניה ,תשנ"ו) 304-
 .)302סבורני שזה המצב כאן".
בדבריו ,קבע בית המשפט העליון כי אי בהירות מסוג זה
מצדיקה הבאת ראיות לסתור וכמו כן ,חזר על ההלכה
כי יש להתיר הבאת ראיות לסתור כאשר מוכח שמול
הוועדה הרפואית לא הונחו מלוא הנתונים.

סוגיה נוספת בה דנה הפסיקה ,הינה היחס שבין סעיף 6ב
לחוק הפיצויים לבין תקנה  19לתקנות המומחים .תקנה
זו כותרתה "מומחה בראיות לסתור" ,וזו לשונה:

טענה נוספת המועלית מדי פעם על ידי בעלי הדין ,לפיה
קיומה של קביעה סותרת הינה טעם מספיק על מנת
להתיר הבאת ראיות לסתור ,נדונה לא פעם בפני בית
המשפט.

"קבע בית המשפט כי נסתרה קביעתה של דרגת
נכות כאמור בסעיף 6ב לחוק והחליט למנות
מומחה ,יחולו הוראות תקנות אלה ,בשינויים
34

33

ע"א  6553/96צור-שמיר חברה לביטוח נ' אהרון מלצר ,פ"ד
נג(.)1999( 616 ,611 ,)1
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רע"א  4195/02סהר-ציון חברה לביטוח נ' יורי ליפשיץ ,פ"ד
נו(.)2002( 777 ,774 ,)5
רע"א  10272/02גירת שלמה נ' הדר חברה לביטוח בע"מ ,תק-
על  ,12 ,)2(2003פסקה .)2003( 3
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המחויבים ,ובית-המשפט יקבע את המועדים
לענין תקנות  2ו."3-
בפרשת פרץ 36נטען כי על פי נוסחה של תקנה  19הנ"ל
בית המשפט אינו רשאי למנות מומחה כל עוד לא נסתרה
דרגת הנכות ,ובמינוי מומחה על ידי בית המשפט ללא
סתירת דרגת הנכות יש משום דילוג על שלב הכרחי
הקבוע בתקנה .טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט ,תוך
בחינת פרשנות התקנה:
"לאור פרשנותה של תקנה  19כיצד? תקנה זו
אמנם קובעת ,לכאורה ,שמותר למנות מומחה
בגדרה רק אם נסתרה דרגת נכות "כאמור בסעיף
6ב לחוק" ,אך סעיף 6ב לחוק אינו דן ב"סתירת
דרגת נכות" אלא בהיתר שבית המשפט רשאי
לתת לבעל דין להביא ראיה לסתור; נמצא
שנוסחה של תקנה  19בטעות יסודו ויש להתאים
אותו לאמור בסעיף 6ב ,ממש כפי שנקבע
בתקנה  18לתקנות הקודמות; שאם לא תאמר
כך ,תתעורר השאלה מה נותר עוד לבית המשפט
לעשות לאחר שנסתרה דרגת הנכות?"
המשיב בפרשת פרץ טען כי לשון תקנה  19מביאה
למסקנה שיש שלושה שלבים בטרם יקבע בית המשפט
את נכותו של הניזוק :השלב הראשון הוא התרת הבאת
ראיות לסתור; השלב השני הוא קביעה כי נסתרה קביעת
הנכות על פי דין ,ורק בשלב השלישי קובע בית המשפט
37
את נכותו של הניזוק .פרשנות זו נדחתה בזו הלשון:
"החלוקה להליך תלת שלבי אינה מקובלת עלינו.
אם התיר בית המשפט הבאת ראיות לסתור
(השלב הראשון) והובאו הראיות לסתור  ,שומה
על בית המשפט לקבוע את דרגת הנכות על
יסוד מכלול הראיות (השלב השני) ושלב נוסף
אינו דרוש; נמצא כי הקביעה שנסתרה דרגת
הנכות נבלעת בקביעת דרגת הנכות החדשה
ואם קבע בית המשפט דרגת נכות חדשה ,שוב
אין הוא נזקק עוד למינוי מומחה לפי סעיף ;19
משמע שהפירוש של תקנה  19שהמבקש טוען לו
אינו קביל".
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רע"א  2497/90פרץ ויקטור נ' הסנה חברה ישראלית לביטוח,
תק-על  ,1204 ,)3(90פסקה .)1990( 4
שם ,שם.

מהאמור עולה כי תקנה  19נועדה רק להסדיר את
אופן עבודתו של המומחה כאשר הוא מתמנה לאחר
קבלת הבקשה להבאת ראיות לסתור .על פי התקנה יש
לראות במומחה זה כאילו מונה מלכתחילה על פי תקנות
38
המומחים.
מינוי מומחה על פי חוק הפיצויים  -סיכום
כאמור ,בתביעות על פי חוק הפיצויים אין הדין מתיר
לבעלי הדין להביא חוות דעת של מומחים רפואיים
מטעמם ,וכי צד המעוניין להוכיח את נזקו באמצעות חוות
דעת רפואית יתכבד ויגיש לבית המשפט בקשה למינוי
מומחה כזה .בית המשפט ,בטרם ייתן את החלטתו ישמע
את טענות הצדדים ויבחן הם יש ראשית ראיה לקיומה
של הנכות הנטענת 39.ובהתברר כי כך הדבר ,ימנה בית
המשפט מומחה בתחום הנדרש.
זאת כל עוד לא נקבעה נכות על פי דין אחר .כאשר
נקבעת נכות על פי דין אחר ,במצב בו טרם הוגשה לתיק
בית המשפט חוות דעתו של המומחה שמונה על ידי בית
המשפט ,אין להיזקק יותר לחוות הדעת ,אלא הנכות היא
זו אשר נקבעה על פי דין .על אף זאת ,רשאי בית המשפט
להתיר הבאת ראיות לסתור ,ובין היתר למנות מומחה
מטעמו כראיה לסתור ,כאשר יש נימוקים כבדי משקל.
כנימוקים המצדיקים הבאת ראיות לסתור נמנו ,בין
היתר:

38
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ת"א (שלום ,חיפה)  4517/03רוסתמי כרמי נ' ביטוח חקלאי
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ,תק-של 13117 ,)2(2005
( .)2005כן ראו :ת"א (מחוזי ,תל-אביב)  289/85ברוך ברזילי נ'
ציון חברה לביטוח ,תק-מח .)1993( 164 ,)2(93
יודגש כי בדרך כלל עיתוי הבקשה למינוי המומחה לא תהווה
טעם יחיד לאי קבלת הבקשה .ברע"א  1637/98שוחט נ' כלל
חברה לביטוח בע"מ ,תק-על  395 ,)2(98קבע כב' השופט א'
גולדברג כי אין לדחות בקשה המוגשת באיחור אך עקב האיחור,
אולם הוא הגביל החלטתו למצב בו "טרם הגישה המשיבה כתב
הגנה ,וסדרי הדין לא נפגעו ולא עוכבו עקב האיחור בהגשת
הבקשה" (שם ,ע'  .)396כב' השופט ר' ג'רגו'רה ,בהחלטתו
בבש"א (חיפה)  12674/04איילון חברה לביטוח בע"מ נ' הדי
ביצ'צ'י ,תק-מח  ,6327 ,)4(2004דן בסוגיה זו ומדבריו עולה
כי לו היה מוכח בפניו כי מדובר בנכות אשר התגלתה תוך כדי
ניהול ההליך אזי היה מקום לאפשר את מינוי המומחה ,על
אף שדרך המלך הינה הגשת הבקשה יחדיו עם כתב התביעה.
סוגיה זו שבה ונדונה לאחרונה ברע"א  1240/08משיח נ' כלל
חברה לביטוח (לא פורסם ,)1.5.2008 ,שם נקבע כי כאשר
הוגשה בקשה למינוי מומחים יחד עם כתב התביעה אולם לא
מונו כל המומחים ,על בית המשפט לבחון את הצורך במינוי
המבוקש לגופו (ראשית ראיה וכו') אף כאשר מתעורר הצורך
בכך בשלבים מתקדמים של ההליך .על פי קביעת בית המשפט,
עיתוי הדיון בבקשה אינו יכול להוות טעם לדחייתה.
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

 .1שינוי במצבו של הניזוק;
 .2מחדל של הוועדה הרפואית – התעלמות מהנכות
הנטענת;
 .3אי בהירות באשר לנזקים אשר נבעו מהתאונה;
 .4קביעות נכות של המל"ל הסותרות אחת את השניה.
מינוי מומחה רפואי על פי הדין הכללי
כפי שצויין לעיל ,מינוי המומחה הרפואי על פי חוק
הפיצויים הינו הסדר ייחודי וחריג .הכללים למינוי מומחה
בכלל ,ורפואי בפרט ,בתביעות שלא על פי חוק הפיצויים
נקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי.

החקיקה
תחילה נביא את לשון התקנות הרלוונטיות לענייננו.
התקנה הראשונה על פי סדר הכתיבה הינה תקנה .126
תקנה זו דנה במומחה אשר ייעץ בעבר לבעל דין בעניין
נשוא התביעה ,והיא תידון להלן בנפרד.
לענייננו נחל בתקנה  127אשר דנה בהוכחת עניין
שברפואה:
" .127חוות דעת רפואית
רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס
טענה מטענותיו ,יצרף לכתב טענותיו תעודת
רופא או חוות דעת של מומחה ,לפי הענין,
שנערכה לפי סעיף  24לפקודת הראיות [נוסח
חדש] ,התשל"א( 1971-להלן  -חוות דעת);
אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור
בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים
שיירשמו".
מכאן ,ככלל ,בעל דין המבקש להוכיח עניין שברפואה,
נדרש לצרף לכתב הטענות חוות דעת רפואית התומכת
בטענתו ,כדי לבסס עילת התביעה.
המחוקק לא הסתפק בקביעת החובה לצרף חוות דעת
רפואית לכתב הטענות ,אלא קבע גם את הסנקציה
שתחול על מי שלא עומד בתנאי זה .הסנקציה נקבעה
בתקנה :137
" .137אי קיום התקנות
(א) בעל דין שלא עשה כאמור בתקנה  127או
בתקנה (128ב) ולא פטר אותו בית המשפט או
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הרשם מכך ,לא ייזקק בית המשפט להוכחה של
ענין שברפואה מטעמו לענין הנדון.
(ב) בעל דין שלא נענה לדרישה לפי תקנה (128א)
או  ,132או להוראה של בית המשפט או הרשם
לפי תקנה  ,135או שלא נענה במידה מספקת,
ואי ההיענות היתה ללא הצדק סביר ,לא ייזקק
בית המשפט להוכחה של ענין שברפואה מטעמו
לענין הנדון.
(ג) בעל דין שלא עשה כאמור בתקנה  ,129לא
ישמע בית המשפט עדות של מומחה מטעם בעל
הדין ,אלא אם כן ראה לנכון לעשות כן מטעמים
מיוחדים שיירשמו".
כך ,בעל דין שלא צירף חוות דעת רפואית לכתב הטענות
שלו ,יהיה מנוע מלהוכיח טענות שברפואה ,אלא אם כן
בית המשפט או הרשם פטר אותו מצירוף חוות הדעת
הרפואית.
בהמשך ,מסדירות התקנות את הדרך בה ניתן לסתור
חוות דעת רפואית .על פי תקנה  ,128בעל דין המעוניין
לחלוק על חוות הדעת הרפואית מטעם יריבו רשאי
לדרוש כי הניזוק ייבדק על ידי מומחה מטעמו .חוות
הדעת תוגש לבית המשפט ,אלא אם פטר בית המשפט
או הרשם את בעל הדין מהגשתה .זו לשון התקנה:
" .128בדיקה רפואית והגשת חוות דעת מטעם
בעל דין אחר
(א) הגיש בעל דין חוות דעת בענין שברפואה,
רשאי בעל דין אחר לשלוח לו ,תוך שלושים ימים
מהיום שהומצאה לו חוות הדעת ,דרישה בכתב
להעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקה בידי
רופא או מומחה רפואי מטעמו ,ובלבד שהודיע
לבעל הדין שהגיש את חוות הדעת שימציא לו,
לפי דרישתו ,העתק חוות דעת של הרופא או
המומחה הרפואי מטעמו תוך זמן סביר לאחר
הבדיקה.
ב) רצה בעל דין לחלוק על טענת בעל דינו ,יגיש(
לבית המשפט ,תוך ששים ימים מהיום שהומצאה
לו חוות הדעת ,או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית
המשפט או הרשם ,חוות דעת מטעמו ,במספר
עתקים כמספר עתקי כתב טענותיו; אולם רשאי
בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מהגשת
חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".
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מן המקובץ עולה ,כי על פי הדין הכללי צד הרוצה להוכיח
דבר שברפואה ,או לסתור חוות דעת רפואית אשר הגיש
הצד היריב ,חובה עליו לצרף חוות דעת רפואית התומכת
בעמדתו.

מטעם בעלי הדין) ,לא ייחקרו המומחים
מטעם בעלי הדין ,זולת אם הודיע בעל דין על
רצונו לחקור את כולם או מקצתם לפי תקנה
130א; הודיע כך בעל דין ,ייחקרו המומחים
כאמור באופן ובהיקף כפי שיקבע בית המשפט
בהתחשב בנסיבות הענין ,ובשים לב לחוות דעתו
של המומחה מטעם בית המשפט ולעדותו.

"ככל הנוגע לשיקולים הרלוונטיים יש להתחשב
בכך שהצורך בהגשת חוות דעת רפואית עם
הגשת התביעה ,על העלויות הכרוכות בכך  -יש בו
להוות בפועל מעין "מסננת" לרצינות התביעה.
כך ככל שהתובע בטוח יותר בצדקת טענותיו,
ממילא אף אם המעות אינן מצויות בכיסו ,יפעל
להשגת המימון הנדרש להוכחתה .מנגד אם
התובע עצמו מסופק האם הנתבע אחראי לנזק
הנטען ו/או האם נגרמה הנכות הנטענת ,ממילא
לא ירצה לסכן כספו ובמיוחד מקום בו אין הוא
בעל ממון .החובה לצרף חוות דעת ,מבחינת
שיקול זה ,יש בה לא רק למנוע הגשת תביעות
סרק ובכך למנוע בזבוז זמן שיפוטי ,אלא גם
להגן על הנתבע .כך נתבע לא ייגרר להוצאות
כספיות ,בטרם הוכיח התובע הן את רצינות
תביעתו והן שיש בפיו טיעון ממשי".

(ג) מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי
הדין ,יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את
ההוראות המפורטות להלן ,אלא אם כן קבע בית
המשפט או הרשם אחרת:

באשר לרציונל העומד בבסיס החובה לצרף חוות דעת
רפואית מטעם בעלי הדין לכתבי הטענות הרחיבה כב'
40
השופטת ע' זינגר בפרשת שולמית בוטבול:

כפי שעולה מדברים אלה ,דרישה זו נועדה למנוע הגשת
תביעות סרק שאין בבסיסן דבר ,ולמנוע בכך בזבוז זמן
שיפוטי ופגיעה בלתי מידתית בנתבע.
לבד מן האמור ,קובעות התקנות גם את האפשרות
למינוי מומחה מטעם בית המשפט:
" .130מומחה מטעם בית המשפט
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( )1לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין;
( )2יראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הדין
קודם למינוי המומחה מטעם בית המשפט,
כאילו לא נתקבלו כראיה.
(ד) אין בתקנה זו כדי לגרוע מכוחם של בעלי הדין
להסכים שלא לחקור את המומחה מטעם בית
המשפט ,בין אם מונה בהסכמה ובין אם לאו; הוסכם
כאמור ,לא ייחקר המומחה מטעם בית המשפט,
זולת אם ראה בית המשפט צורך בכך לשם בירור
המחלוקת שלפניו.
מרכיבי תקנה זו הינם:
 .1בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו.
 .2בכל עת.
 .3ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע
את טענותיהם.
 .4לענין במחלוקת בין בעלי הדין.
לא צורפה חוו"ד מטעם בעל הדין והוא מבקש לצרף
חוות דעת מטעמו

(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).

הסוגיה הראשונה שתידון היא בקשת בעל דין לצרף
חוות דעת מטעמו ,כאשר הוא לא עשה כן על פי דרישת
התקנות.

(ב) מונה מומחה מטעם בית המשפט ,והוגשו
באותו ענין גם חוות דעת מומחים מטעם בעלי
הדין לפי תקנות  127עד ( 129להלן  -מומחים

ראשית ,מבחינה דיונית יאמר כי בקשה להוספת חוות
דעת רפואית מוגשת כבקשה לתיקון כתב תביעה .על כך
41
כתב כב' השופט ת' אור בפרשת זכאי:

ת"א (שלום ,ירו')  5590/07בוטבול שולמית נ' עיריית ירושלים,
תק-של  ,15221 ,)1(2008פסקה .)2008( 10
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בר"ע  6098/92זכאי נטלי ,קטינה נ' מדינת ישראל ,פ"ד מז(,)3
 ,651פסקה .)1993( 6
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

"כשלא עשתה המבקשת את שהיה עליה לעשות
עם הגשת תביעתה ,הדרך בה היה על המבקשת
לנקוט כדי לתקן את טעותה היתה על ידי בקשה
לתיקון כתב התביעה וצירוף חוות הדעת השניה
לכתב התביעה".
בעיה שעלולה להתעורר היא כאשר מוגשת תביעה ללא
חוו"ד ,וחוו"ד מוגשת לאחר מועד ההתיישנות:
איזון האינטרסים בין התרת תיקון כתב התביעה לבין
פגיעה בזכויותיו הדיוניות של הנתבע נדון בהחלטתו
של כב' השופט א' רובינשטיין בפרשת הראש 42,בה הוא
קבע:
"בסוגיית תיקונם של כתבי תביעה נקטה
הפסיקה בגישה ליברלית מן הטעם ,שבית
המשפט הדן יוכל להכריע בהמשך בשאלות
השנויות במחלוקת בין בעלי הדין (ר"ע 330/85
אלבו ואח' נ' רבינטקס תעשיות בע"מ ואח' ,פ"ד
לט(( 558 ,556 )2המשנה לנשיא בן-פורת); ע"א
 3092/90אגמון נ' פלדבוי ואח' ,פ"ד מו(,214 )3
( 218הנשיא שמגר); רע"א  1597/04שפיגלר נ'
גולפמן (טרם פורסם) (השופט ריבלין); א' גורן
סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה .))140 )2005 ,8
אולם לא תמיד יאפשר בית המשפט תיקון כתב
התביעה ,שכן יביא בחשבון גורמים נוספים על
זיקתו של התיקון המבוקש למחלוקת הצדדים
(רע"א  2345/98דנגור ואח' נ' ליבנה ואח' ,פ"ד
נב(( 431 ,427 )3השופט  -כתארו אז  -אור); י'
זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה  7בעריכת
ש' לוין ;355 -349 )1995 ,גורן שם.)145 -141 ,
בין אלה נמנים התנהגות המבקש ,כגון אם נהג
בשיהוי רב (או בחוסר תום לב); השלב בו מוגשת
הבקשה; וכן  -כבענייננו  -האפשרות פן ישלול
התיקון מן הצד שכנגד הגנה ,שהייתה קמה לו
אילו הוגשה התביעה עתה ולא במסגרת תיקון,
כגון התיישנות .ואכן ,ככל שהיתה עומדת לצד
שכנגד טענת התיישנות במקרה שבו היתה
מוגשת תביעה חדשה תחת תיקון ,לא יאפשר בית
המשפט את התיקון (ע"א  728/79קירור  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ נ' זייד ,פ"ד לד(,126 )4
( 131השופט  -כתארו אז  -ש' לוין)".
42

רע"א  1118/06סימי הראש נ' מדינת ישראל ,תק-על ,)3(2006
 ,33פסקה ד(.)2006( )2
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מדברי כב' השופט רובינשטיין עולה כי כל עוד מתן
האפשרות לתיקון כתב התביעה אינו פוגע בזכויות
דיוניות מהותיות ,אזי נוטים בתי המשפט להיעתר
לבקשות אלו .אולם כאשר מתן האפשרות לתיקון תיפגע
בזכויות מהותיות ,אזי יגברו זכויות הנתבע .אבחנה זו
בדין יסודה מאחר שהיא נובעת מהכלל הבסיסי הנקוט
43
בידינו כי המוציא מחברו עליו הראיה.
לשאלה אם יש להתיר תיקון של כתב התביעה ביחס
להוספת חוות דעת רפואית ,לאחר מועד ההתיישנות,
יש לקבוע אם חוות הדעת היא חלק אינהרנטי מכתב
הטענות ומדובר בחובה מהותית ,או שמא מדובר רק
בחובה דיונית.
סוגיה דומה לכך ,באשר לחוות דעת של מומחה שאינו
מומחה רפואי ,נדונה בהחלטה בעניין יפת השמש ,44וכך
קבעה כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן:
"בית המשפט רשאי למנות מומחה לעניין
שבמחלוקת בכל עת (תקנה ( 130א) לתקנות סדר
הדין האזרחי תשמ"ד .)1984-אין מניעה למנות
מומחה כזה בשלב של קדם משפט ובדרך כלל
אף רצוי לעשות כן .אין מניעה למנות מומחה
בטרם המציאו הצדדים חוות דעת מטעמם ואין
בכך כדי "ליצור" ראיות עבור התביעה שטרם
הביאה כאלה .חוות דעת מומחה איננה מסמך
מהותי אותו יש לצרף לכתבי הטענות .זהו חלק
מהחומר הראייתי .המועד והאופן להגשת חוות
דעת מומחה ,נקבע בתקנות סדר הדין (עדות
מומחים) התשט"ו."1954-
באשר להוספת חוות דעת בתחום הרפואי לאחר תקופת
ההתיישנות קבע כב' השופט צ' זילברטל בהחלטתו
45
בפרשת חיון:
"במקרה דנן הקושי המרכזי הוא ,שהתיקון
מתבקש לאחר שהתביעה לכאורה התיישנה.
ואולם ,גם אם היתה עומדת לנתבעים טענת
התיישנות אילו התביעה המקורית היתה מוגשת
היום ,אין בכך כדי להכשיל את הבקשה דנן.
43
44
45

משנה ,מסכת בבא קמא פרק ג משנה יא.
רע"א  7431/96יפת השמש חברה לבניין נ' אלוני רחמים ,פ"ד
נא(.)1997( 575 ,574 ,)2
בש"א (מחוזי ,ירו')  1599/03יוסף חיון נ' הסתדרות מדיצינית
הדסה ,תק-מח .)2003( 32264 ,)2(2003
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משפט רפואי

אכן ,הכלל הוא ,שכאשר מתן רשות לתיקון
כתב תביעה ישלול מהנתבע הגנה ,בה היה יכול
להתגונן מפני התביעה המתוקנת אילו התביעה
הוגשה לראשונה בעת שהוגשה הבקשה לתיקון
כתב התביעה ,לא יתיר בית המשפט את תיקון
כתב התביעה (י' זוסמן ,סדרי הדין האזרחי,
מהדורה שביעית ,תשנ"ה ,סעיף  ,284בעמ' .)351

בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט
לעיתים יבקש בעל דין ,אשר לא צירף חוות דעת מטעמו
לכתב הטענות למנות מומחה מטעם בית המשפט.

בגדרו של כלל זה נפסק ,כי כאשר יש בתיקון כתב
התביעה משום הוספת עילה חדשה ,שלא היתה
כלולה בכתב התביעה המקורי ,עילה שהתיישנה
בינתיים ,לא יותר תיקון כתב התביעה (ראו,
למשל ,ע"א  728/79קירור  -אגודה שיתופית
חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון
בע"מ נ' עבד זייד ,פ"ד לד( .)126 ,)4ואולם,
במקרה דנן תוספת חוות הדעת לכתב התביעה
המקורי אינה בגדר הוספת עילת תביעה חדשה.
יש לזכור ,כי הכלל הקבוע בתקנה  127לתקנות
הנ"ל מהווה חריג לעקרון לפיו כרגיל אין לצרף
ראיות לכתבי טענות ,וחוות הדעת אינן אלא
בגדר ראיות .אגב ,גם כאשר התבקש תיקון כתב
תביעה בדרך של הוספת סכומים לנזק הנתבע,
נפסק שאין מניעה לתיקון כאמור גם אם הדבר
נעשה לאחר תום תקופת ההתיישנות של
התביעה המקורית (רע"א  2083/95מילר ואח' נ'
הרמן ואח' ,תקדין-עליון ,כרך  ,)2(95עמ' .)1152

בהחלטה בעניין דואני 46דן כב' השופט [כתוארו אז]
ת' אור בטענת בעלי הדין ,לפיה ה"עניין שבמחלוקת"
מתגבש רק לאחר קבלת חוות הדעת של שני הצדדים.
טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט:

הפלוגתאות הבסיסיות שבמחלוקת לא השתנו
במקרה דנן עקב התיקון ולפיכך לא עומדת
למשיבה הגנת ההתיישנות .מעבר לכך ,התיקון
דרוש כדי לאפשר למבקש להוכיח את תביעתו
ודחיית בקשתו תגרום לתוצאה קשה שאינה
עומדת בשום יחס לנזק שנגרם למשיבה עקב
העובדה שחוות הדעת לא צורפו לכתב התביעה
המקורי וצירופן מתבקש רק כתשעה חודשים
לאחר מכן .בהחלטה שניתנה בבר"ע 6098/92
שהוזכרה לעיל ,ציין כב' השופט אור ,כי גם
כאשר התובע התרשל באיחור הגשת בקשתו
לתיקון כתב התביעה בדרך של הוספת חוות
דעת רפואית (באותו ענין הדיון בתובענה היה
בעיצומו וכבר נשמעו ראיות) ,הרי שכאשר גורל
התביעה תלוי בהגשת חוות הדעת הנוספת ,יש
לאפשר לתובע לתקן את כתב תביעתו".

"טענתה של המבקשת היא שעל מנת למנות
מומחה מטעם בית המשפט לפי תקנה  130נדרש
שיהיה "עניין שבמחלוקת" ,והמחלוקת נוצרת
רק לאחר שהוגשו חוות דעת מטעם הצדדים
בהתאם לתקנה  .127אין לקבל הטענה .שילובן
של תקנות  127ו 130-מאפשר לבית המשפט
לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת רפואית
ולמנות בנסיבות מיוחדות מומחה ביוזמתו,
וזאת אף ללא הגשת חוות דעת על ידי הצד
המעוניין במינוי המומחה (השוו :רע"א 8015/96
צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי ,תק-
על  .)97)1( 76הדבר מתאפשר על ידי מתן פטור
מהגשת חוות דעת מטעם הצדדים לפי תקנה
 ,127המשולב במינוי מומחה מטעם בית המשפט
לפי תקנה ."130

המסקנה היא כי הגשת חוות הדעת הינה חובה דיונית
ולא מהותית ומכאן שמדובר במחדל הניתן לתיקון,
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אף אם הבקשה לצירוף חוות הדעת מוגשת לאחר תום
תקופת ההתיישנות .זאת ,כל עוד אין מדובר בהוספת
עילה אלא בהוספת ראיות לעילות הקיימות.

לבקשה כגון זו רשאי בית המשפט להיענות ,בתנאים
אשר נקבעו בתקנה (130א) לתקנות :לאחר שנתן לבעלי
הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם והמינוי
יהיה ביחס לעניין שבמחלוקת.
עניין שבמחלוקת
טענה אשר נשמעת רבות מפי בעל הדין אשר מתנגד
למינוי מומחה מטעם בית המשפט היא כי טרם הובהרו
העניינים שבמחלוקת ,ועל פי תקנה  130לתקנות ,מינוי
מטעם בית המשפט ניתן להיעשות רק ביחס לעניינים
שבמחלוקת.
מהו עניין שבמחלוקת?

46

רע"א  10251/02אפריים כץ  -חמים וטעים נ' דואני חנה ,פ"ד
נז(.)2003( 797 ,)1
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

בהחלטה בעניין סרוג'י 47,התבקש בית המשפט העליון
להורות למומחה שמונה מטעם בית המשפט המחוזי שלא
יסתמך על חוות דעת של מומחה מארה"ב בתחום הגנטי,
אשר הומצאה לו על ידי התובע .לדברי בית החולים,
הצדדים הסכימו למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי מטעם
בית המשפט ,אשר ייתן חוות דעת על פי המסמכים שהיו
בידיהם ובתיק בית המשפט ,והסתמכות על חוות הדעת
המאוחרת היא בניגוד להסכמה זו .בית המשפט העליון
דחה את הבקשה:
"לדעתי ,הדין עם המבקשים .הנני סבור ,שאין
להבין את הסכמת הצדדים להגשת חוות הדעת
אשר בתיק בית המשפט למומחה ,כאסור מכללא
על המצאת חוות דעת נוספות ,אם תהיינה ,מטעם
בעלי הדין על מנת שגם אלה תהיינה בפני המומחה.
האמירה בהסכם באה לתאר מצב קיים  -הגשת
חומר בכתובים אשר בתיק למומחה  -אך אין
לפרשה כבאה להתנות ,כתנאי למינוי המומחה,
מתן חוות דעתו על סמך חומר זה בלבד ,מבלי
שבית המשפט יוכל להורות לו ליתן דעתו לחומר
ראיות נוסף .אכן ,בעת ההסכמה לא היתה
למבקשים חוות דעת כזו .אך ,כאמור ,ההסכמה
לא באה למנוע אפשרות שאם תהייה למבקשים
חוות דעת בתחום הגנטי ,תוכל גם זו להיות בפני
המומחה ,אם יחליט כך בית המשפט .לעצם
העניין ,כשקיימת בידם חוות דעת כזו ,אך הוגן
ובלתי מפלה הוא להורות כי בית המשפט יתיר
גם להם להגיש חוות דעת למומחה על מנת שאף
היא תהייה לנגד עיניו קודם מתן חוות דעתו".
(שם ,ע' .)1463
מדברי בית המשפט ניתן להסיק כי עניין שבמחלוקת
אינו מוגבל לחומר המונח בפני בית המשפט אלא הוא
העניין עצמו אשר במחלוקת – הנכות והמגבלות נובעות
ממנה .מכאן ,שאף ללא חוות דעת יכול להתגבש עניין
שבמחלוקת ואין להכפיפו לאמור בחוות הדעת מטעם
בעלי הדין.
טעמים מיוחדים
השאלה העיקרית הינה מהם הטעמים המיוחדים אשר
על בית המשפט לשקול בטרם הוא ממנה מומחה מטעמו.

בטרם נפרט א אותם טעמים מיוחדים ,יש לעמוד על
המסגרת הדיונית שבבסיס תקנה  .127על כך עמדה כב'
48
השופטת ד' דורנר בפרשת עיריית תל-אביב נ' המל"ל:
"הטעמים המיוחדים שאליהם מכוונת תקנה
 127הנ"ל עניינם בשאלת עצם הצורך בחוות-
הדעת נוכח נסיבות המקרה המיוחד הנדון בפני
בית-המשפט".
כאמור בדבריה ,המסגרת בהם יידונו הטעמים והנסיבות
המיוחדים הינה במסגרת שאלת הצורך בחוות דעת
רפואית.
שאלת מהות הנסיבות המיוחדות נדונו על ידי כב' השופט
49
(כתוארו אז) ת' אור בפרשת צור שמיר:
"נראה לי ,שבנסיבותיו המיוחדות של המקרה,
רשאי היה בית המשפט לעשות שימוש בסמכות
הנובעת מצירוף שתי התקנות הנ"ל ולמנות
מומחה רפואי .המדובר בתיק בו נמשך הדיון זמן
ניכר קודם שמונה המומחה הרפואי .בתחילת
הדיון ,כשטענת המשיב היתה שהתאונה היתה
תאונת דרכים ,נמנע ממנו להגיש חוות דעת
רפואית של מומחה מטעמו .כך ,משום שבתביעות
לפי חוק הפיצויים מתמנים מומחים רפואיים
על ידי בית המשפט ואין לצרף לכתב התביעה או
להציג כראיה חוות דעת של מומחה רפואי מטעם
הצדדים (ראה סעיף 6א' לחוק ותקנות פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים [מומחים] התשמ"ז-
 .)1986עוד יש להזכיר ,שלטענת 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".
בית המשפט צירף מספר טעמים וקבע כי במקרה שנדון
בפניו ניתן למנות מומחה רפואי על אף שלא הוגשה חוות
דעת מטעם התובע .הטעמים אותם מנה בית המשפט היו:
 .1התמשכות הדיון טרם מינוי המומחה הרפואי.
48
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רע"א  8995/00סלים סרוג'י נ' בית החולים הצרפתי ,תק-על
 ,1462 ,)1(2001פסקה ( )2001( 3כב' השופט (כתוארו אז) ת'
אור).

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

49

רע"א  7474/00עיריית תל-אביב נ' המוסד לביטוח לאומי ,פ"ד
נו(.)2001( 195 ,193 ,)2
רע"א  8015/96צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי יצחק,
תק-על  ,76 ,)1(97פסקה .)1997( 3

׀ 43

משפט רפואי

 .2פגיעה בזכויות הדיוניות של התובע – לא יכול היה
להגיש בהתחלה חוו"ד כי נטען שמדובר בתאונת
דרכים.

וכל עוד אין בכך כדי לגרוע מיכולתו של בית
המשפט לעשות משפט ,זכאים הצדדים לצפות
ולדרוש שההליך ינוהל על-פי המתכונת שנקבעה
בהסדר עליו הסכימו מראש .אך בהסדר אין
משום קדושה; ואם מתברר שניהול ההליך על-פי
ההסדר הדיוני לא יאפשר לבית המשפט להכריע
במחלוקת האמיתית שבין הצדדים ,רשאי בית
המשפט להתיר סטיה מן ההסדר".

בפרשת הלפרין 50,נדונה סוגיה דומה – מתן פטור מהגשת
חוות דעת וחלף כך להגיש דוח של וועדת בדיקה .ביחס
לסוגיה זו ציין כב' השופט א' גרוניס (בהסכמת כב'
השופטות א' חיות וא' פרוקצ'יה):

דברים אלו מוסיפים נקודת ראות לשיקולי-העל שראוי
כי יעמדו בבסיס החלטת השופט ואשר אותם יש לשקול
יחד עם הטעמים המיוחדים .תפקידו של בית המשפט
הינו לברר את המחלוקות האמיתיות שבין הצדדים ואין
52
להקריב מטרה זו על מזבח היעילות.

 .3טענת חסרון כיס.
 .4סתירה בין קביעת הוועדה הרפואית של המל"ל לבין
קביעת המומחה מטעם המבקשת ,בשאלת הקשר
הסיבתי.

"כידוע ,בעל דין המעוניין להוכיח עניין
שברפואה חייב לצרף לכתב טענותיו חוות דעת
רפואית :תקנה  127לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד .1984-עם זאת ,בתקנה  127סיפא
נקבע ,כי בית המשפט או הרשם רשאי לפטור
בעל דין מן החובה האמורה ,וזאת מטעמים
מיוחדים שיירשמו .ייתכן ,שכאשר בעל דין
מוכיח שמסיבות שונות לא הצליח למצוא רופא
או מומחה אחר שיחווה דעתו ,כי אז יתקבל דו"ח
של ועדת בדיקה כתחליף לחוות דעת (אולם ראו
רע"א  7474/00הנ"ל)".

רוב בתי המשפט לא הסתפקו בטענה של חסרון כיס
על מנת ליתן את הפטור הנכסף ,אולם במקרה אשר בא
לפני כב' השופט מ' דרורי בפרשת נאג'י 53,הוא קבע כי
בנסיבות אותו מקרה די בהוכחת חסרון הכיס כדי לפטור
את התובע מצירוף חוות הדעת הרפואית:
"אולם ,מחוקק המשנה ,בתקנות  127ו130-
לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד( 1984-להלן
 "התקנות") ,התיר לשופט ,באם ראה זאת לנכוןבנסיבות העניין ,ומטעמים מיוחדים ,לפטור בעל
דין מצירוף חוות דעת ולמנות מומחה מטעם בית
המשפט לעניין שבמחלוקת בין הצדדים .דומה ,כי
נכונותו של מתקין התקנות לאפשר לבית משפט
לסטות מן הכלל ,מבשרת שישנם מקרים בהם
בשל חשש מגרימת עוול אין לחסום צד מלהוכיח
עניין שברפואה רק מפני שאינו מגיש חוות
דעת (ראה :החלטת עמיתי כב' השופט אהרון
פרקש בבש"א (י-ם)  2064/06ריינמן נ' הסתדרות
מדיצינית הדסה ,פורסם בנבו).

אף כאן ,הפטור אינו מוחלט ועל פי קביעת בית המשפט
אין לאפשר הגשת "תחליפים" למיניהם כל עוד ניתן
ללכת בדרך המלך והיא הגשת חוות דעת רפואית.
מעמדו של דו"ח ועדת בדיקה נדון גם על ידי כב' השופט
א' מצא (בהסכמת כב' השופט (כתוארו אז) מ' חשין
והשופט צ' א' טל) בפסק דין ואתורי 51,שם נדונה סוגיית
הקבילות של דוחות של ועדות בדיקה והאפשרות לצרפן
כראיה על אף קיומו של הסדר דיוני .בית המשפט נטה
לקבל את העמדה שדוחות אלו קבילים ,חרף קיום הסדר
דיוני:

 .9מהחלטת השופט (כתוארו אז) תיאודור אור
 רע"א  8015/96צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ'בורסי (תק-על  ,76 )1(97פורסם גם באתר נבו)
עולה ,כי אין לפסול את הנימוק של חסרון כיס
כטעם ,גם אם לא טעם יחיד ,להפעלת תקנות

"הסדר דיוני ,כדוגמת זה אותו כרתו הצדדים
בפרשתנו ,עשוי לייעל עד למאוד את הליך
הבירור .לכן ,ככלל ,יש לברך על הסדרים כאלה,
50

51
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רע"א  7731/04מדינת ישראל  -משרד הבריאות נ' עזבון
המנוחה אביטל הלפרין ז"ל ,תק-על 4753 ,4746 ,)2(2007
(.)2007
ע"א  4384/90שמעון ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד
נא(.)1997( 189 ,171 ,)2

52

53

על כך ראו עוד :ע"א  5205/05שחם שיווק מערכות מיזוג
וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ ,תק-על ,)1(2008
.)2008( 4742
ת"א (ירושלים)  7116/05מסאלמה נאג'י נ' בית חולים
מקאסד ,תק-מח .)2006( 5364 ,5363 ,)4(2006
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

ר' עוד רע"א  8015/96דלעיל ,שם ניתן גם משקל
לשלב אליו הגיע הדיון ,עת עלה הצורך בחוות
הדעת ,בתחום הרלוונטי.

 127ו .130-ער אני לגישה המצויה בפסיקת
בתי המשפט המחוזיים המחמירה עם התובע,
המבקש לחרוג מהוראות תקנה  127ולמנות
מומחה רפואי מטעם בית המשפט (ראה:
החלטת כב' השופט ניל הנדל בבר"ע (ב"ש)
 511/06אמויאל נ' פלונית  ,פורסם בנבו) .ברם,
במקרה שלפנינו הוגש תצהירו של התובע 2
המפרט את מצבה הכלכלי הקשה של משפחת
התובעים .לא נתבקשה חקירתו של אבי התובע,
ולכן יש לקבל את הנתונים בה כנכונים ,קרי:
אם עקרת בית ואב פנסיונר ,שבמשך  8חודשים
לא קיבל פנסיה .לא הובא טעם נוסף למינויו
של מומחה מטעם בית המשפט ,מלבד הטעם
הכלכלי האמור .אך בנסיבות שתוארו לי ,אני
סבור כי טעם זה ,כשהוא עומד לבדו ,הינו טעם
מספיק בכדי להעביר את הנטל הכלכלי הכרוך
במינויו של מומחה זה ,גם אם באופן זמני בלבד,
על שכם הנתבעים ,אף שטרם שהוכרעה או אף
נדונה שאלת אחריותם לנזק".

ב    .הפטור ניתן  -מקום בו היה קושי באיתור
מומחה שייתן חוות דעת וזאת בהתחשב
בתחום המומחיות הנדרש ובחשש מומחים
לפעול כנגד הגופים הנתבעים( .בהתאמה נדרש
גם שכר טרחה גבוה מהמקובל) .נתונים אלה,
בשילוב חסרון כיס והיות התובעת קטינה,
שכנעו את בית המשפט ליתן הפטור .ר' ת"א
(נצרת)  1122/04מזרחי נ .בית חולים העמק
(מיום  ,18.5.05כב' השופט יצחק כהן) ,מפורסם
במאגרים הממוחשבים.
ג     .הפטור לא ניתן  -מקום בו דובר רק בטענה
של חסרון כיס ,ללא נימוקים תומכים נוספים.
נקבע שחסרון כיס לבדו אינו עולה כדי "טעם
מיוחד" .ר' ת"א (שלום ,י-ם)  1358/03תאבת
עאסי נ .בן משה לוי נחום ואח' (מיום ,30.7.06
כבוד השופטת ע .כהן) ,מפורסם במאגרים
הממוחשבים.

סיכום של עמדת הפסיקה בנושא זה הובא בהחלטתה
54
של כב' השופטת ע' זינגר בפרשת בוטבול הנ"ל:

ד    .הפטור לא ניתן  -עת ביקשו להסתמך על
חוות דעת רפואיות של המוסד לביטוח לאומי,
נקבע כי " -הטעמים המיוחדים שאליהם מכוונת
תקנה  127הנ"ל עניינם בשאלת עצם הצורך
בחוות הדעת ,נוכח נסיבות המקרה המיוחד
הנדון בפני בית המשפט ."...ר' רע"א 7474/00
עיריית תל -אביב נ .המוסד לביטוח לאומי פ"ד
נו (."193 )2

"על רקע שיקולים אלה בחנה הפסיקה בעבר
בקשות דומות;
א    .הפטור ניתן  -מקום בו תובע עבר את
"מסננת" הרצינות ,בכך שתמך תביעתו בחוות
דעת של מומחה בתחום מסוים ,בעוד במהלך
בירור התביעה עלה מחוות דעת של מומחה
מטעם בית משפט  -שיש צורך ,בחוו"ד נוספת
בתחום אחר.
במקרה האמור ,כאשר קיימת קביעה
אובייקטיבית שיש לכאורה גם פגיעה בתחום
האחר ,התובע הוכיח רצינותו בעצם הגשת חוות
דעת (גם אם בתחום אחר) וכן הוכיח כי מצבו
הכלכלי מקשה על הגשת חוות דעת נוספת ,מצא
בית המשפט לפטור אותו מהגשת חוות הדעת
הנוספת ומינה מומחה מטעם בית משפט .ר'
בר"ע (חיפה)  1775/07חיים ענבל נ .דאנס  -בר/
צוות בראבו ואח' (מיום  ,6.7.07כבוד השופט י.
עמית) ,מפורסם במאגרים הממוחשבים.
54

לעיל ה"ש  ,39שם ,פסקה .13
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מהאמור לעיל ומסיכום הפסיקה עולה כי הנסיבות
המיוחדות הן קשיים אובייקטיביים כדוגמת הקושי
באיתור מומחה מתאים ,או כשלים הפוגעים בזכויות
הדיוניות של הצד המבקש .כמו כן ,סתירה בין קביעות
המל"ל לבין קביעות המומחה מטעם הצד שכנגד
הצטרפה לנסיבות אלה .אולם כמובן אין מדובר ברשימה
סגורה וכל מקרה צריך להיות נדון לגופו.
באשר לטענת חסרון הכיס ,במרבית המקרים נדחו
בקשות אשר טענה זו עמדה לבדה בבסיסן ,אולם מנגד
במקרים מיוחדים נתקבלה בקשה אשר השיקול היחידי
55
היה טענת חסרון הכיס.
55

בעניין זה יש לציין כי פרופ' אברהם סהר במאמרו "מומחה מטעם
בית המשפט במינוי ראשוני" רפואה ומשפט 112 ,108 ,37

׀ 45

משפט רפואי

שאלה העולה לאור פירוט הטעמים המיוחדים הינה
התמודדות בית המשפט עם מצב קיצוני .דוגמא לכך
הינה מקרה בו מכתב התביעה עולה כי הנפגע הינו קטוע
גפיים והנתבע אינו מכחיש טענה זו בכתב הגנתו .הנפגע
טוען כי הוא מחוסר אמצעים ואין בידו לממן חוו"ד
רפואית מטעמו ,ובהיעדר הכחשה טוען הוא מעין טענת
"הדבר מדבר בעד עצמו" .לטעמנו ,במצב שכזה יכול בית
המשפט לצרף את מראה עיניו לטענת העדר האמצעים
ולמנות מומחה מטעמו .אי היענות לטענה זו בסיטואציה
דוגמת זו שהעליתי ,תהווה פגיעה ממשית ביכולת הנפגע
להוכיח את נזקו ובזכות החוקתית של הפניה לערכאות.

מלהביא חוות דעת מטעמם .הסיבה היא מתן אמון מוגבר
בחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט – אשר
אינו מומחה "מטעם" מי מהצדדים ובנוסף ניתן משקל
60
רב לקיצור הליכי המשפט וחיסכון בזמן שיפוטי.
עמדה זו הובעה גם בפסיקה ,וכך קבע כב' השופט י'
צבן כאשר באה לפניו בקשה למינוי מומחה מטעם בית
61
המשפט:
"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
מומחים שונים במקום אחד.

מומחה מטעם בעלי הדין או מינוי מומחה מטעם בית
המשפט?
כאמור ,המחוקק קבע שני מסלולים לקבלת חוות דעת
של מומחה רפואי ,האחד המסלול הכללי ,על פיו חובת
צירוף חוות הדעת הרפואית מוטלת על בעל הדין ,והשני
המסלול הקבוע בחוק הפיצויים ,על פיו מינוי מומחה
רפואי ייעשה בהחלטת בית המשפט ,בדרך כלל לבקשת
צד.
לעיתים בעת ניהול הליך על פי הדין הכללי ,עולה השאלה
האם יש עדיפות לעמוד על הבאת חוות דעת מטעם
בעלי הדין ,זה מכאן וזה מכאן ,ובמידת הצורך ,במסגרת
הסמכות הנתונה לבית המשפט ,למנות מומחה נוסף,
שלישי ,בבחינת "יבוא השלישי ויכריע ביניהם" 56או
שמא עדיף ליזום מינוי מומחה מטעם בית המשפט,
כדוגמת ההסדר שבחוק הפיצויים ,על מנת ליעל את
ניהול ההליך ולפשטו .על כך חלוקות הדעות.
דעה אחת הובעה בדברי ההסבר לתיקון לחוק הפיצויים
ולשיטת פרופ' אברהם סהר 58עמדה דעה זו גם בבסיס
תיקון  3לתקנות סדר הדין האזרחי 59.כעולה מדברים
אלו המחוקק נוטה לקצץ את כנפי בעלי הדין ולמנוע מהם
57

56
57
58
59

( )2007סובר כי בשנים האחרונות נוטים בתי המשפט להקל
עם המבקשים מינוי מומחה ,והטענה היחידה אשר באמתחתם
הינה טענת חסרון הכיס .פרופ' סהר מפנה במאמרו זה להחלטת
כב' השופט א' סטולר בת"א (שלום ,ת"א)  37986/05חסן נ'
חצם ,בארות יצחק ,תק-של  )2006( 5693 )4(2006ועוד (ראו
שם).
ספרא ברייתא דרבי ישמעאל פרשה א.
לעיל ה"ש .19
להלן ,ה"ש .61
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)3תשס"ה .2005 -ק"ת
 ,6388כ"ב באייר תשס"ה.31.5.2005 ,

בהגיעי למסקנה זו לא נעלמה מעיני חובת
הראיה המוטלת על המוציא מחברו וחובת בית
המשפט שלא לסייע בידי אחד הצדדים להוכיח
את גרסתו .ואולם ,אין בחוות הדעת של מומחה
מטעם בית המשפט כדי להוות חבל הצלה לצד
זה או אחר ,כי הרי שתי האפשרויות קיימות
ואחת מהן יכולה לסייע בידי אחד הצדדים.
משכך ,יש לפטור את המבקשת מהגשת חוות-
דעת פסיכיאטרית ולמנות מומחה מטעם בית
המשפט בהתאם לתקנה  130לתקנות".
דעה שונה הובעה על ידי פרופ' אברהם סהר (שהינו רופא
מומחה מחד ,ועו"ד מאידך) ,הגורס כי לשם בירור האמת
העובדתית ,בתיקים בהם מדובר בנושא שבמומחיות
ואינו בתחום הידיעה השיפוטית ,ראוי להרבות בחוות
דעת ולא להגביל תחום זה לחוות דעת מטעם בית
המשפט .דעתו פורטה במאמר בו דן בתיקון מס' 3
60
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על כך ראו גם דברי כב' השופט (כתוארו אז) ח' כהן ,אשר לא נס
ליחם ,בע"א  158/72חנניה אילוק נ' ארמונד ביטון ,פ"ד כו(,)2
 )1972( 172 ,169אשר קבע כי "אין לשכוח שמטרת מינויים
של מומחים רפואיים מטעם בית-המשפט היא "פישוט הדיון
ומניעת בזבוז הזמן והכסף שבהבאת עדים מומחים מטעם
שני הצדדים" (כלשון השופט לנדוי ב-ע"א ( ,16/68רמת-סיב
בע"מ נ ג ד דרזי עקרם ; פד"י ,כרך כב( ,164 ,)2ע'  ,)168בע' ,)168
ומטרה זו צריכה להיות לנגד עיני השופט תמיד בבוא לפניו
בקשה כמו זו של הנתבעים דנן".
בש"א (ירושלים)  7237/04ד"ר ליאת סמואל נ' האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תק-מח .)2004( 3085 ,3083 ,)4(2004
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

לתקנות סדר הדין האזרחי:

62

"תמהני כיצד זה לא עלה על דעתו של מחבר דברי
ההסבר הנכבד ,כי עשיית המעשה הנכון – בירור
המחלוקת ככל הניתן – שלא לומר "עשיית
צדק" – מחייב לעיתים גם בירור יסודי .אין ספק
כי מחלוקת בה כרוך עניין שבמדע ,ובכלל זה
ברפואה ,דורשת מאמץ מיוחד".

המחלוקת נעשית כבר בשלב מוקדם וכך מתייעל ניהול
הדיון .בנוסף ,יש יתרון מנקודת ראותו של הניזוק ,שאינו
צריך להיבדק יותר מפעם אחת .על משקלו של יתרון זה,
שלא להטריד את הניזוק לשווא ,עמד כב' השופט י' עמית
בהחלטתו בבר"ע (חיפה) :1775/0764
"מינוי מומחה מטעם בית המשפט עשוי לגרום
לכך ,שבמקום שהנפגע ייבדק על ידי שלושה
רופאים ,הוא ייבדק פעם אחת בלבד ,וכך ייחסך
ממנו "התענוג" של בדיקות רפואיות ,שלעיתים
יש בהן כדי לגרום לנפגע מבוכה ,אי נוחות ואף
סבל נפשי או גופני  -בש"א (מחוזי י-ם) 7237/04
סמואלוב נ' האוניברסיטה העברית בירושלים
תק-מח .")2004( 3083 )4(2004

ומסקנתו הינה:
"ככלל ,הליכים שעניינם רשלנות ברפואה אינם
מתאימים למינוי מומחים מטעם בית המשפט,
כיוון שהבעיות שבמחלוקת מחייבות בירור
מעמיק".
אין אנו באים להכריע בין דעות אלה ,ושתיהן דעות
ראויות .לטעמנו ,כאשר מדובר בהליך של אחריות
מוחלטת ,או כאשר אין מחלוקת אמיתית בשאלת
האחריות ,אזי לשם ייעול הדיון יש למנות מומחים מטעם
בית המשפט .לעומת זאת ,כאשר מדובר בתביעה אשר
עיקר המחלוקת נסבה על שאלת האחריות ,אזי ראוי
ש התמונה במלואה ,כשכל צד
כי לפני בית המשפט ִת ָּפ ֵר ֹ
מביא את המומחה מטעמו.

מאידך גיסא ,שיטת המשפט הישראלית היא השיטה
האדברסרית ,על כן נטל הוכחת התביעה ונטל הבאת
הראיות מוטלים על כתפי התובע .אין זה ראוי כי הוכחת
התביעה תיעשה על ידי בית המשפט .בנוסף ,חוטאים
לעיתים בתי המשפט במינוי מוקדם יתר על מידה ,דבר
הפוגע ביעילות הדיון יותר מאשר תורם לה .על כך כתב
65
פרופ' סהר:
"מינוי מומחה ,ולעיתים קרובות יותר מאחד,
על ידי הרשם או שופט המוקד ,בטרם הסתיימו
הליכי גילוי המסמכים ,לפני שהיה בידי הרשם
או השופט המידע המינימאלי באמצעותו הוא
יכול להבין מהו אותו עניין במחלוקת ,ולאיזה
תחום ברפואה לשייך את הנושא שבמחלוקת,
וכל עוד הצדדים עצמם לא גמרו להגדיר את
חזיתותיהם ,עלול להערים קשיים משלו על
המשך התהליך ,ולתעל אותו לאפיק לא נכון".

בשולי דברים אלו נוסיף שלטעמנו יש מקום לשקול בכובד
ראש לקבוע אחריות מוחלטת גם בתביעות של רשלנות
רפואית ,אולם לכך יש ליחד רשימה נפרדת .במצב הקיים
יש קושי בעת הפסקת פעילותו של הרופא ,אשר במקרה
של קטין אמור להיות מבוטח עד הגיע הניזוק לגיל  25שנה
63
ולשם כך עליו לרכוש פוליסת  run-offלתקופה זו.
המועד למינוי מומחה רפואי
האם עדיף מינוי מומחה מטעם בית המשפט בשלב
מוקדם ,טרם הגשות חוות דעת מטעם הצדדים? לכך
נימוקים בעד ונגד.

כפי שפורט לעיל ,ניתן למנות מומחה מטעם בית המשפט
אף טרם הוגשו חוות דעת מטעם הצדדים .בעניין זה נקבע
בבר"ע (חיפה) :1775/0766

מחד גיסא ,מינוי המומחה בתחילת ניהול ההליך מאפשר
למומחה אובייקטיביות שעה שאינו צריך ליישב בין
עמיתיו ,וכן מקצר את ההליך עצמו .הבשלת נקודות
62

63

אברהם סהר "תיקון תקנה  - 130עדות מומחים והוכחת עניין
שברפואה בבית המשפט" רפואה ומשפט  171 ,33פסקה 7
(( )2005להלן" :סהר").
ראו בהקשר זה בש"א (ירושלים)  7614/07עמותת בית החולים
הכללי משגב לדך ירושלים (בפירוק) נ' בית חולים משגב לדך,
תק-מח .)2008( 7006 ,)1(2008
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"כאשר במומחים רגילים עסקינן ,רשאי בית
המשפט ,מכוח תקנה (130א) ,למנות מומחה
מטעמו גם טרם המציאו הצדדים חוות דעת
מטעמם  -רע"א  7431/96יפת השמש חברה לבניין
64
65
66

בר"ע (חיפה)  1775/07חיים ענבל נ' דאנס  -בר/צוות בראבו,
תק-מח .)2007( 915 ,912 ,)3(2007
סהר ,שם ,פסקה .5.2
לעיל ה"ש  ,63שם.914 ,

׀ 47

משפט רפואי

והשקעות בע"מ נ' אלוני רחמים ,פ"ד נא(574 )2
( .)1997זאת ,למרות שלכאורה ,בהיעדר חוות
דעת של בעלי הדין ,לא נוצר "ענין במחלוקת"
לצורך תחולתה של התקנה  -ע"א  371/81נוריאל
נ' אלשיך ,פ"ד לז(.)1983( 608 ,600 )4

נוהגים לחייב את חברת הביטוח-הנתבעת לשאת
בשכ"ט המומחה ,למעט במקרים חריגים".
על כך עמד גם כב' השופט י' הראל בפרשת ארביב
68
הנ"ל:
"עיון בתקנות המומחים מעלה כי מתקינן סבר
שעל התובע לשאת בשכרו של המומחה וכי
רק מטעמים מיוחדים יש לחייב את המבטחת
לשאת בשכרו של המומחה.

כאשר בעניין שברפואה עסקינן ,השילוב של
תקנה  127סיפא ותקנה (130א) לתקנות ,מאפשר
לבית המשפט לפטור בעל דין מלהגיש חוות
דעת מטעמו ולמנות מומחה רפואי מטעם בית
המשפט .כך נוצר "עניין שבמחלוקת" למרות
שלא הוגשו חוות דעת מטעם הצדדים  -רע"א
 10251/02אפרים כץ  -חמים וטעים נ' דואני פ"ד
נז( ;)2003( 797 )1רע"א  8015/96צור שמיר חברה
לביטוח בע"מ נ' בוריסי ,דינים נא .")1997( 438
באשר לכך בדרך כלל עומד בפני בית המשפט הצורך
להכריע מי ישא בהוצאות המומחה אשר מונה בשלב
מוקדם.
תקנה  131לתקנות מתירה לבית המשפט לקבוע את
שכרו של המומחה בהתאם לשיקול דעתו:
" .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".
ככלל ,ראוי כי הצדדים ישאו בחלקים שווים בשכר
המומחה ,אולם כאשר מוכח כי התובע הינו חסר
אמצעים ,נקבע לא אחת כי הנתבעים ישאו בשכר טרחת
המומחה ,כמימון ביניים ,עד להכרעה הסופית בתיק.
באשר לפרקטיקה הנהוגה נכתב בהחלטה בעניין דורון
67
רז הנ"ל:
"להבדיל מההסדר בתקנות סדר הדין האזרחי,
בעת מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעה
לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
ברירת המחדל היא הפקדה מראש של שכר
טרחת המומחה על ידי התובע .עם זאת ,מן
המפורסמות הוא ,שתקנה זו היא בבחינת 'הלכה
ואין מורין כן' ,מאחר שבפרקטיקה ,בתי המשפט
67
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לעיל ה"ש  ,5שם.5382 ,

במרוצת השנים ,התהפכו היוצרות ,בתי המשפט
נוהגים לחייב את המבטחות לשאת בשכרו
של המומחה ובאותם מקרים בהם ביהמ"ש
מוצא לנכון לחייב את הנפגע לשאת בשכרו
של המומחה הוא מפרט את אותם "טעמים
מיוחדים" שהביאוהו להחלטתו".
הטעם לפרקטיקה הנהוגה הוא היות הנתבעים בדרך כלל
בגדר "כיס עמוק" מה שהופך את נושא ההוצאות לשולי.
לו סוגיה זו הייתה נדונה כל פעם מחדש והייתה הופכת
לעניין נוסף שבמחלוקת ,היה יוצא שכרנו בהפסדנו והיה
סיכוי גבוה לגרימת עוול לנפגע.
השיקולים במינוי המומחה (חוק הפיצויים והדין
הכללי)
תחום המומחיות
השיקול הראשון אשר על בית המשפט לשקול הינו
תחום המומחיות אשר בו מתבקשת חוות הדעת .כחלק
משיקול זה על בית המשפט לבחון אם יש חובה למנות
דווקא מומחה ספציפי או שדי למנות מומחה בתחום
קרוב אשר יכול ליתן חוות דעת מורחבת.
עמדתו של פרופ' סהר 69בשאלה זו חד משמעית:
"המומחה המעיד חייב להיות מומחה בתחום
הספציפי המדויק הרלוונטי לבעיה הנדונה" .
הכוונה היא לאפשר לבית המשפט לסמוך את קביעותיו
כראוי ,ולשם כך נדרש מינוי מומחה בתת-התמחות,
דווקא.

68
69

לעיל ה"ש  ,20שם ,פסקה .25
סהר  -אמינות ,אתיקה ,שכר טרחה ,לעיל ה"ש .13
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בפרשת פלוני הנ"ל 70,התבקש מינוי מומחה ספציפי,
אולם חובתו של בית המשפט לבור את התבן מהמוץ
ולמנות מומחה רפואי רק ביחס לנקודות המחלוקת:
"בתיק דנן לא היה צריך במומחה לניתוח
תוצאות ההדמיות שבוצעו ,באשר לא נגד מבצע
ההדמיה עצמו הוגשה התביעה ,אלא כנגד הרופא
המלווה את מהלך ההריון ,ובהקשר המיילדותי.
מה גם ,כפי שצוין על ידי הנתבעים בסיכומיהם,
המחלוקת העיקרית בתיק זה הינה עובדתית".
מומחים מיוחדים

כאמור בהחלטה זו ,בדרך כלל ימונה המומחה השיקומי
במצב של פגיעה רב מערכתית .חבלה זו מתאפיינת
במקרים רבים בפגיעה טוטאלית שאין מחלוקת כי
הביאה לנכות מלאה בשיעור של  .100%במצב זה רצוי
כי יחווה את דעתו מומחה הרואה את התמונה בכללותה
ולא מומחים ספציפיים נקודתיים.
על כך חזר כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור בפרשת
אהרון כהן 72,וקבע כי כאשר יש מחלוקת באשר לחומרת
הפגיעה אין למנות מומחה שיקומי לפני שנבחנה
האפשרות להכריע בשאלת נכותו השיקומית של הניזוק
על פי חוות הדעת של יתר המומחים שמונו:

סוגיה נוספת השלובה בשאלת ריבוי המומחים הינה
מינוי מומחים מיוחדים בתחומים ייחודיים .להלן
תידון שאלת מינויים של שני מומחים ייחודיים ,אולם
העקרונות העולים מכך נוגעים לכל סוגיית מינוי
המומחים המיוחדים.

"באשר למינוי המומחה השיקומי ,איני סבור כי
היה מקום למנות בשלב זה ,בטרם ניתנו חוות
הדעת של המומחים ונקבעה נכותו הרפואית,
מומחה שיקומי .מומחים שיקומיים אינם
ממונים כעניין שבשיגרה .השאלה האם למנות
מומחה שיקומי מתעוררת לרוב רק לאחר
שהמומחים האחרים נתנו את חוות דעתם ובית
המשפט משתכנע שאין בהן די על מנת ללמד
על נכותו השיקומית של הנפגע (ראו :א' ריבלין
תאונות דרכים  -סדרי דין וחישוב פיצויים
ירושלים ,תש"ס ,מהדורה שלישית.)610-609 ,
יתכנו כמובן מקרים בהם ברור שנגרמה נכות
קשה עקב התאונה ,וכבר בשלב תחילת הדיון
ברור יהיה שנדרשת חוות דעתו של מומחה
בתחום השיקום .אך לא כך במקרה שלפנינו.
בענייננו ,כשחוות הדעת הרפואיות טרם ניתנו,
לא היה מקום להזדקק ,בשלב זה ,לחוות דעתו
של מומחה בתחום השיקום".

המומחה השיקומי
המומחה השיקומי הוא מומחה ייחודי .שאלת הצורך
במינוי מומחה בתחום זה ,אשר אינו מומחה הקובע
במישרין את נכותו של הנפגע אלא בעיקר את דרכי
71
ההתמודדות עם נכות זו ,נדונה בהחלטה בעניין קרייזל
על ידי כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור:
"השאלה אם ומתי למנות מומחה לשיקום,
במקרים של פגיעות ונכויות קשות עקב תאונה,
צריכה להיות מוכרעת על פי הנסיבות .יהיו
מקרים שלכאורה מינוי כזה לא יהיה נחוץ ודי
בבירור העובדות על ידי חקירת המומחים
האחרים ,ויהיו מקרים אחרים ,בהם יהיה ברור
שמינוי כזה נחוץ ואף ראוי להקדימו .כך ,למשל,
בנכויות קשות רב מערכתיות כשרק התייחסות
אל הנכויות והמגבלות כמכלול יוכל לתת תמונה
הולמת של השפעת התאונה על התובע .לעיתים,
כשאין מחלוקת בדבר שיעור הנכות הגבוה
עקב התאונה ,כגון בתאונה בה הנכות היא של
 ,100%אף ניתן לחסוך את מינויים של מומחים
רפואיים בתחומים השונים ,ודי יהיה במינויו של
מומחה שיקום".
70
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מן המקובץ עולה כי כאשר עסקינן במומחים אשר מטרת
מינויים אינה לצורך קביעת הנכות הרפואית והתפקודית,
אלא חוות דעת נדרשת להכרעה בשאלות רחבות יותר
הנוגעות להמשך חייו של הניזוק ,אזי יש לשקול אם ניתן
להגיע להכרעה אף ללא מינוי מומחה נוסף .רק כאשר
התבררו כל המחלוקות ביחס למצבו הרפואי של הניזוק
ועדיין יש צורך במומחה אשר יחווה דעתו על התמונה
בכללותה ,יש מקום למינוי מומחה כללי.
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רע"א  7224/01מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' אהרן כהן ,תק-
על .)2001( 173 ,172 ,)4(2001

׀ 49

משפט רפואי

המומחה לכאב
מומחיות בתחום הכאב ,כבעיה המחייבת התייחסות
מיוחדת ונפרדת מבעית המחלה שביסוד הכאב,
מתפתחת והולכת בעשרות השנים האחרונות .מספר
הרופאים המומחים בתחום זה עדיין מצומצם .לאחרונה
הכיר בית המשפט העליון (כב' המשנה לנשיאה א'
ריבלין) בצורך במינוי מומחה בתחום ספציפי זה .כך קבע
73
בפרשת משה ציון:

מכאן עולה כי מומחה אשר ייעץ בעבר לנפגע אינו יכול
להיות ממונה כמומחה מטעם בית המשפט באותו תיק.
מטרת התקנה נדונה בפסיקה ,בין היתר ,בהחלטה
בפרשת הירשפלד( 74כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין):
"מטרת התקנה ,כפי שציין בית המשפט קמא,
היא למנוע ניגוד עניינים מצידו של מומחה
שנתן שירות לבעל דין ועתה מתבקש לחוות
דעתו בהליך המתקיים בבית המשפט .לא זו אף
זו ,אלא שבעל דין המעורר את הטענה אף אינו
חייב להביא ראיות מטעמו לכך שקיים חשש
ממשי או אחר למשוא פנים או לניגוד עניינים
מצידו של המומחה ,שכן גם אם המומחה פעל
בתום לב ,אין בכך כדי להכשיר את חוות דעתו
(ראו רע"א  8000/04רשות הנמלים והרכבות נ'
עמיקם ,תק-על  .)712 )4(2004אם כן ,מצוות
התקנה היא שדי בכך שהמומחה בא במגע
עם אותו אדם ויעץ עצה או חיווה דעה בעניין
שבתחום מומחיותו ,על מנת לפסול אותו
מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט ,ולאחרון
אין שיקול דעת בעניין".

"כעניין שבעיקרון ,אין לפסול את האפשרות
למנות מומחה בתחום הכאב .מקובלת עלי
העמדה שבמקרים מתאימים יש להתייחס לכאב
כנושא העומד בפני עצמו ,שכן ללא ספק ,מדובר
בעניין שיש לו לעיתים השפעה מרחיקת לכת על
האדם-הסובל ,על איכות-חייו ועל אפשרויות
ההסתגלות והתפקוד שלו לאחר התאונה .יחד
עם זאת ,ברי כי לא בכל מקרה שבו קיימת תלונה
על כאב ,יש למנות מניה וביה מומחה ייחודי
לתחום זה".
בית המשפט צריך לנקוט בזהירות רבה בבואו למנות
מומחה לכאב ,מאחר שטרם קביעה כי הכאב הינו נכות
העומדת בפני עצמה ,יש לבחון אם מדובר בנכות הנובעת
מנכות אחרת אשר בגינה נקבעו או עתידים להיקבע
אחוזי נכות .אם בירור זה לא ייעשה כנדרש ,נמצא עצמנו
קובעים לא פעם כפל נכות.
זהות המומחה
שיקול נוסף אשר על בית המשפט לשקול טרם מינוי
מומחה בתחום הרפואי הוא זהות המומחה .לכך מספר
מאפיינים אשר חלקם נקבע בדין וחלקם נדון בפסיקה.
מינוי מומחה אשר ייעץ בעבר לצד בהליך באותו עניין
המאפיין הראשון אשר יש לבחון כחלק משיקול זהות
המומחה ,הינו הקשר בין המומחה לבין הנפגע בתיק.
שיקול זה נקבע בחוק ,בתקנה  126לתקנות:
" .126מומחה שיעץ עצה
מומחה שיעץ עצה או חיווה דעתו לאדם בענין
שבתחום מומחיותו ,לא יוזמן מטעם בית
המשפט כמומחה באותו ענין כשאותו אדם צד
בו".
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רע"א  4299/07משה ציון נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ ,תק-
על .)2007( 1304 ,1303 ,)4(2007

מדברי בית המשפט עולים מספר עניינים:
העניין הראשון הוא מטרת התקנה – מניעת ניגוד
עניינים מצד המומחה .החשש הינו כי מומחה אשר ייעץ
בעבר לנפגע לא ייתן חוות דעת אובייקטיבית כאשר
מצבו הנוכחי של הניזוק אינו עולה בקנה אחד עם הייעוץ
אשר נתן בעבר .במצב כזה יש חשש כי המומחה יטה את
חוות דעתו בהתאם לייעוץ שנתן ,בין היתר ,כדי שלא
ייחשף לתביעת רשלנות.
העניין השני הוא הוכחת ניגוד העניינים – בית המשפט
העליון קובע כי בעל הדין הטוען כי המומחה ייעץ בעבר
לניזוק כלל אינו צריך להוכיח כי קיים חשש למשוא פנים
של המומחה .בעניין זה קבע המחוקק חזקה אשר אינה
ניתנת לסתירה.
העניין השלישי הינו שיקול הדעת שנתון לבית המשפט
– על פי האמור בפרשת הירשפלד הנ"ל ,לבית המשפט
אין שיקול דעת ,ואף אם המומחה פעל בתום לב ,אין בכך
כדי לקיים את חוות דעתו.
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רע"א  4072/06כהן הירשפלד בע"מ נ' יאסר אלחטיב ,תק-על
.)2007( 2687 ,2686 ,)1(2007

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

שאלת שיקול הדעת שבה והעסיקה את בית המשפט
(כב' השופט א' פרקש) בפרשת לוינגר ,75ובניגוד לקביעה
בפרשת הירשפלד התיר בית המשפט מינוי מומחה אשר
טיפל בעבר בניזוק.
תחילה קבע בית המשפט כי תקנה  126לתקנות אינה
חלה בנסיבות המקרה אשר נדון לפניו ,מאחר שהבקשה
שעמדה להכרעה הייתה התרת מינויו של מומחה מטעם
בעל הדין ולא מטעם בית המשפט 76.דברים אלה נכונים
הם מבחינת לשון התקנה ,אולם כאשר נבחן הכרעה זו
מבעד למשקפי מטרת התקנה ,מניעת ניגוד עניינים ,יתכן
לומר שראוי להחיל נורמה זו אף על מומחים מטעם בעלי
הדין ,וָ לא עלול להיווצר מצב בו בתי המשפט יתייחסו
ככלל לחוות הדעת מטעם בעלי הדין כחוות דעת הנגועות
בניגוד עניינים וכך יפחת משקלן.

לכאורה ,כי בעת שנבדק התובע לראשונה על ידי
המומחה ולאחר מכן על ידי מומחים נוספים,
לאחר שנותח על ידי הנתבע ,לא היתה בכוונתו
"לפסול" את אותם מומחים מלהגיש חוות דעת
מטעם הנתבעים .אלא ,דומה ,כי ביקש מזור
לעיניו לאחר הניתוח שבוצע על ידי הנתבע".
בית המשפט בחן אפוא ,את אופי הקשר שבין המומחה
לבין הניזוק ,וקבע כי מדובר בקשר חד פעמי אשר הן
המומחה והן הניזוק לא זכרו כי התקיים.
בית המשפט לא הסתפק בקביעה כי אין מדובר פה
בקשר אשר עלול לגרום לניגוד אינטרסים ,והוסיף
שיקול נוסף ,הלוא הוא שיקול היות הבעיה הנדונה ,בעיה
רפואית נדירה:
78

"ניסיונו של ב"כ התובע לסמוך על ההחלטה
בבש"א  ,7414/04אין בו כדי להועיל לתובע.
בית המשפט פסל שם חוות דעת של מומחה
בתחום האורטופדי ,שהיה הרופא המטפל
בתובע ,בקובעו ,כי אין המדובר בבעיה רפואית
נדירה ולא ייגרם כל נזק אם תוגש חוות דעת של
רופא אורטופד אחר .בענייננו ,דומה ,כי רשימת
המומחים בתחום הקרנית והתשבורת הינה
רשימה מצומצמת יחסית והתובע נבדק על ידי
שישה ממומחים אלה .לדעתי ,בנסיבות העניין,
כאשר התובע נבדק פעם אחת ויחידה על ידי
המומחה ,שנים מספר בטרם היה אמור להיבדק
לצורך הגשת חוות דעת מטעם הנתבעים ,וכאשר
מסקנתו של המומחה באותה עת לא התייחסה
כלל לשאלה של רשלנות רפואית ,אם נעשתה
כלפי התובע אם לאו ,אין מניעה כי תוגש חוות
דעת על ידי המומחה .לנושא זה אפנה להחלטתי
בת.א( .שלום-ירושלים)  3051/02יוניוב נ' איי.
אי.ג'י ביטוח זהב בע"מ ,לא פורסם ,החלטה מיום
 ,3.3.03כאשר לא נעתרתי לבקשה לביטול מינויו
של מומחה מטעם בית המשפט (!!) מהטעם
שהתובעת נבדקה על ידי המומחה פעם אחת
שלוש שנים לפני כן ,והמינוי נותר על כנו".

בית המשפט בפרשת לוינגר 77,המשיך ודן גם בטענת אי
התרת מינוי מומחה ,על פי תקנה  126לתקנות ,לגופה.
כך קבע:
"אכן ,התובע נבדק פעם אחת על ידי המומחה.
דא עקא ,היה זה כארבע שנים לפני שהופנה
לבדיקה לצורך מתן חוות דעת מטעם הנתבעים.
על פי תיאור השתלשלות הדברים ,לא זכר
המומחה את התובע כלל ועיקר .דומה ,כי גם
התובע לא זכר את המומחה שהרי אם היה זוכרו,
יש להניח כי היה מודיע על כך לבא-כוחו ונמנע
מלהגיע אליו לבדיקה .מגישה זו ניתן ללמוד,
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בש"א (ירושלים)  6398/07ד"ר שמואל לוינגר נ' גבריאל פורט,
תק-מח .)2007( 6038 ,)4(2007
כך קבע שם:
"לאחר שנתתי דעתי לטענות ב"כ הצדדים ,מסקנתי היא
כי דין הבקשה להתקבל .נפנה ראשונה לטענה האחרונה
של ב"כ התובע .תקנה  126לתקנות סדר הדין האזרחי
קובעת ,כי "מומחה שיעץ עצה או חיווה דעתו לאדם
בענין שבתחום מומחיותו ,לא יוזמן מטעם בית המשפט
כמומחה באותו ענין כשאותו אדם צד בו" .מטרת התקנה
היא למנוע ניגוד עניינים מצידו של מומחה שנתן שירות
לבעל דין ועתה מתבקש לחוות דעתו בהליך המתקיים
בבית המשפט .האמור בתקנה זו אינו חל על הבקשה
שלפניי ,שכן האמור בה נועד לפסול מומחה שיעץ עצה
או חיווה דעתו לאדם ,מלהתמנות כמומחה מטעם בית
המשפט .עמד על כך בית המשפט העליון ,כב' השופט א'
ריבלין ברע"א  4072/06כהן הירשפלד בע"מ נ' אלחטיב (לא
פורסם ,החלטה מיום  ,)20.2.07לאמור" :מצוות התקנה
היא שדי בכך שהמומחה בא במגע עם אותו אדם ויעץ
עצה או חיווה דעה בעניין שבתחום מומחיותו ,על מנת
לפסול אותו מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט"...
(ההדגשה לא במקור  -א.פ .).במקרה דנן ,אין המדובר
במינוי מומחה מטעם בית המשפט ,אלא במתן חוות דעת
על ידי מומחה מטעם בעל דין".
שם ,פסקה .18
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בית המשפט קבע כי שיקול משמעותי אשר יביא למינוי
מומחה אשר ייעץ בעבר לבעל הדין באותו העניין ,ואפילו
מינוי מומחה מטעם בית המשפט ,הינו שיקול נדירות
78
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סוג הפגיעה ומספרם המצומצם של המומחים לאותו
עניין רפואי .כאשר מדובר בפגיעה שאינה נדירה ורבים
המומחים הבקיאים בה ,יש לפרש את התקנה באופן
דווקני ולא להתיר מינוי מומחה שייעץ לצד בהליך,
אולם כאשר מדובר בבעיה רפואית נדירה ,אשר מעטים
המומחים באותו תחום מצומצם ,ניתן למנות מומחה
אשר ייעץ בעבר לבעל הדין ,ובוודאי כאשר אותו מומחה
אשר את מינויו מבקשים הוא המומחה אשר ייעץ "הכי
פחות" לבעל הדין.
שימוש לרעה בתקנה 126
על אף האמור ,בית המשפט יושב בתוך עמו ובפרשת
הירשפלד הנ"ל 79ראה כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין
להזהיר שלא ייעשה שימוש לרעה בתקנה  126לתקנות:
"לאחר עיון בהחלטות של הערכאות הקודמות,
נראה כי היסוד המשותף להן ,על אף התוצאות
המנוגדות ,הוא הביקורת שנמתחה על התנהגותו
של המשיב שהשתהה בהגשת הבקשה עד
לאחר שבאה לידיו חוות הדעת ונודעה עמדתו
של המומחה .אכן ,התמונה שמצטיירת מתוך
ההחלטות היא שהמשיב המתין למסקנותיו
של המומחה ,וכאשר אלה לא נראו לו ,העלה
את הטענה בדבר ניגוד עניינים בשל היכרות
מוקדמת .טענתו של המשיב כי לא היה מודע
להיכרות הקודמת עם המומחה נמצאה בלתי
משכנעת .השתלשלות האירועים במקרה דנן
מביאה למסקנה כי התנהגותו של המשיב עולה
כדי חוסר תום לב וניצול לרעה של הליכי משפט,
זאת כאשר העלה את טענת הפסלות רק לאחר
גילויה של חוות הדעת .יחד עם זאת ,תקנה 126
לתקנות סדר הדין האזרחי ,מורה על איסור חד-
משמעי שבא לידי ביטוי במילים "לא יוזמן" .על
כן ,אין פסול בהחלטת בית-המשפט המחוזי,
שסבר כי ,במקרה זה ,התוצאה המתחייבת מכך
היא פסילת חוות-דעתו זו של המומחה עקב
היכרות מוקדמת".
לאחר שמזהיר כב' המשנה לנשיאה שלא לעשות שימוש
לרעה בהוראת תקנה  126לתקנות ,חוזר הוא על דבריו כי
גם כאשר מדובר בטענה המועלית בחוסר תום לב והיא
נגועה בשימוש לרעה בהליכי משפט ,יש לפסול את חוות
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הדעת מאחר שלשון התקנה אינה מותירה לבית המשפט
שיקול דעת בעניין זה.
סיכום
דעתנו היא כי אין לאפשר קיום של פרצה בלשון תקנה
 126לתקנות ,אולם מנגד אין לשלול כליל את שיקול
דעתו של בית המשפט .כפי שקבע כב' השופט פרקש,
כאשר ברי כי אין מדובר במומחה אשר ייעץ לבעל הדין
באופן תדיר ,כגון רופא מטפל ,בצירוף העניין כי מדובר
בבעיה רפואית נדירה אשר אין מומחים רבים באותו
התחום הרפואי ,ראוי כי בית המשפט יתיר את מינוי
80
המומחה.
מינוי מומחה נוסף
סוגיה נוספת ומעניינת ,הינה שאלת האפשרות של בית
המשפט למנות מומחה נוסף ,מבלי לפסול את חוות
דעתו של המומחה הראשון.
על האפשרות למינוי מומחה מטעם בית המשפט,
כמומחה נוסף ולא כמומחה ראשוני ,עמד כב' השופט ת'
81
אור בפרשת זכאי:
"כשלא עשתה המבקשת את שהיה עליה לעשות
עם הגשת תביעתה ,הדרך בה היה על המבקשת
לנקוט כדי לתקן את טעותה היתה על ידי בקשה
לתיקון כתב התביעה וצירוף חוות הדעת השניה
לכתב התביעה .בקשה כזו לא הוגשה על ידה,
והשאלה המתעוררת היא אם גם בשלב זה ,לאחר
שנשמעו חלק מראיות התביעה ,ראוי לאפשר
למבקשת לתקן את כתב תביעתה על ידי צירוף
חוות דעת כאמור ,אם בקשה זו תוגש על ידה.
רואה אני להתייחס לשאלה זו על מנת לחסוך
התדיינויות נוספות בין הצדדים.
 80בדרך זו פסק כב' השופט א' פרקש גם בת"א (ירושלים)
 8116/00מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' מוניץ אריאל ,תק-של
 ,)2004( 4923 ,)1(2004שם לא מנע את מינויו של מומחה אשר
בדק בעבר את הניזוק .בקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה
על ידי כב' השופט צ' זילברטל בבר"ע (ירושלים)  200/04מגדל
 חברה לביטוח בע"מ נ' אריאל מוניץ ,תק-מח 2967 ,)1(2005( ,)2005תוך שימת דגש על תום ליבו של המומחה והעובדה
שהבדיקה לא נגעה לפגיעה הנטענת מתאונת הדרכים .כב'
השופט זילברטל אף הפנה לע"א  279/65בן זכרי נ' האן ,פ"ד
יט( ,)1965( 514 )3ולדברי כב' השופט אורי גורן ,בספרו:
סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית )2003 ,בעמ' ,211
אשר ממקורות אלו עולה כי שאלת מינוי המומחה אשר טיפל
בעבר בניזוק הינה אף היא שאלה שבשיקול דעת.
 81לעיל ,ה"ש  ,40שם ,פסקה .6
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

בנסיבות המקרה ראוי ,לדעתי ,להעתר לבקשה
כזו אם תוגש .הוכחת רשלנות מצד המשיבות
בנסיבות המקרה מותנית בהגשת חוות דעת
רפואיות בעניינים רפואיים אשר יהיה בה לבסס
רשלנות כזו .חוות הדעת השניה ,אם תמצא
מהימנה ומשכנעת ,כוללת חוות דעת בעניינים
שברפואה שיש בהם לבסס טענת רשלנות כזו
מצד המשיבות ,ועל כן ,יש לה חשיבות לצורך
הכרעה בשאלות האמיתיות השנויות במחלוקת
בין הצדדים .ללא חוות דעת כזו ,ייבצר
מהמבקשת להוכיח את טענתה בדבר התרשלות
רפואית מצד המשיבות או מי מהן.
אכן ,ראוי היה שהבקשה לתיקון כתב התביעה
ולצירוף חוות הדעת השניה תוגש בכל ההקדם,
ולפתחה של המבקשת רובצת התרשלות באיחור
הגשת הבקשה לאור השלב הגיע הדיון בערכאה
הראשונה .אך בנסיבות המקרה המיוחדות,
כשכל גורל תביעתה של המבקשת תלוי בכך
שחוות הדעת השניה תוגש כראיה מטעמה ,הנני
סבור שיש לאפשר למבקשת לתקן את טעותה,
אם תבקש זאת".

עיינתי בכל המסמכים הנוגעים לעניין ובטענות
הצדדים ,והגעתי למסקנה שבנסיבותיו של
המקרה יש לקבל את הערעור .חוות הדעת
חשובות לעניין ההכרעה המשפטית לה
ידרש בית המשפט .נראה לי אף ,שלא יגרם
עיוות דין למשיבה אם יותר לתקן את כתב
התביעה כמבוקש ,וכל אי נוחות או הוצאה
שיגרמו למשיבה עקב כך ועקב הצורך ,אולי,
לחקור את מי שכבר העיד ,ניתנים לפיצוי
במסגרת ההוצאות שתפסקנה בסוף הדיון.
מאחר והגעתי למסקנה שיש לאפשר את תיקון
כתב התביעה כמבוקש ,אין צורך שאכריע
בטענה החילופית של המבקשים ,שהם רשאים
להגיש את חוות הדעת כראיה גם ללא תיקון
כתב התביעה".
מינוי מומחה נוסף הינו מעין ילד חריג .בניגוד לשיקולים
המדוברים של מיעוט ברופאים מומחים ,על מנת לייעל
את הדיון ולזרזו ,מינוי המומחה הנוסף מעביר את
המשקל לכיוון בירור האמת על חשבון מהירות וייעול
ההליך .באפשרות זו של מינוי מומחה נוסף ,באותו תחום
83
רפואי ,דן כב' השופט ת' אור בפרשת רונית מזרחי:

השיקול המכריע בדבריו של בית המשפט הינה החשיבות
שיש ליתן לחוות הדעת לצורך בירור השאלות האמיתיות
השנויות במחלוקת .מכאן עולה כי לאחר שהתובע הוכיח
את רצינות תביעתו ,בכך שצירף חוות דעת ראשונית,
השיקולים להתיר הוספת חוות דעת נוספת קלים יותר.

"איני סבור שמינויו של מומחה נוסף אפשרי רק
באותם מקרים בהם החליט השופט היושב לדין,
לפסול את המומחה שמונה על ידו .פסילתו
של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט
נעשית במקרים נדירים מאוד בהם עלול להיגרם
לאחד הצדדים עיוות דין או במקרים בהם פעל
המומחה בחוסר תום לב (ראו גם :א' ריבלין
תאונת הדרכים ,מהדורה שלישית ,ירושלים,
תש"ס) .)583-577 ,מינוי מומחה נוסף ,לעומת
זאת ,יכול שייעשה ,כאמור ,גם בכל אותם מקרים
בהם מתעוררים בלב השופט ספקות באשר
ליכולתו להכריע בתיק על סמך חוות הדעת של
המומחה הרפואי אשר מונה על ידו .כשתתקבל
חוות דעתו של המומחה הנוסף ,תעמודנה שתי
חוות הדעת  -הישנה והחדשה  -זו בצד זו ,ועל
השופט יהא להכריע ,בעת כתיבת פסק הדין,
בדבר המשקל שהוא נותן לכל אחת מהן".

על עמדה זו חזר כב' השופט (כתוארו אז) ת' אור גם
82
בפרשת אגמון:
"המבקשים ,אשר צרפו חוות דעת רפואיות לכתב
תביעתם ,ביקשו במהלך הדיון לצרף שתי חוות
דעת נוספות ,אם כראיה מטעמם ואם בדרך של
תיקון כתב התביעה שלהם וצירוף חוות הדעת
אליו .המדובר בחוות הדעת של פרופסור שנקר
ופרופסור דיאמנט.
בית המשפט דחה את בקשתם ,ועל כך הוגשה
בקשה זו לרשות ערעור ,אשר הוחלט לדון בה
כאילו ניתנה רשות ערעור וערעור הוגש על פי
הרשות שניתנה.
82

רע"א  184/95יובל אגמון ,קטין נ' מדינת ישראל ,תק-על
.)1995( 120 ,)1(95
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כפי שעולה מדבריו ,מינוי המומחה הנוסף אינו תלוי כלל
ועיקר בפסילת חוות דעתו של המומחה הראשוני ,צעד
אשר נעשה במקרים נדירים ביותר (ועל כך ארחיב להלן).
המסלול של מינוי מומחה נוסף נועד אך ורק על מנת
לאפשר לשופט להכריע הכרעת אמת בתיק שלפניו.
חלק מהשיקולים למינוי מומחה נוסף נמנו מפי כב'
השופט א' גרוניס בפסק דין נהרי:
"מינוי של מומחה רפואי נוסף ייעשה באותם
מקרים בהם מתעורר חשש שללא עיון בחוות
דעת רפואית נוספת יתקשה בית המשפט
להגיע לחקר האמת ולאמוד נכונה את שיעור
נכותו הרפואית של הנפגע .כך למשל ,כאשר
קיימות גישות רפואיות שונות בתחום מסוים
ומתברר שהמומחה שנבחר אינו מייצג את
ההשקפה הרפואית השלטת או כאשר קיים
חשש כי המומחה לא העריך נכונה את אמינותו
של הנפגע באשר לתלונותיו (ראו ,רע"א 337/02
הנ"ל ,בעמ' .")678-677
על פי דברי השופט גרוניס ,מינוי מומחה נוסף ייעשה
במקרים בהם בית המשפט אינו יכול להכריע על פי חוות
הדעת המונחת לפניו ,מאחר שמתברר כי גישתו הרפואית
של המומחה שנתן את חוות הדעת אינה הגישה השלטת
או שקיים חשש שהמומחה לא העריך נכונה את אמינות
תלונות הנפגע.

כאמור ,לעיתים מרוב עצים לא רואים את היער ,וריבוי
חוות הדעת מקשה על בית המשפט לאמוד את הנזק
לאמתו.
מומחה שמופיע מטעם צד באופן קבוע ("מומחה
הבית")
"מומחה הבית" של בעל דין
טענה אשר ראוי לעמוד עליה ,הינה הטענה כי המומחה
אשר ממונה על ידי בית המשפט נתן בעבר מספר חוות
דעת לאחד מבעלי הדין .בית המשפט העליון (כב' השופט
(כתוארו אז) א' ריבלין) דחה טענה זו בהחלטתו בפרשת
85
בנא ג'וני:
"יצוין כי צדק בית המשפט קמא בקובעו כי גם
אם היה מתברר בוודאות כי המומחה הכין בעבר
חוות דעת עבור המשיבות  -שני גופים גדולים
בתחום הביטוח  -בתיקים אחרים ,אין בכך כדי
להצדיק פסילת חוות דעתו".
כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין העלה שאלה זו במפורש
בפרשת תקוה לויה 86,ודחה את הטענה האמורה תוך
שהוא חוזר על מושכלות ראשונים באשר למעמדו של
המומחה מטעם בית המשפט:
"המבקשת מעוררת את השאלה ,אימתי יהיה
מומחה ששימש בעבר ,במקרים אחרים ,כמומחה
מטעם אחד הצדדים ,מנוע מלשמש כמומחה
אובייקטיבי מטעם בית המשפט?

עוד טעם למינוי מומחה נוסף הינו ריבוי חוות דעת מטעם
84
הצדדים .טעם זה נדון בת"א (מחוזי ,ירו') :31013/01

...

"לאור ריבוי חוות הדעות מטעם הצדדים
ועדויות הנתבעים  ,1 ,3סברתי שיש מקום לקבלת
חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט .הצדדים
הסכימו .טרם מינוי המומחה ,אפשרתי לצדדים
להגיע להסכמה על מיהות המומחה .אולם הדבר
לא צלח .לפיכך מיניתי מומחית שאינה נותנת
חוות דעת לא לתובעים ולא נתבעים .המומחית
שמיניתי ,ד"ר נילי ינאי מביה"ח הדסה נתנה את
חוות דעתה ,ענתה לשאלות הבהרה של הצדדים
ונחקרה על חוות דעתה בבית המשפט".

בהקשר זה ,פסקנו לא אחת כי "משמונה
המומחה ,חזקה היא כי הוא ינהג באופן
מקצועי ,ויעשה מלאכתו נאמנה" (ראו והשוו:
רע"א  1548/06עדי אטיאס נ' ד"ר בלכר מריאן
(טרם פורסם); רע"א  11147/03אריאל ביטון נ'
כפיר אלעזרה ,תק-על  .)3211 )1(2004במקרה
שלפני חזקה זו ,כך סברה הערכאה המבררת,
לא נסתרה .עוד שנינו ,כי בכדי לפסול מומחה
שמונה מטעם בית המשפט "צריך שיתקיים
חשש ממשי לכך שזכויות המשיב תפגענה עקב
85
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ת"א (מחוזי ,ירו')  3103/01פלוני (קטין) נ' פרופ' הרמן אריה-
מח' נשים ויולדות ,תק-מח .)2007( 8705 ,8690 ,)1(2007
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רע"א  2600/04בנא ג'וני נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק-על
.)2004( 2238 ,2237 ,)3(2004
רע"א  7232/06תקוה לויה נ' שירותי בריאות כללית ,תק-על
.)2007( 223 ,222 ,)1(2007
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אותה קירבה בין המומחה למבקשת לה טוען
המשיב" (רע"א  334/99טרקלין החשמל בע"מ
נ' רוז'ה חלפון ,תק-על  ;920 )2(99רע"א 2600/04
בנא ג'וני נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק-על
 .)2237 )3(2004בנסיבות העניין ,אף לאחר שבחנו
את טענות המבקשת לא מצאנו כי התגבש חשש
ממשי למשוא פנים מצדו של המומחה".
כדי לסתור את החזקה כי המומחה מבצע את תפקידו
נאמנה ,צריך שיתקיים חשש ממשי לכך שהמומחה נוהג
במשוא פנים.
הלכה זו חזרה ונשנתה בפרשת לינצקי( 87כב' המשנה
לנשיאה א' ריבלין) ,כדלקמן:
"לגופו של עניין ,לא מצאתי לנכון לקבל את
הבקשה לפסול את המומחה .בעצם העובדה
שהמבקשים איתרו חמישה מקרים נוספים
שבהם שימש פרופ' הרמן כמומחה מטעם
המשיבה ,אין כדי להצדיק את התערבותי
בהחלטת הערכאה המבררת שלא לבטל את
מינויו (השוו :רע"א  7232/06לויה נ' שירותי
בריאות כללית (טרם פורסם ,ניתן ביום
 .))11.1.2007בהיעדר כל ראייה ממשית בעניין,
אינני רואה גם לדון בטענת "ההגנה ההדדית"
שהעלו המבקשים .כללו של דבר ,לא מצאתי
כי במקרה זה נסתרה החזקה בדבר התנהלותו
המקצועית של המומחה".
בעניין זה קבע בית המשפט המחוזי (כב' הנשיא (בפועל)
מ' בן דוד) בעניין בנא ג'וני 88,ההחלטה נשוא החלטת כב'
השופט ריבלין בפרשת בנא ג'וני הנ"ל ,כך:
"נראה לי שנסיונו של ב"כ המבקש להטיל
דופי במידת האובייקטיביות והנאוטרליות של
המומחה ,ולמעשה ביושרו ובהגינותו ,ראוים
להידחות מכל וכל .העובדה שיתכן ובעבר נתן
המומחה חוות דעת ,על פי פניית המשיבות,
(בענין אחר ואם בכלל) ,אין בה כדי להקים בסיס
לטענה בדבר משוא פנים והטית-דעת לטובת
המשיבות .על מנת לבסס טענה מעין זו כנגד
מומחה שמונה על ידי בית המשפט ,בהסכמת
87
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רע"א  5611/07שני פישר לינצקי נ' קופ"ח של ההסתדרות
הכללית של העובדים בא"י ,תק-על 1333 ,1332 ,)4(2007
(.)2007
בש"א (נצרת)  2594/02בנא ג'וני נ' אררט חברה לביטוח בע"מ,
תק-מח .)2004( 11239 ,11237 ,)1(2004
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הצדדים ,יש צורך להניח תשתית עובדתית של
ממש ואין די בהשערות סתמיות".
מן המקובץ עולה כי ישנה חזקה שהמומחה עושה עבודתו
נאמנה ,וכל עוד לא הוכיח הטוען לכך ,כי המומחה מועל
בתפקידו ,תתקיים החזקה .חזקה זו אינה מוחלטת והיא
ניתנת לסתירה.
"מומחה הבית" של בית המשפט
שאלה אשר טרם נדונה בפסיקה היא שאלת מינוי תדיר
של אותו מומחה על ידי אותו שופט .השאלה העולה
במקרה כגון זה הינה ,האם יש חשש שבית המשפט
יקבל עדותו של מומחה כזה כתורה מסיני ולא יפעיל את
הביקורת השיפוטית הראויה .לכך שיקולים לכאן ולכאן:
מחד גיסא יש יתרונות לדרך מינוי זו מאחר שהיא מביאה
לכך שבית המשפט סומך על המומחה לאור הניסיון
המוכח .המומחה כבר הוכיח את עצמו הן במישור
המהימנות האישית והן במישור האמינות המקצועית.
הטענה כי בית המשפט אינו בוחן במצב כזה את חוות
הדעת באופן נקי משיקולים "זרים" היא למעשה טענת
פסלות ,אשר יכולה להתקבל רק אם יוכח כי מדובר בחוות
דעת שאינה סבירה בעליל .כלל נקוט הוא כי מקצועיותו
של השופט תגבר ,וכי רק כאשר יש חשש ממשי למשוא
פנים ניתן לפסול את השופט ,וכך יש לנקוט אף בתחום זה.
מנגד יש חיסרון ניכר והוא כי לא בנקל יקבע בית
המשפט כי המומחה אשר בו הוא שם את יהבו באופן
תדירָּ ,כ ָשל ,ויקשה על בית המשפט לקבוע ,כי המומחה
אינו אמין ,לאחר שמינה אותו מספר פעמים .כמו כן ,אם
יקבע השופט כי המומחה "הקבוע" אינו אמין דיו בתיק
מסוים ,תרחף באולמו שאלת תקפות ומעמד חוות הדעת
הקודמות ,אלה שניתנו בבר על ידי אותו מומחה.
לטעמנו ,זאת שאלה של מינון ,ואף בסוגיה זו יש להביא
בחשבון את תחום המומחיות ,מספר המומחים שניתן
למנות בתחום זה וכיו"ב.
האיסור להטריד ניזוק בבדיקות שווא
בשולי הדברים אנו רואים צורך לציין סוגיה נוספת והיא
האיסור להטריד את הניזוק בבדיקות שווא,על מנת
להתישו .על כך עמד כב' השופט ע' גרשון בהחלטתו
89
בעניין סיגלוביץ:
89

בש"א (חיפה)  6577/07חווה סיגלוביץ נ' ד"ר ראובן גיבשטיין,
תק-מח .)2007( 9108 ,9105 ,)3(2007
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"לדידי ברור הדבר שמקום שתובע נבדק ע"י
רופא מומחה מטעם הנתבע/ים כי אז שומה על
הנתבע/ים להמציא לתובע העתק מחוות דעתו
של הרופא המומחה .כך עולה גם מהוראת תקנה
(128א) לתקנות.
כך גם ברור ,לדידי ,כי אין כל יסוד בדין לחייב
את המבקשת לעמוד לבדיקת מומחה חלופי
מטעם המשיבים ,כמבוקש ע"י המשיבים
בתגובתם לבקשה .לפיכך אני דוחה בקשה זו.
(החלטתי לדחות את בקשת המשיבים לגופה,
משיקולי יעילות ,כבר במסגרת הנוכחית ,למרות
שהמשיבים אינם זכאים לבקש סעד במסגרת
בקשה שהוגשה ע"י המבקשת).
המבקשת זכאית לכך שלא תוטרח לחינם
לבדיקות רפואיות חוזרות ונשנות ע"י מומחים
מטעם המשיבים .פרופ' מירובסקי בדק את
המבקשת למרות שזו הודיעה לו כי נבדקה על
ידו בעבר .בנסיבות אלה ,אין למשיבים להלין
על המבקשת העומדת על זכותה האמורה .אם
היתה תקלה ,הרי שהתקלה רובצת לפתחם של
המשיבים והמומחה מטעמם והמבקשת אינה
צריכה לשאת בתוצאות התקלה".
סוגיה זו הינה חלק מהאיסור לפעול שלא בתום לב
והאיסור לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט.
שיקולים לפסילת חוות דעת של מומחה
פסילת חוות דעתו של מומחה או החלפתו ,הינה בגדר
רעה חולה ,הן מאחר שמדובר בפגיעה בשמו הטוב של
המומחה והן מאחר שקבלת בקשה כגון זו מביאה
להתמשכות מיותרת של ההליכים והאמרת העלויות.
כדי להימנע מלכתחילה מהצורך לדון בבקשות מעין אלו,
נכון שבית המשפט ישוחח עם המומחה ,טרם מינויו,
ויבהיר לו את המגבלות המוטלות עליו ויבחן עמו את
תנאי הסף.
באשר להעברת המומחה מתפקידו ופסילת חוות הדעת
קבע כב' השופט (כתוארו אז) א' ריבלין בהחלטה בעניין
90
רשות הנמלים והרכבות:

"ככלל לא יתייחס בית המשפט באהדה לבקשה
להמרת מומחה באחר ,שבאה לאחר שנתגלה
תוכנה של חוות הדעת למבקש לפסול אותה.
בקשת פסילה כזו תיבחן במשנה זהירו".
העולה מדברי בית המשפט כי בקשה לפסילת חוות דעת
של מומחה לאחר היוודע האמור בה ,עולה לכדי שימוש
לרעה בהליכי משפט ,מכאן שכאשר השופט בא לדון
בבקשה מעין זו לפסילת חוות דעת של מומחה ,חובה עליו
לכלול בין שיקוליו אף את המועד בו התבקשה הבקשה.
כאשר בקשה זו מוגשת לאחר הגשת חוות הדעת לבית
המשפט וגילוי תוכנה ,וכאשר הבקשה מוגשת מטעם
בעל הדין אשר נפגע מתוכנה של חוות הדעת ,שומה על
בית המשפט לבחון בקשה זו במשנה זהירות.
מקרה ייחודי בא לפני כב' השופט ד' חשין בפרשת שמעה
נהרי 91שם התבקש בית המשפט להחליף מומחה אשר
מונה מטעמו ולמנות מומחה אחת תחתיו ,זאת בתום
הבאת הראיות ולאחר שהתיק כבר נקבע לסיכומים.
לאחר ששקל את הבקשה בכובד ראש ,ביטל בית המשפט
את מינוי המומחה .בית המשפט נימק את החלטתו זו בכך
שהמומחה לא התייחס לשאלת הקשר הסיבתי ,שהיתה
שאלה עיקרית באותו המקרה .בנוסף ,בחקירתו הנגדית
אמר המומחה כי לאחר שהוצג לו חומר ראיות נוסף ,הרי
שאין זו אבחנה מסובכת ,כלשונו ,אלא מסובכת ביותר.
לזאת הוסיף כי תשובותיו של המומחה לא היו עקביות
וכי כאשר מדובר במינוי מומחה על פי חוק הפיצויים ,אזי
יש להקפיד שלא לפגוע בזכויות בעלי הדין ,אשר אינם
זכאים להביא עדות מומחה מטעמם .לבסוף קבע בית
המשפט כי ,בנוסף לכך ,גילוי של עובדות ונסיבות חדשות,
מצדיק את החלפת המומחה .על החלטה זו ערערה חברת
הביטוח מנורה לבית המשפט העליון 92,וכב' השופטת ט'
שטרסברג-כהן דחתה ערעור זה בקובעה:
"אין מקום להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא .בית
המשפט מינה מומחה מטעמו ולאחר שהמומחה הגיש
את חוות דעתו והעיד בבית המשפט ,הגיע השופט קמא
למסקנה כי אין הוא יכול להשתית ממצאים ומסקנות
על חוות דעתו ,שלא נראתה לו עקבית ולא ענתה על כל
השאלות שאמורה היתה לענות עליהן".
91
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יוצא מכאן ,כי אכן בקשה להחלפת מומחה רפואי נדרשת
להיות נדונה בכובד ראש ,אולם כאשר אין ביכולתו של
בית המשפט להכריע על בסיס חוות הדעת הראשונה,
עקרון עשיית הצדק גובר על ייעול הדיון ,וניתן למנות
מומחה חלופי אף בשלב מאוחר ,ואף לאחר מתן צו
לסיכומים.
פסילת מינוי מחמת הגשת חומר רפואי או חוו"ד
למומחה מטעם בית משפט
בין הסיבות העיקריות המביאות להגשת בקשות לפסילת
מומחים הינן קשר ישיר בין המומחה לבין אחד מבעלי
הדין והיחשפות המומחה לחומר אשר הוא לא היה אמור
להיחשף אליו.
בסוגיה זו דן בית המשפט (כב' המשנה לנשיאה א'
93
ריבלין) בפרשת חביב:
"לשון התקנות [ 8ו 9-לתקנות המומחים – י.ש].
היא ברורה :לצדדים אסור להמציא למומחה
חוות-דעת רפואיות ,אך גם על המומחה עצמו
חל איסור לדרוש או לקבל מהצדדים חוות-דעת
רפואיות .המומחה מטעם בית-המשפט נדרש
לעמוד על המשמר למען ימלא את תפקידו
בנאמנות בהתאם להוראות החוק והתקנות ,ואל
לו להיתלות במעשה או במחדל שביצע בעל-דין,
ואשר חותר תחת המסגרת הברורה של הדין.
בנסיבות המתוארות ,אין ספק כי עמדו בפני
המומחה חוות-דעת שלא היו אמורות לעמוד
בפניו ,וכי בעקבות כך הוא פעל להשגת המידע
שסייע בעד פרופ' קפלינסקי להפיק את חוות-
דעתו .יש ליתן משקל גם לעובדה שעתירתה של
המבקשת לפסול את חוות-הדעת נעשתה בטרם
נודע לה תוכנה של חוות הדעת של המומחה,
וזאת חרף הביקורת על הגשתה של הבקשה
בשיהוי שיש בו כדי להכביד על ניהול ההליך.
...
בנסיבות המקרה הזה ,נמצא לי כי לא מולאו
הוראות תקנות  8ו 9-לתקנות המומחים.
יש בפרטי המקרה כדי להקים חשש ממשי
לפגיעה בעצמאות שיקול הדעת של המומחה
93

רע"א  9724/07דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נ' אמנון
חביב ,תק-על  ,2087 ,)1(2008פסקה .)2008( 4
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מטעם בית-המשפט ולא ראיתי טעמים אחרים
המצדיקים את אי-פסילתה של חוות-הדעת".
בית המשפט העליון מדגיש כי האיסור למסור למומחה
חוות דעת רפואית מטעם אחד מבעלי הדין הינו איסור
דו-כיווני :הן איסור על בעלי הדין למסור מסמכים אלה
למומחה והן איסור על מומחה לקבל מסמכים אלה.
המומחה אינו יכול לטעון כי פעל בתום לב וכי "נפל
ברשתו" של עורך הדין .בכל מקרה ,כאשר מוכח כי בפני
המומחה עמדו מסמכים שלא היו אמורים להיות בפניו,
והוא הסתמך עליהם ,אין אפשרות להימנע מפסילת
חוות דעתו.
כב' השופט י' עמית ,בהחלטתו בעניין יעל גונן 94,סקר
את עמדת הפסיקה בעניין פסילת חוות דעת של מומחה,
שהיו בפניו מסמכים שלא היו אמורים להיות בפניו:
"כידוע ,פסילת חוות דעת מומחה אינה עניין
שבשגרה ,ולפני צעד כה קיצוני ,יש למצות
אפשרויות אחרות ,כמו חקירת המומחה -
רע"א  2273/99ויצמן נ .אליהו חברה לביטוח
בע"מ דינים נו  .)1999( 77נקודת המוצא היא,
שהמומחה פועל בהגינות ובתום לב ולא כל שגגה
או תקלה יביאו לפסילתו  -רע"א  6116/97שוחט
נ .ציון חברה לביטוח בע"מ ,דינים נג .)1997( 79
גם המצאה אסורה של מסמכים למומחה ,אינה
פוסלת אותו בהכרח  -רע"א  3358/91סהר חברה
לביטוח בע"מ נ .ציון ,דינים כב  )1991( 752ויפים
לענייננו דברים שנאמרו ברע"א  3011/94אלפסי
שמעון נ .הדר חברה לביטוח בע"מ ,דינים לה 900
(:)1994
"כבר אמרנו בעבר ....שגם אם עקב טעות הועבר
לידי מומחה חומר רפואי שלא היה מקום להגיש
בפניו ,אין מקום לפסלו אוטומטית בשל כך .על
בית המשפט לבחון את נסיבות המקרה ,ואם לא
היתה להמצאת החומר הרפואי לפגום בחוות
הדעת או לגרום עיוות דין למי מהצדדים  -אין
סיבה לפסול את המומחה או את חוות דעתו".
מנגד ,ראה רע"א  1426/03נאסר בלאל נ' אברג'יל,
דינים סג  ,)2003( 991שם אישרר בית המשפט
 94בש"א (חיפה)  6633/07יעל גונן נ' דולב חברה לבטוח בע"מ,
תק-מח .)2007( 6564 ,6562 ,)2(2007

׀ 57

משפט רפואי

העליון את החלטת בית המשפט השלום לפסול
חוות דעת מומחה שהועבר אליו תיעוד מוועדות
רפואיות של המל"ל".
כפי שעולה מדברים אלה ,מחד גיסא קבע בית המשפט כי
אין לפסול את חוות הדעת באופן אוטומטי ויש לבחון אם
המומחה הסתמך על המסמכים שלא היו אמורים להיות
בפניו .מאידך גיסא ,אשרר בית המשפט פסילה של חוות
דעת עקב העברת חוות דעת לעיונו של המומחה.
על אף האמור ,כאשר טרם הוגשה חוות הדעת של
המומחה לבית המשפט וניתן לתקן את המחדל מבלי
שיגרם עיוות דין למי מבעלי הדין ,קבע בית המשפט כי
אין לפסול את חוות הדעת של המומחה הנוכחי ולמנות
מומחה אחר תחתיו .כך נקבע בפרשת אבן שוע 95על ידי
כב' השופט א' בכר:
"הנחה יסודית היא כי המומחה מטעם בית
המשפט ,פועל ביושר ,הגינות ובתום לב ,ראה
לענין זה :רע"א  600/96אדרי נ' מגדל חברה
לביטוח בע"מ ,דינים עליון נב ;658 ,רע"א ,6116/97
ד"ר שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ ,תק-על
 ;1051 ,)3(97רע"א  ,7265/95גלדשטיין נ' בראל,
פ"ד נ(.214)3
זאת ועוד ,חזקה על המומחה הרפואי ,שהינו
ידו הארוכה של ביהמ"ש ,שיפעל בתום לב תוך
הפעלת שיקול דעת עצמאי בבחינת החומר
הרפואי אשר הועבר לידיו ובדיקת התובע.

לבית המשפט ועל כן סביר שלא יסתמך בחוות
דעתו על המסמך הפסול".
לפיכך ,ראוי שבצו הפורמאלי של מינוי מומחה יובהרו
לו מהם גדרי פעולתו ,ונכון לציין אף את האיסור לקבל
מסמכים מבעלי הדין או להיחשף לחוות דעת מטעמם,
בין יתר הנושאים .כמו כן יש להדגיש בהחלטה המועברת
לצדדים ,שעליהם להימנע ממתן "חומרים אסורים"
למומחה.
פסילת שאלות הבהרה
פסילה אינה חייבת להיות פסילת כל חוות הדעת של
המומחה ,וקיימת גם האפשרות לפסול שאלות הבהרה
אשר מועברות למומחה.
העברת שאלות הבהרה למומחה נקבעה בתקנה 134
לתקנות:
" .134חוות דעת מומחה שמינה בית המשפט
...
(ג) בעל דין רשאי לבקש בכתב ,באמצעות בית
המשפט ,הבהרות מהמומחה על חוות דעתו".
המאפיינים של שאלות ההבהרה נדונו על ידי כב' השופט
(כתוארו אז) ת' אור בהסכמת כב' השופטים (כתוארם
:96אז) א' ברק וש' לוין בפרשת שירלי כהן רז
"'שאלות הבהרה' כשמן כן הן :הן מיועדות
להבהיר דברים שנאמרו בחוות הדעת .כך ,למשל,
אם מומחה קובע דרגת נכות באחוז מסוים ,ללא
שיציין או יפרט מה הפגם שמצא אצל הנבדק
 יש מקום לבקשו שיבהיר ,על סמך מה קבעמה שקבע; ובדומה לזה קביעות שבחוות הדעת
שמבקשים להבהירן ,וניתן לעשות כן על-ידי
שאלות המופנות בכתב אל המומחה.

המומחה הרפואי דנן הינו מומחה רפואי בעל
מוניטין וידע מתאים בתחום התמחותו וסבורני
כי המומחה ,יפעל ביושר ובהגינות במהלך הכנת
חוות דעתו .לא מצאתי לקבוע כי יש במחדלה
של התובעת כדי לפגוע בזכויותיו של מי מבעלי
הדין או לגרום לעיוות דין ,שכן מחדל זה ניתן
לריפוי שעה שהמומחה יכין את חוות דעתו
בהתעלם מחוות הדעת הפסולה.

'חקירה' של המומחה ,לעומת זאת ,מיועדת
לחקרו גם ,למשל ,על מידת האובייקטיביות
שלו ,או קשריו עם מי מהצדדים .היא מיועדת
גם להוכחת חוסר מיומנותו או מהימנותו ,וכן
להצגת עובדות לפניו וחקירתו בעניינים אחרים,
אשר אינם בגדר הבהרה לחוות דעתו".

כמו כן ,המומחה ידע עוד ביום  02/09/07מפי
הנתבעת ,כי יש להתעלם לחלוטין מחוות הדעת
הפסולה .המומחה עדיין לא הגיש חוות דעתו
95

ת"א (תל-אביב-יפו)  30720/07אבן שוע שושנה נ' איילון
חברה לביטוח בע"מ ,תק-של  ,11272 ,)4(2007פסקאות 7-8
(.)2007
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ע"א  107/88שירלי כהן רז נ' פרידה לאץ ,פ"ד מד(,857 )1
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שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט

כאמור ,שאלות ההבהרה נועדו רק כדי להבהיר את
הדברים שנאמרו בחוות הדעת ולא על מנת לסתור אותה.
לשם כך נחקר המומחה בבית המשפט בחקירה נגדית.
מדברי בית המשפט העליון הנ"ל בדבר מהותן של שאלות
ההבהרה ,הסיק כב' השופט (כתוארו אז) אליעזר ריבלין
בספרו 97כי כאשר השאלות המועברות למומחה חורגות
מהגדרה זו ,אזי בסמכות בית המשפט לפסול אותן:
"הבחנה ברורה זו שמציע בית המשפט העליון
עשויה ,לכאורה ,ללמד על הצורך לפסול  -מכוח
סמכותו הטבועה של בית המשפט  -שאלות
הבהרה החורגות מן התחום שיועד להן".
סוגיה זו נדונה בהחלטת כב' השופט מ' רביד בעניין
98
גודניאן:
"העולה מן המקובץ ,מטרתן של שאלות
ההבהרה הינה להבהיר סתומות בחוות דעת
המומחה ,להסביר סתירה שבה ,לסלק דו-
משמעויות בהבנה ולפרש מסקנות שלא פורשו
97
98

אליעזר ריבלין ,תאונת הדרכים ,סדרי דין וחישוב הפיצויים
(מהדורה שלישית.)1999 ,
בש"א (מחוזי ,ירו')  4215/07הסתדרות מדיצינית הדסה נ'
אסתר גודניאן ,תק-מח .)2007( 4388 ,4386 ,)1(2007

די צרכן (ראו ,ת"א (י-ם)  939/94סמיר עודה נ'
מגדל חברה לביטוח בע"מ ,תק-מח 1108 ,)1(96
( .)1996על שאלות ההבהרה להיות רלוונטיות
ונובעות מחוות הדעת ,עת להבדיל מחקירת
המומחה ,אל להן להיות טורדניות ואין לנסות
באמצעותן לקעקע חוות דעת המומחה ,לרבות
בחינת מידת מומחיותו של המומחה ומהימנותו
(ראו גם ,ת"א (נצ')  1175/04יוסף לוי נ' מדינת
ישראל ,תק-מח ."))2006( 5919 ,)4(2006
מן המקובץ עולה ,כי כאשר בבסיס בקשה לפסילת
מומחה רפואי עומדת מסכת עובדתית המביאה לחשש
להטיית חוות הדעת ,אזי יש לפוסלה ,אולם אל לו לבית
המשפט לפסול חוות דעת של מומחים כלאחר יד אלא
חובה עליו לבחון לעומקם של דברים ,האם לא ניתן
לרפא את הפגם ולקיים את חוות הדעת .באשר לשאלות
הבהרה המופנות למומחה הרפואי ,לאלו מטרה ברורה
והיא הבהרת חוות הדעת ובירור אמירות דו-משמעיות
או אמירות סתומות בה .על בית המשפט לשמור כי לא
נעשה שימוש לרעה במוסד שאלות ההבהרה ,ויש לראות
בכך אף פן של שמירה על כבודו של המומחה.

הערות המערכת למאמר
מאמר זה מסכם בצורה בהירה את המצב המשפטי השורר כיום .המחבר דלה את פסקי הדין העיקריים וחדר היטב לעבר
השיקולים המנחים את בתי המשפט במינוי המומחים.
כללי הפסיקה שנסקרו מביכים לעתים את עורכי הדין הפונים לבתי המשפט בבקשה למינוי מומחים.
המומחים הרפואיים נתקלים בחשדנות רבה מצד הצדדים ועמדת בית המשפט הרואה במומחה את "זרועו הארוכה" גורמת
לאי נחת רבה ,על אף הרטוריקה של בתי המשפט היכולים אף לסטות מחוות דעת של מומחה שהם עצמם יזמו או מינו;
הסטייה מעדות המומחה שנתמנה על ידי בית המשפט היא נדירה.
לא זו אף זו ,מומחים שמעידים תמיד רק לטובת צד אחד (בעיקר לטובת נתבעים) אינם מקובלים על ידי התובעים כמהימנים.
ואף שנוצרו כללי מינוי שמצאו ביטוי יפה במאמר של המחבר ,שהוא עצמו שופט מנוסה ורב פעלים ,טוב היה לוּ היה המחוקק
מתקין תקנות מפורטות יותר שלא היו מותירות מרחב לשיקול דעת וחשדנות טבעית.
מכל מקום ,כלל ראשון המוצע הוא שמומחה שיתמנה על ידי בית המשפט יוגבל לכך שלא ימנה על אותם רופאים המנפיקים
חוות דעת לצדדים (תובעים או נתבעים) ויקבל את שכרו מבית המשפט או לפי קביעת בית המשפט.
יש אפוא ,לחזור ולשקול את הצעתו של כבוד השופט ת .אור להקמת מוסד בלתי תלוי שימציא חוות דעת רפואיות ללא כל
תלות בצדדים.
הכללים שבוטאו במאמר הנדון יוכלו לשמש קו מנחה למתקין תקנות שילוו את הקמת המוסד הנ"ל.
טוב היה גם לוּ נתאפשר ניתוב תיקים בהם נדונים עניינים שברפואה לשופטים שיתמחו בתחום זה.
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מסוכנותו של נשא  HIVבישראל לאור סעיף  218לחוק העונשין
זהר נחשון

*

תקציר
לאחרונה צוינו  25שנים לגילוי נגיף ה ,HIV-הוא הנגיף המחולל את מחלת האיידס .בעשור האחרון התרחשו התפתחויות
דרמטיות בתחום הטיפול בנשאי הנגיף .עם זאת ,ההתייחסות החברתית אל הנגיף נותרה כשהייתה – נגיף רצחני ,מידבק
במיוחד ,שאינו מותיר בפני האדם דבר פרט להמתנה דרוכה למותו בסבל וייסורים.
מטרתו של חיבור זה היא להמחיש את המרחק בין המציאות העובדתית-מדעית לזו המקובלת בעיני הציבור ,כפי שבאה
לידי ביטוי מפי בית המשפט בפסק דין מדינת ישראל נ' כריס בן אגימאן סרפו .מקרה סרפו מהווה מקרה מבחן בלבד ואין
מטרתי בכתיבת חיבור זה להיות לסניגור עבור מי שהדביק אחרים במכוון.
בשלב הראשון ולצורך המחשת הקשיים הנובעים משימוש בסעיף  218לחוק העונשין ,במסגרת המלחמה באיידס ,אפרט
עובדות מרכזיות הנוגעות לידע המדעי המוסכם .בהמשך אבחן את קביעות בית המשפט בפסק הדין לאור אותן עובדות.
בשלב השני אצביע על האפשרות כי קביעות בית המשפט עלולות להקשות ולהפריע למהלכי המניעה (בין השאר ,פגיעה
בנכונותן של אוכלוסיות שבסיכון להיבדק והדחקת סיכונים אפשריים להדבקה) ,וכל זאת תוך הרעת מצבם החברתי של
נשאי  HIVבישראל .לסיום ,אציג בקצרה את המצב בארה"ב ,קנדה ובאירופה אל מול המלצות זרוע  UNAIDSשל האו"ם,
בעניין השימוש במשפט הפלילי ככלי להדיפת הנגיף.
תלמיד שנה ג' בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה .מאמר זה נכתב תחילה כעבודה סמינריונית במסגרת סמינריון "מושג המסוכנות
במשפט הישראלי" בהנחייתו של השופט בדימוס פרופ' דן ביין .דוא"לzmail04@gmail.com :
העבודה זכתה לפרס הראשון לשנת  ,2007בתחרות ע"ש עו"ד א .גיצלטר ז"ל ,מטעם האגודה לרפואה ולמשפט בישראל ,מכבי שירותי בריאות
ומשפחת גיצלטר.
המחבר מבקש להודות לד"ר עינת קדם ולגב' כרכום מאור ממרפאת האיידס בקריה הרפואית רמב"ם על הסבלנות הרבה ועל הזמן שהקדישו,
כדי לסייע למחבר בהבנת הרקע המדעי והחברתי הכרוך בבעיה קשה זאת.

*

א .מבוא
בשנת  1978נשמעו לראשונה ידיעות על מחלה מסתורית
התוקפת גברים הומוסקסואלים בארה"ב ובשוודיה
וגברים הטרוסקסואלים בטנזניה ובטהיטי ,וסופה
מוות .נקודת ציון זו בהיסטוריה היוותה יריית פתיחה
להיסטריה המונית ,השורה בלב רבים מאיתנו עד עצם
היום הזה .רק בשנת  1983זוהה הגורם למחלה :נגיף ה-

 ,HIVהוא הנגיף הגורם למחלת האיידס – .AIDS
בספרות המשפטית הישראלית יש רק מאמרים מעטים
העוסקים ב .HIV-הדבר מהווה ,לעניות דעתי ,עדות
נוספת לפחד המקנן בלב רבים מפני העיסוק בנגיף,
שהוא בגדר מיתוס .לצורך העניין ,נדרש מחקר מעמיק,
כדי להבין את מכלול ההיבטים המשפיעים והמושפעים
מנגיף זה.
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Aegis - Timeline: A Brief History
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המשפט בישראל ,ממלא תפקיד חשוב ,החל בהגדרת
מעמדם של בני האדם ועד הגדרת היחסים ביניהם .הוא
קובע מה המשמעות ומתי יהא אדם :יחיד ,בעל ,אישה,
הורה וגם בן-זוג .הכנסת היא היוצרת את ההוראה
הנורמטיבית של המשפט ,מכוח תפקידה .בית המשפט,

בתפקידו כפרשן ,יוצק לתוך המשפט את התוכן.
בשנת  ,2005ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל-
אביב ,שדן בהרכב של שלושה בראשות כב' השופטת
תחיה שפירא .מדובר בפסק הדין בעניינו של כריס בן
אגימאן סרפו ,עובד זר כבן  ,30יליד גאנה ,שנחשד כי
הפיץ את נגיף ה HIV-בקרב בנות זוגו .סרפו הורשע

בהפצת הנגיף בזדון על פי סעיף  218לחוק העונשין,





מנחם מאוטנר "המשפט הסמוי מן העין" אלפיים טז 46 ,45
(.)1998
אהרן ברק ,שיקול דעת שיפוטי (.291 ,)1987
 5תפ"ח (ת"א)  1137/03מדינת ישראל נ' כריס בן אגימאן
סרפו (טרם פורסם.)8.11.2005 ,
סעיף  218לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-ס"ח .316
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מסוכנותו של נשא  HIVבישראל לאור סעיף  218לחוק העונשין

תוך התעלמות מן העובדה כי אובחן כנשא הנגיף רק
לאחר שכבר ביצע אחד מתוך שלושת המעשים בגינם
הורשע .עונשו לפי סעיף  218הועמד על  19שנות

מאסר בפועל ,ועונשו הכולל –  25שנות מאסר בפועל.
הוועד למלחמה באיידס ,שהוא הארגון המרכזי בישראל
בתחום ההסברה והמניעה של תפוצת הנגיף ,הוא שעודד
את הנפגעות להגיש תלונה נגד סרפו .לאחר פסק הדין
ושמיעת נימוקי בית המשפט ,החליט הוועד לצאת חוצץ
נגד אמירות וציטוטים ששובצו בפסק הדין ,בכל הנוגע
למצבם הרפואי והנפשי של נשאי  HIVבישראל .בין
האמירות אשר העלו את חמתו של הוועד הייתה אמירת
כב' השופטת תחיה שפירא ,בעניין נשאות נגיף הHIV-
בישראל" :מוות איטי...תוך סבל וייסורים" 10.מתוך כך,
הגיש הוועד למלחמה באיידס ,בחודש יוני  ,2007נייר
עמדה לבית המשפט העליון 11,ובו בקשה להצטרף להליך
הערעור במעמד של "ידיד בית משפט" ,על פי הנורמות
12
שנקבעו בהלכת כוזלי.
בחיבור זה ,ביקשתי להתבונן בנורמה המשפטית הקבועה
בסעיף  218וכן בפס"ד סרפו מנקודת מבט ביקורתית.
יודגש – אין מטרתו של חיבור זה להוות כתב הגנה
עבור כריס סרפו ,אלא להשתמש במקרה זה כמקרה
מבחן בלבד .השאלה לעניין בחינת מסוכנותו של נשא
 HIVבישראל היא מורכבת ובנויה רבדים רבדים ,החל
בהיבט המדעי-עובדתי ,דרך ההיבט המשפטי והאינטרס
החברתי הטמון בו ,וכלה בהיבט הנפשי של האדם הבודד.
תחילה ,אבקש לנסות ולעמוד על האמת הרפואית-
עובדתית ,בכל הנוגע לנגיף ה ,HIV-שכיחותו באוכלוסיה
והיקף הסיכון שעלול להיגרם לנושא אותו בשנת ,2007
במדינת ישראל .לצורך כך פניתי אל מרכז האיידס,
שבקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה ,וביקשתי סיוע בלימוד
הנתונים העובדתיים .בין השאלות המרכזיות ,אבקש
לנסות ולבחון מה הדרכים בהן קיים סיכון להידבק
בנגיף ,מה הסיכון הסטטיסטי שבמגע מסוכן חד-פעמי,
מה תוחלת החיים של נשאי  HIVבישראל ,ובעיקר האם
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פרשת סרפו ,לעיל ה"ש  ,5פסקה  3לפס"ד השופטת תחיה
שפירא.
שם ,פסקה  32לפס"ד השופטת.
 9ע"פ  11699/05כריס בן אגימאן סרפו נ' מדינת ישראל,
"בקשת הצטרפות כ"ידיד בית משפט'" (לא פורסם ,ניתן ביום
.) 24.5.2007
פרשת סרפו ,לעיל ה"ש  ,5פסקה  51לסיכומיה של כב' השופטת
תחיה שפירא.
ע"פ סרפו ,לעיל ה"ש .9
מח  96/7929אחמד כוזלי נ' מדינת ישראל נג (529 )1
(.)1999
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הפחד הוא פרופורציונאלי למציאות העובדתית .כך נוכל
להבין ביתר קלות מה הנזק שנגרם לקורבנו של המדביק
במזיד .לאחר מכן ,אנסה לבחון את הרקע ההיסטורי
של החקיקה והפסיקה בישראל ,בהתייחס לנשאי HIV
ולמצבי סיכון הטמונים בנגיף .בהמשך אבחן את המצב
המשפטי הנוכחי בישראל ,תוך אינטגרציה עם הידע
הרפואי והמדעי .הבחינה תעשה בשלבים ועל פי יסודות
סעיף  218לחוק העונשין ,תוך התייחסות לפסיקה
מקבילה ולהצעת החוק שבאה בעקבותיה .מאחר ולא
ניתן לעסוק בדין הפלילי ,תוך התעלמות מהאינטרסים
אשר הוא מבקש להגשים 13,אבחן את האינטרס החברתי
שאמור לעמוד לנגד עיני המחוקק והשופט ,בבואם לקבוע
את האמת המשפטית והנורמות הנובעות ממנה בנושא
מחלות מידבקות .אין מחלוקת בדבר העובדה ,שהדרך
הטובה ביותר לטיפול במחלות טמונה במניעה מבעוד
מועד .אם כן ,עולה השאלה  -האם המצב המשפטי הנוכחי
משרת את מערך המניעה בישראל או שמא פוגע בו? כדי
להשיב על שאלה זאת ,אסתייע במדע הפסיכולוגיה ואף
אפנה אל מי שהוא פסיכולוג ונשא  HIVגם יחד .לסיום,
אפרוס את משנתו של ארגון ה UNAIDS-של האו"ם
בדבר השימוש בכלי הפלילי לבלימת התפשטות הנגיף.
אברר את המצב המשפטי בארה"ב ,בקנדה ובאיחוד
האירופי ,תוך שימת דגש על השאלה מי מהמדינות אימצו
את דעת האו"ם וכיצד אימוץ זה משרת את האינטרסים
החברתיים המובהקים.
ב .רקע מדעי
כדי לנסות ולבאר את הקשיים המשפטיים שבסוגיה,
עלינו לנסות תחילה ולהבין את הרקע המדעי .הכרת
והבנת הרקע המדעי-הביולוגי של הנגיף תאפשר לאבחן
בין הדעות הרווחות בציבור לבין העובדות המדעיות .בכך
סייעו בידי חברים מצוות המכון לאלרגיה ,אימונולוגיה
ואיידס שבקריה הרפואית רמב"ם .המכון מבצע בדיקות
סקר לאיתור נשאים ובמתן ייעוץ להימנעות מהדבקה.
בין היתר אחראי המכון על מעקב ,טיפול ,ייעוץ ותמיכה

13

מרדכי קרמניצר "התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי
האמת ,או האם לא הגיעה העת לסיים את עונת המשחקים"
משפטים י"ז .)1987( 490

׀ 61

משפט רפואי

בנשאים ובחולים באיידס במחוז הצפון בישראל.

16,15,14

 .1הנגיף

17

נגיף ה HIV-הוא נגיף מסוג רטרו-וירוס" .אביו"
ההיסטורי הוא ככל הנראה נגיף ה SIV-של השימפנזה.
ברוב המקרים חודר הנגיף דרך רירית החלחולת או
הנרתיק ונצמד לחלבון בשם  .DC-SIGNחלבון זה
למעשה מגן על הנגיף ,ומאפשר לו להגיע לקשרי הלימפה
ובאופן ספציפי יותר  -לתאי  ,CD4+שהם הלימפוציטים
(מקבוצת התאים הלבנים) החיוניים למערכת החיסון.
פרט לתאים אלה ,חודר הנגיף לתאים נוספים אשר
חלקם מאכסנים אותו באופן בלתי פעיל.
18

הנגיף החודר לגוף האדם ,הוא מזהם תאי  ,CD4+מתרבה
במהירות ומתפשט לכל איברי הגוף ,ובעיקר למערכת
הלימפטית ,כולל הבלוטות ,הטחול והשקדים .בשלב החד
( )acute stageפוחת מספר תאי ה CD4+-בכ.40%-20%-
כעבור  4-2שבועות מופיעים אצל עד ל 70%-מהנדבקים
החדשים תסמינים דמויי שפעת  -חום ,עייפות ,קשרי
לימפה מוגדלים ,כאבי לוע עם או בלי דלקת שקדים,
כאבי שרירים ומפרקים ועוד .פעילות תאי  CD8+ונוגדנים
שנוצרים על ידי תאי  ,Bמפחיתים את רמות הנגיף ,ומספר
תאי  CD4+חוזר ועולה .בשלב זה ,האדם לכאורה בריא
אך הנגיף עדיין נמצא בתוך המערכת הלימפטית שלו.
תאי ה CD8+ -ממשיכים בפעילותם ומתחילים בהרס
איטי והדרגתי של תאי  CD4+אליהם חדר הנגיף .אט אט
מידלדלים מאגרי תאי ה .CD4+ -זאת שעת כושר עבור
מזהמים אופורטוניסטיים ,שהם גורמי זיהום אשר לא
היו יכולים לחיות בסביבה העויינת-מגינה של מערכת
חיסונית תקינה .מזהמים אלה הם הגורמים לתמותת
חולי איידס בעולם כולו.
14

מתוך אתר האינטרנט של הקריה הרפואית רמב"ם:

15

מחלקות+ומרפאות/אגף+פנימי/אלרגיהWWW.RAMBAM.ORG.IL/+
/DEFAULT.HTMאימונולוגיה+ואיידס

נספח א :ראיון סיכום עם ד"ר עינת קדם ,רופאה בכירה בתחום
האימונולוגיה בקריה הרפואית רמב"ם ( .)7.08.2007הנספחים
אינם מצורפים לחיבור זה .את הנספחים במלואם ניתן הורדים
בכתובת הבאה:

    http://study.haifa.ac.il/~znachsho/
16

17
18
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נספח ב :ראיון סיכום עם גב' כרכום מאור ,אחות מוסמכת
במרכז האיידס בקריה הרפואית רמב"ם ( .)6.08.2007הנספח
אינו מצורף לחיבור זה .המבקשים לקבל את מלוא הראיון יפעלו
לפי ההנחיות שבה"ש .15
יאיר יודפת "איידס ורופא המשפחה" כתב העת הישראלי
לרפואת משפחה .)2000( 4 ,70
הערה :יצוין כי נגיף ה SIV-אינו פוגע כלל בשימפנזה (מתוך
יודפת ,לעיל ה"ש .)17

מאחר ותהליך ייצור הנוגדנים נמשך מספר שבועות עד
חודשיים ,בשלבים הראשוניים של ההדבקה העומס
הנגיפי הוא גבוה במיוחד ,אך הנגיף עצמו בלתי ניתן
לזיהוי בבדיקת  ELISAהנהוגה כבדיקת ראשונית
לאבחון הנגיף .העומס הנגיפי הוא מדד מכריע
לפוטנציאל ההדבקה של הנשא ,מאחר והוא מנבא את
סיכויי ההדבקה ביחסי מין חד-פעמיים ובלתי מוגנים
עם הנשא.
 .2סקירה היסטורית מהעולם
כאמור ,בשנת  1978נשמעו לראשונה הידיעות על מחלה
מסתורית התוקפת גברים הומוסקסואלים בארה"ב
ובשוודיה .באותה שנה הופיעו עדויות על מחלה בעלת
תסמינים זהים התוקפת גברים הטרוסקסואלים בטהיטי
ובטנזניה 19.בשנת  1981הגיעו לבתי החולים שבאזור
לוס-אנג'לס חמישה צעירים הומוסקסואלים שלקו
בדלקת ריאות קשה ונדירה מסוג Pneumocystis( PCP
 .)Carinii pneumoniaבמקביל ,פורסם מאתר ה,CDC-
התפרצות חריגה של סרטן נדיר המכונה Kaposi's
 Sarcomaבקרב  26צעירים הומוסקסואלים .שמונה מהם
מתו תוך  24חודשים מיום שאובחנו .בחודש יולי ,1982
טבע לראשונה ה CDC-את הביטוי  20,AIDSשמשמעותו:
תסמונת הכשל החיסוני הנרכש 21.בשנת  1983הצהיר
מכון פסטר שבצרפת ( ,22)Institut Pasteurכי גילה את
הגורם לתופעה – 23נגיף אשר כונה  ,HIVשמשמעותו נגיף
הכשל החיסוני האנושי 24.מספר שנים לאחר מכן ,בשנת
 ,1987אישרה הרשות האמריקאית למזון ולתרופות ,את
התרופה  AZTכתרופה הראשונה לטיפול בנגיף הHIV-
ובמחלת האיידס .בשנים שלאחר מכן התגלתה האמת
המרה – הנגיף יוצר מוטציות רבות ובכך מצליח להתגבר
על התרופה .יש צורך במספר טיפולים תרופתיים
מקבילים לדיכוי יעיל של התפשטותו .משפחות חדשות
של תרופות הופיעו ,ונטבע המונח "קוקטייל" ,כשם עממי
לטיפול המשולב בנגיף האיידס .המונח הרפואי המקובל
הוא  – 25HAARTטיפול רפואי אנטי-רטרוויראלי פעיל
19
20
21
22
23

 ,Aegis - Timeline: A Brief History of Aids/Hivלעיל ה"ש 1
( CDC – US Center for Disease Controlהמרכז לשליטה במחלות
של ארה"ב) www.cdc.gov
ראשי תיבות באנגלית של Acquired Immune Deficiency
Syndrome
Institut Pasteur, www.pasteur.fr

שם,
www.pasteur.fr/pasteur/histoire/histoireUS/Histoire.html

24
25

ר"ת באנגלית של  .Human Immunodeficiency Virus
ר"ת באנגלית של .Highly Active Anti-Retroviral Therapy
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במיוחד .כיום ,אין עדיין בנמצא תרופה או חיסון לנגיף
האיידס .לפי נתוני ארגון ה ,UNAIDS-שהוא הזרוע
העוסקת באיידס של האו"ם ,התמותה מאיידס ירדה
משמעותית ,והיא נפוצה בעיקר במדינות נחשלות וכן
26
בארה"ב (אשר אין בה ביטוח רפואי לכל האוכלוסיה).
 .3הכלים המקצועיים בטיפול בישראל
אדם בישראל המבקש לבדוק אם הוא נשא  ,HIVעליו
לפנות לאחת המרפאות הייעודיות הפרוסות ברחבי
הארץ 27.האבחון נעשה באמצעות בדיקת ELISA
המאתרת נוגדנים לנגיף ה HIV-בדם הנבדק 28.כיוון
שנדרש לגוף זמן כדי לייצר נוגדנים לנגיף ,ממצא שלילי
אינו שולל הימצאות הווירוס בגוף הנבדק בתקופה
של כחודשיים ממועד ההדבקה .אם וכאשר מתקבלת
תשובה חיובית בבדיקה ,מתבקש הנבדק לשוב לבדיקת
 Western Blotשהיא בדיקה מאמתת ,המאתרת מרכיבים
של נגיף ה HIV-עצמו בדם 29.כאשר תוצאת בדיקה זאת
חיובית ,מוגדר האדם כנשא  .HIVהטיפול בנשא HIV
כולל שתי בדיקות חיוניות:
• ספירת  – CD4הספירה מהווה אינדיקציה למצב
המערכת החיסונית של הנשא ,ומאפשרת לקבוע את
הנקודה האופטימאלית לתחילת טיפול תרופתי .כמו
כן ,עליה בספירה ה CD4-במהלך הטיפול התרופתי
מאשרת כי הטיפול יעיל והמערכת החיסונית
מתחדשת.
• ספירת עומס נגיפי – הספירה בוחנת את כמות
חלקיקי ה HIV-ב 1-מ"מ מעוקב של דם .הבדיקה
מאפשרת ניתור ובקרה של אוכלוסיית הנגיף בגוף,
ומסוגלת להצביע על תחילתו של שלב חריף או להעלות
את הצורך בנטילת תרופות .הבדיקה מסוגלת גם
להצביע על הצלחת הטיפול התרופתי שניתן למטופל.
המצב האופטימאלי אליו שואפים בטיפול הוא מצב
המכונה " ,"Undetectableשמשמעותו – כמות
הנגיפים ב 1-ממ"ק דם נמצאת מתחת לסף כושר
הגילוי בבדיקה (מתחת ל 50-נגיפים ל 1-ממ"ק).
27

unaids hiv epidemic data, available at

לרוב ,העומס הנגיפי הגבוה ביותר קיים בחודשים
הראשונים לנשאות (אשר בהם קיים גם קושי טכני
באבחון) וכן לקראת תום התקופה הכרונית ,כאשר
החולה הכרוני צפוי לעבור לשלב הסימפטומאטי-
30
הפעיל של המחלה.
שתי בדיקות אלה הן בדיקות דם ,אשר הנשא נדרש
לעמוד בהן ארבע פעמים בשנה .משמעות הבדיקות אינה
רק אישית ,כי אם גם חברתית ,כיוון שמידת העומס
הנגיפי קשורה באופן הדוק לפוטנציאל ההדבקה של
הנשא 31.עומס נגיפי גבוה מעלה הסתברות של הדבקה
ביחסי מין חד-פעמיים ,שעה שככל שהעומס הנגיפי נמוך
יותר כך פוחתת ההסתברות לכך .בהגיע מועד תחילת
נטילת הטיפול התרופתי ,זכאי הנשא לטיפול במימון מלא
במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 32.קיימת הוראה
33
תקציבית מיוחדת בתקנות ביטוח הבריאות הממלכתי,
על פיה קופת החולים בה חבר המטופל זכאית לתגמול
כלכלי מיוחד עם תחילת הטיפול.
 .4דרכי הדבקה והסתברויות הדבקה
בשנים הראשונות שררה אי-בהירות בקרב המומחים
ביחס לאופן ההדבקה ב .HIV-עם הזמן צומצמה רשימת
"המגעים המידבקים" ,וכיום מסכימים המומחים כי
34
הדרכים האופטימאליות להדבקה הן:
· עירוי דם – הסיטואציה המסכנת ביותר :ההסתברות
להדבקה עומדת על .95%
· שימוש במחט משותפת להזרקת סמים – הסתברות
הדבקה של .0.67%
· יחסי מין וגינאליים – הסתברות הדבקה של 0.4%
לצד הנחדר.
· יחסי מין אנאליים – הסתברות הדבקה של 0.4%
לצד הנחדר.
· דקירת מחט במהלך תעסוקה – הסתברות הדבקה
של .0.32%
30

www.unaids.org/en/hiv_data

27
28

רשימת המרפאות מפורסמת באתר האינטרנט של משרד
הבריאותwww.health.gov.il :
להמחשת אופן פעולתה של הבדיקה ראה:

31
32

www . biology . arizona . edu / immunology / activities / elisa /

29

technique.html

33

www . biology . arizona . edu /IMMUNOLOGY/ activities /

34

להמחשת אופן פעולתה של הבדיקה ראה:
western_blot/west1.html

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

Pilcher CD et al. Amplified transmission of HIV-1: comparison
of HIV-1 concentrations in semen and blood during acute and
                  chronic infection. AIDS 21: 1723 – 1730 2007.
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סעיף  19לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994-ס"ח
.1469
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות),
תשנ"ה ,1995-ק"ת .492
יצחק לוי "טיפול מונע הדבקה בנגיף הכשל החיסוני הנרכש
( )HIVבישראל לאחר מגע מיני הרפואה .)2005( 25 ,144

׀ 63

משפט רפואי

· הנקת תינוק בחלב אימו הנשאית – הסתברות
הדבקה של .0.004%
להשוואה ,יצוין כי הסתברות ההדבקה בצהבת
נגיפית  Bמדקירת מחט במהלך תעסוקה עומדת על
 35.26%הנתונים הסטטיסטיים ממחישים את נחיצות
השימוש במונח שברירי ( )fragileבהתייחס לנגיף HIV
ולכושרו לעבור מאדם לאדם .לנגיף ה HIV-נדרשים
תנאים אופטימאליים להדבקה ,ומכאן שרוב המצבים
הפוטנציאליים להדבקה נכשלים.
שאלת הסיכון בקיום יחסי מין אוראליים שנויה
במחלוקת ,ואין עדיין הוכחה חד-משמעית כי אינם
מידבקים .עם זאת ,מוסכם כי ההסתברות להדבקה
בקיום יחסי מין אוראליים היא נמוכה עד בלתי אפשרית.
אחד המחקרים המקיפים בשאלה זאת פורסם בשנת
 36.2002המחקר בחן  135זוגות מעורבים (נשא/ית +
לא נשא/ית) ,בין השנים  .2000-1990תועדו כ19,000-
מגעים מיניים אוראליים בלתי מוגנים .תוצאות המחקר
היו חד משמעיות  -לא אירע ולו מקרה הדבקה אחד בין
הזוגות שתועדו .מכאן המסקנה היא כי מין אוראלי אינו
מביא להדבקה או לפחות ,כי האפשרות להדבקה בדרך
זאת היא מזערית.

נשא  HIVהנוטל טיפול תרופתי אפקטיבי ,לא ייחשב
מדביק בהתקיים התנאים הבאים( :א) רמת הנגיף בדמו
בלתי ניתנת לזיהוי במשך שישה חודשים; (ב) הוא נוטל
את הטיפול בקפידה; (ג) ואינו נושא בגופו מחלת מין
מידבקת נוספת .הצהרה זאת מהווה התקדמות נוספת
בתפיסת מסוכנותו של הנגיף ובעיקר לעניין מסוכנותו
של נשא הנגיף ופוטנציאל ההדבקה שלו.
ב .המצב המשפטי בישראל
 .1סקירה היסטורית
סעיף  218לחוק העונשין ,התשל"ז 1977-קובע:
"העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה
שיש בה סכנת נפשות ,דינו  -מאסר שלוש שנים;
עשה את המעשה במזיד ,דינו  -מאסר שבע
שנים".
מקור ההוראה שלעיל הוא סעיף  195לפקודת
החוק הפלילי– .1936התיקון האחרון בו נעשה
בשנת תש"ם– .1980עד כה נעשה בסעיף זה
שימוש לשני נושאים מרכזיים( :א) הפצת מזון
קלוקל 40,ו(ב) הפצת מחלות – המחלות אשר בגין
הפצתן נעשה שימוש בהוראת חוק זאת היו  HIVו-
( HCVצהבת נגיפית מסוג  .)Cפסק הדין המוביל
בתחום זה הוא פסק הדין בעניין פלנסיה 41,שעניינו
בהדבקה מכוונת של נערה בת  ,15על ידי נשא HIV
שהיה מודע לנשאותו .הנאשם היה בן  ,27חולה
המופיליה שנדבק מעירוי דם נגוע .הנערה הייתה
בתולה ,עובדה שככל הנראה הגבירה את סיכויה
להידבק בנגיף .על אף שנקבע כי המדביק עשה את
מעשיו בזדון ,גזר עליו בית המשפט כשנתיים וחצי
מאסר בפועל ו 36-חודשי מאסר על תנאי למשך
42
שלוש שנים נוספות .פסק הדין המקורי והערעור
(שנדחה) ניתנו בשנת  .1996קטעים מפסק דין
פלנסיה שובצו בפסק דין סרפו.

 .5התפתחויות מדעיות בשנים האחרונות
בשנים האחרונות התמקד המחקר בהקלת נטל הטיפול
הרפואי ובהקלת תופעות הלוואי .בין השאר ,צומצם
מספר הפעמים ביום שנשא מטופל נדרש ליטול ומספר
הכדורים בכל פעם .שיא המהפכה היה עם השקת התרופה
 37 ,ATRIPLAשהיא תרופה כוללת נגד  HIVונדרש כדור
אחד פעם אחת ביום .יצוין גם כי נפתרה בעיית איתור
מדביק ספציפי בנגיף .קיימות כיום בדיקות המאפשרות
38
לקבוע כי אדם מסוים הוא שהדביק אדם אחר בנגיף.
בשנת  2008פרסמה המועצה הרפואית הפדראלית של
שווייץ הצהרה בנושא  HIVו 39AIDS-אשר קבעה כי

efficace ne transmettent pas le vih par voie sexuelle

35
36

37

איתן ישראלי "סיכוני איידס אצל עובדי בריאות ומעבדות"
בטיחות .)1994( 5 ,233
HIV transmission
AIDS 16:9:1269-97

the risk of

Evaluating

et al.

through unprotected orogential sex.

 38ראיון עם ד"ר קדם (נספח א) בתשובה לשאלה .16
vernazza p et al. les personnes séropositives ne souffrant

d’aucune autre mst et suivant un traitment antirétroviral

 64׀

40

Romero J

(2002).
FDA approves the first once-a-day three drug tablet for hiv-1
Available at: www.fda.gov/bbs/topics/news/2006/new01408.
html (2006).
39

89 (5) 2008.

41
42

bulletin des medecins swisse

ת"פ (י-ם)  1250/03מדינת ישראל נ' חברת ביצת הכסף בע"מ
(לא פורסם ,ניתן ביום  .)7.08.2005פסק הדין עוסק בהפצת
ביצים ממקור מפוקפק בשטחי האוטונומיה הפלסטינית ,בלא
אישור ותוך יצירת סיכון ממשי להפצת מחלות מסוכנות.
הנאשמים הורשעו כאשר היסוד הנפשי לעבירות היה
התרשלות.
ת"פ  1326/92מדינת ישראל נ' אברהם פלנסיה נו(397 )4
(.)1996
ע"פ  560/96אברהם פלנסיה נ' מדינת ישראל (לא פורסם,
)26.11.1997
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43

בשנת  2005ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פסק דין  -תפ"ח  1137/03מדינת ישראל נ' כריס בן
אגימאן סרפו .הנאשם הוא עובד זר ,יליד גאנה ,בן .30
הוא הואשם בהפצת נגיף ה HIV-והדבקה במזיד של
שתי נערות ,בין השנים  1998ל .2001-בנוסף ,הואשם
סרפו בניסיון להדבקת נערה נוספת בשנת  .2002על
הנאשם נגזרו  19שנות מאסר ,בגין הפצת מחלה שיש
עימה סכנת נפשות (לפי סעיף  218לחוק העונשין) ושש
שנים נוספות בגין אינוס (לפי סעיף (345א)( )1לחוק).
על הנאשם הוטלו ארבע שנות מאסר נוספות ,בחופף
לעונשים הקודמים ,בגין אלימות (לפי סעיף (382ב)()1
לחוק העונשין) .בסה"כ נידון הנאשם ל 25-שנות מאסר
בפועל.
בכך נראה כי מוצה הדין עם הנאשם .אך מעיון בדברי כב'
השופטת תחיה שפירא ,אשר חוות דעתה הובילה את
פסק הדין ,עולות תהיות ,שעיקרן אי-בהירות בין דעתו
של "האדם ברחוב" ובין העובדות המדעיות והרפואיות
הידועות כיום .נראה שהפער שנקבע בין האמת
המשפטית לאמת העובדתית הוא מופרז מדי .חלק מן
44
האמירות צוטטו מפסק דין פלמונית נ' כל הקריות,
אשר ניתן בתקופה אחרת ,כאשר המידע הרפואי היה
שונה מזה הקיים כיום 45.בפרוטוקול בית המשפט ניתן
למצוא אמירות וחוות דעת מקצועיות ,אשר מהן בחר בית
המשפט להתעלם ,וקבע את שקבע תוך סתירות מהותיות
לטענות המומחים (ראו בהמשך) .אף העובדה כי עדויות
אלה ניתנו על ידי מומחים מובהקים מטעם התביעה ,לא
שינתה את דעת בית המשפט .בית המשפט בחר לקבוע
כי הדבקה ב HIV-הינה "גרימת הנזק האולטימטיבי -
גזר-דין מוות .מוות איטי ,מושהה ,תוך סבל וייסורים".
כב' השופטת שפירא קראה למחוקק להסדיר את המצב
החוקי ולהחמיר עם מי שמבקשים לעשות מעשה העלול
להפיץ את מחלת האיידס.
ואכן ,תגובת המחוקק לא איחרה לבוא .ביום
 ,19.06.2006הגיש ח"כ גלעד ארדן (ליכוד) הצעת חוק
פרטית ,שמטרתה הוספת סעיף ספציפי ,המשמר את
43
44
45

פרשת סרפו ,לעיל ה"ש 5
 44ת"א  1030 /93פלמונית נ' כל הקריות בע"מ נג (45 )4
(.)1993
ראיון עם ד"ר קדם (נספח א) ,בתשובה לשאלה  ;3ראיון עם גב'
מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה .19
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הנוסח של סעיף  218לחוק העונשין ומבקש להחמיר את
47 46
הענישה בלבד.
הוספת
 .1בחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-אחרי
סעיף 218א
סעיף  218יבוא:
47

"מעשה
העלול
להפיץ את
מחלת
האיידס

218א .העושה מעשה
העלול להפיץ את
נגיף האיידס ,דינו
– מאסר  20שנה".

בהצעת החוק ,חזר ח"כ ארדן על אותן דעות שגויות
שהובאו בפסק הדין (תוך ציטוט דברי השופטת תחיה
שפירא) ועל התפיסות המוטעות הרווחות בציבור .דברי
ההסבר להצעת החוק נפתחים באמרה
"תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) הנה
מחלה קטלנית הנגרמת מהידבקות בנגיף ה-
 HIVועודנה חשוכת מרפא...הידבקות בנגיף
הנה כמעט בוודאות גזר דין מוות ,המלווה בסבל
וייסורים".
ממשיך ח"כ ארדן ומסביר כי הדחף לשינוי החקיקה,
הושפע מדברי השופטת שפירא בפסק דין סרפו הנ"ל.
כאשר אינפורמציה רחוקה מדיוק מסוג זה מובעת על ידי
חברי כנסת ובית המשפט ,הם עלולים להשפיע באורח
שלילי גם על המאמץ החשוב להדיפת הנגיף .אין בידינו
מידע מה נעשה בהצעת חוק זאת לאחר העלאתה.
 .3נשאות  – HIVמצב רפואי שונה ,סטאטוס משפטי
אחד
הדין ,במצבו הנוכחי ,אינו מבדיל בין אדם הנושא נגיפי
 HIVבדמו לבין נשא אחר .בעיני הדין הקיים ,רמת
הסיכון שווה בכולם .בפועל ,לא כך הדבר וקיימות
הבחנות שונות .טוב היה לו אימצנו הבחנות אלה ,כדי
שיהיה ניתן להכריע באורח הוגן ושקול ,בעניינו של אדם
החשוד בפשע חמור של הפצת מחלה מסוכנת ,ועוד
במזיד .ההבחנה היא בבסיסה מדעית ,אך ממנה נובעים
היבטים משפטיים חשובים:
(א) נשא שטרם אובחן – מדובר באדם הנושא בגופו את
הנגיף ,אך טרם נבדק לגילוי נוגדנים .הדעה הרפואית
46
47

הצעת חוק העונשין (תיקון  -מעשה העלול להפיץ את נגיף
האיידס) ,התשס"ו.2006-
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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משפט רפואי
השלטת היא ,כי אדם שלא נבדק לגילוי נוגדני HIV

ולא נעשתה לו בדיקת אימות ,אינו יכול לדעת כי
הוא נשא של הנגיף ,אלא בשלבים מתקדמים מאוד
של המחלה (לאחר זמן) .לרוב מדובר בחולה ַא-
סימפטומאטי ,המנהל אורך חיים רגיל ואינו מעלה
על דעתו כי הוא נושא בגופו את הנגיף 48.מאחר ואדם
כזה נמצא לרוב בתחילת תקופת הנשאות ,הוא בעל
עומס נגיפי גבוה ולכן בעל פוטנציאל גבוה להדבקה.
מחקר שנעשה לאחרונה בארה"ב 49,ביוזמת הCDC-
גילה ,כי כ 70%-מההדבקות החדשות נעשות בעת
קיום יחסי מין בין נשא שאינו מודע לדבר נשאותו
לאדם בריא.
(ב) נשא תחת ביקורת – בקטגוריה זו מצויים הנשאים
שלאחר בדיקת  ELISAובדיקת אימות מסוג
 .Western Blotמדובר באלה המגיעים לבדיקות
תקופתיות ונמצאים במעקב רפואי רצוף .נשא המגיע
למרפאה אזורית ,מקבל תדרוך כיצד לנהוג בהמשך
וכיצד לקיים יחסי מין מוגנים בבטחה .הצוות הרפואי,
האמון על בריאותו ,לא יאפשר לו להגיע לעומס נגיפי
גבוה ולכן פוטנציאל ההדבקה שלו הוא נמוך .עובדת
50
היותו נשא מתועדת במחשבי משרד הבריאות.
(ג) נשא הנמצא בטיפול – כ 5%-מהנשאים בעולם כלל
לא יזדקקו לתרופות ,בזכות התמודדות ייחודית של
גופם עם נשאות הנגיף ושמירה על איזון בין הנגיף
לגוף 51.מי שסיים את תקופת הנשאות הכרונית,
והמערכת החיסונית שלו הגיעה אל הסף התחתון
המותר (אשר לאחריו יוגדר כחולה איידס) ,נדרש
להתחיל בטיפול רפואי .הקפדה על טיפול רפואי
היא חיונית ,לשמירה על בריאות המטופל .כאשר
הטיפול מוסדר באופן שיטתי ,העומס הנגיפי הוא
נמוך עד בלתי ניתן לאיתור ,והמערכת החיסונית של
הנשא משתקמת .כפועל יוצא ,פוטנציאל ההדבקה
של המטופל יורד משמעותית .בחוות דעת מקצועית,
שהוגשה לבית המשפט בדונו בעניין סרפו ,מטעם
הועד למלחמה באיידס ,נאמר מפורשות כי כאשר
48
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להרחבה ,ראה החלק העוסק באינטרס החברתי ובהיבט
הפסיכולוגי בחיבור זה.
from
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in the

סעיף  11לפקודת בריאות העם ,1940 ,ס"ח .686
יפתח כץ "מדוע קבוצה קטנה של נדבקי האיידס לא מפתחת
את המחלה  10-15שנה לאחר ההידבקות" עדכון בפדיאטריה
.)1995( 26 ,111

ניתן הטיפול המדכא את רמת הנגיף בדם ,הופך
הנשא המטופל למדביק פחות בעשרות מונים.
ג .הכשלים שבשימוש בסעיף  218לחוק העונשין
 .1שלושה יסודות ומגוון בעיות
סעיף  218לחוק העונשין מורכב משלושה יסודות:
 .1העושה בהתרשלות;
 .2מעשה העלול להפיץ;
 .3מחלה שיש בה סכנת נפשות.
הסעיף מאפשר לקבוע יסוד נפשי של זדון ,אשר מגביר
את חומרת העבירה והעונש המונח בצידה .העבירה היא
התנהגותית ואינה דורשת תוצאה של הדבקה בפועל
בנגיף .בית המשפט קבע בפסק דין סרפו כי הנאשם ביצע
את מעשיו בזדון ומכאן עונשו החמור .סעיף 90א()1
לחוק העונשין קובע:
"90א .פרשנות הדין בדבר היסוד הנפשי
שבעבירה (תיקון :תשנ"ה)
(' )1זדון' או 'מזיד'  -יהיה היסוד הנפשי הדרוש
להתהוות העבירה  -מודעות כאמור בסעיף
(20א) רישה ,ולענין תוצאת המעשה הנמנית עם
פרטי העבירה  -גם פזיזות."...
סעיף  )1(20לחוק העונשין מוסיף ומבאר:
"  .20מחשבה פלילית (תיקון :תשנ"ד)
(א) מחשבה פלילית  -מודעות לטיב המעשה,
לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות
המעשה ,הנמנים עם פרטי העבירה".
המסקנה המתבקשת היא ,כי כריס סרפו ידע שהוא נשא
 HIVומכאן ברור כי ביצע את מעשיו תוך מודעות לטיב
המעשה ,לקיום הנסיבות או לאפשרות גרימת התוצאות.
מסקנה זאת אינה עולה בקנה אחד עם הנתונים שנחשפו
בפסק הדין.
בתוספת השנייה לפקודת בריאות העם 52יש רשימת
מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית .בראש הרשימה
מופיעה תסמונת הכשל החיסוני הנרכש .המשמעות
היא ,כי לאחר שאדם אובחן כנשא  ,HIVנמסרת הודעה
 52סעיף  11לפקודת בריאות העם (תוספת שניה) ,1940 ,לעיל
ה"ש .49
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מסוכנותו של נשא  HIVבישראל לאור סעיף  218לחוק העונשין

על כך למחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות.
הנתונים מתועדים במחשבי המחלקה ,וניתן באמצעותם
לנטר ולעקוב אחר שכיחות המחלות שברשימה ולנקוט
באמצעים המתאימים .בעת הצורך ,ניתן לבחון מה המועד
בו גילה אדם באופן רשמי כי הוא נשא  .HIVלפי נתוני
משרד הבריאות שנחשפו בפסק הדין ,לכריס סרפו נודעה
לראשונה עובדת היותו נשא רק בשנת  .2001כאמור ,כתב
האישום וההרשעה התבססו על שתי הדבקות בזדון בין
השנים  2001-1998ועל ניסיון הדבקה נוסף בשנת .2002
בית המשפט התבסס בדבריו על ראיות נסיבתיות ,שאינן
בדיקת  ,HIVבקבעו כי סרפו ידע על היותו נשא כבר בשנת
 1998וזאת מאחר ובת זוגו משנת  1997יידעה אותו כי
נמצאה נשאית של  .HIVבהמשך אבקש להצביע על
הכשלים העולים מהחלטה זו ועל שיקולים ,שככל הנראה
כלל לא נשקלו על ידי בית המשפט.

53

מאחר והוראת החוק בעניין הפצת המחלה נחקקה שנים
רבות בטרם התגלה נגיף ה HIV-ותכונותיו המיוחדות,
ניצב בית המשפט בפני טקסט משפטי והיה עליו לפרשו
ולקבוע את היקף התפרסות הנורמה הגלומה בו גם
54
בהתייחס להדבקה בנגיף זה.
מכאן אבקש לבחון יסוד אחר יסוד ולהצביע על הקשיים
האובייקטיביים והסובייקטיביים העולים מאופן הפרשנות
ומהסתמכות בית המשפט על מקרים מן העבר:
(א) העושה בהתרשלות  /בזדון  -התרשלות היא חריג
לכלל כי 'אין מבצע עבירה ללא מחשבה פלילית' 55.כיצד
מתיישבת עמימות אמפירית ,דוגמת זו של נשא שאינו
מודע להיותו נשא ,עם אי-קיומה של דרישת המחשבה
הפלילית? עצם קיומו של יסוד נפשי מסוג התרשלות
בעבירה התנהגותית זו ,מצביע על אי-התאמתו של הסעיף
למקרה של מדביק בנגיף ה .HIV-בחלק המדעי ציינתי
כי הדעה הרפואית השלטת קובעת ,שאין לאדם דרך
לדעת בשנים הראשונות להידבקותו את עובדת היותו
נשא  ,HIVאלא אם נעשתה לו בדיקה ספציפית לגילוי
הנגיף .בכך יש קושי לבסס 'ידיעה קונסטרוקטיבית',
כפי שדורש סעיף  21לחוק העונשין .בהתחשב בחוסר
בתסמינים מובהקים ובהסתברות הנמוכה להדבקה
בשלב זה ,אין להניח כי אדם סביר היה מעלה על דעתו
53
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גליה אלוני-דגן" ,מחלה וסוד בה" ,זמן הרפואה 22 ,)19(2
(.)2005
אהרן ברק ,פרשנות במשפט ,כרך ראשון  -הפרשנות הכללית
.)1990( 431
סעיף  )1(91לחוק העונשין.
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כי הוא נשא  .HIVלכאורה ,הגדרת יסוד נפשי בלעדי של
"זדון" פותרת אותנו מההתנגשות בין המדע למשפט,
שנובעת מהגדרת הרשלנות – וזאת כיוון שמי שנבדק
ונמצא חיובי בבדיקת  HIVלא יוכל לטעון כי לא ידע
על דבר נשאותו .אולם ,בפרשת סרפו בחר בית המשפט
לקבוע יסוד נפשי של זדון גם ביחס למקרה הראשון
(משנת  .)1998בעשותו כן וחרף נימוקיו ,בית המשפט
בחר להתעלם מן העובדה שבדיקת ה ELISA-הראשונה
של הנאשם נעשתה רק בשנת  .2001קביעת בית המשפט
כי הנאשם ידע שהוא נשא  HIVוהדביק במכוון אחת
מקורבנותיו ,בטרם נעשתה אותה בדיקה ראשונה,
עומדת בניגוד לבסיס המדעי שהוזכר לעיל ומתעלמת
גם מההיבט הנפשי ואופן ההתמודדות האפשרי של מי
שחושש כי הפך לנשא 56.דברים אלה עומדים גם בניגוד
למתרחש בפועל – דווקא אנשים שצריכים היו לבוא
ולהיבדק באופן וולונטרי אינם באים להיבדק 57,והם
נותרים בלא ידיעה מוחשית כי הם נשאי הנגיף .לפיכך
נראה כי בית המשפט הוא זה שעצם את עיניו בפני
המציאות כאשר קבע כי האדם ידע על היותו נשא מתוך
הנסיבות ולא מתוצאות בדיקה רפואית .גם מי שאינו
עומד תחת חרב הדין הפלילי ,בוחר לעיתים להתעלם
מסיכונים המאיימים עליו ,ויש מקום לסברה כי תוספת
של איום פלילי ,גם היא תורמת לרצון להתעלם מקיומו
של סיכון אפשרי .ויודגש – אין מדובר בעצימת עיניים
משפטית-קלאסית אלא בעצימת עיניים שבסיסה
פסיכולוגי לחלוטין .המדביק אינו יודע על עובדת נשאותו
ולא מסוגל להכיר בה על בסיס רמזים סביבתיים שאינם
בדיקה רפואית .הטענה המיידית שניתן לטעון נגד הגנה
מסוג זה היא ,שמדובר בפרצה וכי קיים חשש ,כי אלו
המנהלים אורח חיים בלתי זהיר ,יטו שלא להיבדק על
מנת להסיר את האיום הפלילי המתמיד מעל ראשם.
מבחינתם ,כל עוד לא נרשמו כנשאים במחשבי משרד
הבריאות ,יוכלו לקיים יחסים בלתי מוגנים כאוות נפשם.
התשובה לטענה זאת תינתן בשני מישורים :ראשית,
כאמור ,המצב כיום הוא שרק מיעוט מהמצויים בסיכון
נבדק ועל כן אין מדובר בהחמרת המיעוט בנבדקים
מרצון .שנית ,האלטרנטיבה היא הרשעתם של מי שאולי
היו יכולים לשער כי הם נשאי הנגיף ונטו להתעלם
מאפשרות זו והיא ,לעניות דעתי ,בלתי הוגנת ואף מזיקה
56
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להרחבה בעניין זה ,ראה החלק העוסק בהיבט הפסיכולוגי
בחיבור זה.
ראיון עם גב' מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה מס' .1
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למאבק במחלה .לעומת זאת ,הוצאת ההליך הפלילי
מפעולות המניעה נראית כבעלת יתרון משמעותי ,כפי
שיפורט בפרק הדן באינטרס החברתי.
(ב) מעשה העלול להפיץ – השאלה המהותית ביותר
בעניין זה היא – מה משמעות "עלול"? באיזו רמת
הסתברות מדובר? תואר לעיל כי ההסתברות להדבקה
ביחסי מין לא מוגנים עומדת על פחות מאחוז אחד .יש
לברר אם קיום יחסי מין לא מוגנים הוא מעשה שעלול
להפיץ את נגיף ה .HIV-נראה כי התשובה לשאלה זאת
היא חיובית ,וזאת בגלל האינטרס המוגן – שלמות גופו
של הזולת-הקורבן ובריאות הציבור 58.עם זאת ,קיימות
בעולם חלופות יעילות לשימוש בחוק הפלילי כנגד מי
שלא הדביק בפועל .על חלופות אלה ידובר בפרק העוסק
במשפט המשווה ,במסגרת המלצות האו"ם לעניין שימוש
בדין פלילי להדיפת נגיף ה.HIV-
עמימות המושג "עלול" מתבררת בכתב האישום שהוגש
נגד ד"ר סרגי פונטוס 59.רופא זה זכה בתקשורת בכינוי
"ד"ר צהבת" .הוא נחשד כי במהלך עבודתו כרופא מרדים
בבית החולים סורוקה ,הוא השתמש במזרקים ובחומרי
הרדמה של בית החולים כדי להזריק אותם חומרים
לעצמו ,ולאחר מכן המשיך והשתמש באותם מזרקים
עצמם ,כדי להזריק תרופות לחולים בהם טיפל .בהמשך
התברר כי אותו רופא הוא נשא מאובחן של נגיף .HCV
הוא הואשם ,כי במעשיו גרם להדבקת  31מטופלים
בנגיף ה .HCV-כתב האישום התבסס על עבירת "חבלה
בכוונה מחמירה" ,המעוגנת בסעיף (329א)( )1לחוק
העונשין .השימוש בסעיף  218נעשה בהתייחס לכך
שהנאשם הזריק את הסמים בחדרי השירותים של סגל
הרופאים "תוך התזת דמו על אריחי השירותים...באופן
העלול לסכן את האחרים בהדבקה" .במקרה זה ,מדובר
בסיכון אפסי להדבקה ,כיוון שנגיף ה HCV-אינו מדבק
בדרך זו ואינו עובר בחלל החדר .דרוש מאמץ אמיתי
מצד איש הצוות הרפואי כדי להצליח ולהידבק בHCV-
מדם שהותז על האריחים .בית המשפט בחר לקבל את
האישום לפי סעיף  .218נראה כי לאור הסיכון התיאורטי
שבדרך הדבקה זאת ,עצם עריכת כתב אישום בדרך זאת,
מצביע על אפשרות של גלישה במדרון חלקלק ,הטמון
בביטויים עמומים כדוגמת "עלול" .הסיכונים מחריפים
58
59
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רם ישי "איידס – אתיקה ,הפלייה ומדיניות" הרפואה 357 ,131
(.)1996
ת"פ  8225/03מדינת ישראל נ' סרגיי פונטוס (לא פורסם,
.)7.10.2007

כאשר השימוש בביטוי נעשה על רקע היסטריה ציבורית,
שמקורה בחסר בהבנת הרקע המדעי.
(ג) מחלה שיש בה סכנת נפשות –
"במקרה שלפנינו ,המדובר בגרימת הנזק
האולטימטיבי  -גזר-דין מוות .מוות איטי,
60
מושהה ,תוך סבל וייסורים".
הHIV-

כך נכתב לקראת סוף סיכומי פסק הדין .נגיף
הוגדר כרצחני והנושא אותו הוגדר כמי שחי חיים של
סבל וייסורים .קביעות אלה אינן מתיישבות כלל ועיקר
עם הידע הנצבר והדעה השלטת בקהילה הרפואית
העוסקת בתחום כיום .שורש אמירות אלה הוא בפסק
דין פלונית 61,שניתן בשנת  ,1992בתקופה בה הנגיף אכן
גבה קורבנות רבים בנפש .מאז חל שינוי כביר הן בתוחלת
החיים והן באיכות חייהם של נשאי  .HIVאף ידוע כיום
כי נשאי ונשאיות הנגיף מסוגלים להביא ילדים בריאים
ולחיות חיי משפחה נורמטיביים .62דעות אלו הובאו בפני
בית המשפט בפרשת סרפו .שני עדים מומחים ,מבכירי
משרד הבריאות ,הצהירו בבית המשפט הצהרות דומות:
"איידס היא רק עוד מחלה".

63

"יש מודלים מתמטיים שמראים שאנשים
יכולים לחיות את מלוא תוחלת חייהם גם בלי
64
לחלות".
דברים אלה הובאו בפי עדים מטעם התביעה ,ולמרות
זאת לא נמצא להן ביטוי בפסק הדין .גם סקירת חיי
הקורבנות הוכיחה ,כי חייהן לא היו "קראת המוות" ,כי
אם תפיסה סובייקטיבית של חיים בצל הסכנה .בפסק
הדין אף צוין שאחת הקורבנות – מ.ק – .היא סטודנטית
למשפטים ,דבר המוכיח ,לעניות דעתי ,כי קיום מהלך
חיים רגיל הוא אכן אפשרי .תוצאת הפרשנות המשפטית
יכולה להיות מרחיבה או מצירה ,אך היא אמורה להיות
60
61
62
63

64

מתוך סיכומי כב' השופטת שפירא בפרשת סרפו ,ראו ה"ש 5
לעיל.
פס"ד פלמונית ,לעיל ה"ש  ,44בעמ' .71
ראיון עם גב' מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה מס' .19
ד"ר איציק לוי ,מומחה למחלות זיהומיות ומנהל שירות האיידס
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,עמוד  220לפרוטוקול
בית המשפט במשפטו של כריס סרפו מיום ( 9.6.03מאוזכר
בבקשת הוועד למלחמה באיידס להצטרפות לערעור בעניין
סרפו כ"ידיד בית משפט" ,לעיל ה"ש .)9
ד"ר זוהר מור ,מ"מ מנהל המחלקה לשחפת ואיידס במשרד
הבריאות ,עמוד  327לפרוטוקול בית המשפט במשפטו של
כריס סרפו מיום ( 10.06.04מאוזכר בבקשת הוועד למלחמה
באיידס להצטרפות לערעור בעניין סרפו כ"ידי בית משפט",
לעיל ה"ש .)9
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מסוכנותו של נשא  HIVבישראל לאור סעיף  218לחוק העונשין

בגבולות הלשון הקובעים את מסגרתה .לכל פעילות
פרשנית ראוי שיהא עיגון – ולו מינימלי – בלשונו של
הטקסט הנורמטיבי 65.במקרה זה ,גם אם מצוי העיגון,
בעיניי הוא נעשה בדוחק רב ואינו אינטואיטיבי כלל.
 .2מידתיות העונש
משהובהר כי סעיף  218טומן בחובו קשיים רבים ,בכל
הנוגע לנגיף ה ,HIV-נותרה שאלת העונש.
ׁ"שוּ רת הדין והצדק ,מחייבים כי תהיה ֲהלימה בין
חוּ מרת הנזק והסבל שנגרמו לקורבנות העבירה,
66
לבין חוּ מרת העונש המוטל על הנאשם".

בעשרות מונים 69מההסתברות לתמותה של נשאי
ממחלת האיידס בישראל 70.אדם המבקר את אביו
או אימו בבית אבות ,והוא נושא את נגיף השפעת ,או
חולה בשפעת ,עומד בכל יסודות אותו סעיף  218לחוק
העונשין :במעשיו יש כדי להפיץ מחלה ,שיש בה סכנת
נפשות ואף לגרום לתמותה בפועל .ברם ,כיוון שההקשר
החברתי אינו זהה לזה של נגיף ה ,HIV-לא יעלה על דעת
איש להגיש נגדו כתב אישום ולא כל שכן להרשיעו.

HIV

ד .האינטרס הציבורי

אם כן ,מדוע בחר בית המשפט להשית על הנאשם 19
שנות מאסר בגין עבירות של "השמה בסיכון"? הגדרתי
עבירות אלו כ"השמה בסיכון" מאחר וקרוב לוודאי
שקורבנותיו של הנאשם לא ימותו כתוצאה מנשאות
הנגיף וכי סכנת המוות המרחפת אינה הולמת את המצב
הרפואי הקיים היום בישראל .שאלת מידתיות העונש
היא שאלה שיש להפנות אל המחוקק ,אך יש בידי בית
המשפט האפשרות להטיל עונש מופחת מזה הקבוע
בחוק .בהתחשב בהצעת החוק של חבר הכנסת גלעד
ארדן 68,ניתן להבין כי יוזמה זאת לא תבוא מן המחוקק.

בשנים האחרונות גוברת הביקורת כלפי מערכת המשפט
בישראל ,הן מכיוון המערכת הפוליטית והן מכיוון
קבוצות שונות בציבור .פרשות שונות העלו בעבר על סדר
היום הציבורי את האפשרות שגם בתי-המשפט עלולים
71
ליפול לעיתים קורבן לטעויות ,אפילו בדיני נפשות.
לטעויות שיפוטיות יש לעתים השלכות מרחיקות לכת
שכן הן מנציחות את עצמן מכוח עקרון התקדים המחייב
או מנטייתם של בתי משפט להסתמך בפסיקותיהם
על פסיקות קודמות .יש שתיארו את הגיאוגרפיה של
72
ההלכות המשפטיות כ"שדה מוקשים של מידע מוטעה".
לעיתים תשפיע החלטתו של בית המשפט על תדמיתם
של אזרחים ,אשר כל עוונם הוא בהשתייכות לקבוצתו
החברתית של נאשם פלוני .קביעה זאת היא כוללנית
מדי ,ומכאן שהיא עלולה להיות שגויה ,ותהא לאות קין
על מצחם של חברי אותה קבוצה.

 .3כאשר אין תדמית ציבורית שלילית למחלה

 .1האינטרס החברתי ו"מעגל האימה"

עד כאן דובר בבעיות הראשוניות העולות מהוראת סעיף
 218לחוק העונשין ,בכל הנוגע ל .HIV-בטרם נעבור
לעסוק באינטרס החברתי ובהשלכות השימוש בהוראת
חוק זאת ,אבקש להדגים את האבסורד ואת הסכנה
שבשימוש במושג עמום בחוק ,בהקשר לקונטקסט
חברתי נתון .הדוגמא היא היחס למחלה שכיחה ונפוצה,
המידבקת דרך דרכי הנשימה – מחלת השפעת ונגרמת
על ידי נגיף .האם יעלה על דעתו של מאן דהו כי הדבקה
בנגיף השפעת היא בגדר "מעשה העלול להפיץ מחלה
שיש בה סכנת נפשות"? מחלת השפעת היא מחלה
קטלנית כאשר מדובר בקשישים ובתינוקות .הסיכון
לתמותה ממחלת השפעת בקרב גילאים אלה גבוהה

בחודש יוני  ,2007הגיש הוועד למלחמה באיידס נייר
עמדה ובקשה להצטרף להליך הערעור בערעור על פס"ד
סרפו כ"ידיד בית משפט" .הוועד למלחמה באיידס הוא
הארגון הלא ממשלתי היחיד בישראל הפועל ברמה
הלאומית במאבק במחלת האיידס .מאז הקמתו בשנת
 1985נמצא הארגון בקשר מתמיד עם רשויות השלטון
ושרותי הבריאות כארגון היציג של החיים עם HIV
ואיידס בישראל .בין השאר ,מצהיר בא כוח הארגון כי:

קובע בית המשפט וממשיך ומדגיש:
"לא בנקמה עסקינן".

67

65
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68

ברק ,לעיל ה"ש .54
פרשת סרפו ,לעיל ה"ש  ,5פסקה  15לפסה"ד.
שם ,בעמ' .13
לעיל ה"ש .46
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Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ED.Kasper DL, 69
et al.,Eds, McGrow-Hill Companies. Volume 1: 1069-1060
)(2005
70
71
72

ראיון עם ד"ר קדם (נספח א') ,בתשובה לשאלה  ;3ראיון עם גב'
מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה .21
במ"ח  3032/99ברנס נ' מדינת ישראל פ"ד נו(,)2002( 354 )3
מאוזכר בדורון ותותרי-ג'ובראן ,להלן הערה .72
ישראל דורון ומנאל תותרי-ג'ובראן "לידתו והתפתחותו של
'ידיד בית משפט' הישראלי" עלי משפט ה .)2006( 83 ,65

׀ 69

משפט רפואי

"יעד ראשון במעלה של הוועד למלחמה באיידס
הינו הגנה על הציבור הרחב ,ובפרט על מאות
האלפים הרבים של צעירות וצעירים ,הנמצאים
בסכנה מוגברת להדבקות בנגיף עקב חוסר
73
מודעות מספקת".
בבקשתו לבית המשפט ,מציין הארגון כי בית המשפט
המחוזי הסתמך על דעות מוטעות ומיושנות שהיו
רלוונטיות בתחילת שנות ה ,90-וזמנן עבר .הוועד ביקש
לטעון כי מחלת האיידס איננה עוד מחלה סופנית
והפכה למחלה כרונית ,לפחות באותן מדינות בהן יש
נגישות לשירותים רפואיים ולטיפול תרופתי ובתוכן
ישראל .נשאלת השאלה ,כיצד תשרת קבלת דעה זאת
על ידי בית המשפט העליון את האינטרס החברתי
של מניעת הדבקות נוספות .לשם כך ראוי להזכיר את
הדברים שנאמרו לי במרפאת האיידס שבמרכז הרפואי
רמב"ם:
"ברגע שמחלה תהיה ככל המחלות ,אנשים לא
יצטרכו להתחבא בשום מקום ובשום דבר  -לא
בעבודה ,לא בבדיקות ,לא בנטילת תרופות ,לא
בתחום האישי ובשום תחום שנוגע לחייהם.
ברגע שזו תהיה עוד מחלה ,ניתן יהיה למנוע
ולא יהיה מפחיד לדבר עליה .יותר אנשים יבדקו
74
ויתגלו בזמן".
בפנייתו לבית המשפט העליון השתמש הוועד בהמחשה
המכונה "מעגל האימה" .מדובר בטיעון מעגלי הממחיש
את המשמעות הרחבה של קביעת הסטטוס הרפואי
והחברתי של נשאי  ,HIVבניגוד למצבם האמיתי ,תוך
הסתמכות על נתונים שגויים ,ישנים או מוטעים .כאשר
בית המשפט מצהיר כבר סמכא כי המחלה היא סופנית
וחשוכת מרפא ,ומדגיש כי מדובר בגזר דין מוות בסבל
וייסורים ,גובר בקרב הציבור החשש מפני המחלה .תופעת
הלוואי האופיינית היא הבעת ניכור מצד הציבור כלפי
החולים הקיימים .כחלק מהתגברות החרדה ,רבים מן
החולים פונים אל מנגנוני ההגנה הפסיכולוגיים ובוחרים
להמשיך באורח חייהם ,גם אם יש בו כשלעצמו סיכון ,תוך
שהם נמנעים מביצוע הבדיקה .כפי שהוסבר לעיל ,גילוי
מאוחר מהווה סכנה מוגברת להדבקת אנשים נוספים,
ומגביר את הסיכונים לנשא עצמו .בסופו של דבר עלולה

החרדה להעלות את שכיחות המחלה (להבדיל מנשאות)
וכפועל יוצא תגבר אימת הציבור מפני המחלה ,וחוזר
חלילה:
"...לרוב המחלות אין את הסטיגמה שאופפת
אותן וכל עוד לא יהיה שינוי חברתי ,אי אפשר
להגיד שזאת מחלה כמו כל מחלה אחרת .ההבדל
בין איידס למחלות אחרות הוא מהבחינה
75
החברתית".
המפתח למניעה הוא בשינוי גישת החברה .לאחרונה,
דחה בית המשפט העליון ,בראשות השופט אדמונד לוי,
את בקשת הוועד למלחמה באיידס להצטרף כ"ידיד
בית משפט" .בנימוקיו הסביר בית המשפט כי אין מקום
להצטרפות צדדים שאינם מעורבים בהליך של ערעור
פלילי .לדעתי ,קיים הגיון רב מבחינה פרוצדורלית
בהחלטה זו של בית המשפט ,אך מבחינה מהותית מדובר
בהחמצת הזדמנות לתיקון אותן האמירות המנוגדות
76
לדעה הרווחת בקרב מומחים שהובאו לעיל.
 .2חובת הגילוי
במהלך הדיונים המשפטיים בעניין סרפו ופלנסיה ,הוזכרה
לא אחת השאלה מהי חובת הגילוי המוטלת על נשא ,HIV
כשהוא מקיים יחסים מסוגים שונים עם זולתו .ההבחנה
המקובלת 77היא בין בן זוג מיני מזדמן ( )casual sexלבין
בן זוג קבוע ,והיא נגזרת מעיקרון המידתיות 78.אין ספק
בעניין החובה לנקוט באמצעי מניעה בעת קיום יחסים
שיש בהם סיכון להדבקה .בתחום הרפואה כבתחום
המשפט ,טרם נקבעה הלכה באשר ליחסי מין אוראליים.
79
ד"ר קדם וגב' מאור מהמרכז הרפואי רמב"ם סבורות,
כי קיום יחסי מין מזדמנים מחייב נקיטת אמצעי הגנה,
אך אין לחייב את גילוי המצב הרפואי .קיים חשש כי אלה
החוששים שנדבקו ,יימנעו מלכתחילה מפנייה לבדיקה
לגילוי הנגיף פן יבולע להם 80.הם יעדיפו את אי-הידיעה
על פני מצב בו יידרשו ליידע זרים על מצבם הרפואי.
דרישת יידוע גורפת כזאת ,משולה לתקנה שאין הציבור
יכול לעמוד בה ומשמעותה היא כפולה :פגיעה אנושה
75
76
77
78
79

73
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ע"פ סרפו ,לעיל הערה  ,9בעמ' .2
ראיון עם גב' מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה מס' .30

80

שם ,בתשובה לשאלה מס' .24
ע"פ  11699/05כריס בן אגימאן סרפו נ' מדינת ישראל (לא
פורסם ,ניתן ביום .)2.4.2008
זהר מור "אמת או חובה :האם ניתן להפקיע את זכותו של נשא
 HIVלסודיות רפואית" הרפואה .)2007( 204 ,200 )3(146
שם ,בעמ' .200
ראיון עם ד"ר קדם (נספח א') ,בתשובה לשאלה (32א); ראיון
עם גב' מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה .16
מור ,לעיל ה"ש  ,77בעמ' .203
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בזכות לסודיות רפואית של הנשא מחד ,ומכת מוות
לחיי המין שלו מאידך .במצב דברים זה ,הנזק הציבורי
עלול להיות חמור מאוד .לעניין חובת הגילוי בעת קיום
יחסי מין מזדמנים ,אין מקום לבצע השוואה לחובות
יידוע אחרות .חובת הגילוי בעניין זו טומנת בחובה
התנגשות בין שני מצבים קיצוניים :האחד – קיומו של
סוד אישי ,אשר גילויו עלול להביא לקשיים חברתיים או
משפחתיים ,השני – חובת גילויו לאדם זר ,בעת מפגש
אקראי ובלא כל מחויבות של אותו אדם כלפיו .לדעתי,
הפתרון המאזן היטב את הסיטואציה הנ"ל נעוץ בקיומה
של חובת שימוש באמצעי הגנה ,לצד זכות לשמירת
הסוד הרפואי .פתרון זה הוא מידתי ומאפשר להשיג את
המטרה הנדרשת של מניעת הדבקה ושמירה על בריאותו
של הצד הבריא ,תוך פגיעה מינימאלית בזכותו של הנשא
לפרטיות ולסודיות רפואית .בעיה שטרם נפתרה נעוצה
ב"תחום האפור" ,כאשר אין מדובר בקשר ארוך טווח ,אך
גם לא במפגש חד-פעמי .ד"ר קדם מעדיפה להמליץ על
ידוע ,אך מסרבת לדבר על חובה ,בעוד גב' מאור מאמינה
כי בשלב זה על הנשא לקחת החלטה – יידוע או סיום
הקשר.
ארגון הבריאות העולמי ( )WHOממליץ לעודד את
נשא  HIVכי יידע את השותפים בעצמו 81,אולם המלצה
זאת מתייחסת לקשרים ארוכי טווח בלבד .חובה זאת
הוכרה ומוסכמת בישראל כשהיא מסתמכת על פסק
הדין האמריקאי בעניין  82.Tarrasofהלשכה לאתיקה
של ההסתדרות הרפואית בישראל מכירה בחובה אתית
המטילה על הרופא לפעול כדי ליידע את בן/בת הזוג של
הנשא ,באופן מדורג 83.לצורך זה הוצע 84,כי ועדת אתיקה
תדון אם יש מקום לפגוע בסודיות הרפואית לצורך יידוע
בן/בת הזוג .הוועדה תוודא כי יישמר אינטרס שלום
הציבור ,תוך איזונו עם זכות הנשא לפרטיות .אולם,
ועדות אתיקה לא הוקמו בכל מוסדות הרפואה בישראל
כפי שנדרש בחוק 85.הרופא המטפל בישראל עומד בפני
בעיה קשה – חובתו לשמור על הסודיות הרפואית של
81

82
83
84
85

Guidance of encouraging benefical disclosure, ethical
partner counseling and appropriate use of HIV case
  reporting. UNAIDS ad WHO August, 2000) available at
data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/JC-ExecSumm_en.pdf

California 17

of

Tarrasof v. The Regents of the University
Cal. 3rd 425, 131 Cal. 14, 155 (1976).

כללי האתיקה הרפואית של הסתדרות רופאי ישראל.
סעיף  24לחוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-ס"ח .327
ערן דולב "על בריאות ,מידתיות ושמירת סודיות" הרפואה
.)2007( 191 ,146
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המטופל על ידו ולעומתה חובת הזהירות כלפי צדדים
שלישיים 86.שאלות משניות הן יחסי המטפל-מטופל
ושמו הטוב של הרופא בין מטופלים פוטנציאליים ,כמי
שמכבד את זכות הנשא לסודיות.
ַ .3א-סימטריה נורמטיבית
יצירת ציפייה בציבור כי במגע עם נשא או חולה איידס
יהיה האחרון אחראי להזהירם ,עלולה להוביל לתוצאות
87
בלתי יעילות .ציפייה זו מעלה את "פרדוקס היעילות"
שמשמעותו יצירת מערכת נורמות א-סימטרית .מערכת
זו עלולה להוביל להימנעות פרטים מלהגן על עצמם מפני
הנגיף ,בהנחה כי הצד השני אחראי כלפיהם על דיווח על
המחלה ומניעת הדבקתם .פגישה מזדמנת בין שני זרים
לצורך קיום יחסי מין ,יש בה תהליך של "מעין חוזה" בין
הצדדים .במערכת יחסים מסוג זה טמונים גם סיכונים
שכל אחד מהשניים נוטל על עצמו .מאחר והקשר הוא
בין שני בוגרים ,למה המסתכנים מרצון – הבוחרים
שלא להשתמש באמצעי הגנה – זוכים להגנת החוק?
קיימות שלוש קבוצות עיקריות הממיינות את התנהגות
88
הקורבן:
 .1צורות התנהגות של הקרבן הגורמות להחלשת מעצורי
הנאשם ,מקלות עליו את ביצוע העבירה ומחזקות את
רצונו לבצע את העבירה או יוצרות אצלו מניע לביצוע
העבירה.
 .2עבירות שבהגדרתן תוצאה ,אשר לצורך התהוותה
נדרשת התנהגות הקרבן בשילוב התנהגות הנאשם.
 .3התנהגות הקרבן לאחר שכבר הושלמה העבירה על
כל תוצאותיה.
נראה שמקרה בו מסכים אדם לקיים יחסי מין לא מוגנים
עם אדם שפגש זה עתה ,יכול להיכלל בקטגוריות  1ו.2-
הקורבן יצר הזדמנות לביצוע העבירה 89,יתכן שאף שידל
את בן/בת הזוג לקיים יחסים לא מוגנים 90,וייתכן אף
86

שאלה זאת נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון של מדינת
מסצ'וסטס –

87

אריאל אזרחי "נגיף האיידס – נקודת האיזון בין הזכות לפרטיות
וחובת הדיווח לצדדים שלישיים" המשפט ד .)1998( 102 ,101
דן ביין "קווים להשפעת התנהגות קורבן עבירה על מידת עונשו
של העבריין" משפטים .)1972( 262 4
שם ,בעמ' .269
שם ,בעמ' .283

88
89
90

LYN-ANN COOMBES, Administratrix of the Estate of Kevin
Coombes vs. ROLAND J. FLORIO. 450 Mass. 182; 877
N.E.2d 567; 2007 Mass. LEXIS 804 (Decided Dec. 10, 2007).
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משפט רפואי

ניתן לקבוע כי עצם הוויתור על אמצעי מניעה מצד בן
הזוג מהווה התרשלות ותרומה לתוצאה הסופית 91.מאחר
וא-סימטריה אינה מצב רצוי בענייננו ,עקב הציפיות
שהיא מעוררת והכשלים ההתנהגותיים ,נבקש לפתור
92
אותה באמצעות עיצוב התנהגות בשני המישורים.
הדרך הטובה ביותר היא ייחוס התרומה לאחריות לצד
שכנגד ,תוך חינוך מחדש לאחריות אישית של כל אחד
מהצדדים .יודגש ,כי אין הדבר רלוונטי ביחס להדבקה
תוך אינוס ,הדבקת מי שאינו כשיר להחלטה או מערכת
יחסים ארוכה המושתתת על אמון בין הצדדים .במקרים
של אינוס או קיום יחסים עם מי שאינו כשיר להחלטה,
ברור כי אין הסכמה מדעת למעשה כולו ולכן לא ניתן
לומר כי אדם נטל על עצמו את מכלול הסיכונים הנובעים
מההחלטה על יחסי המין המזדמנים.
 .4ההיבט הפסיכולוגי
בפסק דין סרפו ניתן להבחין בהתעלמות שיטתית
ומוחלטת של הנאשם מן האפשרות כי הוא נושא את
הנגיף ,עד לשנת  2001בה אובחן לראשונה .השופטת
חוזרת ומציינת כי סרפו בחר להתעלם מן הרמזים
הסביבתיים ,שאמורים היו להביא למודעותו כי הוא
נושא את הנגיף .בית המשפט לא נגע בהיבט הפסיכולוגי
בקובעו ,כי סרפו ידע על מצב בריאותו גם טרם אובחן
רשמית .יתרה מכך ,רמז נוסף על מצבו הנפשי של הנאשם
ניתן למצוא במעשיו לאחר שמחלתו אובחנה – סרפו לא
התמיד בטיפול התרופתי ,מחדל שסיכן באופן משמעותי
את חייו ואת אפקטיביות הטיפול .בהמשך ,כאשר
הוחלט כי סרפו אשם ,הוא ביקש מבית המשפט לגרשו
מישראל ,למרות שרמת הטיפול הרפואי בכלא גבוהה
מאד ,בעוד שחזרתו למולדתו משמעותה מוות מאיידס.
לדעתי ,סרפו מראה במעשיו אלה כי הוא אינו מודע כלל
לסיכונים שבנשיאת הנגיף ולמשמעות מצבו הרפואי.
בעיניי אין זה תמוה כלל ,שכן כאשר אדם מגלה כי
הוא נשא  ,HIVהקונטקסט החברתי הנוכחי מגביר את
חששותיו וחרדותיו מפני הצפוי לבוא .תופעת הכחשת
93
המחלה נצפתה אצל מטופלים מתוך חרדה לעתידם.
קיימים מטופלים ,אשר איש אינו יודע על היותם נשאי
הנגיף והתמודדותם היא בבדידות 94.חשוב להדגיש כי
91
92
93
94
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שם ,בעמ' .284
אזרחי ,לעיל ה"ש  ,87בעמ' .104
ראיון עם גב' מאור (נספח ב') ,בתשובה לשאלה מס' .11
שם ,בתשובה לשאלה מס' .5

גילו של הנשא הממוצע בעת הגילוי הוא בין  18ל24-
95
שנים.
לצורך הבנת ההיבט הפסיכולוגי הסובייקטיבי
והאובייקטיבי יצרתי קשר עם פלוני ,פסיכולוג ונשא
 HIVבעצמו 96.פלוני חזר והדגיש פעמים רבות את הנזק
החברתי והאישי שנגרם לנשאים עקב יצירת "מיתוס"
בכל הקשור לנגיף .לטענתו יש בהאדרה ובהפרזה
בחומרת הנגיף ,כדי לשבש את התהליך החברתי
שמטרתו מניעה .למעשה ,הסטיגמה החברתית גוברת
על המציאות ויש מי שנושא בגופו את הנגיף ,כיוון שנהג
באופן בלתי זהיר ,אך אינו מסוגל להביא את האפשרות
אל תודעתו .הסיבות הן רבות ,לעיתים תהא זו העובדה
שאדם אינו הומוסקסואל ,כפי שנוהגים הבריות לחשוב
בהקשר של נשאות  ,HIVופעמים אחרות יהיה זה משקל
גופו שאינו עולה בקנה אחד עם תדמיתם הרזה של נשאי
 .HIVכל אלה ,לצד הסברה מינימאלית ובשילוב עם
בורות ,מהווים סכנה לציבור שיש צורך להתמודד עימה.
פלוני ,הפסיכולוג ,ציין שהגיע למסקנה 97כי הסוד טמון
בהסברה ובהדרכה ,בדיוק כמו בחינוך לנהיגה נכונה
במסגרת המלחמה בתאונות הדרכים .אין מקום ,לדבריו,
להטיל אחריות על צד אחד ולצפות לעצירת התפשטות
הנגיף .הפעילות צריכה להיות הגנתית ,והיא חייבת
להטמיע בצעירים ,שהמחלה פוגעת בעיקר בהם ,את
אחריותם האישית ,בכל מגע מיני בלתי מוגן 98.כאמור,
אין בדברים אלה כדי להצדיק את מעשיו של סרפו ואין
בהם כדי לטעון כי לא היה מודע כלל למצבו הרפואי.
דברים אלה מטרתם להצביע על שיקולים נוספים
הראויים להישקל בבית המשפט בבואו לקבוע ,כי אדם
ידע על נשאותו בטרם ביצע בדיקה תקנית לגילוי הנגיף
בדמו .ההסתמכות על ראיות נסיבתיות ,בנוגע להדבקת
הקורבן משנת  1998אינה עולה ,לדעתי ,בקנה אחד עם
דרישת היסוד הנפשי של זדון.

95
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97
98

משרד הבריאות – נתונים אפידמיולוגים של מחלת האיידס
בישראל (:)2005
&www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=29&catId=64
PageId=347
ראיון עם פלוני  -פסיכולוג ונשא ( )1.09.2007( HIVנספח ג').

הנספח אינו מצורף לחיבור זה .המבקשים לקבל את מלוא
הראיון יפעלו לפי ההנחיות שבה"ש .15
שם ,בתשובה לשאלות מס'  12ו.24-

Condoms, Not Serosorting Explain Stable HIV Incidence in
)Lower Risk' Amsterdan Gay Men. Available at (2007
www.aidsmap.com/en/news/5E3EABAE-DF2F-4221-88B3
5C144E79A974.asp
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ה .מבט על העולם – משפט משווה
בשנת  ,2002הוציא ארגון ה UNAIDS -של האו"ם
הנחיות לחקיקה בנושאי  99 .HIVבבסיס ההצעה
עומד עיקרון הוצאת רוב הטיפול בהפצת הנגיף
מהדין הפלילי ,והעברתו למישור בריאות הציבור.
היישום המוצע הוא באמצעות חלוקה בין הדבקה
בפועל (  )actual transmissionלהדבקה תיאורטית
(  .)exposure to transmissionהמטרה המוצהרת של
הארגון היא הוצאת הנושא ממעגל האימה ,תוך עידוד
הציבור לבדיקה ולזהירות .ההנחה הבסיסית היא שהדין
הפלילי אינו הולם את המטרות המרכזיות של תוכנית
המניעה.
 .1ארה"ב
בשנת  ,1998נחקקו ב 29-ממדינות ארה"ב חוקים
האוסרים על נשאי  HIVלבצע פעולות "מסוכנות" והן:
יריקה ,שריטה ,נשיכה ,יחסי מין לא מוגנים ושימוש
משותף במזרקים לצורך הזרקת סמים 100.למעשה ,פרט
לשתי הפעולות האחרונות ,מדובר באיסורים שכיום
ברור שהם משוללי יסוד מדעי-רפואי .התברר גם כי
באשר לסיכון שבנשיכה ,נבדק בארה"ב מצב בריאותם
של שוטרים אשר ננשכו על ידי עצורים נשאי .HIV
התברר כי איש מאלה לא נדבק 101.הדבקה בנגיף ה-
 HIVנחשבת בארה"ב לעבירה שעונשה הוא כשל רצח.
תפיסה זאת קשורה כנראה למצב בריאותם הקשה של
נשאי  HIVהן מבחינה מספרית והן מהיבט מימדי מחלת
ה AIDS-בארה"ב .לדעתי ,החקיקה משפיעה ישירות על
דעת הקהל האמריקאי .בסקר שנעשה בארה"ב בשנת
 ,2006נמצא כי  26%מהציבור האמריקאי מאמינים
שניתן להידבק בנגיף באמצעות נשיקה 102.בעיניי נראה
כי החקיקה היא זו שהשפיעה על דעת הקהל ולא להיפך.
עם זאת ,גם אם נמצא כי דעת הקהל היא שהשפיעה על
החקיקה ,אין הדבר ראוי שכן דעת הקהל אינה מבוססת
מחקרים ,ומקורה העיקרי בשמועות .גם בנושאי תיירות
99

100

Criminal Law, Public Health and HIV Transmition: A Policy
Paper, UNAIDS (June, 2002) Available at:
http://data.unaids.org/publications/IRC-pub02/JC733CriminalLaw_en.pdf
Leslie E. Wolf & Richard Veniza Crime and Punishment: Is
?There A Role For Criminal Law In Hiv Prevention Policy
)Whittier Law Review Vol. 25 821, 852 (2004

 101ראיון עם ד"ר קדם (נספח א') בתשובה לשאלה מס' .17

Henry J. Kaiser Family Foundation Survey of Americans on   102
HIV/AIDS (2006).
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נחשבת ארה"ב לאחת המדינות המחמירות עם נשאי
 .HIVצו נשיאותי שהוצא על ידי הנשיא רייגן בשנת
 1989אסר על כניסת נשאי  HIVלגבולות המדינה והתיר
לפקיד הבריאות בנמל התעופה לכפות על מי שחשוד
103
כנשא בדיקת לגילוי נוגדנים ל HIV-בו במקום.
משנמצא כי אדם אכן נשא ,הוא מגורש חזרה לארץ
מוצאו .חוקים דומים קיימים כיום רק בשתי מדינות,
בערב הסעודית ובסינגפור .לאחרונה פורסם 104,כי
בעקבות לחץ אירופי ,שוקל הנשיא בוש לבטל את הצו,
אך הדבר טרם התרחש.
מאחר ובארה"ב אין ביטוח בריאות כללי ,אחוז הנשאים
שאינם נמצאים בטיפול ובקרה עומד על ,42%-59%
בהתאם לסטטיסטיקה שפורסמה בשנת  2007על ידי
קרן קייזר האמריקאית 105.התמותה מאיידס בארה"ב
היא מהגבוהות בעולם המערבי .על פי נתוני ה CIA-משנת
 ,2005שיעור התמותה מאיידס בארה"ב נמצא ברמה
שבין צ'אד ובין סווזילנד 106.במחקר שפורסם לאחרונה
נמצא כי כ 70%-מההדבקות החדשות ב HIV-בארה"ב
באו כתוצאה ממגע עם נשאי  HIVשטרם אובחנו וכלל
אינם יודעים על היותם נשאים .הנתונים הרשמיים לעניין
107
תפוצת המחלה בארה"ב הם מדהימים ומזעזעים:
·

 1מכל  300אמריקאים הוא נשא ,HIV

·

 1מכל  50אפרו-אמריקאים הוא נשא .HIV
אפרו-אמריקאים מהווים  12.5%מהאוכלוסייה
האמריקאית .ברם ,אוכלוסייה זו מהווה כ50%-
מנשאי ה HIV-וכ 50%-ממקרי האיידס במדינה.
כאמור ,האופי הקטלני של מחלת האיידס יכול
להימנע על ידי טיפול תרופתי .נתונים אלה מצביעים
על חוסר טיפול נאות לנשאים.

אמנם ,לא ניתן להוכיח קשר ישיר בין התנהגות הרשויות
בארה"ב לבין התפשטות הנגיף במדינה .עם זאת,
לדעתי עולה מהנתונים אפשרות לסברה כי השימוש
בכלי הפלילי וכן יצירת פחד בציבור מהמחלה גורמים
להגברת ההדבקות ולהקטנת כמות הנבדקים .כל אלה,
103

)Immigration and Nationality Act, Section 212(a)(1)(A)(i
www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061201-2.html 104
Henry J. Kaiser Family Foundation HIV in US Factsheet 105
(2007), available at www.kff.org/hivaids/us.cfm
106
CIA World Factbook, Available at:
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2157rank.html
HIV/AIDS Surveillance Report, Vol17, Revised Edition ,CDC 107
(June, 2007).
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בלי להתעלם מהמחסור בביטוח בריאות ממלכתי אשר
מכסה גם הדבקות בדיעבד .בנוסף ,המקרה של ארה"ב
ומצבה של הקהילה האפרו-אמריקאית ,מבסס את
ההנחה שקיים קשר בין סטטוס חברתי לסיכויי תמותה
מאיידס והוא הדוק במיוחד.
 .2קנדה – שינוי של 1800
בשנת  1995הועלתה בקנדה הצעת חוק שביקשה לאסור
108
על נשאי  HIVלקיים יחסי מין:
Under the proposed amendment, an
"infecting act" was defined to include:
;• sexual intercourse
• any physical contact that may
transmit the body fluid of one
;person to another's bloodstream

•

• donation of blood or any body
;substance
• using a thing and subsequently
permitting another to use it in
such a way that HIV might be
transmitted to another; and
• any act that the accused knew was
capable of transmitting HIV.

הצעת חוק זאת של חבר הפרלמנט גרי ברטקרוז הייתה
ביטוי של גישה קיצונית וחסרת פשרות .ההצעה הועלתה
להצבעה בתאריך ה 25-לאוקטובר  ,1995ומשנדחתה
לא הועלתה מחדש עד עצם היום הזה .מאז אותה הצעה
התחולל שינוי בתפיסה הקנדית ,הן ברמה הפדרלית והן
בפרובינציות שונות ,והועלו הצעות חוק שביקשו להגן על
זכויות נשאי  .HIVנכון לשנת  ,2007עוסק הדין הפלילי
רק בהדבקות שנעשו בזדון על ידי מי שאובחנו כנשאי
 109.HIVלמעשה ,אימצה קנדה את המלצות ארגון ה-
 UNAIDSבמלואן.
 .3אירופה – בין מזרח למערב
אירופה נחלקת בין מדינות שאימצו את המלצות ארגון
ה ,UNAIDS-לבין אלו הפועלות על פי הגישה הנהוגה
Canadian HIV/AIDS Legal Network Criminal Law and HIV/ 108
AIDS (2007) Available at:
www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadfile.
php?ref=30
R v Cuerrier, n 91; and DPP v F (County Court of Victoria – 1998). 109
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בישראל 110.אותן מדינות במערב אירופה שהחילו את
המשפט הפלילי על הדבקה ב ,HIV-עשו כן רק במקרים
של הדבקה בפועל ובמזיד .על אלה נמנות בריטניה,
פינלנד ,פורטוגל ואירלנד 111.הטיפול במי שניסה להדביק
אך לא עשה כן בפועל ()exposure to transmission
וכן הטיפול במי שלא ידע שהוא נשא הועבר למסגרת
אזרחית-טיפולית .השליטה בהפצת הנגיף ובמצב
הבריאות של הנשאים במדינות אלה משתפר והולך.
כידוע ,בדיקה לנגיף היא שלב קריטי במניעת הדבקות
עתידיות .חלק גדול ממדינות מזרח אירופה שהחילו את
הדין הפלילי על הדבקה ב ,HIV-עשו כן גם במקרה של
הדבקה בפועל ובזדון וגם במקרים של העמדה בסיכון
112
(חשיפה לאפשרות הדבקה) אך בלא הדבקה בפועל.
על אלה נמנות רוסיה ,ג'ורג'יה ,ארמניה ,אוקראינה,
סלובקיה ופולין .במדינות אלה נצפתה תפוצה גבוהה
של הנגיף והיענות נמוכה של אזרחים להיבדק.
ו .סיכום
מדינת ישראל לא חוותה את מגיפת האיידס ,כפי שחוו
רבות ממדינות אירופה וארה"ב ,בשנות ה 80-ועד
אמצע שנות ה 90-של המאה הקודמת .נראה שהחוויה
הטראומתית החסרה פגעה בדרכי ההתמודדות שלנו
כחברה עם תופעה חברתית ,בריאותית ומשפטית חריגה
כל כך .המלחמה בהתפשטות נגיף האיידס אינה מלחמה
משפטית ,אלא מלחמה חינוכית מהמעלה הראשונה.
המערכת המשפטית בישראל ממלאת בעל כורחה חלל
ריק ,שהותירו מערכות הבריאות והחינוך .במקום לימוד
על דרכי מניעה ,והסברה רחבת היקף בקרב אוכלוסיות
בסיכון (שהן ברובן המכריע אוכלוסיות צעירות),
פועלת המדינה באפיק הפלילי .בחלק העוסק באינטרס
החברתי המחשתי כיצד הכלי הפלילי ,לא רק שאינו עוזר,
אלא אף מחמיר את הבעיה .בחיבור זה ביקשתי להעלות
את הכשלים שמעורר סעיף  218לחוק העונשין ככלי
במלחמה בנגיף ה .HIV-בהמשך ,הראיתי כיצד הצהרותיו
של בית המשפט ,העומדות בניגוד לדעה הרפואית
השלטת ,נקלטו במהירות על ידי חבר הכנסת גלעד ארדן
בהצעתו לתיקון החוק .דעת האו"ם משנת  ,2002וכן זו
המעודכנת משנת  ,2007מוכיחות באופן שאינו משתמע
110
111

112

unaids reference group

,

criminalization of hiv transmission

on hiv and human rights (2007).
    GNP+ Criminalization of HIV Transmission in Europe,
Available At:
       http://www.gnpplus.net/criminalisation/results1.shtml
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מסוכנותו של נשא  HIVבישראל לאור סעיף  218לחוק העונשין

לשתי פנים :הכלי הפלילי מגביר את הסכנות ומצמצם
את המניעה .הכלי הפלילי יוצר א-סימטריה נורמטיבית,
מקום בו קל היה ליצור מצב סימטרי .כאשר שני הצדדים
אחראים למעשיהם ,תושג מניעה אף בשעה שצד אחד
כשל בהחלטתו .מצב א-סימטרי זה יוצר פרדוקס :אדם
יאמין כי אם הפרטנר המיני שלו אינו מדווח כי הוא נשא
 ,HIVכנדרש בחוק ,ניתן לקיים עימו יחסי מין לא מוגנים
בלא חשש.
לסיום ,אבקש לציין שני כשלים-מניעתיים אשר אזכורם
חשוב ,אך קצרה היריעה מלהכילם במסגרת רשימה זו.
אמנם ,השימוש בכלי הפלילי אינו אפקטיבי כלפי רוב
המדביקים – מי שאינם יודעים כי הם נשאים כלל .עם
זאת ,אין ספק ששימוש בכלי זה ,בכל הנוגע למדביקים
סדרתיים בזדון ,יכול בהחלט להיות מועיל .הצוות
הרפואי של בית החולים רמב"ם ,העלה פעמים רבות
בפניי את הטענה שאין לו לרופא כלי יעיל ,באופן מוכח,
למנוע הדבקות מצד מי שידוע או חשוד כמדביק סדרתי
בזדון – זהו הכשל הראשון .הכלי היחיד העומד לרשות
הרופא הוא פניה אל ועדת האתיקה ,כנדרש בחוק זכויות
החולה 113.אולם ,כאמור ,ועדה מסוג זה לא הוקמה
כנדרש בכל בתי החולים ,אלא רק בחלקם 114.פרט לכך,
ההליך הקיים כיום הוא איטי ובלתי יעיל והצוות הרפואי
נתקל במבוי סתום .נראה שהענקת סמכות לרופא היא
כורח המציאות ,אם במניעת הדבקות מודעות עסקינן.
כשל נוסף הוא זה הקשור לסטאטוס החברתי של נשאי
113
114

סעיף  21לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו.1996-
דולב ,לעיל ה"ש  ,85בעמ' .191

 ,HIVאשר מהווה מכשול בדרך לבדיקה וולונטרית
של מי שחושד כי הוא נשא בעצמו .אם ברצוננו לעודד
אנשים להיבדק ,עלינו לוודא כי לא יפגעו זכויותיהם
בעקבות הגילוי .בשנת  2005פורסם סקר של המכללה
לישראל ,בקרב רופאי שיניים 53% 115.מהרופאים אמרו
כי הם מסרבים לטפל במטופלים שהם נשאי  .HIVבשנת
 2006פורסם סקר דומה מטעם הוועד למלחמה באיידס,
אשר העלה כי  65%מרופאי השיניים סירבו לטפל בנשאי
 116.HIVמאחר ואין לנפגעים דרך להתלונן על הפגיעה
בזכויותיהם באופן שלא יחשוף את סודם הרפואי,
בוחרים רבים שלא ליידע את הרופא ובכך מסכנים אותו
ואת המטופלים הבאים אחריהם .מחקר שנערך בקנדה
מצא כי  50%מנשאי ה HIV-לא משתפים את הרופא
בנשאותם 117.בלא הגנה על זכויותיהם ,לא ניתן לעודד
אנשים להיבדק ובוודאי שלא לעודדם לדווח לרופא
בטרם הטיפול .קיים צורך במנגנון ,אשר יאפשר למי
שנפגע להתלונן על אפליה באופן דיסקרטי .עם הקטנת
החשש מפני אפליה והרחקה ,יוסר החשש מפני בדיקה
ועמו אחד המכשולים המרכזיים העומדים בפניה של
מערכת המניעה.

115

פרוטוקול ישיבת של ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות,
הכנסת ה.)29.6.2005( 3 ,16-
"אני לא מטפל באנשים כאלה" (מתוך אתר הוועד למלחמה
באיידס :)2006 -

117

פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת,
לעיל ה"ש  ,115בעמ' .4

116

aidsisrael.org.il/zope/home/news_dental_clinic

הערות למאמר :אברהם סהר
חיבור זה עניינו בפער שבין תפיסות מיושנות המושרשות בציבור ,ובבית המשפט בכלל זה ,לבין עובדות שבמדע וברפואה
המתחדשות והולכות ,ובהשפעת אי-התאמה זאת על עצם השימוש בסעיף  218לחוק העונשין ותוצאות שימוש זה .אם תרצו,
עולה בעבודה זאת ,מכיוון מעט שונה ,הבעייתיות של סוגית ההוכחה של עניין שבמדע (ברפואה) בבית המשפט .הפעם עולה
הסוגיה בשל (אי?)-הבנת בית המשפט את מהות מחלת ה AIDS-ואת מידת מסוכנותו של נשא הווירוס ,כפי שהשתקפה
בפסק הדין מדינת ישראל נ' כריס סרפו ,שנאשם ב"עשיית מעשה העלול להפיץ מחלה" ,על פי סעיף  218לחוק העונשין
התשל"ז .1977-תפיסה זאת של בית המשפט התבטאה בגזר הדין ובאמירות קשות בהכרעת הדין ,כאשר שוב אין היא
תואמת את המציאות המדעית-רפואית של השנים האחרונות .מצבו של נשא האיידס נשתנה לטובה כתוצאה מההתקדמות
המדעית בהבנת התהליך ,בטיפול ובריסון המחלה ,אשר בעת גילויה לפני כ 30-שנה הייתה אכן מחלה אכזרית וקטלנית.
הנדבק בווירוס חדל מלהיות אדם הצפוי למוות קרוב ומלווה בייסורים קשים .הנדבק בווירוס הוא כיום נשא של מחלה
כרונית ,המחייבת טיפול מתמיד ,שאינו תמיד נוח ,אשר נתון בקשיים לא מעטים ,אך יש לחיי הנשא תוחלת ,והתוחלת היא
אף לחיים עם איכות .בהצגת פן מדעי-רפואי זה של הדיון עשה המחבר עבודה קפדנית ומדויקת ,בעיקר בהתחשב ברקע
הבלתי-רפואי שלו.
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לאור נתונים אלה קשה להבין את חוסר ההתייחסות של בית המשפט להצגת העובדות המדעיות-רפואיות של העת הנוכחית,
שהיו רלבנטיות ביחס לכל התקופה בה נעשו המעשים שיוחסו לנאשם ,אשר עליהם כשלעצמם אין מחלוקת .גם עובדות
מדעיות מעודכנות שהוצגו אפילו על ידי הרופאים המומחים מצד התביעה לא זכו להתייחסות בית המשפט .האם בית המשפט
התעלם מאלה? או שמא ההגנה לא השכילה להציג את ההיבטים הרפואיים בצורה נאותה על ידי הבאת מומחים משלה ,ואף
לא ניצלה במידה מספקת את עדויות מומחי התביעה? תיק"ו.
לעבודה גם פן משפטי "טהור" .הפן המשפטי הוא החשוב בעבודה זאת – גדר אחריותו של הנשא כלפי אלה עמם הוא
בא במגע ,אשר עלול ,לפחות תיאורטית ,להוות סיכון להדבקה .ואמרת "עמם הוא בא במגע ולא נקטתי בלשון "שותפים
למגע" – שבמונח האחרון טמונה משמעות של מסוימות וגמירות הדעת ,ואילו "הבאים עמו במגע" הם אקראיים.
הסיבה לכך היא כי המחבר מבדיל בין שותפים ליחסי קבע ,לבין כאלה שהמגע ביניהם מזדמן .את הראשונים אמור
הנשא להזהיר ואילו כלפי בת/בן הזוג המזדמן/ת הוא פטור מאזהרה ,בין היתר או בעיקר בגלל הסיכון המועט להדבקה,
ובשל הפחתת הסיכון במחלה עצמה .טענה זאת קשה לקבל ,ואני סבור כי היפוכה מתקבל יותר על דעתי .ראשית ,גם
שותפות ממושכת תחילתה במגע אחד .וחשוב יותר – שותף ותיק ,נאמנה עליו כי הוא מודע לנשאות חברו/תו.
דווקא זה האקראי-המזדמן אינו יכול לדעת ,והוא מתבקש ומגיע להסכמה למגע מבלי-דעת .ואין נפקות לגודל
118
הסטטיסטי של הסיכון ,ודווקא לפני עיני בן/בת הזוג האקראי חובה להציג את שלט האזהרה של שלמה ועקנין.
המחבר מעלה נקודה משפטית נוספת ,והיא מידתיות העונש שהוטל במקרה זה – מאסר של  25שנה בגין הדבקת שלוש
בנות זוג במחלת האיידס ,באמצעות מגע מיני .עונש זה הוא אכן כבד מאד ,ונראה כי המניע לו הייתה הקביעה בהכרעת הדין
שהמעשים – ההדבקה – נעשו במזיד .עם זאת ,הביקורת של המחבר אינה נטולת בסיס .זה לא מכבר דן בית המשפט המחוזי
בבאר שבע בעניינו של רופא מרדים ,אשר באמצעות מזרקים שהיו מזוהמים בדמו ,הדביק בווירוס קטלני – וירוס דלקת
הכבד ,שאין לו מרפא ואף לא תרופה מקלה –  25חולים שהיו נתונים לטיפולו .גם במקרה זה נקבע כי הנאשם הדביק במזיד
את אלה שהובאו אליו לטיפול .על כל מצבור פשעים חמורים אלה ,שנוספו עליהם עבירות כבדות נוספות ,נדון אותו רופא
ל 12-שנות מאסר בפועל 119.קשה להימנע מלהשוות בין המקרים ,וקשה להבין את ההבדלים בין המעשים לבין הכרעות הדין
ובעיקר ביניהם לבין גזרי הדין בשני מקרים אלה.
לסיכום אומר כי שמחתי לזכות לקרוא עבודת ביכורים זאת ,פרי כישרונו של סטודנט למשפטים ,בה הושקע מאמץ רב ,החל
מאיסוף קפדני וממוקד של חומר ,הן רפואי והן משפטי ,ועד לכתיבתו ,עריכתו והבאתו לתוצאה שהיא דבר דבור על אופניו.

118
119
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ע"א  145/80שלמה ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש ,פ"ד לז (.113 )1
ת"פ ( 8225/03מחוזי ,ב"ש) מדינת ישראל נ' ד"ר סרגיי פונטוס( ,הכרעת הדין ניתנה ביום  ,)10.07.2007ת"פ ( 8225/03מחוזי,
ב"ש) מדינת ישראל נ' ד"ר סרגיי פונטוס( ,גזר הדין ניתן ביום  .)28.02.2008שתי ההחלטות טרם פורסמו .וכך אמר כב' השופט נ.
זלוצובר בגזר הדין:
"בהכרעת הדין מיום  ,10.07.2007הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות ,ב 25-עבירות של חבלה חמורה ,עבירת הפצת
מחלה במזיד ,גניבה בידי עובד ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,מעשה פזיזות ורשלנות ,הדחה בחקירה והפרת הוראה
חוקית  -עבירות בניגוד לסעיפים  218 ,333סיפא )7(338 ,425 ,391 ,ו(245 ,)9(-ב) ו 287-לחוק העונשין ,התשל"ז,1977-
וכן החזקה ושימוש בסם לצריכה עצמית  -עבירה בניגוד לסעיף (7ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
תשל"ג( ".1973-ההדגשות אינן במקור – א.ס).
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חובת זהירות של הצוות הרפואי בעידן הטכנולוגיה

חובת זהירות של הצוות הרפואי בעידן הטכנולוגיה

***

שולה אוחנה* ואילנה בר-אל

**

תקציר
טכנולוגיות רפואיות מהוות זרז מרכזי במהפכה העוברת על עולם הרפואה המודרני.
המונח "טכנולוגיות רפואיות" כולל את "כל האמצעים העומדים לרשות מדע הרפואה כגון תרופות ,מכשירים רפואיים
וציוד רפואי".
לאור שינויים שחלו במערכת הבריאות ,המשפט ,עולם צרכני שירותי הבריאות והפיתוח המואץ של טכנולוגיות רפואיות,
נוצרים סיכונים המחייבים הגברת ההתייחסות לאמצעי זהירות.
במאמר זה ,נדון בחובת הזהירות המוטלת על הצוות הרפואי וההשלכות של אי קיום חובה זאת ,שכן לא ניתן לתאר כיום
יחידה בשירותי הבריאות שאינה משתמשת לפחות באמצעי ניטור ,אמצעי הנשמה ,סופרי טיפות ועוד.
*

עו"ד,

 - LL.M ,BA ,RNרכזת תחום ניהול סיכונים ,הנהלת הסיעוד -מרכז רפואי קפלן .דוא"לshula_o@zahav.net.il :

**

עו"ד ,BA ,קלינאית תקשורת.

***

המאמר הוא תמצית הרצאה שניתנה בכנס המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה ,שנערך בקיבוץ שפיים ביום
. 1.11.2007

בשנים האחרונות נהנית מערכת הבריאות ,על כל
רבדיה ,מן השינויים המתחוללים בתחום הטכנולוגיה.
ההתפתחות המהירה של המדע והטכנולוגיה ,על כל
ענפיהם ,מטביעה את חותמה על תפקודו ותפעולו של

עולם הרפואה ההולך ומשתנה.
טכנולוגיות רפואיות ,מהוות זרז מרכזי במהפכה העוברת
על עולם הרפואה המודרני .כך ,טכנולוגיות דימות חדשות
למיניהן הפכו את גוף האדם לספר אנטומיה פתוח ,וציוד
מגוון לכירורגיה זעיר פולשנית (Minimally Invasive

 ,)Surgery = MISהפכו אזורים רבים בגופנו לנגישים.
המונח "טכנולוגיות רפואיות" כולל את "כל האמצעים
העומדים לרשות מדע הרפואה כגון :תרופות ,מכשירים
רפואיים ,ציוד רפואי ,פרוצדורות רפואיות ,אבחוניות
וטיפוליות וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן השירות

הרפואי".




2006.

andy kessler, the end of medicine, collins publishers

פרופ' יונה תדיר" ,טכנולוגיות רפואיות",ערוץ החדשות
הרפואיות של ישראל.24.6.2007 , WWW.E-MED.CO.IL ,
(ph.d.,

donald l. patrick

&

)m.p.h.

(m.d.,

richard a. deyo
m.s.p).

תקווה או תעתוע ,11 ,מהדורה ראשונה ( ,עריכה מדעית פרופ'
א .אבירם ( ,)D.Mתרגום :ליאת פלן -לברטובסקי) ,הוצאת
פוקוס.2007 ,
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המציאות בה פועלת ומתנהלת מערכת הבריאות משתנה
בקצב מהיר ,כשהעשורים האחרונים מאופיינים באירועים
והתפתחויות שהשפיעו על התנהלות המערכת .למרות
התמורות והשינויים טכנולוגיים המהירים המתחוללים
בתקופתנו ,ההתייחסות המשפטית לנושא זה היא
מעטה.
השינויים המשמעותיים שחלו במערכת הבריאות,
המשפט ועולם צרכני שירותי הבריאות:
· זמינות מידע גבוהה למטופל (אינטרנט).
· עיגון בחקיקה של זכויות המטופל (חוק זכויות
החולה ,התשנ"ו ,1996-חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד 1994-וחוק הטיפול בחולי נפש ,התשנ"א-
.)1991
· רמת ציפיות גבוהה של המטופל .
· שינויים בתפיסת מקצועות הרפואה ,הן של מקבלי
השירות הרפואי והן של נותני השירות.
· תקשורת חודרנית.
כתוצאה משינויים אלה ומהפיתוח המואץ של טכנולוגיות
רפואיות ,שירותי הבריאות נעשים מורכבים יותר משהיו
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בעבר ונוצרים סיכונים המחייבים הגברת ההתייחסות
לאמצעי זהירות.
במאמר זה ,נדון בחובת הזהירות המוטלת על הצוות
הרפואי ,ובהשלכות של אי-קיום חובה זאת .שכן ,לא
ניתן לתאר היום יחידה בשירותי הבריאות שאינה
משתמשת באמצעי ניטור ,אמצעי הנשמה ,סופרי טיפות
וכיו"ב .בשל הפיכת הרפואה למורכבת ומבוססת על
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ,מוטלת על הצוות הרפואי
החובה לא רק להכיר כי אם ללמוד לעומק ולהבין את רזי
השימוש בציוד ,לרבות מגבלותיו ,כדי לשמור על בטיחות
המטופל.
המכשור הרפואי הפך להיות זמין ,ושילובו במערכות
הטיפול השונות הופך כמובן מאליו ,לעיתים מסתמך
עליו הצוות הרפואי באופן מלא ואף ללא הקפדה על
הליכי בקרה יזומים על תקינותם ותפעולם .העצמת
הטכנולוגיה עלולה ליצור תבנית של "עבודה שגרתית"
השולטת בתהליך הטיפול .במקרים לא מעטים,
"התנהלות שגרתית" כזאת ,תוך הסתמכות מוחלטת
על המכשיר ,הופכת לאוטומטית ובכך טמון סיכון גבוה
מאד למטופל.
כך למשל ,בתאונת דרכים ,במהלכה נפצע המנוח והועבר
לבית החולים ,בשל מצבו הונשם והועבר לבדיקת הC.T-
לצורך אבחון פגיעתו.
במהלך הבדיקה ,היה הפצוע מחובר למכשיר "פרוטוקול"
(מכשיר הנשמה נייד) ,אשר התברר שלא היה תקין.
הפצוע חובר על ידי הרופא למקור חמצן שבקיר ,מבלי
שהרופא בדק קודם לחיבור שאכן קיימת זרימת חמצן
תקינה בקיר .מצב החולה התדרדר ,ריכוז החמצן בדם
ירד ל 80-70%-והוחל בביצוע הנשמה באמצעות אמבו
(מפוח הנשמה ידני) ,פעולה שהעלתה את ריכוז החמצן
בדם ,חזר הרופא וחיבר את החולה לאותו מקור חמצן
שבקיר ,ללא בדיקה נוספת.
הרופאים המשיכו בטומוגרפיה ,שנמשכה רגעים ספורים,
אך עם סיומה ,כשחזרו לטפל במנוח ,התברר שלבו אינו
פועם .הוחל בפעולות החייאה ,המנוח הועבר לחדר ניתוח
לצורך פתיחת בית החזה ועיסוי לב .לבו חזר לפעום ,אך

נותר עם נזק מוחי ובמהלך אשפוזו בטיפול נמרץ נפטר.


Patient’s Interest 'New York,



ת"פ (פתח תקווה)  2713/05מדינת ישראל נ' שמעונוב מרדכי
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the

M. Mailick, H. Rehr, In
1981.

במקרה דנן ,ההסתמכות על הטכנולוגיה (מכשיר
ההנשמה) ללא בדיקת תקינות מקור החמצן עלולה לסכן
חיי אדם.
במקרה אחר ,בעת ביצוע החייאה במנוח ,הבחין אחד
הרופאים ,כי מכונת ההנשמה אליה חובר המנוח לא
פעלה כיוון שלא חוברה לחשמל.


רמת הזהירות הנדרשת במקרה מסוג זה מרופא ,ומכל
איש צוות רפואי אחר ,היא לבדוק את תקינות מכונת
ההנשמה ואת חיבורה לחשמל.
בעניין אחר ,תובעת שמהלך לידתה כלל מעקב וניטור של
דופק לב העובר ,תוך שימוש במכשיר ניטור ["מוניטור"].
כעבור כשלוש שעות לקראת סוף תהליך הלידה ,גילתה
המיילדת כי לא ניתן להוציא פלט המעיד על מצב
העובר וכי המוניטור לא כלל נייר שעליו מתועד המעקב
של ניטור העובר .כך ,שלא ניתן לשחזר את התרשים.
במקרה זה אובחן הוולד כנושא תסמונת גנטית ולא

נמצא קשר סיבתי בין התרשלות הצוות הרפואי לנזק.
במקרה זה ,חובת הזהירות של הצוות הרפואי:
· לבדוק את תקינות המכשיר ,לרבות בדיקת המצאות
נייר הפלט ,טרם חיבור האישה למוניטור ,ובכך לאפשר
קבלת החלטות רפואיות המסתמכות על ממצאים,
ובעת הצורך עשויים לשמש ראייה משפטית.
· לעקוב ולבקר את איכות הרישום ,מעת לעת ,במהלך
הניטור.
המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות
הבריאות במשרד הבריאות ,תיעד במהלך  500שעות
תצפית במחלקות לטיפול נמרץ בילדים ופגיות את
הסיבות שעלולות לגרום לאירועים רפואיים חריגים.
במחקר נמצא ,כי כשלים במכשור וצפיפות הציוד ליד
המיטות נמנים עם הגורמים המביאים ,בשכיחות גבוהה,
לטעויות אנוש ,ומעלים את ההסתברות להתרחשות
"כמעט תאונות" ביחידות אלה .תוצאות המחקר פורסמו
גם בעיתונות היומית ,שם צוין כי יש "אי-אבחנה מספקת




תק -של .)29.03.2007( 29839 ,)1( 2007
בש"א (ב"ש)  6080/05עיזבון המנוח שמואל רייזמן ז"ל נ'
פרופ' גדעון אורצקי ,תק-מח .)04.01.2006( 19727 )1( 2006
ת.א (נצרת) 001292/01אורגואן בסול ואח' נגד ד"ר עבדאללה
ויליאם ואח' ,תק-מח .)14.03.2006( 8505,)1(2006
המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות ,גרמי
אנוש בכשלים רפואיים במחלקות לטיפול נמרץ ,דוד שנהר
ואהוד זמורהwww.israelhpr.org.il/print.php?advid=253 ,2006 ,
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חובת זהירות של הצוות הרפואי בעידן הטכנולוגיה

מצד הצוותים הרפואיים על התרעות בדבר שינוי במצב
הגופני ,המתקבלות על ידי המכשירים המנטרים את
הנשימה ולחץ הדם אצל הפגים".
מתוצאות המחקר שצוטטו עולה ,כי ב 21%-מהתקריות
שנרשמו במחלקת הפגים והילדים נמצא :ציוד רפואי
ישן או מקולקל וחוסר ידע בהפעלת מכשיר רפואי
חדש .ב 19%-מהתקריות הרפואיות שתועדו נמצא ,כי
צפיפות המכשירים ליד המיטות גרמו לצוות לאי-אבחנה

בקריאת הנתונים.
במחקר נוסף שנערך בארה"ב באמצעות תצפיות על 851
חולים שאושפזו בעיקר ביחידות לטיפול נמרץ נמצא,
כי הסוג השכיח של טעויות במתן תרופות ( )40%היה
10
בקצב שגוי של העירוי.
פרופ' דונחין בהרצאתו טוען כי חלק מן הטעויות נובע בן
11
היתר מהפעלת מכשירים כגון המזרק האוטומטי .
חובת הזהירות מחייבת את המטפל לעשות את עבודתו
תוך שהוא פועל במיומנות ובזהירות .מטפל אמור
לפעול על פי סטנדרט התנהגות מקצועי .חובת הזהירות
טומנת בחובה הן את החובה לראות את הנולד ,ואת
החובה הנובעת מכך ,לנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים
כדי לקדם את פני כל רעה שעלולה לצמוח.
כך ,לדוגמא :תובע אשר אושפז במחלקת ילדים בשל
שלשולים והקאות ,הוכנס לקרסול רגלו הימנית עירוי
שהיה מחובר למכשיר ה .Ivac-מכשיר זה אמור לתת
התראה על ידי צפצוף כאשר מתעוררת בעיה כלשהי
בקצב העירוי.
כעבור  24שעות ,התגלו בצקת קשה ונפיחות עד לגובה
חצי הירך ,לא נמושו דפקים דיסטליים ,והופיע כחלון
בכף הרגל .התובע אובחן כסובל מ"תסמונת מדור"
( )Compartment Syndromeוהובהל לחדר הניתוח
לצורך שחרור הלחץ.
בית המשפט פסק:


הארץ:14.1.2007 ,

10

יעל גרשטנסקי" ,טעויות בטיפול בתרופות" ,ניהול סיכונים
ברפואה ,321 ,משה פייגין ,טליה חלמיש שני ועופר קפלן,
הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב.2004 ,
פרופ' י .דונחין ,האם בתי החולים מסוכנים לבריאות? כנס
אינטרנט ורפואה11.2007,

"אין מחלוקת בין הצדדים כי החדרת העירוי
היא הגורם להתפתחותה של תסמונת מדור
ברגלו של התובע .המדובר במצב ,שבו נוצר מעין
"כיס" בקדמת הרגל עקב הצטברות נוזלים .כיס
זה יוצר לחץ על העצבים ועלול לגרום לנזק".
המחלוקת המשפטית :האם התפתחותה של תסמונת
זו היא תוצאה של טיפול רשלני שהוענק לתובע בין
אם בהחדרת העירוי ובין אם בפיקוח על זרימתו והאם
המכשיר התריע ?
בית המשפט קבע" :כי הצוות נקט באמצעים כדי לוודא
את זרימת העירוי לווריד :התובע חובר למכשיר מיוחד,
שאמור להתריע במקרה של תקלה (ולא הוכח על ידי
התובעים כי לא היה תקין) במהלך הלילה בוצעו ותועדו
12
לפחות שתי ביקורות.
לסיכום
בכל תחומי הרפואה משתמשים כיום בטכנולוגיות
מתקדמות וקשה לתאר טיפול מודרני ללא מכשיר
מתוחכם המשמש לאבחון וטיפול.
האמצעים העומדים כיום לרשותנו מסייעים באבחנה
ובטיפול טוב יותר לחולה ,אולם לעיתים יש חשש של
הסתמכות יתר ללא אמצעי בקרה מתאימים.
ההתפתחות התמידית של טכנולוגיות חדשות משמעותה
התיישנות מהירה של מה שנחשב לחידוש אחרון .מאחר
שהמערכת הרפואית כוללת לא רק ציוד כי אם גם צוות
רפואי ,שקיבל הכשרה בטכניקה מסוימת ,הרי הכנסת
טכנולוגיה חדשה מחייבת לימוד והכשרה נוספים.
אוטומציה היא פתרון טוב לפעולות שהן דטרמיניסטיות
ואינן מחייבות שילוב או החלטה של המטפל ,והיא אינה
תמיד מתאימה למצבים חריגים ,ולפעולות בהן נדרשת
החלטה ושיקול דעת של המטפל.

www.haaretz.co.il/.../shart.jhtml?itemno=702800&contrassid
&=1

11

www.refua.info/sitefiles/1/564/9722
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ת.א (י-ם)  16265/98אוראל לוי (קטין) נ' בית החולים ביקור
חולים (ניתן ביום .)24.12.00
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משפט רפואי

כיצד מבטיחים שהגולם לא יקום על יוצרו
· ציוד טכנולוגי אינו מחליף את שיקול הדעת של
הצוות הרפואי.
· אין "להסתמך" רק על בקרה דיגיטלית.
· ציוד טכנולוגי אינו מחליף נוכחות פיזית של הצוות
הרפואי ליד מיטת המטופל.
· אין לפתח "קהות חושים" ולדלג על שלבים בבקרה
על המכשיר ותפעולו.
· בשימוש בטכנולוגיה חשובים המיומנות ,הידע,
והבנה של הסכנות המיוחדות הטמונות בה.

· נדרשת בקרה ידנית כחלק מבקרת תקינות המכשור
לפני ובמהלך השימוש בו.
· כל אירוע חריג הקשור למכשור רפואי חייב להיות
מתועד ומדווח מיידית ,לצורך הסקת מסקנות
ומניעת הישנות אירועים דומים.
הטכנולוגיה החדישה צריכה לשרת את תפקידה האמיתי
ככלי בידי הצוות הרפואי ,טכנולוגיה כשלעצמה אינה
חיובית או שלילית ,אלא ,הכל תלוי בידי המשתמש.
היא דורשת מיומנות ,אחריות ועירנות לסכנות
שבהפעלתה.

13

· יש למנוע מצב של פער בין ההכשרה הקיימת לבין
המיומנות הנדרשת לשימוש ַבמכשור.

13
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ד"ר רם ישי",הרפואה ,הרופא והטכנולוגיה ,מדע כג.)2002(6 ,
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העברת סמכויות אבחון וריפוי במצבים שכיחים ובלתי מורכבים מרופאים לאחיות – למה כן?

העברת סמכויות אבחון וריפוי במצבים שכיחים ובלתי מורכבים מרופאים לאחיות – למה כן?
חיה באליק

*

תקציר
השינויים המאפיינים את החברה המערבית בכלל ואלה שבמערכות הבריאות בפרט ,כוללים את מהפכת התקשורת
והגלובליזציה ,האפידמיולוגיה של תמותה ותחלואה ,התפיסות המשתנות בדימוי גוף של האוכלוסיה ,מערך יחסי
רופא-מטופל ומאפייני שוק העבודה בבריאות .לתנועת הגלובליזציה השפעות גם על המערך הרפואי-בריאותי .האחת
היא ההקצנה הניכרת בהתייקרות שרותי הבריאות לצד הקצנה בצעדים הננקטים על ידי ממשלות לשלוט בהוצאות אלו
והשנייה היא ההבנה ,שיש צורך דחוף בעריכת רפורמות בארגוני בריאות ובפרוצדורות בריאותיות ,בעיקר בכל הנוגע לכוח
האדם במערכת .שינוי זה ,יחד עם ההתפתחות המהירה בטכנולוגיה רפואית ,מחייבים חשיבה מחודשת על התפקידים
והסמכויות של האחיות המוסמכות ,ובעיקר אלה המתייחסים לקבלת החלטות אבחון וריפוי.
סמכות ואחריות הנם מושגים הקשורים ביניהם ,אך לא בהכרח מופיעים תמיד יחדיו .יתכנו מצבים בהם קימת אחריות
ללא המרכיב הפורמאלי של הסמכות .מצבים אלו מאפיינים את מערך היחסים בין מקצועות הסיעוד והרפואה .האחות
המוסמכת פועלת במצבים רבים על פי הוראות הרופא ,כאשר היא אחראית ומחויבת לביצוע מדויק של הוראותיו .יחד עם
זאת ,היא נחשפת לעיתים קרובות מאוד למצבים בהם עליה לפעול בהתאם להחלטות ,שהיא קיבלה כאשר לא לחלוטין
ברור ,שאכן היא בעלת הסמכות הפורמאלית לקבלת החלטות אלו .יחד עם זאת היא נדרשת לאחריות ועשויה לתת את
הדין על החלטות או ביצוע שגויים .קצב ההתפתחות של האחריות בקרב האחיות ,היה מהיר מזה של התפתחות הסמכות.
הכלת הסמכות לקבלת החלטה גם על ה"מה" בתוך מגוון פעולות האחות ,בנוסף לביצוע ,תקטן תחושת התסכול וחוסר
היכולת למתן דין וחשבון מלא לפועלה של האחות.
לפיכך ,העמדה הננקטת בחיבור זה היא ,שרצוי להעביר חלק מהסמכויות לקבלת החלטות אבחון וריפוי במצבי בריאות
שכיחים ובלתי מורכבים ,מרופאים לאחיות .זאת ,תוך הבטחת כשירותן של האחיות המקבלות על עצמן את האחריות
לסמכות ,שהועברה אליהן ויצירת אווירת עבודה משותפת בין רופאים לאחיות .העברה ועיגון סמכויות לקבלת החלטות
אבחון וריפוי לאחיות מוסמכות ,מבטיחים תחושת שביעות רצון ומחויבות האחות למטופל ,לעמיתיה ,למקצועה ולארגון
בו היא מועסקת ,מבטיחה יחסי גומלין ועבודת צוות בין הרופא לאחות ,הגדלת המחויבות למתן דין ובאלה תרומה לשיפור
הסביבה המחלימה של החולה תוך הבטחת איכות גבוהה יותר לצרכן שירותי הבריאות.
* חיה באליק  - PhD, RNמנהלת בית הספר האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון ,המרכז הרפואי תל -אביב והחוג לסיעוד ,בית הספר למקצועות הבריאות,
אוניברסיטת תל-אביב.

מילות מפתח :סמכות ,אחריות  ,יחסי רופא -אחות ,איכות טיפול ,שיתוף
מבוא
רופאים ואחיות חברים בשני המקצועות המרכזיים
הפועלים במערכת הבריאות .שני מקצועות אלה משפיעים
רבות על תהליך קבלת ההחלטות בארגון הבריאותי ,על
אופיין ועל ביצוען.
מערכת יחסי הגומלין בין רופאים לאחיות מושפעת
מגורמים רבים ,החל בהתפתחות ההיסטורית של שני
מקצועות אלה ,דרך ההתפתחות הטכנולוגית המהירה,
המאפיינת את תחום הבריאות ,דעת הקהל והתקשורת.
לאלה יש להוסיף את השונות הדומיננטית בהשתייכות
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המגדרית של רופאים ואחיות ואת חלוקת הסמכויות
והאחריות ביניהם ) .(Aroskar, 1998למעשה ,אחד
הגורמים המשפיעים במיוחד על מערך היחסים בין
רופאים לאחיות בעשור האחרון ,הוא חלוקת הסמכות
והאחריות בין שתי קבוצות אלה ,ובעיקר מדובר על
סמכויות אבחון וריפוי של האחיות המוסמכות.
המגמות שאפיינו ומאפיינות את מערכת הבריאות בעשור
האחרון של המאה העשרים ובזה הראשון של המאה ה-
 ,21נובעות במידה לא מעטה מהצורך לעמוד לאורך זמן
במסגרת ההוצאה הלאומית לבריאות .הדרישה להפחתת

׀ 81

רפואה משפטית

עלויות תימשך ואף תחריף ,תוך שינוי מיקוד הטיפול
הרפואי מאשפוז אל הטיפול בקהילה ).(Curtin,1996
שינוי זה לדעת  ,Curtinיחד עם ההתפתחות המהירה
בטכנולוגיה רפואית ,מחייבים חשיבה מחודשת על
חלוקת התפקידים והסמכויות של האחיות ,ובעיקר אלה
המתייחסים לקבלת החלטות אבחון וטיפול.
ישראלי ( )2004טוען כי ,בישראל מאז  1996יש ירידה
מתמשכת בחלקו היחסי של המימון הממשלתי בהוצאה
הלאומית לבריאות .לעומת זאת ,לדבריו ,ניכר גידול
משמעותי בהוצאה הפרטית .תוצאותיה של מגמה זו
לדעתו ,עלולה לפגוע בעקרון הצדק ,השוויון והערבות
ההדדית עליו מושתתת המערכת .יתרה מזו ,הוא טוען כי
"יש כיום עדויות ששכבות חלשות באוכלוסייה נמנעות
מקבלת שירותים רפואיים ,בשל הצורך בתשלום בעבור
קבלתם של שירותים חיוניים כגון :מרשמי תרופות
וביקורים אצל רופא".
האילוץ להפחתת עלויות טיפול ,הגברת הנגישות
לטיפולים ,השינויים המאפיינים את מערכת הבריאות
ובעיקר אלה המשפיעים על הגדרות התפקידים
והסמכויות של האחות המוסמכת ,מחייבים התייחסות
למסוגלות המקצועית ולאיכות ביצוע מחד גיסא
ולהיבטים המשפטיים הקשורים לכך מאידך גיסא
).(E.N.B., 2001;W.H.O., 2000; U.K.C.C., 1999
יצירת סביבה מרפאה לנזקקים לשירותי בריאות הוכרה
כבר מזמן כאחד האתגרים המשמעותיים במערכת .החל
בפלורנס נייטינגייל ,אחיות וביוסטטיסטיקאים טענו
שיש מקום לתת את הדעת לגורמים היוצרים אוירה
וסבבה מרפאות ).(Pellegrino, 1966;Aroskar, 1998
אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר ביצירת סביבה
מרפאה במערכת הבריאות לדעתה של ( Aroskarשם),
היא מערך יחסי העבודה בין רופאים לאחיות.
הסיעוד הינו מקצוע רגיש ומיוחד הקשור בטיפול בחולים,
ועלולים להיות טמונים בו סיכונים לבריאות ואפילו
לחיי המטופלים .ההשלכה של עבודת האחות על מצבם
ורווחתם הגופניים והנפשיים של הזקוקים לטיפולן ,היא
לעיתים מכרעת .העמדה הננקטת בחיבור זה היא כי
רצוי להעביר חלק מהסמכויות לקבלת החלטות אבחון
וריפוי במצבי בריאות שכיחים ובלתי מורכבים ,מרופאים
לאחיות ,תוך הבטחת כשירותן של האחיות המקבלות
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על עצמן את האחריות לסמכות ,שהועברה אליהן ויצירת
אווירת עבודה משותפת בין רופאים לאחיות.
ההנחה המרכזית בעבודה זאת היא כי אצילת חלק
מסמכויות הרופאים לאחיות ,תוך הבטחת בטיחות
המטופל ,תאפשר יחסי עבודה בין עמיתים שווי מעמד.
יחסי עבודה כאלה ,המגובים במערך פורמאלי של
מרפאה נאותה
חקיקה ,יבטיחו יצירת סביבה טיפולית ַ
יותר עבור המטופל.
סמכות /אחריות  -יחסי גומלין
אחריות היא הנכונות לשמור ולקיים בכל עת ובכל מצב
עקרון מוסרי או חברתי מקובל .אדם אחראי הנו זה
המקיים בנאמנות ובדייקנות את המוטל עליו .אחריות
מוגדרת גם כחובה לתת דין וחשבון לפעולה שבוצעה(אבן
שושן.)1986 ,
האיזון בין המושגים סמכות ואחריות יוצרת מחויבות,
והם היסודות המעצבים את גבולות כל פרופסיה ,לרבות
הסיעוד (ריב"א .)2001 ,לטענת ריב"א הרשות והיכולת
לאמוד בעיה טרם קבלת ההחלטה על ביצועה ,הם
הבסיס למחויבות לנתינת-הדין-וחשבון על תוצאות
ביצוע אותה פעולה.
סמכות ואחריות הם מושגים הקשורים זה לזה ,אך
אין הם בהכרח מופיעים יחדיו .ייתכנו מצבים בהם
קימת אחריות ללא המרכיב הפורמאלי של הסמכות
) .(Kerrison, 1990מצבים אלה מאפיינים את מערך
היחסים בין מקצועות הסיעוד והרפואה .האחות פועלת
במצבים רבים על פי הוראות הרופא ,כאשר היא אחראית
ומחויבת לביצוע מדויק של הוראותיו .עם זאת ,האחות
נחשפת למצבים בהם עליה לפעול על פי החלטות שהיא
קיבלה כאשר אין זה ברור לחלוטין שאכן בידה מלוא
הסמכות הפורמאלית לקבלת החלטות אלה .יחד עם
זאת היא נדרשת לאחריות ועשויה לתת את הדין על
החלטות או על ביצוע שגויים.
יש התאמה בין סמכות לקבלת החלטות לבין אחריות.
 )1992( Blanchfieldמצאה מידת התאמה גבוהה בין
השתיים ,והיא טוענת כי קצב התפתחות האחריות בקרב
האחיות ,היה מהיר מזה של התפתחות הסמכות .לדעת
 ,)1980( Coxיש להביא לשוויון בין הסמכות לאחריות
כדי שהמחויבות לנשיאה באחריות תצמח גם היא .על ידי
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החלת הסמכות לקבלת החלטה גם על ה"מה" בתוך מגוון
פעולות האחות ,בנוסף לביצוע ,תקטן תחושת התסכול
וחוסר היכולת לנתינת-דין-וחשבון מלא לפועלה של
האחות ).(Tattersall, 1986
לדעת ריב"א ( )2001כולל מערך שרות הבריאות ספקי
בריאות נוספים לבד מן הרופא והאחות ,כאשר כל מקצוע
מאופיין על ידי שטח פעילות עצמאי וייחודי ,אך ביניהם
תחומים משותפים .פעילויות משותפות אלה לדעתה,
מערערות את הגבולות ההיסטוריים של המקצועות
השונים ויוצרות "תחומים אפורים" של פעולות .פעולות
אלה הן תוצר של התפתחויות טכנולוגיות ומחויבות
המציאות.
מגמות בהתפתחות הסמכות המקצועית של האחות –
פרספקטיבה היסטורית
לטענת  )1909( Robbו )1916( Parsons-האחות
בתחילת המאה ה– 20הייתה "חפ"ש – החייל הפשוט",
עליו הוטלו משימות שהיה עליו לבצען .ביצוע הוראות
הרופא הייתה ההתנהגות המצופה מהאחות ,וזו נתפסה
כהתנהגות הפרופסיונאלית .יתרה מזו Robb ,הדגישה
את חשיבות התפיסה לפיה האחות אמורה למלא
בדייקנות וללא עוררין אחר הוראות הרופא.
 Parsonsהייתה ערה למצבים בהם נוצרו קונפליקטים
אצל האחות ,כאשר הוטל עליה לבצע הוראות רופא אשר
נראו בעיניה כעלולות לפגוע בחולה .במצבים קשים מעין
אלה נדרשה האחות ,לדעת  Parsonsלתבונה ואומץ כדי
להתמודד עם המצב.
 )1996( Hughes & Turnerטוענים כי המסורת
המקצועית שהתפתחה מתחילת המאה ה– 19מבוססת
על תפיסה בלתי שוויונית של מקצועות הרפואה
והסיעוד .הגישה הפוליטית-כלכלית ,טוענת שהשליטה
הרפואית במערכת הבריאות היא תוצאה של מאבקי כוח
בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים .על פי גישה זאת,
הבסיס לכוח הרופאים הוא השליטה על העיסוק ברפואה,
ולא כפי שמקובל לחשוב ,שבסיס הכוח טמון בערכים
חברתיים כגון ידע ,מיומנויות ,התמחויות ומומחיות.
העוסקים ברפואה הם בעלי כוח בגלל הסטאטוס
והאוטונומיה הפרופסיונאליים בהם הם זוכים בתפקידם
).(Lupton, 1996
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 Hughes & Turnerטוענות כי המסורת שהתפתחה
קיבעה את תפקיד האחות כעוזרת לרופא ,המשלימה
את הטיפול לצדו ,וממלאה אחר הוראותיו .מחקר
שנערך בשנות ה– 60של המאה ה ,20-מאפיין לדעת
 )1998( Aroskarאת יחסי רופא–אחות כמבוססים על
ציות לרופא 22 .אחיות נתבקשו ,בניגוד להנחיות ,לבצע
הוראת רופא שנתנה בטלפון 21 .מאלה דיווחו כי ,למרות
ההנחיה ,היו מוכנות לבצע את הוראת הרופא.
באותן שנים מתאר רופא בשם  )1967( Steinאת
מערך היחסים בין רופאים לאחיות ומכנה אותו בשם
"משחק הרופא-אחות" .לדעת  Steinקיים "הסכם
שקט" בין רופאים לאחיות ,לפיו מערך היחסים ביניהם
הוא היררכי ,הרופא בכיר מן האחות ,ומערכת ההכשרה
והסוציאליזציה למקצוע הרפואה ,מכוונים את מערך
היחסים למניעת פגיעה בהיררכיה זאת שבין הרופא
לאחות ;(Parsons,1951; Stein,1967; Good, 1994
).Grindel et al., 1996
מערך היחסים בשנות ה 60-כוון למניעת עימותים גלויים
בין הרופאים לאחיות כאשר האחיות מצופות ליזום
טיפול ,להזעיק רופא בעת הצורך ,להשגיח על החולה,
אך יחד עם זאת להיות פאסיביות .שימור מערך יחסים
זה תוך שמירה על שביעות הרצון של האחיות ,חייבה
השקעה רבה של אנרגיות (.)1998, Aroskar
שנות ה 70-מאופיינות בחופש מפיקוח ארגוני לרופאים,
גם לאלה המועסקים במוסדות בריאות ,בעוד שהאחיות
המועסקות במוסדות הבריאות השונים ,תלויות
בארגונים אלה ובבירוקרטיה המאפיינת אותם .ארגוני
הבריאות מאופיינים בניהול רפואי בידי גברים ,בעוד
שמסת העובדים הגדולה – אחיות ,מורכבת בעיקר
מנשים ), Aroskarשם).
בשנת  1975נעשה בארה"ב ניסיון לבנות מערך יחסים
קולגיאלי על בסיס שיתוף בין ארגון האחיות האמריקאי
) (A.N.Aלארגון הרופאים האמריקאי ).(A.M.A
הניסיון הביא למספר הסכמות בין המקצועות באשר
לטיפול בחולים ,וכן על יחסי שוויון בין המקצועות,
חלוקת תפקידים וסמכויות על בסיס ידע מקצועי ומדעי.
ניסיון זה נקטע באיבו על ידי ארגון הרופאים בגלל
דרישת ה A.N.A.-להרחבת תפקיד האחות ,סמכויותיה
ולהעלאת שכרה (  ,Aroskarשם).
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חסמים לתקשורת טובה יותר ושיתוף בין רופאים
לאחיות נחקרו בשנות ה 80-בידי .)1980( Sheard
חוקר זה הצביע על שונות יסודית בין רופאים לאחיות.
הוא טען כי למרות שרופאים ואחיות עובדים זה לצד
זו ,הרי רופאים מתמקדים בעבודתם ובקבלת החלטות
במהלך המחלה של החולה ,בעוד האחות מתמקדת
בעשייתה ,ומארגנת אותה על פי המטלות אותן עליה
לבצע( Sheard .שם) מוסיף כי בין בעלי שני מקצועות
אלה ,קיים חוסר-הכרות וחוסר-הבנה ניכר של סוג
ומידת האחריות ,ההיגיון ושיטות העבודה של בעלי
המקצוע האחר .חוסר הכרות והבנה אלה ,מלווים בפערי
שכר ניכרים ,דומיננטיות בשליטה במשאבים ובעבודה,
הבדלים בחינוך אולם לעיתים תוך חפיפה בתפקידים
ובסמכויות .כל אלה גורמים להתפתחות תחושות של
תרעומת בקרב האחיות ,עד לאדישות כלפי המערכת,
ולעיתים אף כלפי החולים.
אופיינית לשנות ה 80-התפתחות טכנולוגיה רפואית
רבת-משמעות ומהירה .התפתחות זאת יצרה מחד גיסא
אתגר לרופאים להשתלבות בה ,תוך התגברות והאצת
מגמת ההתמחות ותת ההתמחות ,ומאידך גיסא בצורך
לשמור על היכולת לתת לחולה טיפול הוליסטי ואנושי
). (Mechanic & Aiken, 1982
ההתפתחות הטכנולוגית הביאה רופאים לצורך ולתלות
בעבודה מסודרת בצוותים עם עמיתים מתחומים
מקצועיים נוספים ,בעיקר בשיתוף אחיות מיומנות ַבצוות
( .Sheard, 1980;Mechanic & (Aiken, 1980מצב זה
הטיל על האחיות אחריות מוגברת על פעילותן ,ובו זמנית
הגבירה את דרישות למיומנויות חדשות ,לפעולות אותן
לא בצעו בעבר .חרף זאת ,לא ניתן בידיהן כמעט כל כוח
פורמאלי בקבלת החלטות ) .(Aroskar, 1998אולם ברוב
המצבים ,הרופא היה קשוב לדעתה של האחות והתייחס
להמלצותיה ,כשהוא מאפשר לאחות לבצע טיפולים
שונים ,אף מורכבים ,תוך שמירה לעצמו את הסמכות
והאחריות הכוללת לטיפול ).(Townsend, 1995
מחקרים רבים בשנות ה 80-מדגישים את הקשר של
יחסי אחות-רופא לתפוקות ארגוניות כתמותת חולים
) .(Kmaus, 1986לדעת  Kmausפחתה תמותת חולים
כתוצאה משיפור ביחסי העבודה בין רופאים לאחיות
ביחידות לטיפול נמרץ .מחקרים נוספים משנות ה80-
מדגימים חסכון של כ 75%-בעלויות טיפול כתוצאה
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מהכנסת תפקידים חדשים בסיעוד ,כגון אלה של ה-
 Nurse Practitionerבמרפאה העוסקת בטיפול בחולים
הסובלים מאי-ספיקת לב.
בשנות ה 90-חל ,על פי  ,)1990( Stein et al.שינוי
ב"כללי המשחק שבין הרופא-והאחות" .המשחק הרבה
יותר נזיל ,ומרובה-הזדמנויות ,אך גם טמון בו איום לשני
המקצועות .המשחק מתרחש במצב בו תפיסת הציבור
את הרופא "הכול-יכול" ,מתחלפת בראיה מפוכחת יותר
הבוחנת את תפקיד הרופא מתוך ידע רחב ומעמיק יותר.
תפקיד הרופא ועשייתו המקצועית נתונים לביקורת רבה
יותר מצד הציבור או נציגיו ,ונדרשת מחויבת הולכת
וגוברת לאיכות גבוהה .השינויים הטכנולוגיים הופכים
את הרופא לתלוי יותר באחות ,בעיקר ביחידות מיוחדות.
במקביל ,נפתחים בפני אחיות תפקידים חדשים ,במיוחד
בתחומי בקרת איכות ,והם מקבלים אופי משלים
לתפקידי הרופא .אין אלה יותר מוגבלים לתפקידי ביצוע
המוכתבים לה על ידי הוראות הרופא ) .(Fagin, 1992כל
אלה יוצרים איום ישיר על הסמכות הבלבדית של הרופא
לקבל החלטות ).(Aroskar, 1998
שנות ה 90-מאופיינות גם בעליה נכרת ומהירה בעלויות
שירותי הבריאות ( .)Curtin,1996עליה זו תרמה להכרה
בחשיבות ריפוי או טיפול יעיל ,מניעת חולי וקידום
בריאות .מערכת הבריאות אשר בעבר אופיינה בטיפול
רפואי מכוון ריפוי (קורטיבי) ,ובהשקעה מועטה בהדרכת
הציבור או פרטים בו למניעת תחלואה ,ולקידום בריאות
וטיפול עצמי ) ,(O'neil, 1999הייתה חייבת להשתנות
כדי לעמוד בעלויות הגוברות .מגמות אלה גרמו למיצוב
תפקידים חדשים בסיעוד כמו Advanced Practical-
 )A.P.N.( Nurseלעידוד והרחבת תפקידי ה–Nurse
 .(N.P.) Practitionerאלה מוצבו בסוף שנות ה–90
כספקי שירותי בריאות ברמה איכותית גבוהה .פעילותן
של אחיות אלה ,מוקדה בתחומי קידום הבריאות,
במניעת חולי ,אבחון וטיפול בעיקר בתחלואה כרונית
ובבעיות חדות שכיחות (,Koeal, 1998; (O'neil,1999
תוך שהן מתוגמלות ישירות על ידי חברות ביטוח
הבריאות ועשייתן מעוגנת בחקיקה.
במאמרם "The End of The Golden Age of
 ,"Doctoringמציינים )McKinly & Marceau (2002

כי אנו מצויים בסוף עידן "תור הזהב" של הרפואה .הם
מציינים שמונה גורמים אקסטרינזיים ואינטרינזיים אשר
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לדעתם הם הסיבות לדעיכת כוחה של הרפואה בשלהי
המאה ה .20-בין הגורמים הם מזכירים את האיום של
התחרות הגוברת מצד מקצועות טיפוליים אחרים ,כגון
האחיות-המומחיות .מדובר בתפקידי סיעוד בכירים כמו
אחות מומחית קלינית ( )Nurse SpecialistוהNurse-
 ,Practionerשהן אחיות בעלות תארים אקדמיים
מתקדמים וסמכויות מקצועיות מעוגנות בחקיקה.

טוענת כי החברה המערבית ,בסוף המאה ה– 20חשופה
להשפעות התאוצה בפיתוח המדעי .החברה מודעת
לזכויותיה באשר לצריכת מוצרים ושירותים ,ומתאפיינת
בדרישה לשקיפות בתהליכי קבלת החלטות פוליטיות,
חברתיות או אישיות .על אלה יש להוסיף ,לדעתה ,את
העלייה בתוחלת החיים ואת הופעתן של מחלות ותופעות
אפידמיולוגיות חדשות ומתחדשות.

 McKinly & Marceauמציינים כי במהלך המאה
העשרים זכו הרופאים למעמד של בעלי מונופול במערכת
הבריאות .ההגמוניה הרפואית במערכת הבריאות
התבססה על חקיקה ותקנות שנקבעו על ידי המדינה.
החקיקה הגבילה וייחדה את סמכויות קבלת החלטות
וביצוע פעולות רפואיות לרופאים ומנעה אותן מעובדי
מקצועות בריאות אחרים.

 McKinlyו )2002( Marceau-מציגים את השינויים
המאפיינים את החברה המערבית בכלל ובמערכות
הבריאות בפרט .בין אלה הם כוללים את מהפכת התקשורת
והגלובליזציה ,האפידמיולוגיה של תמותה ותחלואה,
התפיסות המשתנות בדימוי גוף של האוכלוסייה ,מערך
יחסי רופא-מטופל ומאפייני שוק העבודה בבריאות.

 Cooperועמיתיו בשנת  1998מציגים את מערך מקצועות
הבריאות המתחרים בסמכויות הרופאים כשלוש קבוצות,
בהן האחיות משתתפות בשתי קבוצות מקצועות –
הראשונה הדיסציפלינות המסורתיות – שם הם כוללים
את ה Nurse Practitioner-והמיילדת (בישראל היא
בראש וראשונה אחות מוסמכת) ,והקבוצה השלישית –
הדיסציפלינות המיוחדות ,בה נכללות האחות המומחית
הקלינית והאחות המרדימה.
במקביל להתפתחויות אלה אנו עדים בסוף שנות ה80-
וה 90-של המאה ה ,20-לפרסומים רבים על שביעות
רצון של אחיות מעבודתן ,ממחויבויותיהן למקצוען
ומהגורמים המשפיעים עליהם .המחקרים העוסקים
בנושאים אלה מצביעים על היעדר סמכות פורמאלית,
היעדר כוח קבלת החלטות והיעדר אוטונומיה
מקצועית כגורמים המשפיעים על תחושות האחיות
כלפי מקצוען וכלפי הארגון בו הן מועסקות (וילר
וגולדברג ;2005 ,באליקAdamson et ;1992 ,
al.(1995); Mills & Blaesing (2000); Aikenetal
).)(2001
מערכת הבריאות – שינויים והשפעותיהם
בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים חלו
שינויים חברתיים וטכנולוגיים מהירים .בין אלה ניתן
למנות את ההתפתחות בתקשורת האלקטרונית
והאינטרנט ,החושפים את הציבור הרחב ,מטופלים
ומטפלים ,לתופעה של התפוצצות מידע)1996( Curtin .
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פורת ( )2006מצביע כי ,למרות דרוגה הגבוה של ישראל
בדרוג העולמי בביצועי מערכת הבריאות ,קיימות בעיות
בזמינות שירותים ורשימות המתנה ,ויש חוסר יעילות
במתן שירותים מסוימים .הוא מוסיף ומציין חוסר תיאום
ותקשורת בין רפואה ראשונית ויועצת בקהילה ,עומס על
צוותים רפואיים ,חוסר פיתוח מקצועי מספק ועוד.
 )2004( Kitsonטוענת כי לתנועת הגלובליזציה שתי
השפעות על המערך הרפואי–בריאותי .האחת היא
ההקצנה הניכרת ביוקר שרותי הבריאות ,לצד הקצנה
בצעדים הננקטים על ידי ממשלות לשלוט בהוצאות אלה,
והשנייה היא ההבנה ,שיש צורך דחוף בעריכת רפורמות
בארגוני בריאות ובפרוצדורות בריאותיות ,בעיקר בכל
הנוגע לכוח האדם במערכת.
מגמות ההתפתחות העתידית במערכות הבריאות
מרמזות וצופות "קיצור זמן רופא" לעומת הארכת משך
הזמן אותו מבלה החולה במחיצת האחות או עם אנשי
מקצועות בריאות אחרים (.(1996 ,W.H.O., 2000
המבנה של ארגונים ספקי בריאות חייב להיות שטוח
יותר ,מבוזר יותר ומאופיין באינטראקציה ושיתוף
( )collaborationבין מקצועות הבריאות השונים (,2000
.(W.H.O. ,1996
ספרות הסיעוד והרפואה עשירה במאמרים ומחקרים
המדגישים את חשיבות השיתוף לפיתוח מערכות שירותי
בריאות .השיתוף נתפס כחיוני להבטחת שירות איכותי
העונה על הצרכים המורכבים מאוד של החולים ושל
המערכת .השיתוף נתפס כאחד האמצעים הארגוניים
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המבטיחים גם את שרידותה הכלכלית של המערכת
;(Department of Health, 1996; Smith, 1996
) .Groves, 1997שיתוף מחייב לדעת )1997( English
הסכמות על תיחום גבולות בין המקצועות ,על סמכויות
וחלוקתן ,יחסי עבודה ומסלולי קריירה .השיתוף יאפשר
איזון בין סמכות ואחריות ,יבטיח את עיצוב תפקידה של
האחות ,יפתח את תחושותיה כלפי מחויבותה ואחריותה
להחלטות שהיא מקבלת באופן עצמאי ,באותה רמת
מחויבות ואחריות המופגנת בטיפול בחולה ,כאשר
האחות מבצעת הוראות שניתנו על ידי רופא( .קול וקול,
.(Aroskar ,1998 ; 2001
האצלה והעברת סמכויות מרופאים לאחיות – למה ?
"סמכות" הוגדרה במילון
 (1994) Collegiate Dictionaryככוח או הזכות לקבל
החלטה לביצוע הפעולה המתאימה ביותר .בהגדרה זו
מגולמים הרשות והכוח לתת הוראות ולדרוש ציות מן
הזולת .העברת סמכויות ממקצוע אחד לאחר ,משמעותו,
אם כך ,הענקת כוח חוקי לקבלת החלטה לביצוע הפעולה
המתאימה ביותר למקצוע ,כאשר קודם לכן לא הייתה
בידיו זכות זאת.

Merriam-Webster's

המשמעות לענייננו היא שתפקידי האחות המוסמכת
הורחבו ,באמצעות תוספת סמכויות שהועברו אליה
מהרפואה ,בעוד שתפקידים מסורתיים מסוימים ,בהן
עסקו אחיות ,הועברו לידי מבצעים אחרים (Canadian
Nurse Association, 1993; Registered Nurses
.)Association of British Columbia, 1988
הספרות העוסקת בתפקידים החדשים בסיעוד כמו
תפקידי ה (N.P( Nurse Practitioner -או הAdvanced
 ,) A.P.N( Nurse Practitioner-מצביעה על ארבעה

מקורות סמכות לתפקידים אלה .אלה הם ידע מקצועי
ייחודי ,הוכחה אמפירית לערך המוסף של התפקיד ,קרי
אמינות המבוססת על עובדות בדוקות ,הכרה חברתית
וחקיקה מקצועית ).(Fitzgerald & Wood, 1997
העשייה המקצועית הייחודית של תפקידי הסיעוד
החדשים (ה ,N.P-וה ,)A.N.P-נשענת על ארבעת
מקורות סמכות אלה – על מזיגה של ידע רחב ומעמיק
בסיעוד ורפואה ,מיומנויות סיעוד מתקדמות לצד
מיומנויות אבחון וריפוי .הערך המוסף של התפקיד בו
הן עוסקות הוא עיסוק בקידום בריאות ,גילוי מוקדם,
הדרכת מטופלים ,הנחייתם ובטיפול מנוהל ((Case
.Management; Managed Care
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קביעה זאת נתמכת במסקנות ועדת הקונגרס האמריקאי
להערכה טכנולוגית ) (OTA, 1986ובמחקרים רבים
) (Fitzgerald & Wood, 1997המצביעים על איכות
טיפול המוענקת על ידי נושאי תפקידים אלה .איכות
טיפול כזאת נמצאה זהה ואף טובה מן הטיפול שניתן
על ידי רופאים ראשוניים .המחקרים מעידים גם על
שביעות רצון גבוהה של מטופלים ,שיפור היענות לטיפול
והפחתת אשפוזים(Dunn, 1997; Sbum et al., 2000; .
).Kinnersley et al, 2000; Venning et al. 2000
מחקרים מקיפים ויסודיים אלה מעידים על כי אחיות
מעניקות טיפול "מספק" ,אשר במצבים מסוימים נמצא
"עדיף" על זה הניתן על ידי רופאים ,ויכול לשמש חלופה
יעילה לו ,כשמדובר בטיפול במחלות שכיחות ובלתי
מורכבות.
הכרה חברתית מעוגנת בחקיקה מקצועית לפעילות
בתפקידים אלה ,והרחבת סמכויות האחות ,באה לביטוי
אם בהצהרות של פוליטיקאים בארה"ב ובמדינות נוספות
במערב .ננסי ג'והנסון ,חברת הקונגרס האמריקאי ,טענה
כי "אם אנחנו מצפים לשפר את הנגישות לטיפול ולשלוט
בהוצאות לבריאות ,עלינו לתעל את מקצועות הבריאות
למיצוי מלא של הכשרתם" .משמע ,הלובי החברתי-
פוליטי בארה"ב ,מכיר בעובדה כי הזדקנות האוכלוסייה,
הצורך בנגישות גבוהה לשירותי בריאות ראשוניים
והחיסכון הצפוי בעלויות ,לצד העלייה בתועלות ,הם
בסיס משמעותי והכרחי לעיגון בחקיקה של סמכויות
קבלת החלטות על ידי האחות (חוק התקציב של ארה"ב-
.)1999
החקיקה בישראל והעברת סמכויות מרופאים לאחיות
חוק זכויות החולה ,התשנ"ו–1996
זכויות החולה הוגדרו בשנת  1981בהצהרת ליסבון
ותוקנו בשנת  1995על ידי האסיפה הכללית של ארגון
הבריאות העולמי ) (W.H.Oשהתכנסה באינדונזיה.
הצהרות אלה מבקשות להבטיח את עצמאותו של החולה
(כרמי .)1996 ,ההצהרה מייצגת את הזכויות העקרוניות
של החולה ,המקודמות על ידי רופאים ומטפלים אחרים,
בין היתר לקבלת טיפול רפואי באיכות טובה ,לחופש
בחירה והחלטה עצמאית על הטיפול.
בישראל נחקק חוק זכויות החולה ,התשנ"ו .1996-חוק
זה מקנה לכל תושב את הזכות לטיפול רפואי ,אוסר על

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

העברת סמכויות אבחון וריפוי במצבים שכיחים ובלתי מורכבים מרופאים לאחיות – למה כן?

אפליה ומבטיח לכל תושב כי יקבל טיפול רפואי נאות.
החוק מפרט מהו צוות רפואי "מטפל" אך אינו כולל
הגדרה של אחות ,למרות שיש הגדרות של סטג'ר ,עובד
סוציאלי ,מיילדת ואחרים (קול ו -קול .)2001,
דרישת החוק לטיפול נאות "הן מבחינת הרמה המקצועית
והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי האנוש" חלה על
האחיות ומחייבת אותן ,גם מכוח חוק זה ,בהכשרה ברמה
מקצועית נאותה ובשימור הידע המקצועי ,המיומנויות
והכשירות המקצועית .הדרישה נכונה אם כאשר האחות
עוסקת בביצוע פעולות סיעוד אך גם ,בביצוע פעולות
רפואיות שיועברו אליהן ,ובסמכויות לקבלת החלטות
המתלוות לפעולות אלה.
פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז–1976
החוק במדינת ישראל מציב את הרופאים כבעלי הסמכות
המקצועית הבכירה בהיררכיה של מקצועות הבריאות.
סעיף  3לפקודת הרופאים ( ,)1976מקנה את הסמכות
הבלבדית לאבחון וריפוי לרופא .יש בידי רופא הסמכות
להעסיק בפיקוחו האישי אחיות ועוזרים לביצוע פעולות
רפואיות שונות ,כל עוד הפעולה אינה מחייבת שיקול
דעת או מיומנויות של רופא (סעיף .)7
סעיף  59לפקודת הרופאים נותן בידי המנהל (קרי
מנכ"ל משרד הבריאות) סמכות להעביר סמכויות
לביצוע פעולות אבחון וריפוי לאחיות ועוזרים ,ועל ידי כך
לאפשר לרופא לעסוק בפעילות מקצועית ייחודית אותה
לא ניתן להעביר לאנשי מקצוע אחר ,או שאין למקצוע
הרפואה עניין להעבירה לאחרים .במקרה בו המנהל
הכללי של משרד הבריאות אינו רופא ,הוא רשאי להפעיל
את סמכותו זאת בהיוועצות עם יו"ר המועצה המדעית
של הסתדרות הרפואית.
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות),
התשס"א ,2000-המפרטות את הוראות סעיף  59לפקודת
הרופאים ,מגדירות את סמכויות האחיות המוסמכות
לביצוע פעולות סיעוד אשר ,עד להתקנת תקנות אלה
היו בבחינת "פעולות חריגות" ,שהותרו רק כאשר המנהל
הכללי של משרד הבריאות התיר ביצוען .בתקנות אלה
הוסדרו גם התנאים לרכישת הידע והמיומנות הנדרשת
מאחות מוסמכת על מנת שתוכל לבצע את הפעולה.

תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות; עוסקים
בסיעוד בבתיה"ח) – 1988 ;1981
מקצוע הסיעוד הוא אחד המקצועות הוותיקים בין
שרותי הבריאות בישראל .כבר בפקודת בריאות
העם 1940,נקבע ,כאחד מתנאי הרישום של בתי
חולים ,כי "יש מספר מספיק של אחיות" ו"-כי האחות
הראשית או ,אדם אחר הממונה על האחיות היא ,אחות
מוסמכת ויש בידה דיפלומה או ,תעודת לימוד כאחות,
שהן מוכרות מטעם המנהל" .מאז ומתמיד הייתה הכרה
מנהלית באחיות מטעם המיניסטריון .נקבעו הסדרים
מנהליים מיוחדים לאחיות ,ואלה שקבלו הכרה מנהלית,
הורשו לעסוק כאחיות במוסדות הבריאות הממשלתיים,
הציבוריים או הפרטיים ).(1998, Shvarts & Frenkel
בשנת  1979הותקנו תקנות בריאות העם (עוסקים
בסיעוד בבתי חולים) ,מכוח סעיף  33לפקודת בריאות
העם (אשר תוקנו בשנת  ,)1988ובשנת  1981הותקנו
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) ,מכוח
סעיף המקביל לסעיף  34לפקודה כיום .בכך הוסדר ועוגן
בחקיקת משנה מעמד מקצוע הסיעוד לאחיות העובדות
בבתי חולים ובמרפאות (אך לא מחוץ למוסד רפואי).
לאחר חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ,הועמד הבסיס
החוקי להתקנת התקנות האמורות ,בסימן שאלה .בבג"צ
 ,6290/93אביטל זילכה נגד המנהל הכללי של משרד
הבריאות ,נטען שסעיפי ההסמכה בפקודת בריאות העם,
אינם מספקים את דרישות חוק יסוד חופש העיסוק .זאת
מאחר והתקנות כוללות הסדרים בנושאים כבדי משקל
כהכשרה ותנאים לרישוי ,משמעת ,וועדה רפואית ,תארי
מומחה ועוד ,ללא הסמכה מפורטת ומפורשת בפקודת
בריאות העם ,כנדרש בחוק היסוד .פסק הדין קבע כי:
"[...ש]התקנות שהמנהל רשאי להתקין כוללות
תקנות ביחס ל Qualification-של האחיות
והאימון שעליהן לעבור.
 Qualificationכולל ,על פי הגדרתו המילונית,
"מומחיות ,מקצועיות ,כושר ,מידת התאמה...
הכשרה ,כשירות" ( .)...יוצא ,שעל פי הסעיף
המסמיך הוסמך מתקין התקנות להתקין תקנות
בדבר מקצועיותן ,הכשרתן ומידת התאמתן של
אחיות בבתי חולים לעבוד ככאלה".
בחינת הסמכויות ,שהחוק קבע והתיר למקצוע בחקיקת
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המשנה (תקנות בריאות העם  1981ו )1988-מראה כי,
העיסוק בסיעוד הוגדר כדלקמן:
"עיסוק מקצועי כמשלח יד של מורשה לעסוק
בסיעוד בבית חולים ,בהתאם להכשרה בסיעוד
שקיבלו. "...
מכאן שלדעת בית המשפט העליון ,העוסק כאחות הוא
מי שהוכשר במערכת מוכרת להכשרת אחיות .יתרה מכך,
בית המשפט העליון קבע כי בכל הקשור להכשרה ,רישום
ומחיקה מפנקס האחיות ,יש לפעול על פי התקנות בלבד.
התקנות ,הן אלה על פיהן יש לנהוג ולפעול בכל הקשור
להכשרה ,רישום ומחיקה מפנקס האחיות.
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות)
התשס"א2001-
תקנות הרופאים שפורסמו ב 2001-קבעו לראשונה
מסגרת חוקית – אמנם בחקיקה משנית לפקודת
הרופאים ,ולא בחקיקה ראשית לחוק אחיות – לרשימת
סמכויות רפואיות שבוצעו בהאצלה על ידי אחיות
שהפכו לפעולות סיעוד .משמע הליך זה הוא שפעולות
אלו נרכשות במהלך ההכשרה של האחות והיא מצופה
לבצען בכל אתר ואתר בו היא מעניקה טיפול סיעודי.
חשוב לציין כי פעולות הסיעוד שנקבעו בתקנות-
שאיבת דם ורידי לבדיקות שגרה ,התחלת עירוי ורידי
פריפרי ,הזרקת תרופות על פי הוראת רופא לווריד
פריפרי ,היוו חלק משמעותי בעשייתן היום-יומית של
אחיות מוסמכות ואחיות מומחיות (בוגרות הכשרה
על-בסיסית) בבית החולים ובקהילה בין השנים 1977
ל.2001-
חוזר מינהל הסיעוד מיום  27מאי  2007בנושא הנחיות
ליישום פעולות סיעוד ,שהוגדרו בחוזר מנכ"ל מיום 17
מאי ( 2007חוזר מספר  , )9/07מתארת האחות הראשית
במשרד הבריאות  ,כי " .....הופץ חוזר מנכ"ל ,בו הסמיך
המנכ"ל לאחיות בעלות הכשרה על -בסיסית ,הרשומות
במדור השתלמות מוכרת בפנקס האחיות ביצוע פעולות
סיעוד חדשות...נקבעה רשימת הפעולות המותרות
לביצוע."...
רשימת הפעולות כוללת החלטות כמו שינוי מינון אינסולין
בטווח של  20%מהמינון שנקבע על ידי רופא ,החלטה
על הזרקת גלוקגון במצבי תת-סוכר הדם  -מצב מסכן
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חיים ועוד פעולות הכרוכות בשינוי ,הפסקה או התחלת
טיפול במצבים כרוניים .לסמכות ביצוע הפעולות נלווית
מסגרת מנחה ונוקשה הכוללת תנאים כלליים ופרטניים
כמו תחום והיקף ההכשרה של האחות ,ותנאים להגדרת
פרוטוקולים כלליים ופרטניים.
אצילת סמכות לאחיות מקצועיות ומומחיות בתחומיהן
להחליט על התחלת ,שינוי או הפסקת טיפול תרופתי
תאפשר מיצוי טוב יותר של יכולותיהן המקצועיות
בעיקר בטיפול בחולים כרוניים בקהילה .גישה זו
תאפשר הפניית משאבי הרופאים לטיפול במצבים קשים
ומורכבים יותר.
חקיקה מקצועית כמו זאת המסדירה את הסיעוד
והרפואה או את מקצועות הבריאות האחרים ,וחקיקה
המתייחסת לזכויותיהם של בני אדם ובמיוחד של חולים,
משמשות בידי משרד הבריאות ובידי החברה בישראל,
כלי להבטחת איכות הטיפול ושרותי הבריאות הניתנים
לאזרחים.
תקנות בריאות העם ,תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע
פעולות חריגות) וחוק זכויות החולה ,מהווים אם כך,
מסגרת משפטית שאמורה להבטיח העברת סמכויות
מרופאים לאחיות .החקיקה מגדירה מסגרת מנגנונית
להעברת הסמכויות ותנאים להעברתם ,באופן המבטיח
את איכות המבצע אליו הועברו הסמכויות ,ואת הכלים
שיש בידי משרד הבריאות לשלול סמכויות אלה ממי,
שחרג או התרשל בתפקידו.
סיכום
אצילת סמכות לאחיות מקצועיות ומומחיות בתחומיהן
להחליט על התחלת ,שינוי או הפסקת טיפול תרופתי
תאפשר מיצוי טוב יותר של יכולותיהן המקצועיות,
בעיקר בטיפול בחולים כרוניים בקהילה .גישה זו
תאפשר הפניית משאבי הרופאים לטיפול במצבים קשים
ומורכבים יותר.
 ,)2000( Lowesטוען כי קצב גידול מספר האחיות
בארה"ב ,גדול פי  4מזה של רופאים .אחיות נותנות טיפול
ראשוני למספר גדול מאוד של חולים ,ומספר המרשמים
שנכתבו בידי אחיות ) (Nurse Practitionersעלה
ב– 66%בשלוש השנים שלפני כתיבת הדברים .לדבריו,
האחיות ( ( Nurse Practitionersמצפות להגדרה מחדש
של תפקידן המקצועי.
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בשנת  ,1997באמצעות חוק איזון התקציב The -
 Balanced Budget Actבארה"ב ,נקבע כי השיפוי עבור
שירותי ה Nurse practitioner-מגיע לכדי 85%-80%

ניתן לסכם ולומר כי מיומנויות ,פתרון בעיות ,וקבלת
החלטות נתפסות מזה שנים רבות כמרכזיות בעשייה
הסיעודית ;(Robinson, 1991; Shamian, 1997
) .Shin, 1998פן זה של העשייה אף נלמד בישראל,
ונכלל בתכניות הלימודים הגנריות לקבלת תואר אחות
מוסמכת ,ובתכניות ההתמחות בסיעוד .יתרה מכך,
הימנעות מפתרון בעיות ומקבלת החלטות במצבי חולי
ובריאות שונים ,ניתן לפרש כהימנעות האחות מחובותיה
המקצועיות ,ואף כרשלנות מקצועית.

בחודש מארס  ,2002פורסם בעיתון  Marketletterכי
במשרד הבריאות הבריטי שוקלים להרחיב את סמכויות
האחיות לרשום מרשמים רפואיים לחולים כרוניים.
לדברי מחבר המאמר ,בעת כתיבתו היו מורשות אחיות
מחוזיות לרשום מרשמים לתרופות ללא מרשם ,כגון
משככי כאב ומשלשלים .היום סמכויות אלה הורחבו ולוו
בחקיקה מתאימה.

העברה ועיגון סמכויות לקבלת החלטות אבחון וריפוי,
מבטיחים תחושת שביעות רצון ומחויבות האחות
למקצועה ולארגון בו היא מועסקת ,מבטיחה יחסי
גומלין ועבודת צוות בין הרופא לאחות ,הגדלת המחויבות
והאחריות ,גם זו המשפטית .בכל אלה יש תרומה לשיפור
הסביבה המחלימה של החולה .העברה ועיגון סמכויות
אלה מרופאים לאחיות מבטיחים ביצוע הפעולות במצבים
בהם האחות היא האדם בעל הכישורים וההכשרה הרבים
ביותר מההיבט המקצועי ,והנמצא ליד החולה בנגישות
מיידית .בכך תובטח הפניית משאבי הזמן והאנרגיה
המוגבלים של הרופא לעשייה רפואית מורכבת .הרחבת
מערך השיתוף ) (collaborationבין הרופא לאחות,
תבטיח איכות גבוהה יותר לצרכן שירותי הבריאות.

מהתשלום עבור עבודת רופא במסגרת מרפאה עצמית,
ו 100%-כאשר האחות מועסקת במסגרת ארגונית עמה
נחתם חוזה .משמעות חוק זה היא אוטונומיה מקצועית
לאחות ושיפוי ישיר מידי חברות הביטוח ,על סמך פעולות
מקצועיות ,לרבות פעולות אבחון וריפוי ולא שכר גלובלי
על משרתה כאחות.

המגמה העומדת מאחורי מדיניות זאת היא פינוי זמנו
של הרופא בצורה שיוכל לתת דעתו לעניינים וטיפולים
מורכבים יותר ,הנוטלים חלק ניכר מזמנו ומחייבים את
מומחיותו ברפואה.
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הערות למאמר :אברהם סהר
המידע המובא להלן נועד להציג בפני הקוראים עובדות מספר הקשורות לנושא המאמר:
· להלן החלטה מס 4110 .של ממשלת ישראל מיום :09.08.2005
ייעול השירות הציבורי ושיפור השירותים לאזרח  -הרחבת סמכויות   אחיות ,רוקחים ובעלי מקצועות
פארה-רפואיים
מהן ,החשובות לענייננו:
" .2להטיל על שר הבריאות לקבוע ,מכוח סמכותו לפי התיקון בפקודת הרוקחים כאמור בסעיף  ,1הוראות
לעניין התנאים לניפוק תכשיר מרשם שלא לפי מרשם חתום בידי רופא ,ובכלל זה הוראות לענין סוג
התכשירים שינופקו ,מצבים רפואיים שבשלהם יהיה ניתן לנפק את התכשירים ותנאי ההכשרה הנדרשים
מרוקח לביצוע הניפוק כאמור .שר הבריאות יקבע הוראות אלה תוך  30יום ממועד כניסתו לתוקף של
תיקון החקיקה האמור ,ותחילתן תהיה  30יום לאחר מכן.
" .4להנחות את המנהל הכללי של משרד הבריאות להגיש לשר הבריאות ולשר האוצר ,עד יום  1ביוני ,2006
המלצות שיפרטו אילו מהפעולות הרפואיות שכיום הן בסמכות של רופא בלבד ,יהיו גם בסמכות של רוקח,
אחות או בעל מקצוע פארה-רפואי אחר".
· ביום  30.04.2007פורסם חוזר מס'  6/07מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות ,להלן כותרתו ועיקר ההנחיות שבו:
פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות לבעלות השתלמות מוכרת.
ברשימה מפורטות בצורה מדויקת הפעולות אותן מורשות לבצע אחיות ,המעוגנות בתפקידים המיוחדים של מיילדות,
אחיות סוכרת ,אחיות פסיכיאטריה ,אחיות שיקום ,אחיות גריאטריות ,אחיות טיפול מוגבר ואחיות רפואה ראשונית.
האחיות מוסמכות לפעול בתחומי מומחיות מיוחדים אלה ,לאחר לימוד בהשתלמויות מוכרות ועמידה בבחינות ,והן
רשאיות לבצע את הפעולות רק על פי פרוטוקולים פרטניים (מונחים אלה מוגדרים בחוזר עצמו).
· ביום  17.05.2007פורסם חוזר מס'  9/07מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות ,שכותרתו :פעולות סיעוד – עדכון
חוזר  6/07מתאריך ()30.4.07
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העברת סמכויות אבחון וריפוי במצבים שכיחים ובלתי מורכבים מרופאים לאחיות – למה כן?

מטרת החוזר ,כמוסבר בו הייתה "על מנת להבהיר את תחום תחולתו המדויק של החוזר ותנאיו ,בעקבות שאלות שעלו
בהקשר זה "...הובהר כי "רשימת הפעולות...נותרה בעיקרה ללא שינוי" .עיקרי ההבהרות:
א .פעולות הכרוכות בטיפול תרופתי לחולים כרוניים תבוצענה על פי פרוטוקול פרטני ,החתום על ידי הרופא המטפל של
החולה לו מיועד הפרוטוקול.
ב .פעולות המסמיכות להתחלת טיפול ואינן בגר הצלת חיים ,או חלק מפרוטוקול פרטני ,תתבססנה על תכשירי O.T.C.
(.)Over the Counter

• הנחיות המנהל הכללי גררו תגובה חריפה מצד ההסתדרות הרפואית בישראל (ה.ר.י ,).הן בפרסומים הפנימיים (ר'
 www.ima.org.ilבתקופה הרלוונטית) והן בהתבטאויות פומביות של יו"ר ה.ר.י( .ר' כתבה במוסף הארץ חלק ב' מיום
 .)06.10.2007בצורה דומה התבטאו גם ראשי ארגוני רופאים נוספים כגון יו"ר רופאי קופת חולים.
כתבות ותגובות שונות ,במגוון דעות ,ניתן למצוא במספר אתרי אינטרנט ישראליים .לא חסרו גם תגובות חיוביות מצד
רופאים ,ודווקא בני הדור הצעיר.
מדברי ותיקי ה.ר.י .משתמעת דאגה עמוקה לבריאות תושבי המדינה ,ופחד מפני הסכנה הנשקפת לאזרח ממסירת אפילו
סמכויות מוגבלות ומוגדרות הכרוכות בשיקול דעת לידי אחיות ,אפילו לאחיות שהוכשרו ונתנסו בתחומים שהוגדרו
בדיוק רב .החששות כבדים אלה אינם מתיישבים עם הניסיון החיובי שהצטבר בהפעלת אחיות בתחומים שהוגדרו
בהנחיות המנהל הכללי ,ואף מתקדמים הרבה יותר ,בעשורים האחרונים במדינות בהן רמת הרפואה אינה נופלת מזו
שבישראל ,כגון ארה"ב ומדינות סקנדינביה .ולא כאן המקום להוסיף.
• בניסיון לבטל את הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות עתרה ההסתדרות הרפואית בישראל לבג"ץ ( )4380/07נגד .1 :משרד
הבריאות ו .2-הסתדרות האחים והאחיות בישראל.
החלטת בג"צ ניתנה ביום ( 05.02.2008השופטים א' רובינשטיין ,א' חיות וי' אלון) ,וזו לשונה:
א   .ניתן בזה צו על תנאי לפיו יתן המשיב  1טעם מדוע לא ייקבע ,כי חוזר המנהל הכללי איננו הדרך הנאותה
להסדרת סמכויות נוספות לאחיות ולאחים.
ב  .תשובה תוך  30יום .כיוון שהוקצה זמן קצר לתשובה ,איננו רואים מקום לצו ביניים.
אין בידינו מידע על התשובה לבג"ץ ,אם ניתנה.
בינתיים – תיק"ו.
העתירה לבג"ץ נועדה להשיג השהיה .ספק אם לתוצאה שהתקבלה כיוונה העותרת .החלטה זאת של בג"ץ יש לראות כהצבת
סימן שאלה על נאותות הסדרת נושאים חשובים בתחום הרפואה באמצעות חוזרים-הנחיות היוצאים מלפני המנהל הכללי.
בג"ץ נקט אמנם בלשון "דרך נאותה" אך נראה לנו כי עשה זאת כדי להימנע מביטויים כגון "בסיס חוקי" או "כשר אך"...
וכיו' .הסוגיה רחבה מזו בה דן בג"ץ בעתירה זאת ,והיא אכן מחייבת פתרון .במשך  60שנות קיום המדינה עדיין מוסדרים
נושאים בעלי חשיבות רבה בכל תחומי הרפואה ,באמצעות חוזרים השואבים כוחם מפקודות מנדטוריות ,אשר אי-פה אי-שם
תוקנו טלאים טלאים ,ואשר מעמדם החוקי אינו ברור ,שהרי הם אינם אפילו במעמד של תקנות .מקצועות הרפואה ,הסיעוד,
הרוקחות ומקצועות פארא-רפואיים שעדיין לא נולדו לפני  60שנה ראויים להסדרים טובים יותר ,המבוססים על המצב
הקיים כבר כיום ,תוך צפיית פני התפתחויות בעתיד.
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רפואה משפטית

ההתוויה לטיפול ארוך טווח בחולי נפש בסל התרופות:
איזון בין הזכות לחירות לבין הבטחת שלום החולה והציבור
מרדכי מרק* וליטל קינן-בוקר

**

תקציר
"עמדת החברה כלפי חולה הנפש משקפת את רמתה המוסרית ,ערכיה ורגישותה לחיי האדם (החולה והבריא)" .תכלית
החוק החדש לטיפול בחולי נפש התשנ"א ,1991-בשונה מהוראות החוק הישן לטיפול בחולי נפש משנת  ,1955היא לאפשר
"מתן טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז [בכפייה] בבית החולים".
טיפול מרפאתי בכפייה מופעל כחלופה לאשפוז בשני מקרים :בהוראה מנהלית של פסיכיאטר מחוזי או בצו בית משפט.
הטיפול הכפוי במרפאה יכול להיות ראשוני ,דהיינו ,במקרה בו החולה לא אושפז קודם לכן ,והוא אפשרי לאחר אשפוז
בכפייה ,כאשרו יש סבירות גבוהה שהחולה לא ימשיך בטיפול מרצונו החופשי.
אחת הבעיות השכיחות בטיפול אמבולטורי במחלות כרוניות בכלל היא היענות נמוכה לטיפול ותופעות לוואי של תרופות
פסיכיאטריות מהדור הישן .אי-ההיענות והיעדר תובנה אצל החולה לחשיבות ההתמדה בנטילת הטיפול התרופתי הן
בין הסיבות השכיחות להחמרה במחלות נפש כרוניות .מתן זריקה של תרופה ארוכת טווח מהדור החדש יעיל להבטחת
הטיפול לטובת החולה ולשלום הציבור ,ולכן דרך זאת עדיפה בטיפול מרפאתי כפוי בחולה הנוטה לאי-היענות .למרות
זאת ,סל הבריאות בישראל מתווה טיפול זה רק לחולים שאושפזו בעבר ,ואינו מאפשר שימוש בטכנולוגיה זאת במטופל
בכפייה שלא אושפז קודם לכן.
לחולה נפש המטופל בכפייה אין זכות לסרב לטיפול מסוים ולהעדיף אחר .על כן ,משניטלה זכותו לבחור ,ראוי שהחברה
ה"בוחרת" עבורו את הטיפול ,תעמיד לרשותו טכנולוגיה שהיא יעילה יותר לקידום החלמתו ולקידום שלום הציבור,
וכרוכה בסיכון מופחת לתופעות לוואי.
לדעתנו ,מניעת הטיפול המועדף נוגדת את זכותו החוקית והחוקתית של חולה הנפש – זה שלא אושפז בעבר – לקבל
טיפול נאות .ראוי שסל התרופות יכלול טיפול תרופתי חדיש ארוך טווח ללא התנייתו באשפוז קודם.
*

ד"ר מרדכי מרק ,MD ,MHA ,LLB ,משמש כחוקר במרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות ועמית הוראה בכיר בחוג לבריאות נפש
קהילתית בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה .דוא"לmotimark@013.net.il :

**

ד"ר ליטל קינן-בוקר ,MD ,PhD ,MPH ,משמשת כסגנית לראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות ,וחוקרת ומרצה בבית הספר
לבריאות הציבור ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה .דוא"לlital.k@icdc.health.gov.il :

מילות מפתח :אשפוז פסיכיאטרי ,חולי נפש ,טיפול ארוך טווח ,טיפול בכפייה ,סל התרופות ,רספרידל ,מידתיות

רקע
תכלית החוק לטיפול בחולי נפש תוארה בדרך הבאה:
"אפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי במקום
אשפוז בבית החולים ...במסגרת המשפחה
והקהילה .ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול

הרפואי והשיקומי שניתן לו".

במקביל ,חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו מקדם את
מזעור הגבלת חירותו של אדם ,כל אדם ,גם חולה
הנפש ,שעה שחוק זכויות החולה מחייב הסכמת החולה
לטיפול ,למעט במצבי חירום וסיכון.
כבוד הנשיא אהרון ברק ,הבהיר כי:
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חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו ,ס"ח תשנ"ב ,עמ' ( 150נתקבל
ביום .)17.03.1992
חוק זכויות החולה תשנ"ו 1996-סע' .13
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ההתוויה לטיפול ארוך טווח בחולי נפש בסל התרופות

"ה'אדם' שזכותו וחירותו מוגנת בחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,כולל גם את חולה הנפש...
אין לאשפז חולה נפש אשפוז כפוי בבית חולים
אם ניתן לטפל בו ולהגן על שלום הציבור
באמצעות טיפול מרפאתי כפוי; ואין לכפות
טיפול אם ניתן להשיגו ללא כפיה .תמיד יש
לנקוט באמצעי המגשים את המטרה הראויה,

ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר".
הדברים התייחסו לטיפול בכפייה בצו בית משפט,
אולם הוא הדין ביחס לטיפול בכפייה מנהלית (הוראת
פסיכיאטר מחוזי לטיפול בכפייה).
למרות שמתן טיפול בזריקה של תרופה אנטי פסיכוטית
ארוכת טווח מהדור החדש הוא טיפול יעיל ש"פגיעתו
בחולה הנפש היא הקטנה ביותר" למניעת התלקחות
מחדש של מחלה פסיכוטית ואשפוז בכפייה ,ההנחיות
הנוכחיות של סל התרופות אינן כוללות התווית טיפול

זה לחולה שלא אושפז בעבר.
תמונת מצב טיפול בכפייה בחולי נפש בישראל
על אף הגישה הליברלית ומדיניות הטיפול בקהילה,
שיעור האשפוז בכפייה מתוך כלל האשפוזים בישראל
מצוי במגמת עלייה (טבלה  1בסוף המאמר) .קבוצת
החולים המאושפזים בכפייה בולטת יותר בשיעור
האשפוזים החוזרים ומהווה כרבע מכלל החולים
המאושפזים בשירות הפסיכיאטרי .בפועל ,השימוש
בחידוש העקרוני של החלופה של טיפול מרפאתי בכפייה,
הוא מועט (טבלה  2בסוף המאמר) .הנתונים מצביעים
על פער בין תכלית החוק לבין יישומו .מגמה דומה של
אכזבה מהציפייה לליברליזציה במדיניות הטיפול בחולי
נפש עולה גם ממחקרו של יו"ר איגוד הפסיכיאטרים
בארה"ב ,אשר מסיבה זאת מקפיד להגדיר את החקיקה
החדשה כ"כמעט מהפכה" ,ולא כמהפכה של ממש.
מעקב אחר שירותי בריאות הנפש בישראל ,מלמד כי






רע"פ  2060 / 97פלונית נ' הפסיכיאטר המחוזי-תל אביב פ"ד
נב (.)11.03.1998( 697 )1
חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות  10/06מתאריך 9/5/06
הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  2006ראה נספח א ב ו-ג.
בריאות הנפש בישראל שנתון סטטיסטי  ,2004עמ' .66-75
ח' מוניץ ,החוק לטיפול בחולי נפש ,פרקים נבחרים
בפסיכיאטריה ,הוצאת פפירוס  ,2003עמ' .738
Paul Appelbaum, Almost a revolution mental health law
and the limits of change Oxford university press 1994
p 210-223.
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מבין המתקבלים לטיפול מרפאתי כפוי ,קרוב לשני
שלישים אושפזו בתוך ארבע שנים .ממצאים דומים
נתקבלו ממחקר של וולנסטיין וחבריו בארה"ב  -קרוב
ל 60%-מהחולים הסובלים מסכיזופרניה מפסיקים את
10
הטיפול התרופתי בתוך ארבע שנים מתחילתו.
מכאן כי בעיית אי-היענות לטיפול לתקופה הנדרשת
קיימת בקרב חולים הסובלים מסכיזופרניה ומטופלים
בהסכמה ,במידה שאינה פחותה באופן משמעותי מזו
הנצפית בין החולים המטופלים בכפייה .ממצאים אלה
מצביעים גם על חשיבות הטיפול ארוך הטווח לייצוב
מצב חולים הסובלים מסכיזופרניה בכלל ,והמטופלים
בכפייה בפרט ,וביתר דגש ביחס לחולים המאופיינים
ברמת היענות נמוכה לטיפול.
בעשור האחרון למאה הקודמת ,פותחו תרופות
מתקדמות ,הפועלות נגד מצבי פסיכוזה ומשפרות
אינטגרציה נוירו-אמוציונאלית 11.תרופות אלה הביאו
לשיפור משמעותי בהשתלבות אנשים עם מוגבלות נפשית
בקהילה בהתאמה להוראות החוק החדש לטיפול בחולי
נפש ,התשנ"א 12.1991-התרופות החדשות מפחיתות את
התסמינים הפעילים של המחלה – הזיות ,הפרעות באיזון
הרגשי ובמצב הרוח ,בארגון החשיבה ובבוחן המציאות.
בו-זמנית משפרות התרופות החדישות את סימני החסר
של סכיזופרניה – הנסיגה החברתית והירידה בתפקוד,
האפאתיה וחוסר אנרגיה ,המגיעה לעתים עד לתמונה של
דיכאון ,שהם הסימנים השליליים המוכרים של המחלה.
לעומת זאת ,התרופות מהדור הישן ,כלל לא השפיעו על
סימני החסר .גם לתרופות החדשות יש תופעות לוואי,
אך אלה שונות מתופעות הלוואי של תרופות הדור הישן,
במיוחד בכך שאינן גורמות להפרעות תנועה דמוית
מחלת פרקינסון ,אשר מבדלות עוד יותר את החולה
מסביבתו ומקשות על ההשתלבות בחיי הקהילה .לפיכך,
טכנולוגיה כגון זריקה ארוכת טווח של risperdone
) ,(risperidal constaתרופה מהדור החדש ,עדיפה
לעיתים ,על טיפולים מקבילים המבוססים על תרופות


בריאות הנפש בישראל שנתון סטטיסטי  ,2001עמ' .80

10

Valenstein M,Ganoczy D,McCarthy J F,Myra-Kim H,Lee
TA,Blow FC Antipsychotic adherence over time among patients
receiving treatment for schizophrenia:a retrospective review J
                   Clin Psychiatry 2006;67(10):1542-50
Tomer Levin, Schizophrenia Should be Renamed to Help
Educate Patients and the Public
International Journal of Social Psychiatry 2006; 52; 324

12

חוק לטיפול בחולי נפש התשנ"א .1991-ס"ח תשנ"א ,1339
עמ' ( .58נתקבל בכנסת ביום .)11.12.1990
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מהדור הישן 13.ביום  09.05.2006אושר בישראל התכשיר
 risperidal constaלטיפול בסכיזופרניה .תכשיר זה הוא
בין הנגזרות ארוכות הטווח מדור התרופות החדש ,והוא
מיועד לחולה שנקלע לסיכון לאשפוז חוזר בגלל אי-
14
היענות לנטילת התכשיר דרך הפה.
ההתוויה לטיפול ארוך טווח כמענה לבעיית אי-היענות
לטיפול תרופתי
אי-ההיענות לטיפול מהווה בעיה קשה במחלות כרוניות
בכלל ,וביניהן במחלות פסיכיאטרית ובמניעתן .אי-
ההיענות שכיחה בכ 20-50%-מן החולים במחלות
ממושכות 15וב 40-50%-מחולי סכיזופרניה 16.הסיבות
לשיעור הגבוה של אי-ההיענות לטיפול במחלות נפש
מורכבות ,וקשורות בין היתר לפגיעה בבקרת המציאות
ובהיעדר תובנה למחלה .נתונים אלה מורים על עדיפות
הטיפול בתרופות ארוכות טווח ,בעיקר בחולים במחלות
פסיכיאטריות שעלולים לסכן את עצמם או את הזולת.
התקווה שבעתיד ,לכשיחלימו החלמה מלאה ,יקבלו
את הטיפול מרצון ,מהווה הנחת יסוד המלווה את
הטיפול הכפוי 17.לכן ,גם אם בשלב החד של המחלה
הפסיכיאטרית לא ניתן לקבל את הסכמת החולה לטיפול
ומתקיימים התנאים בחוק לטיפול בכפייה ,חובה ליישם
מטרה זאת ועל פי עקרון המידתיות – לענייננו ,טיפול
המגביל את החולה במידה הפחותה ביותר 18.טיפול ארוך
טווח בתרופות מהדור הישן ,שניתן לחולים המטופלים
בכפייה בקהילה ,עלול להגביר את הבידול ,הבידוד
וההגבלה החברתיים של חולים אלה ,אשר מלכתחילה
זקוקים למאמץ מוגבר לשילובם בחברה.
להערכתנו ,לא נדרשת תוספת תקציבית להרחבת
ההתוויה לתרופות ארוכות טווח מהדור החדש ולהעמקת
13

cecilio alamo' gabriel rubio, isabel martinez, guillermo
ponce, miguel jimenez-arriero, francisco lopez-munoz. long
acting injectable risperidone compared with in. the treatment

Can J

of schuzophrenia with substence abuse comorbidity.

Psychiatry, Vol 51, No 8, July 2006.
14

ראו הערה  5לעיל.

15

J Gen Intern Med. 2007 Jun;22(6):864-71. Epub 2007 Apr 5
Lacro JP, Dunn LB, Dolder CR et al. Prvalence of and
risk factors for medication nonadherence in patients With
schizophrenia . a comperhensive review of the literature J Clin
Psychiatry 2002; 63(10): 892-909

17

חוק זכויות החולה ,התשנ"ו 1996-סע' ()2(.15א)(ב)(ג) ס"ח
תשנ"ו  ,1591עמ' ( 327נתקבל בכנסת ביום .)11.05.1996
חוק יסוד  :כבוד האדם סע'  " 8אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-
יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד
לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק
כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" .

16

18
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השימוש בטכנולוגיות חדשות .החיסכון הצפוי בהוצאות
אשפוז ,כתוצאה משינוי במדיניות הטיפול והגדלת שיעור
המטופלים בכפייה במרפאה ,יפצה על עלות הרחבת
ההתוויה הטיפולית הנוכחית .מחקרים שנעשו בארה"ב
לבחינת יעילות הטיפול המרפאתי בכפייה ,מלמדות על
פוטנציאל הפחתה של כ 80%-ברמת האשפוז החוזר של
החולים המתמידים בטיפול מרפאתי כפוי במשך שלוש
שנים 19.תימוכין לדעה זאת מצאנו בדברי ד"ר מרגולין,
שכיהן כפסיכיאטר מחוזי במחוז תל אביב:
"ניתן כמובן להימנע מלכתחילה מהאשפוז
הכפוי ומהצורך בייצוג החולים לו היו שירותים
קהילתיים זמינים עבור חולי הנפש באופן
שיאפשר טיפול נפשי יעיל אשר ייתר את
הצורך באשפוז כפוי .המצב בפועל שרבים
מהחולים הזקוקים לאשפוז אינם יכולים לקבל
טפול בקהילה ,ואילו השירותים הטיפוליים
הקהילתיים אינם זמינים עבור אותם חולים
20
שהיו יכולים להפיק ממנו תועלת".
סיכום
חולים רבים הסובלים מסכיזופרניה אינם מודעים
למחלתם ,לפחות בראשית התפתחותה ואינם מתמידים
בנטילת תרופות ,במיוחד כאשר לתרופות תופעות לוואי
בולטות המבדלות אותם בחברה ,כדוגמת הפרעת תנועה
פרקינסונית.
חלק מחולים אלה עלולים לסכן את עצמם או זולתם אם
לא יטופלו .שימוש בתרופות ארוכות טווח מהדור החדש
עשוי לשפר את היענות חולים אלה לטיפול .למרות זאת
השימוש בתרופה החדשה  risperidal constaכטיפול
ארוך טווח מותנה באשפוז קודם.
הסמכות לכפות על אדם לקבל את הטיפול הנדרש
במסגרת מרפאה ,הגם שהיא עומדת במבחן עקרון
הטיפול בהגבלה המעטה ככל האפשר ,משמעותה מניעת
אפשרות בחירת טיפול וקבלת תרופה בהסכמה .לכן,
להערכתנו ,מחייבת סמכות זאת את מתן התרופה הטובה
והמתאימה ביותר.
19

20

swartz ms, swanson jw, wagner hr, burns bj, hiday va, borum
r, can involuntary outpatient commitment reduce hospital
recidivism. am j psychiatry 1999, 156:1968-1975.

מרגולין ,אברמוביץ ו-ויצטום ,ייצוג חולי נפש בוועדות
פסיכיאטריות מחוזיות :המצוי והרצוי ,רפואה ומשפט  ,32מאי
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מהאמור לעיל ,התניה להתוויה לטיפול ארוך טווח
מהדור החדש באשפוז קודם ,נראית לכאורה כנטולת
נימוק חברתי-כלכלי ,וחסרת בסיס חוקי וחוקתי .ראוי
כי סל התרופות יכלול טיפול תרופתי שיש בכוחו למנוע
התלקחות מחדש של מצבים פסיכוטיים ,ללא התניה.

הרחבת ההתוויה לתרופות ארוכות טווח
מהדור החדש והעמקת השימוש בהן מביאות
גם תועלת חברתית וכלכלית ,בכך שהיא
עשויה לקדם את העתקת עיקר הטיפול בחולים
משרותי אשפוז לקהילה.

טבלה  :1סך קבלות לאשפוז כפוי בצו משפטי מכלל הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי וסך קבלות לטיפול מרפאתי כפוי
*
בצו משפטי מכלל הקבלות לטיפול מרפאתי כפוי ,לפי שנה1996-2003 ,
שנה

קבלות לטיפול
מרפאתי כפוי

מהן  -קבלות לטיפול
מרפאתי כפוי
בצו בית משפט
)N, (%

סך קבלות לאשפוז
פסיכיאטרי

מהן  -קבלות לאשפוז
כפוי בצו בית משפט
)N, (%

N

1996

15,151

)2,066 (13.6

375

)29 (7.7

1997

16,174

)2,428 (15.0

459

)38 (8.3

1998

17,203

)1,090 (18.0

422

)38 (9.0

1999

17,635

)3,691 (20.9

510

)37 (7.3

2000

18,172

)3,590 (19.7

474

)63 (13.3

2001

17,869

)3,689 (20.6

543

)86 (15.8

2002

18,266

)4,128 (22.6

487

)58 (11.9

2003

18,998

)4,037 (21.2

561

)76 (13.5

N

*מקור :בריאות הנפש בישראל ,שנתון סטטיסטי  , 2004משרד הבריאות

טבלה  :2התפלגות אשפוז כפוי בצו בית משפט ובהוראת פסיכיאטר
מכלל הקבלות לטיפול כפוי באשפוז ולטיפול מרפאתי כפוי לפי שנה1996-2003 ,

*

שנה

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

סך קבלות לאשפוז כפוי
)% (n

סך קבלות לטיפול מרפאתי כפוי
)% (n

צו בית משפט

הוראת פסיכיאטר
מחוזי

צו בית משפט

הוראת פסיכיאטר
מחוזי

)22.5 (601
)23.2 (734
)22.5 (896
)19.8 (913
)21.7 (998
)19.9 (921
)18.3 (929
)20.7 (1,058

)77.5 (2,066
)76.8 (2,428
)77.5 (3,090
)80.2 (3,691
)78.3 (3,590
)80.1 (3,689
)81.7 (4,128
)79.3 (4,037

)7.7 (29
)8.3 (38
)9.0 (38
)7.3 (37
)13.3 (63
)15.8 (86
)11.9 (58
)13.5 (76

)92.3 (346
)91.7 (421
)91.0 (384
)92.7 (473
)86.7 (411
)84.2 (457
)88.1 (429
)86.5 (485

*מקור :בריאות הנפש בישראל ,שנתון סטטיסטי  , 2004משרד הבריאות
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הערות למאמר :מר ראזק חואלד ,משרד הבריאות
 .1אחוז הקבלות לאשפוז הכפוי (מתוך כלל הקבלות לאשפוז) הינו כמעט יציב במשך השנים האחרונות 22-20% :בהוראת
פסיכיאטר מחוזי ו  5.5-5.1%בצו בית משפט.
 .2טיפול מרפאתי כפוי מופעל כחלופה לאשפוז בשני מסלולים ,ולא כפי שנכתב בתקציר בשני מקרים.
 .3פרט לסוג הטיפול התרופתי ,שהוא מרכיב מאוד מרכזי בהצלחת הטיפול ,קיימים קשיים נוספים ביישום הטיפול המרפאתי
הכפוי:
א .היעדר כלים לאכיפת הצו/הוראה לטיפול מרפאתי כפוי .אומנם קיים נוהל משנת  2003שהופץ על ידי משרד הבריאות
(נוהל לטיפול מרפאתי כפוי) ובו פירוט ,בין היתר ,של הצעדים שיש לנקוט על מנת לוודא שכל אדם שנמצא תחת
הוראה/צו לטיפול מרפאתי כפוי יקבל את המעקב והטיפול הראוי.
ב .חוסר בכח אדם של המרפאות שמקשה על ביצוע .Reaching out
ג .לא תמיד המרפאה יודעת היכן נמצא המטופל על מנת להגיע אליו או ליצור אתו קשר או לפנות לפסיכיאטר המחוזי
כדי להפעיל את סעיף  14לחוק ולהביא את המטופל בכפייה לקבלת הטיפול .
 .4נושא העלות–תועלת של הטיפול ארוך הטווח מהדור החדש לעומת הדור הישן ראוי לבחינה ובדיקה משווה ומעמיקה על
מנת לקבוע קביעה חד משמעית.
 .5הן במאמר זה והן בספרות מתואר כי רוב המטופלים בטיפול מרפאתי כפוי הם אנשים עם היסטוריה של אשפוזים חוזרים.
על כן ,התניית ההתוויה בקיום אשפוז קודם אינה רלוונטית עבור חלק גדול של המטופלים.
זהו מאמר מעניין ,שיכול לתרום להבנה והתמודדות עם הסוגיה המסובכת של הצלחת הטיפול המרפאתי הכפוי ושל האמצעים
המועילים .עם זאת ,יש מקום להוסיף למאמר או נתונים או תיאורי מקרים המצביעים על הצלחת הטיפול התרופתי ארוך
הטווח מהדור החדש.

הערות נוספות למאמר התקבלו מידי עו"ד ד"ר ש .וולפמן ועו"ד ט .שקד .הערות אלה התפתחו לכדי מאמר עצמאי הדן
בנושא זה ובקרוב מאד אליו – "הפרת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה" – והוא מובא מיד לאחר מאמר זה .
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הפרת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה
שמואל וולפמן* וטלי שקד

**

מאמר זה נכתב כהמשך למאמרם של מרדכי מרק וליטל קינן-בוקר (להלן "המחברים") בעניין ההתוויה לטיפול ארוך טווח
בחולי נפש בסל הבריאות.
אכן ,המחברים עמדו על הפגיעה של מגבלות סל הבריאות בזכויות חולה נפש המטופל במרפאה שבקהילה ,במיוחד בחולה
הנפש המטופל בכפייה .המחברים אף מסתייע בפרשנות המשפטית הנגזרת מדברי נשיא בית המשפט העליון בדימוס,
השופט אהרן ברק על פיה המגבלה המונעת מחולי הנפש במרפאה את השימוש בתרופות ארוכות טווח מהדור החדש,
החוסכות מהחולה תופעות לוואי קשות ,עומדת בניגוד לכלל הדורש נקיטת אמצעים שפגיעתם בחולה הנפש היא הקטנה
ביותר.
בפרק הראשון במאמר זה נרחיב ונטען כי החלקים המתייחסים בפרק ה' ,פרק הבריאות בחוק ההסדרים ,לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי והוראות החוק לביטוח בריאות ממלכתי בעניין סל הבריאות שבעקבותיהן הגביל סל הבריאות את
הטיפול התרופתי בחולי הנפש המטופלים בכפייה ,מעמידים חוקים אלו ,או למצער חלקים מהם ,בסטאטוס של חוקים
לא חוקתיים ,הואיל והם עומדים בסתירה ובהפרה בוטה של חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו.
בפרק השני במאמר זה ,נרחיב את הדיון מעבר לפגיעה בזכויות חולי הנפש המטופלים במרפאה בשל הגבלות השימוש
בתרופות ארוכות טווח מהדור החדש ,לתחום נוסף הפוגע בזכויותיהם :כפיית חולי הנפש לשלם את סכום ההשתתפות
העצמית –  – Co-Paymentעבור התרופות בהן הם מטופלים במרפאה ,גם כאשר טיפול זה נכפה עליהם מכוח הוראה
אזרחית של הפסיכיאטר המחוזי או מכוח צו של בית משפט.
*

עו"ד ד"ר שמואל וולפמן ( )Ph.D.מלמד פסיכיאטריה משפטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ובביה"ס ללימודי המשך בפקולטה
לרפואה באוניברסיטת תל אביב ,יו"ר ועדות פסיכיאטריות מחוזיות מכוח החוק לטיפול בחולי נפש  ,1991עוסק בפעילות משפטית בתחום
המשפט הרפואי.

**

עו"ד טלי שקד ( ,)LL.M.עוסקת בדיני נזיקין ומשפט רפואי.
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מס'  )7תשס"ז 2007-ותיקון מס'  )8תשס"ח ,2008-ס"ח תשס"ז מס'  2077וס"ח תשס"ח מס' .2125
חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד ,1997-ס"ח תשנ"ד מס'  1469כולל התוספות והתיקונים עד תיקון  35ס"ח תשס"ו מס'  2057מיום
.15.6.2006



 .1חשיפת חולה הנפש המטופל בכפייה לסיכונים של
תופעות לוואי בלתי הפיכות

כרוניות ובמיוחד במחלות פסיכיאטריות ,אשר גם היא
קיבלה התייחסות על ידי המחברים.

כבר בתחילת מאמר זה נציין כי אנו תומכים תמיכה
מליאה בדעת המחברים בעניין הפגיעה בזכותו של חולה
הנפש המטופל בטיפול מרפאתי כפוי ,הנגרמת כתוצאה
מהוראת סל הבריאות כי אין לטפל בזריקות ארוכות
טווח מהדור החדש בחולה נפש שעדיין לא "חווה את
החוויה" של אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

ענייננו במאמר זה הוא בטענה כי מגבלות סל הבריאות
המגבילות את השימוש בתרופות פסיכיאטריות ארוכות
טווח רק לחולים שכבר אושפזו בעבר ,פוגעות בזכויות
יסוד של חולים במחלות נפש במצבים בהם אין צורך
באשפוז וניתן לטפל בהם במסגרת אמבולטורית
בקהילה.

יתרונות הטיפול ארוך הטווח ,במיוחד בחולי נפש שאינם
מודעים או שמכחישים את מחלתם אשר פורטו על ידי
המחברים ,מוכרים כבר שנים רבות כקונצנזוס בטיפול
הפסיכופרמקולוגי ולא נחזור עליהם .כמו כן לא נרחיב
בעניין בעיית ההיענות הנמוכה לטיפול תרופתי במחלות

הואיל וסל הבריאות נגזר מהוראות חוק ההסדרים ,שמא
יש לקבוע כי חוק ההסדרים ,בכל הקשור לסל הבריאות
הינו חוק לא חוקתי שדינו להיפסל מכוח הוראות חוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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התרופה אליה מתייחסים המחברים ,כמייצגת את הדור
החדש של התרופות האנטי פסיכוטיות ארוכות הטווח
היא  .Risperdal Constaהמחברים אף מתייחסים
ליתרונות של תרופה זו על פני התרופות ארוכות הטווח
מהדור הישן ,בכך שתרופה זו ,על אף שאינה משוללת
תופעות לוואי ,אינה גורמת להפרעות תנועה דמויות
מחלת פרקינסון ,המאפיינות חולי נפש רבים המטופלים
בתרופות מהדור הישן .בנוסף ,מציינים המחברים כי
התרופות מהדור הישן אינן נותנות מענה מספק לתסמיני
החסר של מחלת הסכיזופרניה – התסמינים השליליים,
כגון :הנסיגה החברתית ,האפאתיה וחוסר האנרגיה.
הפרעות תנועה אלו ,בתוספת התמונה של הסימנים
השלילים ,מנציחות את סימונו של חולה הנפש בחברה
ובקהילה בתופעות שכל הרואה אותו מבחין בהן מיידית,
גם אם אינו רופא .התוצאה היא הרחקה ובידול של חולה
הנפש מהחברה שמסביבו והנצחה של בידודו וחוסר
האפשרות להביא אותו לשיקום או לתפקוד סביר ,לא
רק בקהילה המורחבת אלא אף בקרב סביבתו הקרובה
ביותר.
מעיון במאגר התרופות הרשומות בישראל במפורסם
על ידי משרד הבריאות ,עולה כי ההתוויה הרשומה ל-
 Risperdal Constaהיא טיפול בסכיזופרניה והפרעות

סכיזואפקטיביות.
אלא שכידוע אין פירושו של רישום תרופה בספר
התרופות בישראל ,מאפשר שימוש חופשי בהתוויות
להן נרשמו תרופות אלו במסגרת סל הבריאות .למעשה
מתקיים בישראל הליך כפול של רישום תרופות .1 :רישום
ראשוני שהינו הליך הרישום בספר התרופות הלאומי ,בו
מוגשים לאגף הרוקחות של משרד הבריאות כל הנתונים
של המחקרים הפרה-קליניים והקליניים של התרופה
ולאחר בדיקה יסודית של נתונים אלו נרשמת התרופה
ומאושרת לשיווק ולטיפול בחולים בישראל .2 .הגשה
חוזרת של נתוני התרופה לוועדת סל הבריאות אשר
מאשרת את השימוש בה במסגרת סל הבריאות ,כאשר
היא מביאה בחשבון ,בעיקר שיקולים כלכליים.

הואיל והטיפול הרפואי הציבורי בישראל ניתן לאזרחי
המדינה באמצעות קופות החולים ,אשר מספקות
טיפולים תרופתיים מכוח סל הבריאות ,הרי שלגבי חולים
שאינם יכולים לרכוש תרופות יקרות בעלות גבוהה,
הרישום הראשוני ואישור משרד הבריאות להשתמש
בתרופה בישראל ,הינם בבחינת פיקציה שאין לה כל
משמעות לגבי חולים אלו .יתירה מזו ,הואיל ורישום
תרופה בישראל הינו פעולה סטטוטורית ,השואבת
סמכותה מכוח פקודת הרוקחים ותקנות הרוקחים ,הרי
שתוצאות רישום תרופה שאינה מאושרת בסל הבריאות
או שחלק מהתוויותיה הרשומות אינו מאושר בסל ,הינן
בבחינת "אות מתה" בספר החוקים של מדינת ישראל,
לפחות כלפי אותם חולים שאין ידם משגת לרכוש את
התרופה.
לגבי הזריקה ארוכת הטווח ,Risperdal Consta
מצטטים המחברים את הגבלות השימוש של סל
התרופות וביניהן :התרופה תינתן לטיפול בסכיזופרניה
והפרעות סכיזואפקטיביות בהתקיים כל אלה :א .חולים
שאושפזו בעבר ונקלעו לסיכון ממשי של אשפוז חוזר
עקב אי-הענות לנטילת התכשיר.
המסקנה העולה מהגבלות אלו כי מדובר מבחינה
מסוימת באשפוז כפוי או ליתר דיוק בכפיית אשפוז
שכופה סל הבריאות על חולי נפש על מנת לפתוח בפניהם
את שער הזכויות להינות מהזכות לטיפול רפואי נאות,
שעל יתרונותיו אין מחלוקת מהבחינה הרפואית וגם על
הצורך להשתמש בו במקרים של חולה נפש שאינו נענה
לטיפול הפומי ,גם על כך אין מחלוקת.
המחברים מתייחסים ומזכירים את חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,המקדם מיזעור הגבלת
חירותו של אדם ומביא את פרשנותו של נשיא
בית המשפט העליון בדימוס ,הפרופ' אהרן ברק,
הקובע כי לעניין טיפול כפוי "יש לנקוט באמצעי...
שפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר".
נעיר כי גם ללא פרשנותו של השופט ברק ,עולים הדברים
במפורש מלשונו של חוק היסוד .אמנם חוק היסוד כולל




ניתן להגיע למאגר זה באתר:
_http://www.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/abc.asp?Sr
Type=SAL&safe=h



בלשון ההתוויה:

Risperdal Consta is indicated for the treatment of schizophrenia
and schizoaffective disorders
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ראה הוראות סעיף  47בפקודת הרוקחים (נוסח חדש) תשמ"א-
.1981
ראה פירוט דרישות ונהלים של רישום תרופות בתקנות
הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו.1986-
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס  10/06מיום  .10.5.06ניתן
למצוא גם באתר
http://www.health.gov.il/forms/search_result.asp
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הפרת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה

סעיף הגבלה המאפשר פגיעה בזכויות  ,אולם מאידך
קובע אותו סעיף בצורה מפורשת כי

במקרים רבים מכחישים את מחלתם ולא יהיו מעוניינים
לשתף פעולה עם פיקציה אישפוזית ולו קצרה ,אך ורק
לצורך קבלת הזכאות לטיפול בתרופה ארוכת טווח
שתיטיב את מצבם ולא תגרום להם לתופעות הלוואי של
התרופות מהדור הישן .נזכור גם שלא תמיד מתקיימים
התנאים לאשפוז כפוי של חולים אלו ובכל מקרה הרי
אנו עוסקים בחולים שאין כל סיבה לאשפזם וניתן לטפל
בהם במסגרת אמבולטורית.

ודוק ,לא בכדי הוסיף המחוקק את המשפט "ובמידה
שאינה עולה על הנדרש" ,שכן זכויות אדם הינן ערך עליון
מבחינת השקפת המחוקק ולפיכך גם פגיעה מותרת
חייבת להיות מבוקרת ,מאוזנת ומידתית.

מכאן שהגבלת השימוש בטיפול ארוך טווח שחשיבותו
הוכרה על ידי המחוקק ומניעתו מחולי נפש המטופלים
במרפאה הקהילתית ,הינה פגיעה בזכויות יסוד של חולי
נפש ועומדת בניגוד להוראות חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו.

"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא
בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,
שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה
על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה
מפורשת".

אלא שבעניין הגבלת הטיפול ארוך הטווח רק לחולים
שעברו את מסלול האשפוז מתקיימת הפרה של הערך
העליון ופגיעה במידתיות של הפרת הזכויות של חולי
הנפש.
שכן מחד מכיר החוק – חוק ההסדרים באמצעות סל
הבריאות  -בזכותו של חולה הנפש לקבל טיפול ארוך
טווח אולם מאידך אין מאפשרים לחולה נפש המטופל
במרפאה לקבל טיפול זה אך ורק בשל החסימה
הפרוצדוראלית של "אי מעבר" לצורך קבלת הטיפול
במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים .הגבלה ומגבלה
זו של שימוש בתרופה הריהי הדגמה חד משמעית של
פגיעה בזכויות במידה שעולה גם עולה על הנדרש.
לו היה מדובר בחולים במחלות שאינן פסיכיאטריות,
או בחולים פסיכיאטרים שיש להם מודעות למחלתם
והיענותם לטיפול התרופתי טובה ,יתכן והיה ניתן לעקוף
הגבלה זו באמצעות אשפוז קצר ביותר ,שמא שעות
ספורות בלבד ,שהיו מקנות לחולה את הזכות לקבל
טיפול בתרופה ארוכת הטווח .שהרי למעשה מגבלת סל
הבריאות אינה מתייחסת למשך האשפוז .כל שקובעת
הגבלת השימוש הוא כי התרופה Risperdal Consta
תינתן לחולים שאושפזו בעבר ,אולם אין אותו חוזר מנכ"ל
מתייחס כלל ועיקר למשך אותו אשפוז .מכאן שאשפוז
ולו לשעות ספורות – לפחות על פי לשון ההגבלה בסל
הבריאות – תזכה את החולה בזכות לטיפול בתרופה
ארוכת הטווח.
אלא שבל נשכח כי במקרה זה בחולי נפש עסקינן אשר


סעיף  8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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ניתן להביא דוגמאות נוספות של פגיעה בזכויות יסוד
והפרת הוראות של חוק היסוד מתחומים נוספים של
הטיפולים הרפואיים במיגוון רחב של מחלות .אלא
שבמקרה של חולי הנפש ,חמורה הפגיעה בזכויות כי כמה
וכמה ,בשל האפשרות לכפות על חולי הנפש טיפול רפואי
בניגוד לרצונם.
ואכן ,המחברים עמדו על העוול שנעשה לחולי נפש
המטופלים בטיפול מרפאתי כפוי ,אם מכוח צו של בית
משפט ואם מכוח הוראה אזרחית של פסיכיאטר מחוזי,
בהתאם לחוק לטיפול בחולי נפש.
שכן חולה המובל בעל כורחו למרפאה לקבלת טיפול
ומקבל טיפול בתרופות מהדור הישן ,אשר עלולות
לגרום לתופעות לוואי דמויות פרקינסון לרבות Tardive
 Dyskinesiaאו  Tardive Dystoniaשבמקרים רבים
הינן תופעות בלתי הפיכות ,אינו יכול להתנגד כלל
לטיפול ,שהרי הוא מטופל בכפייה ובעל כורחו.
אכן ,גם התרופות מהדור החדש אינן משוללות תופעות
לוואי והמחברים אף מצביעים על תופעות כגון השמנה
וסכרת .אולם ברוב המקרים תופעות אלו אינן בלתי
הפיכות והפסקת הטיפול תשפר את המצב .אולם תופעות
הלוואי הבלתי הפיכות של התרופות מהדור הישן עלולות
להדביק תווית חיצונית על חולה הנפש ,לבדל אותו בידול

בלתי הפיך מהחברה ולסכל כל אפשרות לשיקום ראוי.


ייתכן וטיפול בתרופות מהדור הישן אשר גרמו לתופעות לוואי
בלתי הפיכות ,כאשר הייתה אלטרנטיבה לטיפול בתרופות
מהדור החדש שאינן גורמות לתופעות לוואי אלו ,עשוי להקים
עילת תביעה בנזיקין כלפי הרופא המטפל ו/או כלפי המוסד
הרפואי בו טופל החולה.
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נמצאנו למדים כי כפיית טיפול על חולי נפש במרפאה
קהילתית בתרופות מהדור הישן ,מהווה למעשה כפייה
כפולה ובלתי מידתית .שכן מטרת המחוקק שחוקק את
החוק לטיפול בחולי נפש הייתה לטפל בחולי הנפש ולא
להזיק להם.
אלא שהמחוקק כנראה לא העלה בדעתו כי חקיקת
החוק לטיפול בחולי נפש ללא הגדרת סוגי הטיפול תנוצל
לרעה ביד מחוקקי חוק ההסדרים אשר בחפזונם להטיל
מגבלות על השימוש בתרופות גרמו לפגיעה כפולה
10
בזכויות חולי הנפש.
הבעייתיות של טיפול המביא לפגיעה בלתי הפיכה בחולה
אשר לא ביקש לקבל טיפול זה ואף מתנגד לו ,כאשר
הטיפול נכפה עליו מכוח חוק מדינה ,מתחדדת עוד יותר,
כאשר מדובר בטיפול מכוח צו של בית משפט .הבעייתיות
מתקיימת גם באשפוז כפוי בבית חולים שמשיקולים
תקציביים מטפל בחולים מאושפזים בכפייה בתרופות
מהדור הישן וחולים אלו מפתחים תופעות לוואי של
דיסקינזיה בלתי הפיכה .11אולם הבעיה מחריפה עוד
יותר כאשר מדובר בחולים המובאים בצו של בית משפט
לטיפול מרפאתי כפוי .במקרה זה כבר אין שיקול דעת
לרופא המטפל – סל הבריאות אינו מאפשר לו לטפל
בחולה הנפש בתרופות ארוכות הטווח מהדור החדש
כך שהחלופה היחידה העומדת בפניו ,כמקרה של חולה
הזקוק לטיפול ארוך טווח ,היא לחשוף את החולה לסיכון
של התפתחות הפרעות תנועה בלתי הפיכות כתוצאה
מהטיפול התרופתי.
גם במקרה זה מדובר על פגיעה חמורה בזכויות החולה
שאינה עולה בקנה אחד עם חוקי היסוד בישראל.
התפיסה המשפטית והחברתית היא כי חולה נפש
שבשעת ביצוע עבירה פלילית לא היה מסוגל להבחין
בין רע לטוב ולא היה מסוגל להבין את מהות העבירה,
או חולה נפש שאינו מסוגל לעמוד לדין ,לא ירצה עונש
פלילי אלא יישלח לטיפול בכפייה בבית חולים או
המרפאה לבריאות הנפש .אותה תפיסה אינה רואה בצו
לטיפול כפוי ענישה ,שהרי הנאשם אינו בר עונשין ואינו
10

11

ייתכן ויש מקום לתיקוני חקיקה בחוק לטיפול בחולי נפש באופן
שייקבע כי במקרים של טיפול בכפייה יש לוודא שהמטופל
יקבל את הטיפול היעיל ביותר ואשר כרוך במיזעור תופעות
הלוואי ו/או כי מגבלות סל הבריאות וחוק ההסדרים לא יחולו
על מטופלים בכפייה.
אם אכן נגרם לחולה נזק בלתי הפיך ,מתקיימת עילת תביעה
נזיקית ,כאמור בהערה  9לעיל.

 102׀

מסוגל לעמוד לדין .אולם מאידך החברה מענישה אותו
בטיפולים שמרעים את מצבו ואף גורמים ,או למצער
חושפים אותו ,לסיכונים של נזקים בלתי הפיכים .והרי
גם נאשם "נורמלי" שמסוגל לעמוד לגין ונשלח למאסר,
מרצה את תקופת מאסרו ויוצא מבית הסוהר לחיים
רגילים בהם הוא יכול להתפרנס ,להתערות בחברה
ולחיות כאחד האדם .אולם חולה הנפש שטופל מכוח צו
של בית משפט ופיתח תנועות בלתי רצוניות של שרירי
הפנים או הפרעות תנועה דיסקינטיות אחרות ,גם לאחר
שיסתיים הטיפול בכפייה ,עדיין יתקשה מאד להשתקם
בחברה עקב מראהו או עקב הפרעות התנועה המעידים
עליו כי אין הוא כאחד האדם.
טול מקרה של אדם שהואשם לראשונה בחייו בעבירה
לא חמורה ,כגון הטרדת שכנים ,שפיכת זבל במקום
ציבורי 12,או ויכוח עם שוטר שהסתיים בכתב אישום
בעילת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ,נמצא בלתי כשיר
לעמוד לדין ובית המשפט הוציא צו לאשפוזו או לטיפולו
הכפוי במרפאה לבריאות הנפש על פי סעיף (15א) 13או
סעיף (15ב) 14לחוק לטיפול בחולי נפש.
אדם זה שמבחינה חיצונית לא ניכרה עליו מחלתו יקבל
במרפאה טיפול בתרופות אנטי פסיכוטיות מהדור הישן
ויפתח תנועות בלתי רצוניות של שרירי הפנים .במידה
והפגיעה תהיה בלתי הפיכה או למצער ארוכת טווח ,הרי
גם כאשר מצבו יוטב והוא יכנס לרמיסיה ארוכה ,יבחינו
כל רואיו ,גם אלו שלא היו מודעים להעמדתו לדין או
לאשפוזו בכפיה ,כי אותו אדם אינו כתמול שלשום .מה
סיכוייו של אותו אומלל שכל חטאו שמחלתו גרמה לו
לבצע עבירה פעוטה ,להשתלב במעגל החברה והעבודה
כאשר תנועותיו המעוותות הבלתי רצוניות מרתיעות
אנשים.
12

13

14

ראה לדוגמה בפרשת ע"פ  ,1290/04בביהמ"ש המחוזי בחיפה
– שעניינו אשפוז כפוי של חולה נפש בו מייחס כתב האישום
למערער עבירה פלילית המתוארת כזריקת  2שקיות אשפה וכן
ביצים לעבר דלת הכניסה של קופ"ח.
החוק לטיפול בחולי נפש תשנ"א .1991-סעיף (15א) קובע:
הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט סבור ,אם על פי ראיות
שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות
שהובאו לפניו ביזמתו הוא ,כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין
מחמת היותו חולה ,רשאי בית המשפט לצוות שהנאשם יאושפז
בבית חולים או יקבל טיפול מרפאתי;
סעיף (15ב) קובע :הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט מצא
כי הוא עשה את מעשה העבירה שבו הואשם ,אולם החליט ,אם
על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי
ראיות שהובאו לפניו ביזמתו הוא ,שהנאשם היה חולה בשעת
מעשה ולפיכך אין הוא בר-עונשין ,ושהוא עדיין חולה ,יצווה
בית המשפט שהנאשם יאושפז או יקבל טיפול מרפאתי.
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הפרת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה

והרי לפנינו ענישה קשה בדלת האחורית של מי שהחוק
קובע במפורש שאינו בר עונשין.
אכן ,סל הבריאות ,על אף פרישתו הנרחבת והקשת
הרחבה של שירותים רפואיים שהוא מספק ,כולל גם
מגבלות שימוש בתרופות ,בדיקות וטיפולים הפוגעות
באופן חמור בציבור רחב של חולים לא רק בתחום
מחלות הנפש.
אלא שכאשר הרשות כופה על אדם טיפול רפואי אין
הרשות יכולה באותה הסמכות גם להזיק לו .אם לא ישנו
קברניטי משרד הבריאות את ההנחיות לסוג התרופות
בהן מטופלים חולי נפש בכפייה ,שמא הגיע הזמן לעתור
לערכאות ולבקש סעד מן הדין ומן הצדק.
 .2חיוב חולי נפש המטופלים בכפייה במרפאה ,לשלם
השתתפות עצמית עבור התרופות
עוול נוסף הנגרם לחולי נפש המטופלים בטיפול מרפאתי
כפוי ,הוא הצורך לשלם את דמי ההשתתפות העצמית,
בהתאם להסדרים הנוהגים בקופות החולים ,מכוח חוק
ביטוח בריאות ממלכתי.
למיטב ידיעתנו רוב מרפאות בריאות הנפש המטפלות
בחולי נפש שהטיפול נכפה עליהם מכוח הוראת
פסיכיאטר מחוזי או צו של בית משפט ,אינן מספקות
לחולים את התרופות אלא נותנות בידם מרשם לצורך
קבלת התרופה בקופת החולים.
המצב הנוצר הוא כי חולי הנפש חייבים לשלם בבית
המרקחת של קופת חולים את דמי ההשתתפות העצמית
בעלות התרופה ,שאמנם אינה קרובה כלל ועיקר למחיר
המקורי של התרופה ,אולם עדיין מהווה עול כספי ,לעתים
משמעותי ,על חולה הנפש שבמקרים רבים כל פרנסתו
היא על קצבת הנכות של הביטוח הלאומי.
הצורך לשלם את ההשתתפות העצמית גורמת למספר לא
מועט של חולי נפש לוותר על הטיפול התרופתי ,מה עוד
שחלק מהם מאמין שאינו זקוק לו כלל ועיקר .התוצאה
המעשית היא כי חולי הנפש שהטיפול המרפאתי נכפה
עליהם מכוח צו בית משפט או הוראת טיפול כפוי של
הפסיכיאטר המחוזי ,אכן מתייצבים במרפאה הקהילתית
לבריאות הנפש ,אולם אינם נוטלים את התרופות
הנרשמות להם.
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הדבר נכון גם לגבי טיפול בזריקות ,אותן צריך חולה
הנפש להביא למרפאה לבריאות הנפש ,אולם חמור עוד
יותר במקרה של טיפול בתרופות פומיות שעל נטילתן
קשה לפקח.
כיו"ר ועדות פסיכיאטריות מחוזיות מכוח החוק לטיפול
בחולי נפש ,יכול מחבר מאמר זה להעיד על חולי נפש
המטופלים בטיפול מרפאתי כפוי המופיעים בפני הוועדה
ומודים כי אכן הפסיקו את הטיפול התרופתי הואיל ואין
ידם משגת לשלם את ההשתתפות העצמית.
גם בעניין זה ברצוננו לטעון כי חיוב חולים מטופלים
בכפייה במרפאה ,לשלם עבור התרופות שנרשמות להם,
פוגע בזכויות יסוד של חולים אלו ואינו עולה בקנה אחד
עם הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
לעניין זה יש לזכור כי חוק היסוד אינו עוסק רק בהגנה
על החירות ועל כבוד האדם בלבד .סעיף  3בחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו קובע במפורש" :אין פוגעים בקניינו
של אדם".
לטענתנו ,כפיית החולה המטופל בכפייה במרפאה לשלם
את ההשתתפות העצמית עבור התרופות הנרשמות
לו בטיפול כפוי זה ,הינה למעשה כפייה כפולה ,כאשר
הכורח להוציא מכספו על ההשתתפות העצמית בטיפול
התרופתי ,עולה כדי פגיעה בקניינו של החולה.
אכן למרפאות הקהילתיות לבריאות הנפש עשויה להיות
טענה של היעדר הפלייה בין חולים המטופלים בכפייה
לבין אלו המטופלים מרצון ובהסכמה .הטיפול נעשה
מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,הקובע בסעיף 3
שעניינו שירותים רפואיים בתחום בריאות הנפש ,כי
שירותים מרפאתיים כלולים בתחום השירותים הכלולים
בסל הבריאות 15.משכך ,רואות עצמן המרפאות כפופות
להוראות סל הבריאות וכפי שחולים המטופלים מרצונם
משלמים השתתפות עצמית בתרופות שנרשמות להם,
כך גם חולים המטופלים בכפייה ישלמו את ההשתתפות
העצמית.
אלא שמנגד נעלה את הטענה כי לא הרי זה כהרי זה.
לא הרי החולה המגיע לטיפול במרפאה מרצונו ,שדינו
ככל חולי ישראל הנזקקים לשירותי הבריאות ומשלמים
15

ראה הפנייה לחוק בהערה  2לעיל .הסעיף המתייחס לטיפולים
מרפאתיים אמבולטורים הוא סעיף  3.2שכותרתו " סל שירותים
אמבולטוריים בבריאות הנפש".
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השתתפות עצמית ,כהרי החולה שאינו חפץ בטיפול
והסיבה היחידה המביאה אותו לטיפול במרפאה
הקהילתית ,היא מוראה של הוראת הטיפול הכפוי
שהוציא הפסיכיאטר המחוזי או הצו שנתן השופט בבית
המשפט.
הפרדה זו בין החולים "הרגילים" לחולים המטופלים
בכפייה והטיעון כי יש לפטור חולים המטופלים בכפייה
מתשלום ההשתתפות העצמית ,ניתנת להנמקה נוספת,
עוד לפני הטיעון כי מדובר בדרישה בלתי חוקתית.
טול מקרה שחולה מאושפז בכפייה ,אם מכוח הוראה
או מכוח צו ,בבית חולים פסיכיאטרי ומטופל בתרופות.
וכי יעלה על הדעת שחולה כזה ישלם לבית החולים דמי
השתתפות עצמית בתרופות שהוא מקבל .והרי אם היו
חולים מחוייבים לשלם עבור התרופות ,מי לידנו יתקע
כי במדרון החלקלק שייווצר ,לא יחייבו אותם לשלם
השתתפות עצמית במזון שהם אוכלים בעת האשפוז
ושמא גם בשירותי ניקיון וכביסה וכיו"ב.

לעניות דעתנו ואין רשות ביד הרשויות הממונות על ביצוע
החוק לנקוט צעדי חיסכון כלכלי אשר יביאו לסיכול
מטרתו של החוק .שכן אם חולים המטופלים בכפייה
במרפאה הקהילתית ,יפסיקו ליטול את התרופות בשל
הקושי לממן את ההשתתפות העצמית ,הרי שסוכלה
מטרתו של סעיף (35ב) בחוק לטיפול בחולי נפש הקובע
כי "המטרה העיקרית של אשפוז חולה בבית חולים הינה
קבלת טיפול רפואי" .החוק אמנם אינו קובע קביעה
דומה לגבי טיפול מרפאתי כפוי ,אולם על פי פרשנותנו
אין ספק שכוונת המחוקק הייתה כי גם המטרה העיקרית
של טיפול בכפייה במרפאה ,הינה לצורך קבלת טיפול.
יתירה מזו ,סעיף (11א) בחוק לטיפול בחולי נפש קובע
במפורש כי האופציה לטיפול מרפאתי כפוי תתקיים
כאשר
"נוכח פסיכיאטר מחוזי על סמך בדיקה
פסיכיאטרית כי נתמלאו באדם התנאים
האמורים בסעיף (9א) או (ב) וקיימת אפשרות
לתת את הטיפול הדרוש במסגרת מרפאה —
רשאי הוא ,במקום לתת הוראת אשפוז ,להורות
בכתב כי על האדם לקבל את הטיפול הדרוש
במסגרת מרפאה שיקבע".

יתירה מזו ,טול את מקרה האסיר שכלוא בבית הסוהר
ונזקק לטיפול תרופתי .האם המדינה מחייבת אסיר זה
להשתתף בהוצאה על תרופות ,או על מזון או על שירותים
אחרים שמסופקים לו?
דומה כי מתקיים קונצנזוס ציבורי כי אדם הנמצא
במסגרת כפויה שלא מרצונו ,יקבל את כל צרכיו
הבסיסיים מאותה מסגרת כופה ולא יצטרך לשאת
בהוצאות מחייתו .כך הוא הנוהג והדין באסירים ,כך
הוא הנוהג והדין בחיילים המשרתים מכוח חוק המדינה
הכופה עליהם את שירות החובה והמילואים וכך הוא
והוא הנוהג והדין בחולים מאושפזים בכפייה.
על פי היגיון זה מדוע ייגרע חלקם של חולי נפש המטופלים
בכפייה במרפאה הקהילתית.
אכן ,יטענו מצדיקי התשלום של חולי הנפש בגין
ההשתתפות העצמית ,כי קיימים שיקולים כלכליים
ותקציביים על פיהם אין אפשרות שלא לחייב חולים
המטופלים במרפאה שלא לשלם עבור התרופות שהם
מקבלים.
אלא שככל חוקים סוציאליים – גם לחוק לטיפול בחולי
נפש המערב גם שיקולים סוציאליים ,יש עלות תקציבית.

מלשונו המפורשת של החוק עולה כי כפיית טיפול
מרפאתי היא לצורך "האפשרות לתת את הטיפול הדרוש
במסגרת מרפאה" .אם ידו של החולה אינה משגת לרכוש
את התרופות ,הרי שהוראת החוק בסעיף (11א) הנ"ל
אינה מתקיימת.
		
אולם מעל ומעבר לכל הנאמר ,מפירה כאמור ההנחיה
על פיה משלם חולה הנפש המטופל בכפייה את תשלום
ההשתתפות העצמית ,את ההוראה של חוק יסוד :כבוד
אדם וחירותו הקובעת כי אין לפגוע בקניינו של אדם.
ואם יטענו הטוענים כי מדובר על פגיעה בזכויות שנועדה
לתכלית ראויה ,כמצוותו של סעיף  ,8סעיף ההגבלה בחוק
היסוד 16,נשיב להם לעניין זה כי אותו סעיף קובע גם כי
על הפגיעה צריך לחול הכלל של "ובמידה שאינה עולה על
הנדרש" .לעניות דעתנו ,כפיית תשלום דמי השתתפות
בעלות התרופות מחולי הנפש ,הינה כפייה כפולה העולה
17
גם עולה על הנדרש.
16
17
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ראה לעיל הערה .8
כיוצא בזה ניתן לטעון על הפלייה פסולה ,על פיה חולים
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הפרת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה

גם כאן ,כמו במקרה שנדון בפרק א' במאמר זה ,לעניין
זכות הטיפול של חולי הנפש במרפאה בתרופות ארוכות
הטווח מהדור החדש ,תולות המרפאות לבריאות הנפש
וקופות החולים את סירובן לפטור חולים אלו מתשלום
השתתפות עצמית ,בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובסל
הבריאות.
אלא שטענתנו היא כי התרופות הנרשמות לחולי נפש
בטיפולים כפויים במרפאה ,אינן צריכות להיכלל בסל
הבריאות מבחינת תשלומי השתתפות עצמית ,אשר
נקבעים על ידי סל הבריאות השואב סמכותו מהחוק
לביטוח בריאות ממלכתי ומחוק ההסדרים.18
אם אכן עולה מחוקים אלו כי יש לחייב חולי נפש
המטופלים בכפייה בתשלום עבור התרופות – ולו תשלום
חלקי בלבד – בהן הם מטופלים ,הרי שחוקים אלו עומדים
בניגוד להוראת חוק היסוד כי אין פוגעים בקניינו של
אדם ולפיכך חוקים אלו ,בכל הקשור לתשלומי כפייה של
חולי נפש מטופלים בכפייה ,הם חוקים לא חוקתיים.
 .3סיכום
חברת הכנסת אורה נמיר אשר כיהנה בתקופת חקיקת
החוק לטיפול בחולי נפש ,בשנת  ,1990כיו"ר ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,הסבירה את מטרת החוק
בין השאר בדברים כדלהלן:
"נראה לי שבחוק זה הצליחה הוועדה למצוא את
האיזון המתאים בין ההגנה על חירותו וזכויותיו
של חולה הנפש ,מצד אחד ,לבין ההגנה על
החברה ,מצד שני .החוק משקף גישה חדשנית,
הבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,באפשרות של
מתן טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית-
החולים ,ועל-ידי כך השארת החולה במסגרת

18

מאושפזים בכפייה אינם מחויבים בהשתתפות עצמית בעלות
התרופות בהן הם מטופלים ואילו חולים המטופלים בכפייה
אמבולטורית ,מחויבים בתשלומים אלו.
הטענה הנטענת לגבי סל הבריאות היא אך ורק לעניין ביטול
ההשתתפות העצמית של חולי הנפש הטופלים בכפיה בעלות
התרופות .ייתכן שראוי אף לטעון כי משכופה המדינה טיפול
בניגוד לרצונו של מטופל ,אין תוקף לסל הבריאות ,מבחינת
השימוש בתרופות חדשניות שמייצגות יתרון טיפולי ובטיחותי
על התרופות הקיימות בסל .במלים אחרות ,כפיית טיפול
בתרופות נחותות המצויות בסל ומניעת טיפול בתרופות
משופרות ,בשל מגבלת הסל ,הינה ,לעניות דעתנו כפייה כפולה
שיש להרהר ושמא לערער על הצדקתה ,הן מבחינת הדין והן
מבחינת הצדק .אלא שדיון בסוגיה זו ירחיב את יריעת הרשימה
הנוכחית מעבר לגבולות הדיון בה ויש להשאיר את הדיון
בסוגיה הכללית של מגבלות סל הבריאות בטיפולים כפויים
לעת מצוא.
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המשפחה והקהילה ,ובשיתופו של החולה עצמו
19
בטיפול הרפואי והשיקומי שניתן לו".
גם חברי כנסת אחרים שדבריהם מצוטטים בדיון בכנסת,
אמרו דברים ברוח זו המשקפים את חשיבות שמירת
זכויותיהם של חולי הנפש .בדברים אלו גילה המחוקק
דעתו כי הרציונאל של החוק אינו כפיית הטיפול אלא
האיזון הראוי בין ההגנה על החברה לבין צרכיו וזכויותיו
		
של חולה הנפש.
גם מחברי המאמר הקודם מצטטים את נשיא ביהמ"ש
העליון ,השופט אהרן ברק 20שקבע כי לעניין כפיית
הטיפול יש לוודא נקיטת האמצעי שיגשים את המטרה
הראויה ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר.
שתי הסוגיות שנדונו במאמר זה ,היעדר האפשרות לטפל
בחולי נפש המטופלים בטיפול מרפאתי כפוי בטיפול
ארוך טווח שאינו מעמיד אותם בסיכון של תופעות
לוואי בלתי הפיכות וכפייתם לשלם מכיסם הפרטי את
תשלומי ההשתתפות העצמית עבור התרופות הנרשמות
להם במרפאה הקהילתית לבריאות הנפש ,מצביעות על
מציאות שאינה עולה בקנה אחד עם שמירת זכויותיהם
של חולי הנפש ,העומדת בבסיס החוק לטיפול בחולי
נפש התש"ן.1990-
אולם מעבר לסתירה בין רוח החוק לטיפול בחולי נפש
לבין הפרקטיקה הנוהגת ,טוען מאמר זה כי הואיל
והגבלת השימוש בתרופות חדשות בטיפול מרפאתי
כפוי וכן הטלת חובת תשלום השתתפות עצמית ,נסמכים
על הוראות סל התרופות והואיל והוראות סל התרופות
הינן הוראות סטטוטוריות הנסמכות על החוק לביטוח
בריאות ממלכתי ועל חוק ההסדרים ,הרי ששני חוקים
אלו ,המסמיכים את הגבלות סל הבריאות ,בכל הנוגע
להגבלות ופגיעה בזכויות חולי נפש המטופלים בכפייה,
הינם חוקים בלתי חוקתיים בהיותם נוגדים הוראות
מפורשות של חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו.
לטענתנו סעיף  ,8סעיף ההגבלה בחוק היסוד ,שמכוחו
ניתן לפגוע בזכויות כאשר מדובר בתכלית ראויה
קובע גם כי הפגיעה תיעשה "במידה שאינה עולה על
הנדרש" .כאשר המחוקק הסמיך את בית המשפט או
19
20

דברי הכנסת מיום  – 11.12.1990בדיון על הצעת החוק לטיפול
בחולי נפש.
מתוך רע"פ  2060/97פלונית נ' הפסיכיאטר המחוזי תל אביב
פ"ד נב (( 697)1ניתן ביום .)11.03.1998
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את הפסיכיאטר המחוזי לכפות טיפול על חולה נפש,
עשה זאת בכפוף לשמירת זכויותיהם של חולי הנפש.
מניעת טיפול ראוי שלגבי בטיחותו הגבוהה יותר לחולה
יש קונצנזוס רפואי ,הינה פגיעה במידה שעולה על
הנדרש ולפיכך הינה פגיעה בלתי חוקית ובלתי חוקתית
בזכויותיו של חולה הנפש.
גם בסוגיה השנייה שעניינה כפיית חולה הנפש לשלם
עבור הטיפול שניתן לו בכפייה ,אנו טוענים כי מדובר
בהוראה שאינה חוקתית ,הואיל והיא עומדת בסתירה
לסעיף  3בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,הקובע כי אין
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פוגעים בקניינו של אדם .חולי נפש רבים המתקיימים
בצמצום רב מקצבת ביטוח לאומי אינם יכולים להוציא
את ההוצאה על התשלום העצמי עבור התרופות אותן
רושמת להם המרפאה .הימנעותם מליטול תרופות אלו
עקב התשלום הנכפה עליהם ,עלולה לדרדר את מצבם
ואף להביאם לאשפוז מלא .כל עוד לא יתוקן החוק או
כל עוד לא ימנעו ספקי הבריאות מגביית תשלום עבור
תרופות ,גם לא תשלום פעוט ,מחולי נפש המטופלים
בכפייה ,תימשך ההפרה של זכויות חולי הנפש העומדת
בסתירה מוחלטת לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים

כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים
אלה קוגן* ופרופ' נילי טבק

**

תקציר
מטרת המאמר :לבדוק קיום קשר בין נורמה סובייקטיבית ושליטה התנהגותית נתפסת של האחות ,לבין כוונת התנהגות
לעבוד על פי נהלים רפואיים ,תוך כדי התייחסות לגורמים העלולים להשפיע על התנהגות זו.
רקע "איכות הטיפול" ו"הבטחת איכות טיפול" זכו בארץ ובעולם להתפתחות ותנופה בעשר השנים האחרונות .פיתוח
ומימוש של נהלים רפואיים היא הדרך היעילה ביותר לשיפור איכות הטיפול כפי שנמצא עד כה.
שיטות המחקר :אוכלוסיית המחקר הייתה הצוות הסיעודי בבתי החולים בצפון הארץ .המדגם הוא מדגם נוחות ובו נדגמו
 91אחיות מוסמכות השייכות ל"חטיבת פנימיות על".
כלי המחקר כוללים ארבעה שאלונים .שהורכבו משאלות פתוחות וסגורות .אחד השאלונים מבוסס על תיאוריית ההתנהגות
ההגיונית והיתר על שני מחקרים שנעשו בישראל .העקיבות הפנימית של כל השאלונים נבדקה במהלך המחקר.
הממצאים העיקריים הצביעו על קשר שלילי בין שחיקת הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגות .נמצא קשר חיובי מובהק
בין מקצועיות האחות לבין כוונת התנהגותה לעבוד על פי נהלים .כמו כן ,נמצא קשר חיובי מובהק בין המשתנים :שליטה
התנהגותית נתפסת ולחץ חברתי נתפס ,לבין כוונת התנהגותה של האחות .ממצא נוסף הוא כי שלושת המשתנים:
מקצועיות ,שליטה התנהגותית נתפסת ולחץ חברתי נתפס ,מנבאים  65%מהשונות בכוונת התנהגותה של האחות.
תרומות המחקר היא בשלושה תחומים עיקריים:
 .1חינוכי – פיתוח תוכניות חינוך לאיכות טיפול בסיעוד
 .2מנהלי – הממצאים מהווים בסיס להבנת התנהגות הצוות הסיעודי וקידום העבודה על פי נהלים.
 .3מחקרי – עריכת מחקרים נוספים בתחום על מנת לזהות משתנים נוספים העשויים להשפיע על כוונת ההתנהגות.
*

 RN, MAאוניברסיטת ת"א ,מחלקה ראומטולוגית בביה"ח רמב"ם .דוא"לsa_ala@yahoo.com :

**  RN, Ph.D, LL.Bראש תכנית המוסמך ,החוג לסיעוד אוניברסיטת ת"א

מלות מפתח :איכות טיפול ,כוונת התנהגות ,מקצועיות ,נהלים רפואיים ,שחיקה
מבוא
במוסדות שונים ברחבי העולם וגם בישראל ,שוררת כיום מגמה להסדיר פעולות על פי נהלים והנחיות מגובשות וכתובות.
שיטה זאת מקובלת בארגונים המציבים בין מטרותיהם עבודה מסודרת ואחידה .בתחום הרפואה והסיעוד ,העוסקים בחיי
אדם ,כל שטה שתוכל להוביל את הצוות למתן טיפול איכותי ולמזער סיכונים ,תחשב טובה .לכן ,עבודה על פי נהלים והנחיות
בתחומים אלה היא מחויבת המציאות .חוסר אחידות בטיפול ואי-התייחסות לנהלים ופרוטוקולים טיפוליים עלולים להוביל
לטעויות ולפגוע באיכותו .לאור זאת ,החלטנו לבדוק את הגורמים לכוונת ההתנהגות של הצוות הסיעודי לעבוד על פי
נהלים.
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תיאורטית ,ניתן לנבא את התנהגות הפרט על פי תיאורית כוונת התנהגות של  .Ajzen & Maddenהגורמים המשפיעים על
ניבוי התנהגות הם :עמדת הפרט כלפי ההתנהגות ,הנורמה הסובייקטיבית שלו והשליטה ההתנהגותית הנתפסת.
מטרת עבודה זאת היא לבדוק קיום קשר בין עמדת האחות ,נורמה סובייקטיבית ושליטה התנהגותית נתפסת שלה לבין
כוונת התנהגות לעבוד על פי נהלים רפואיים תוך כדי התייחסות לגורמים העלולים להשפיע על התנהגות זו.
המסגרת התיאורטית
במסגרת עבודה זאת בחרנו להשתמש בשתי תיאוריות שיהוו את המסגרת למחקר :תיאוריית ההתנהגות ההגיונית –Theory
 ,,2of Reasoned Actionותיאוריית התנהגות מתוכננת – .Theory of Planned Behavior

תיאורית ההתנהגות ההגיונית 2Fishbein & Ajzen :פיתחו מודל מסגרת להבנת היחסים בין עמדות הפרט לבין האמונות
והנחות היסוד שלהן .הם כינו מודל זה בשם תיאורית התנהגות הגיונית .על פי תיאוריה זאת ,כוונות התנהגות הן המנבא היחיד
הטוב ביותר של התנהגות אדם .כוונות התנהגות הן פונקציה של עמדה כלפי ביצוע ההתנהגות והנורמה הסובייקטיבית.
עמדה כלפי התנהגות היא פונקציה של מרכיב אישי המוגדר כהערכה חיובית או שלילית של הפרט את ביצוע ההתנהגות.
הנורמה הסובייקטיבית משקפת את השפעת החברה על הפרט .זאת תפיסת הפרט את הלחצים החברתיים המופעלים עליו
לבצע או לא לבצע את ההתנהגות המסוימת ,ללא תלות בעמדתו כלפי ההתנהגות.
תיאורית ההתנהגות המתוכננת :כוללת שליטה התנהגותית נתפסת ( ,)perceived behavioral controlהמוגדרת כאמונה
המעריכה עד כמה עתיד ביצוע ההתנהגות להיות קל או קשה.
בעבודה הנוכחית ייבחן נושא העבודה על פי נהלים רפואיים בצוות סיעודי באמצעות שתי תיאוריות אלה .כלומר ,ייבדק קיום
קשר בין נורמה סובייקטיבית (תפיסת הלחץ החברתי) ושליטה התנהגותית נתפסת לבין כוונת התנהגות צוות סיעודי לעבוד
על פי נהלים רפואיים .ההתנהגות שתיבדק במחקר זה היא מוצהרת ולא התנהגות בפועל ,כיוון שלא ניתן לשלב תצפיות
במהלך המחקר.
המודל המשולב של שתי התיאוריות הוא כלהלן.
תיאוריית התנהגות הגיונית והתנהגות מתוכננת
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Ajzen, I., & Madden, T. (1986). Prediction of goal- directed behavior: attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of
experimental social psychology, 22, 453-474.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, mass: AddisonWesley.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Blue, C.L. (1995). The predictive capacity of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior in exercise research: an
integrated literature review. Research in Nursing & Health, 18, 105-121.
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כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים

סקירת הספרות
רבים מן השינויים שנעשו במערכת הבריאות הומרצו בעקבות תביעות בנזיקין על רשלנות .כתוצאה מכך" ,איכות הטיפול"
ו"הבטחת איכות טיפול" זכו בארץ ובעולם להתפתחות ותנופה בעשור האחרון .מושגים אלה מוגדרים בספרות כניסיון
להבטיח למטופל רמת טיפול טובה יותר.
רמת מצוינות בטיפול - ,,,גישות שונות לשיפור העשייה הסיעודית והרפואית הוצעו והיו בשימוש במהלך עשורים קודמים.

עד כה הסתבר כי פיתוח ומימוש של נהלים רפואיים היא דרך היעילה ביותר לשיפור איכות הטיפול.
נהלים רפואיים הם הוראות שפותחו בדרך שיטתית כדי לסייע לצוות הרפואי והסיעודי לקבל החלטות המתייחסות לטיפול
רפואי ,המתאים למצב קליני מסוים .הנהלים מסייעים הגשת טיפול נכון ואחיד ללא תלות במקום ובמטפל .הנהלים מאפשרים
10,11
גם מיקוד בהכשרה ,הערכת איכות ובקרה.
גורמים רבים משפיעים על כוונת התנהגות של הצוות המטפל לעבוד או לא לעבוד על פי נהלים .כאן נתמקד במספר גורמים,
כגון שחיקה בקרב הצוות הסיעודי ומקצועיות מפאת חשיבותם והשפעתם הרבה על עבודת הצוות הסיעודי.
הקשר בין שחיקה לכוונת התנהגות הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים
מושג השחיקה מבטא שינויים התנהגותיים ,הכרתיים ופיזיים .שינויים אלה מתגלים אצל אנשי מקצוע ,במיוחד באלה
המעניקים שירות לזולת ,בעקבות מגע ממושך ומאומץ עם מקבלי השירות .המושג שחיקה הוגדר לראשונה 12כמצב של
עייפות ,התרוקנות הכוחות הפיזיים והנפשיים ,מצב של התבלות Freudenberger .סבר כי הגורם העיקרי לשחיקה הוא
שאיפה מוגזמת להשיג ציפיות בלתי ריאליות ,אשר הוצבו על ידי האדם עצמו או באמצעות הערכים שבחברה .ככל שתפקידו
של האדם אחראי יותר ,כך טווח ההרס שמביאה השחיקה רחב יותר .השחיקה משפיעה על ביצוע ירוד ,ירידה במידת הפתיחות
13
לביקורת וברמת ההנעה לעבודה.
חוקרים אחרים את הפער בין רכישת ידע ושינוי התנהגות 14,ומצאו קשר בין גורמים אישיים והתנהגות קלינית בפועל .צוין
גם כי סביבת העבודה והצורה בה היא מתפרשת משפיעות על התנהגותה המקצועית של האחות 15.כאשר העובד מגיע למצב
של שחיקה ,הוא עלול להרגיש שהיעילות העצמית שלו פוחתת .התוצאה עשויה להיות היצמדות לנוהלי המחלקה כדי להימנע
מהתנהגות שעלולה להוביל לטעויות בטיפול או לטיפול בלתי איכותי .מצד שני ,אם העובד נמצא בשלב של הכחשת המצב,
ואינו מודע כי הוא נמצא במצב של שחיקה ,הוא ימשיך להאמין כי היעילות העצמית שלו גבוהה .אם לאותו עובד יש גם ניסיון
רב בתחום ,סביר כי הוא יתנהג על פי ראות עיניו והוא אף עלול לחרוג מהנורמות המקצועיות ומהנהלים המקובלים במקום
עבודתו .לאור הנחות אלה ,נבדקה בעבודה זאת אפשרות קיום קשר בין שחיקה לבין כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי
לעבוד על פי נהלים.


טאב ,ג .י ,.ומנהיים ,ב .)1965( .הגורם האנושי בעבודה .הוצאת דביר ירושלים.
רון ,ר .)1994( .הבטחת איכות הטיפול הסיעודי .בית הספר למקצועות הבריאות ,החוג לסיעוד .אוניברסיטת תל-אביב.



Kitson, A.L. (1990). Nursing quality assurance impractice. RCN/CBO Publication.
Donabedian. (1986). Quality assurance in our health care system. Quality assurance and utilization review, 1 (1), 6-12.
Grol, R. (2001). Successes and failures in the implementation of evidence based guidelines for clinical practice. Medical care, 39(8), 4654.
Pantin, C., Mucklow, J., Rogers, D., Cross, M., & Wall, J. (2006). Bedside clinical guidelines: the missing link. Clinical medicine, 6(1), 98104.
Duff, L.A., Kitson, A.L., Seers, K., and Humphris, D. (1996). Clinical guidelines: an introduction to their development and implementation.
Journal of advanced nursing, 23, 887-895.
Freudenberger, H.R. (1974). Staff burnout of social issues, 30, 159-165.
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qualitative study of clinician action following an educational intervention. Academic medicine, 79(5), 386-393.
Manojlovich, M. (2005). Predictors of professional nursing practice behaviors in hospital settings. Nursing research, 54(1), 41-47.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 38יוני 2008

׀ 109

רפואה משפטית

הקשר בין מקצועיות (היענות לנהלים) לכוונת התנהגות הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים
הנחיות מקצועיות בסיעוד נועדו להוות מסגרת מכוונת שתשמש בסיס מחייב לתפקוד של אחיות בפעולות ותחומים מוגדרים.
מטרתם להביא לטיפול והשגחה איכותיים ובטוחים 16.כאשר נבדקו הגורמים המנבאים התנהגות של אחיות בבתי חולים,
נמצא כי אחיות לעתים קרובות אינן מסוגלות להשתמש במיומנויותיהן המקצועיות כיוון שמיומנויות אלה מתבטאות כאשר
לאחיות ניתן חופש פעולה ויכולת קבלת החלטות באופן בלתי תלוי ,אלא שאחיות בבתי חולים כבולות על ידי חלוקת עבודה
ארגונית וקלינית 15.קיימת הנחה כי הנהלים עלולים להפחית את החופש הקליני ואת קבלת ההחלטות .עם זאת ,שיקול הדעת
המקצועי אינו אמור להיות מוחלף על ידי מיומנות בנוהל .בכל נוהל ,חייב להילקח בחשבון האיזון בין מיטב העשייה למען
17
המטופל היחיד והצורך להבטיח טיפול אופטימאלי לכלל המטופלים.
יש הסוברים 18כי אחיות טירוניות נוטות בדרך כלל לראות את הטיפול כסדרת מטלות או פרוטוקולים ,וכך נוהגות על פי
נהלים נוקשים .לעומת זאת ,אחיות מנוסות מפתחות ידע הנובע מניסיון המשפיע על התנהגותן ועל קבלת החלטות קליניות.
ידע זה מאפשר להן לשקול את מרב הגורמים המעורבים בכל מפגש טיפולי .לאור האמור לעיל ,בעבודה זו נבדק הקשר בין
מקצועיות האחיות לבין כוונתן ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים.
מודל המחקר
מטרת-על של המחקר היא מציאת קשר ישיר בין שליטה התנהגותית נתפסת ותפיסת הלחץ החברתי של הצוות הסיעודי
לביצוע הפעולה ,לבין כוונת התנהגות .השערות המחקר אינן כוללות את כל מודל המחקר.
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השערות המחקר
 .1קיים קשר בין:
א .שחיקת הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על פי נהלים.
ב .מקצועיות הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על פי נהלים.
 .2קיים קשר חיובי בין תפיסת הלחץ החברתי (נורמה סובייקטיבית) על ידי הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על
פי נהלים.
16
17
18

Cady, R.F. (2004). Editors letter. JONAS healthcare law, ethics and regulation, 2.
Miller, M., and Kearney, N. (2004). Guidelines for clinical practice: development, dissemination and implementation. International journal of
nursing studies, 41, 813-821.
Taylor,J.H. (2004). Clinical guidelines and care protocols. Intensive and critical care nursing, 20, 45-52.
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 .3קיים קשר חיובי בין שליטתם ההתנהגותית הנתפסת של חברי הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על פי
נהלים.
מאפייני המדגם
מדגם המחקר הוא מדגם נוחות .המדגם כלל צוות סיעודי משש מחלקות השייכות לחטיבת "פנימיות על" בשלושה בתי
חולים בצפון הארץ .אוכלוסיית המחקר מנתה כ 130-אנשי צוות והמדגם כלל  91אחים ואחיות מוסמכים בעלי ותק מקצועי
של שנה לפחות .קריטריונים להוצאה :כל איש צוות אשר אינו מתאים לקריטריונים שצוינו לעיל ,בפרט אחיות מעשיות ,ותק
פחות משנה וסטודנטים לסיעוד .שיעור הסירוב להיענות היה  .23%מכלל השאלונים שנענו הוצאו  9בגלל חוסר התאמה
לקריטריונים של הכללה או שאלונים בגלל תשובות חלקיות.
המחקר כלל בעיקר נשים ( 78%נשים 22% ,גברים) בטווח גילאים ( 59-25גיל ממוצע –  .)40כמחצית הצוות ( )54%עובד
בבית חולים מרכזי והשאר בשני בתי חולים פריפריים שנבדקו .כ 24%-מהאחיות עובדות במחלקת ריאומטולוגיה49% ,
בנפרולוגיה ו 27%-מחלקה לנוירולוגיה.
הצוות הסיעודי שבמדגם נחלק בהשכלתו המקצועית ל 60%-בעלי תואר ראשון בסיעוד 28% ,ללא תואר ראשון ואילו רק
 10%בעלי תואר שני או שלישי .יחד עם זאת 64% ,מתוך הצוות הנבדק היו בעלי הכשרה על-בסיסית (השתלמות מוכרת
בסיעוד).
שיטות המחקר
כלי המחקר ושיטת הבנייה והתיקוף
במחקר נעשה שימוש בארבעה שאלונים .1 :שאלון פרטים אישיים .2 ,שאלון מקצועיות (היענות לנהלים) .3 ,שאלון שחיקה,
19
 .4שאלון כוונה התנהגותית (ראה נספח השאלונים).
ארבעת השאלונים נבנו בהסתמך על עבודותיהן של גוזל 20ועוזון 21.שאלון מספר  4נבנה על בסיס תיאורית ההתנהגות
ההגיונית 23,22.השאלון מבוסס בתכניו על עבודה על פי נהלים תוך התמקדות בחמשה נהלים שכיחים המיושמים בעבודת
היום יום לאורך שנים .אותם נהלים הם בעלי מעמד של קריטריונים בהיותם נהלים המוכתבים על ידי משרד הבריאות.
התוקף והמהימנות של שאלוני השחיקה והמהימנות נבדקו קודם לכן במחקרה של גוזל 21,וכך גם שאלון מס' ב" ,2יישום
נורמות כחלק מנהלים" .שאלון א 2המתייחס לשימוש בנהלים שוּ נָ ה והובאו בו רק הנהלים הרלוונטיים למחקר.
נעשתה בדיקת ניסוי ב 10-נבדקים שלא היוו חלק מהמדגם ,כדי לזהות בעיות שעלולות לצוץ בעת מילוי השאלון .העקיבות
הפנימית של כל השאלונים נבדקה במהלך המחקר.
הליך המחקר
מחקר זה שהוא הראשון מסוגו בישראל ,נעשה בהסכמת מנהלות הסיעוד בשלושת בתי החולים ואוניברסיטת תל-אביב,
ובהסכמת האחיות האחראיות במחלקות בהן המחקר בוצע .הפנייה לנבדקים נעשתה על ידי החוקרת יחד עם האחיות
האחראיות במחלקה .השאלונים חולקו לאחר הסברת מטרת המחקר והבטחת אנונימיות המידע שיימסר .הנתונים שנאספו
הוקלדו לתוכנת  SPSSגרסה  ,12עובדו סטטיסטית ,מהם הוסקו המסקנות ונבדקה התאמת הממצאים להשערות המחקר.
19
20
21
22
23

נספח השאלונים יומצא לכל מבקש על ידי המחברת הראשונה שכתובת דוא"ל שלה היא:
גוזל ,פ .)2000( .סטייה מנהלים מקצועיים במסגרת מחלקות אשפוז בבית חולים .עבודה לקבלת תואר שני במחלקה לקרימינולוגיה,
אוניברסיטת בר-אילן.
עוזון ,מ .)2002( .השפעת עמדות ,נורמות סובייקטיביות ושליטה התנהגותית נתפסת של אחיות על קידום שמירת פרטיותו של מטופל בבית
חולים .עבודת מאסטר לקבלת תואר "מוסמך" בחוג לסיעוד ,אוניברסיטת תל-אביב.
saalla@gmail.com

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Ajzen, I., & Madden, T. (1986). Prediction of goal- directed behavior: attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of
experimental social psychology, 22, 453-474.
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הממצאים
כיוון שהמחקר הנוכחי התבצע בשלושה בתי חולים שונים ובשלושה סוגי מחלקות ,נעשו מבחני Two way Manova

(ניתוח שונות דו-כיווני) לבדיקת הבדלים בין קבוצות .מבחן זה מתבסס על שתי הנחות יסוד :הראשונה היא שהאוכלוסיות
הנבדקות מתפלגות נורמאלית ,והשנייה היא שהשונויות (פיזור) באוכלוסיות שוות ,כלומר אין בין האוכלוסיות הבדלים אשר
עלולים להוות גורם מפריע לתוצאות המחקר .על פי הממצאים ניתן לראות כי בין שלושת בתי החולים קיים הבדל מובהק
רק בכוונה ההתנהגותית .לא נמצאו הבדלים בין שלוש המחלקות למשתני המחקר ולא נמצאו הבדלים בין המחלקות .לא
נמצאו הבדלים בין מין הנבדק ומשתני המחקר ,וגם ב Anova-שלאחר מכן (אשר מטרתו לבדוק האם ההבדל שנמצא בין
הממוצעים של יותר משני מדגמים בלתי תלויים הוא מובהק סטטיסטית) לא נמצאו הבדלים .מכיוון שלא נמצאו הבדלים
בין הקבוצות ,נעשתה קורלציה עם מתאם פיארסון לבדיקת קשר בין גיל למשתני המחקר .נמצא כי ישנו קשר חיובי בין ותק
לגיל ,כלומר ככל שעולה הגיל כך גם עולה ותק הנבדק (.)0.001 < p
בדיקת השערה מספר :1
 .1קיים קשר בין שחיקת הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על פי נהלים.
 .2קיים קשר בין מקצועיות הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על פי נהלים.
בשלב ראשון נעשה מתאם פיארסון בין משתנה השחיקה ומקצועיות לבין כוונת התנהגות .מטרת המבחן היא לבדוק האם
קיים קשר ליניארי בין שני משתנים .על פי מתאם זה נמצא קשר שלילי מובהק בין שחיקה לכוונת התנהגות (.)p<0.01
כלומר ,ככל שהאחות שחוקה יותר בעבודה ,כך כוונתה ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים יורדת .בנוסף לכך ,נמצא קשר חיובי
ומובהק בין משתנה מקצועיות  -יישום נהלים לכוונת התנהגות ( .)p<0.01כלומר ,ככל שמקצועיות האחות עולה (מבחינת
יישום הנהלים) כך עולה גם כוונתה ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים.
בדיקת השערה מספר :2
קיים קשר חיובי בין תפיסת הלחץ החברתי (נורמה סובייקטיבית) על ידי הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד על
פי נהלים.
נעשתה קורלציה עם מתאם של פיארסון למשתני לחץ חברתי וכוונת התנהגות .על פי קורלציה זו ,ניתן לראות כי ישנו קשר
חיובי מובהק בין משתנה תפיסת לחץ חברתי (נורמה סובייקטיבית) לבין כוונת התנהגות ( .)p<0.01כלומר ,ככל שתפיסת
הלחץ החברתי על האחות יותר גבוהה לביצוע העבודה על פי הנהלים ,כך תגדל כוונתה ההתנהגותית לעבוד על פי הנהלים.
מכאן ניתן לראות כי אחות אשר תופסת את הלחץ החברתי כמעודד עבודה על פי נהלים ,תפעל יותר לקידום התנהגות זו,
בהשוואה לאחות שתופסת את הלחץ החברתי כלא מעודד התנהגות זו.
בדיקת השערה מספר :3
קיים קשר חיובי בין שליטתם ההתנהגותית הנתפסת של הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותו לעבוד ע"פ נהלים.
נעשה מתאם פיארסון עבור המשתנים שליטה התנהגותית נתפסת וכוונת התנהגות .מתאם זה הראה כי קיים קשר חיובי
מובהק בין משתנה שליטה התנהגותית נתפסת לבין כוונת התנהגות ( .)p<0.01מכאן ,ככל שהשליטה ההתנהגותית הנתפסת
היא גבוהה יותר בקרב הצוות הסיעודי כך תגדל כוונתו ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים .לכן ניתן לראות כי אחות בעלת
שליטה התנהגותית נתפסת גבוהה תפעל יותר לקידום התנהגות זו של עבודה על פי נהלים לעומת אחות בעלת תפיסת
שליטה התנהגותית נמוכה.
ממצאי הניתוח הרב-משתני
כפי שראינו ,המשתנים המובהקים במתאמי פיארסון הם שחיקה ,מקצועיות ,עמדות ,לחץ חברתי ושליטה התנהגותית נתפסת.
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כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים

על מנת לבדוק האם ניתן לנבא בעזרת משתנים אלה את משתנה כוונת ההתנהגות ,בוצע ניתוח רגרסיה מרובה .ניתוח זה
הראה כי חמשת המשתנים המובהקים מסבירים  65%מכוונת התנהגות הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים ( .)p<0.001עוד
ניתן לראות כי משתנה מקצועיות (יישום נהלים) ,תפיסת לחץ חברתי ,ושליטה התנהגותית נתפסת מנבאים באופן מובהק
את משתנה כוונת התנהגות הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים .לעומת זאת ,ניתן לראות כי משתני השחיקה ועמדות אינם
מסבירים באופן מובהק את משתנה כוונת ההתנהגות.
דיון
בעבודה זו נבדק הקשר בין המשתנים שחיקה ,מקצועיות ,תפיסת לחץ חברתי ושליטה התנהגותית נתפסת לבין הכוונה
ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים רפואיים .משתנים והשערות המחקר נשאלו מהתיאוריות ומהספרות הכללית והסיעודית.
תוצאות המחקר תומכות באופן מלא בתיאוריית התנהגות הגיונית 3ותיאורית ההתנהגות המתוכננת 1.השערות המחקר
אוששו כולן .ממצאי המחקר מראים כי המשתנים שנבדקו מנבאים מסבירים כ 65%-ממשתנה כוונת ההתנהגות של הצוות.
מהשונות בהתנהגות הצוות הסיעודי .ממצא נוסף הוא כי מתוך כל המשתנים שנבדקו ,שלושת המשתנים העיקריים המנבאים
באופן מובהק את כוונת התנהגות הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים הם :מקצועיות (יישום נהלים) ,תפיסת לחץ חברתי
ושליטה התנהגותית נתפסת.
להלן דיון מפורט בהשערות המחקר ובממצאיו.
השערה מס'  :1לפי השערה זאת ,יש קשר בין שחיקת הצוות ומקצועיות לבין הכוונה ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים
רפואיים.
השערה זו אוששה ונמצא קשר שלילי בין שחיקת הצוות הסיעודי לבין כוונת התנהגותם לעבוד על פי נהלים .בנוסף ,נמצא
קשר חיובי בין מקצועיות הצוות לבין כוונת התנהגות לפעול על פי נהלים .משתנה המקצועיות הוא אחד המשתנים התורמים
החשובים לניבוי כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי.
למקצוע הסיעוד יש סטנדרטים גבוהים של ביצוע והתנהגות שהם הכרחיים ויעילים כדי ליצור אמון ושתוף פעולה מצד ציבור
העובדים .בעלי התפקידים צריכים לפעול לפי חוקים המקובלים בארגון .השימוש בנהלים מהווה אמצעי לבקרה ופיקוח
14
פנימי של הארגון.
סמכות האחיות דורשת שילוב של מיומנויות ופיתוח שיפוט מקצועי .מכאן ,הענקת סמכויות בעת פיתוח טיפול סיעודי היא
יותר מהיכולת לעקוב באופן נוקשה אחר סדרת נהלים או פרוטוקולים .זה כולל את היכולת להגיב לצרכי הפרט ,להפעיל
שיקול שיפוט מקצועי ולהיות ערני לאחריות החוקית והמקצועית הנגררת כתוצאה מכך 11.יחד עם זאת ,יש חשיבות כי יהיה
ברור שהטיפול הניתן על ידי אחיות מבוסס על מידע רפואי עדכני ,זמין ונכון .נהלים המבוססים על מידע עדכני הן כלי בידי
אחיות המסייעת להפוך את התיאוריה למעשה ,תוך הבטחה כי ייעשה שימוש רק בניסיון שנמצא יעיל 17.מכאן ,ניתן להניח
כי ככל שהאחות בעלת ידע עדכני יותר ,והיא מנוסה ומקצועית יותר ,כך גם שיקול דעתה בכל מצב ,מורכב ככל שיהיה ,יהיה
יותר מקצועי ,וייעשה תוך שימוש קפדני יותר בנהלים רפואיים .הנחה זו תומכת בממצאי המחקר הנוכחי.
במחקרי קודם הוצע כי גורמים אישיים וסביבתיים משפיעים על פיתוח התנהגויות מקצועיות 15.במדינות רבות בארה"ב,
פותחו נהלים על ידי מספר בתי חולים .נהלים אלה כוללים גם הנחיות מדויקות לאחיות למניעת מתן טיפול שגוי שניתן על
24
פי הנחיות רופא ומשפרות את רמת הטיפול.
סכנת השחיקה אורבת לעובדים במקצועות השונים ,ובמיוחד לעוסקים במקצועות המגישים עזרה לזולת ועיקר עיסוקם
26
מתמקד בצורכי המטופל ופתרון בעיותיו 25.נמצא כי יש קשר בין השחיקה למאפייני העובד ומאפייני המקצוע.
24

Flynn, A.V., & Sinclair, M. (2005). Exploring the relationship between nursing protocols and nursing practice in an Irish intensive care unit.
International journal of nursing practice, 11, 142-149.

26

Karger, H.J. (1981). Burnout as alienation. Social Service Review, 55(2), 270-283.

25

פינס ,א .)1986( .שחיקה נפשית :מהותה ודרכי ההתמודדות עימה .תל אביב :ד'ריקובר.
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על פי מאמרו של פינס ( ,)1986העובד השחוק הוא נוקשה ,עקשן ובלתי גמיש ,ואפילו לחץ קל בעבודתו גורם לו תחושת
עומס רב מדי .הוא מאבד באופן הדרגתי עניין בעבודתו .את מקום היוזמה ,הרצינות והאחריות תופסים התייחסות שגרתית,
זלזול ואדישות ,דכדוך ,ייאוש ,חוסר תקווה ועייפות נפשית וגופנית .עם זאת ,למרות תחושותיו הקשות ,ממשיך העובד
24
השחוק לדבוק בעבודתו ולעסוק במקצועו ,לפעמים תוך השקעת זמן ומשאבים רבים מהעבר.
ככל שתפקידו של האדם אחראי יותר ,כן טווח ההרס של השחיקה רחב יותר .השחיקה משפיעה על ביצוע ירוד ,ירידה במידת
27 ,24
הפתיחות לביקורת וברמת ההנעה לעבודה 13.השחיקה עלולה לעתים להביא נזק ישיר לעובד ולמטופל.
תואר גם קשר בין רמת השחיקה בקרב הצוות למידת הוותק המקצועי ומידת חשיפתו לגורמי הלחץ המביאים לידי שחיקה.
לכך ניתן למצוא תמיכה גם בממצאי המחקר הנוכחי .נמצא קשר שלילי בין שחיקת הצוות הסיעודי לבין כוונתם ההתנהגותית
לפעול על פי נהלים .נמצא כי הצוות השחוק בדרך כלל הוא גם הצוות הוותיק ,הבטוח יותר בעצמו והפועל בצורה יותר
עצמאית .מכאן ניתן להניח כי כוונת התנהגותו לפעול על פי נהלים תהיה נמוכה יותר.
לסיכום ,כוונת התנהגות הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים מושפעת משני משתנים :מקצועיות ושחיקת הצוות
הסיעודי ,כאשר עיקר התרומה לניבוי כוונה התנהגותית זו מגיעה ממשתנה המקצועיות .מכאן ,צוות סיעודי מקצועי יותר
יפעל יותר על פי הנהלים הרפואיים ואילו הצוות השחוק יהיה בעל כוונת התנהגות נמוכה יותר לפעול כך.
ההתייחסות להשערות  2ו 3-תיעשה בדיון משותף ,כיוון שהשערות אלה מתייחסות למשתני מחקר אשר בנוסף על ההשפעה
של כל אחד מהם בנפרד ,הם גם משפיעים יחד על כוונת ההתנהגות.
השערה מס'  :2מתייחסת להימצא קשר חיובי בין תפיסת הלחץ החברתי (נורמה סובייקטיבית) לבין כוונת התנהגות לעבוד
על פי נהלים.
השערה מס'  :3דנה בקשר חיובי בין שליטה התנהגותית נתפסת של הצוות הסיעודי ,לבין כוונת התנהגותם לעבוד על פי
נהלים .שתי השערות אלה אוששו ואכן נמצא קשר חיובי בין תפיסת לחץ חברתי ושליטה התנהגותית נתפסת לבין כוונת
התנהגות לפעול על פי נהלים רפואיים.
ממצאי המחקר תומכים בתיאורית ההתנהגות המתוכננת של  1.Ajzen & Maddenהאומרת כי הכוונה לביצוע פעילות
מסוימת היא פונקציה של עמדות ,נורמות סובייקטיביות ושליטה התנהגותית נתפסת .ממצאי מחקר זה תואמים לתיאוריה
זאת בכך שהמשתנים תפיסת הלחץ החברתי והשליטה ההתנהגותית הנתפסת אכן מהווים את הגורמים המנבאים את
כוונת ההתנהגות של הצוות .במחקר נמצא כי משתנה תפיסת הלחץ החברתי והשליטה ההתנהגותית הנתפסת הם שניים
מתוך שלושת המשתנים בעלי התרומה המרבית לניבוי כוונת ההתנהגות .מחקרים נוספים הצביעו על קשר זה בין נורמות
סובייקטיביות ושליטה התנהגותית נתפסת לכוונה התנהגותית 28.אלה גם המשתנים בעלי התרומה הרבה ביותר להסבר
29
השונות בכוונה ההתנהגותית בהתנהגויות הקשורות לתחום הבריאות .תמיכה יש במאמר של O'Boyle, Henly & Larson
שבדקו את הבנת הצוות את חשיבות יישום ההמלצות לשמירה על היגיינת הידיים .החוקרים הגיעו למסקנה ששליטה
התנהגותית נתפסת תואמת את הביצוע בפועל של ההתנהגות.
עבודתה של  )2005( 30Foy et alבדקה יישום של שני נהלים בטיפול בהפלות יזומות .ממצאי מחקר שלה הראו אף הם כי
שליטה התנהגותית נתפסת יכולה להשפיע ישירות על ההתנהגות בפועל3131Puffer & Rashidian .בדקו כוונת צוות סיעודי
27
28
29
30
31

Maslach, C., & Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of occupational behavior, 2.
Godin, G., & Kok, G. (1996). The theory of planned behavior: a review of its applications to health related behaviors. American journal of
health promotion, 11(2), 87-98.
O’Boyle, C.A., Henly, S.J., & Larson, E. (2001). Understanding adherence to hand hygiene recommendations: The theory of planned behavior.
Journal of infection control, 29(6), 352-360.
Foy, R., Walker, A., Ramsay, C., Penney, G., Grimshaw, J., & Francis, J. (2005). Theory- based identification of barriers to quality improvement:
induced abortion care. International journal of quality in health care, 17(2), 147-155.
Puffer, S., & Rashidian, A. (2004). Practice nurses' intentions to use clinical guidelines. Journal of advanced nursing, 47(5), 500-509.
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כוונת התנהגות של הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים

לשימוש בנהלים רפואיים .עמדות ושליטה התנהגותית נתפסת היו הגורמים המשמעותיים לקביעת הכוונה ,בזמן שנורמה
סובייקטיבית לא הייתה קשורה באופן מובהק לכוונה .המסקנה הייתה שהצוות הסיעודי היה נחוש לפעול על פי נהלים כאשר
הוא הרגיש שיש לו האפשרות להפעיל שיקול דעת מקצועי ,ובהתאם לכך להחליט אם לפעול או שלא לפעול על פי נוהל מסוים.
לסיכום – אחיות בעלות שליטה התנהגותית נתפסת ותפיסת לחץ חברתי חיוביים תהיינה בעלות כוונה התנהגותית גבוהה
יותר לעבוד על פי נהלים בהתחשב במשאבים העומדים לרשותן.
סיכום
מחקר זה הוא הראשון שנעשה בישראל בו נבדקה כוונת התנהגותו של הצוות הסיעודי לעבוד על פי נהלים רפואיים .תרומתו
בשני מישורים .במישור המעשי ,המחקר תורם בשלושה תחומים עיקריים :בחינוך ,במנהל ובמחקר .במישור התיאורטי,
1
מחקר זה מוסיף נדבך למודלים המקוריים של  3Ajzen & Fishbeinו.Ajzen & Madden-
ממצאי המחקר מציגים גורמים המשפיעים ואף מנבאים את התנהגותה של האחות בעבודה על פי נהלים .ממצאים אלה
עשויים לסייע בהעלאת המודעות בהתמודדות טובה יותר עם נושא יישום נהלים במקצוע הסיעוד ,ואף להקל על עבודתה
היומיומית של האחות .ממצאי המחקר יכולים לשמש בסיס להבנת התנהגות האחות בנושא של עבודה על פי נהלים .בנוסף,
הם עשויים להוסיף ידע למדע הסיעוד .ידע זה יכול לספק בסיס למאמצים להשפיע על כוונת ההתנהגות ועל ההתנהגות
בפועל של האחיות לפעול בנושא זה.
כבכל מחקר הנעשה בשדה ,קיימות מגבלות הנובעות משטח המחקר ומאופי שדה המחקר.
לאור העובדה שהמחקר הנוכחי בוצע על מדגם נוחות ,אין ביכולתנו להכליל את מסקנותיו עם כלל מחלקות האשפוז בארץ
ובעולם .המדגם הוא קטן וישנו צורך לחקור את הנושא במדגם רחב יותר ואף מחוץ למדינת ישראל על מנת שתהיה אפשרות
להכללה .עם זאת ,מכיוון שנלקחו שלושה בתי חולים שונים בצפון הארץ ,יתכן וניתן להכליל את תוצאות המחקר בנוגע
למחלקות השייכות לתחומים שנבדקו בשאר בתי החולים בצפון.
המלצות
• תחום החינוך הסיעודי
תוצאות המחקר מלמדות כי המקצועיות ,שליטה התנהגותית נתפסת ותפיסת לחץ חברתי הם בעלי ההשפעה העיקריים
על כוונת ההתנהגות של האחות .לפיכך ,יש ללמד את האחיות הטירוניות גם בהוראה פרונטלית וגם בהתנסות קלינית
את חשיבות העבודה על פי נהלים ביחס לצוות הסיעודי העובד בבית החולים .זאת ,כיוון שלהשפעת החינוך יש משקל רב
בהחלטה לפעול לקידום התנהגות זו.
כיוון שאחד מממצאי המחקר היה קיום קשר חיובי בין מקצועיות האחות לבין כוונתה ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים,
ומאחר שזה גם אחד משלושת המשתנים המנבאים בצורה הכי טובה את כוונת ההתנהגות ,חשוב לעודד אחיות להמשיך
ולהתמיד בלימוד ,תוך יציאה ללימודים אקדמיים ,השתתפות בסדנאות ,ימי עיון וקורסים על-בסיסיים.
• תחום הניהול בסיעוד
מממצאי המחקר עולה כי קיים קשר שלילי בין שחיקת האחות לבין כוונתה ההתנהגותית לעבוד על פי נהלים .לעומת זאת,
קיים קשר חיובי בין מקצועיות האחות לבין כוונת התנהגותה לביצוע פעילות זו .המסקנה המתבקשת היא שעידוד אחיות
לצאת ללימודים אקדמאיים ,קורסים על-בסיסיים וסדנאות ,עשויה להביא תרומה כפולה :האחות תתפתח מקצועית וכמו
כן תפתח עמדות חיוביות יותר לקידום עבודה על פי נהלים ,ותרגיש פחות שחיקה מקצועית.
כדי להרחיב ידע ,לפתח מיומנויות ולרכוש כלים להתמודדות טובה יותר עם נושא העבודה על פי נהלים ,מומלץ לקיים
השתלמויות בנושאים הרלוונטיים בכל תחום .יש לקיים סדנאות ודיונים במסגרות מחלקתיות או חטיבתיות ,בהן יתאפשר
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לצוות הסיעודי לדון בעמדות ביחס לנהלים ,לרלוונטיות הנוהל ולגורמים המעכבים או המסייעים לקידום התנהגות של
עבודה על פי נהלים.
• תחום המחקר בסיעוד
נושא של כוונת התנהגות לעבוד על פי נהלים נחקר מעט בעולם וטרם נחקר בארץ .לאור הממצאים ,נראה כי נחוצים מחקרים
נוספים בנושא זה ,אשר יאמתו וירחיבו מחקר זה על פני אוכלוסייה גדולה יותר ובמדגם אקראי של צוותי סיעוד במוסדות
שונים ,ציבוריים או פרטיים ,באזורים שונים .כל אלה חשובים לבדיקת הגורמים השונים המשפיעים על ההתנהגות.
נציין כי במחקר הנוכחי בעזרת המשתנים מקצועיות ,שליטה התנהגותית נתפסת ותפיסת לחץ חברתי נתפס ניתן לנבא כ-
 65%מכוונת התנהגותו של הצוות הסיעודי .להסביר כ 65%-מהשונות בכוונת התנהגותו של הצוות הסיעודי .כמסקנה ,נותרו
עדיין  35%מהשונות שלא הוסברו באמצעות משתני המחקר .לפיכך ,יש מקום לבדוק בעבודות נוספות אילו משתנים נוספים
משפיעים על כוונתה ההתנהגותית של האחות לעבוד על פי נהלים רפואיים.
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האתיקה של יחסי רופא ומטופל בנוגע לרפואה משלימה
עפרה גולן

*

תקציר
השימוש ברפואה משלימה ,שנעשה רווח יותר ויותר ,מציב את הרופאים בפני מציאות חדשה ,בה לא ניתן להתעלם עוד
מקיומם של טיפולים מסוג זה .מאידך ,השאלה איך להתייחס לכך אינה פשוטה כלל ועיקר .טיפולי הרפואה המשלימה
הם רבים ומגוונים ,הן במהותם והן ברמתם ,ולרופא אין יכולת להכיר את כולם ,ואף לא כלים לעמוד על טיבם ולהעריך
את השפעתם הצפויה ,לטוב או לרע ,על מטופליו .יתרה מכך ,ההכרה ברפואה משלימה כאופציה טיפולית מבטאת ,ולו
במשתמע ,אמירה כי יש אפשרות שטיפול שלא הוכח באמצעים המדעיים המוכרים יוכל לסייע בפתרון של בעיה רפואית.
אמירה מסוג זה קשה לרופאים בעידן שבו ה" "Gold Standardהינו  – EBMרפואה מבוססת ראיות.
מאמר זה סוקר את ההקשרים בהם נכנסת הרפואה המשלימה למערכת היחסים שבין הרופא למטופל ,מנתח את המשמעות
האתית של מצבים אלה ובוחן את המצוי ואת הרצוי מבחינת ההתייחסות לתופעה של ר"מ בשיח שבין הרופא והמטופל.
*

ד"ר עפרה גולן ,עו"ד ,דוקטור למשפט ואתיקה רפואית .המחלקה לרפואה משלימה ,אתיקה ומשפט במרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה,
אוניברסיטת חיפה.

רפואה משלימה מהי?



ההגדרה המקובלת היום לרפואה משלימה היא :מגוון
שיטות ואמצעי טיפול שאינם נחשבים כחלק מן הרפואה

הקונוונציונאלית.
על פי הגדרה זו ,הקביעה אם טיפול מסוים שייך לתחום
הרפואה המשלימה תלויה בהקשר החברתי-תרבותי
של החברה בה היא ניתנת .פרקטיקה רפואית הנחשבת
משלימה בחברה מסוימת בזמן מסוים יכולה להיחשב
כקונוונציונאלית בחברה אחרת או בזמן אחר .ואכן,
הרפואה המערבית נוטה לאמץ ,מדי פעם ,אמצעי טיפול
שנחשבו עד לאחרונה כרפואה משלימה (למשל ,השימוש

באקופונקטורה לטיפול במקרים מסוימים של כאב).




במאמר זה הביטוי "רפואה משלימה" ישמש כתחליף לביטוי
 ,Complementary and Alternative Medicine – CAMבלי הבחנה
בין מה שמוגדר כ"רפואה משלימה" לבין טיפולים המוגדרים
כ"רפואה אלטרנטיבית".
ר' הגדרת NCCAM
National Center for Complementary and Alternative Medicine
האמריקאי nccam.nih.gov/health/whatiscam ,וכן ההגדרה של
קבוצת  ,COCHRANEשמרכזה באירופה,
Manheimer E, Berman B. Cochrane Complementary Medicine
Field. About The Cochrane Collaboration, 1 Fields,2006 . Art.
No.: CE000052.
www . m rw . i n te r s c i e n c e . w i le y . c om / c o c h r a n e / c la b ou t /
articles/CE000052/frame.html



יונתן הלוי ,רפואה משלימה ואלטרנטיבית – כל העובדות,
(תשס"ו.)2005-
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היקף השימוש ברפואה משלימה
השימוש ברפואה משלימה בעולם המערבי ,ובישראל,
הפך לעובדה .הנתונים מצביעים על נטייה הולכת וגוברת
בציבור ,שרובו ממעמד סוציואקונומי בינוני-גבוה ,לפנות
לשיטות טיפול בלתי קונוונציונאליות .מצב זה אינו

מאפשר עוד לרופאים להתעלם מן הרפואה המשלימה.
המקור המקיף המוכר ביותר ביחס למגמות השימוש
ברפואה משלימה הוא עבודתם של אייזנברג וחבריו מן
המרכז למחקר וחינוך בתחום הרפואה האלטרנטיבית,
במרכז הרפואי "בית ישראל" בבוסטון .בסקר שערכו
חוקרים אלה בארה"ב בשנת  1997נמצא כי יותר מ-
 42%מהאוכלוסייה משתמשים בטיפולים אלטרנטיביים.
לצורך העניין הוגדרו כטיפולים אלטרנטיביים התערבויות
טיפוליות אשר באופן כללי אינן נלמדות בבתי הספר
לרפואה ואינן ניתנות בבתי החולים בארה"ב .כמו כן נמצא
כי מספר המשתמשים ברפואה אלטרנטיבית גדל באופן
משמעותי לעומת ממצאי סקר קודם שנערך בשנת 1990
(כאשר אחוז הפונים לטיפולים אלה היה  .)33.8%מגמת
העלייה בשימוש ברפואה משלימה נמשכת :על פי נתוני



ר' עמדת הר"י בנושא רפואה משלימה " -רפואה משלימה -
www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=11&n=369 :"2002

Eisenberg, D.M. et al, Trends in Alternative Medicine Use in
)the US, 1990-1997, 280 JAMA, 1569 (1998
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סקר לאומי בנושא בריאות משנת  ,2002שנערך על ידי
ה - CDC-המרכז לבקרת מחלות בארה"ב ,נמצא כי
שיעור המשתמשים ברפואה משלימה בשנה שקדמה
לסקר עמד על  62%כאשר ההגדרה של רפואה משלימה

כללה גם תפילה ,ועל  50%כאשר תפילה לא נכללה.
שיעור הפונים לרפואה משלימה בקרב חולי סרטן גבוה
אף יותר ,ולפי מחקרים שונים הוא נע בין כ 50%-ועד

לכ.83%-
באילו הקשרים נכנסת הרפואה המשלימה למערכת
היחסים שבין הרופא למטופל?
מטבע הדברים ,ככל שעולה שכיחות השימוש ברפואה
משלימה כך מתרחב הממשק בינה לבין הרפואה
הקונוונציונאלית .ממילא ,פנייה לטיפול מסוג זה או עצם
קיומה של אפשרות כזו ,רלוונטיים לשיח שבין הרופא
והמטופל .העלאת הנושא או הימנעות מהעלאתו ,והאופן
בו הוא נדון בין הצדדים משפיעים על מערכת היחסים
שבין הרופא למטופל ,בכלל ,ועל התקשורת ביניהם
בפרט .כפי שנאמר במאמר מערכת ב:JAMA-
“As the public’s use of healing practices
outside conventional medicine
accelerates, ignorance about these
practices by physicians and scientists
risks broadening the communication
gap between the public and the
”profession that serves them.

להלן מספר מצבים שכיחים בקשר שבין רופא למטופל,
שיש להם נגיעה לנושא של רפואה משלימה (להלן:
ר"מ):
· המטופל אינו מגלה לרופא שהוא מקבל טיפול
בר"מ;
· המטופל מספר לרופא שהוא מקבל או מתכנן לקבל
טיפול בר"מ;
· הרופא נדרש להציג למטופל את האופציות
הטיפוליות העומדות בפניו;


Barnes P, Powell-Griner E, McFann K, Nahin R.
Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults:
United States, 2002, 2(2) Seminars in Integrative Medicine,
54-71 (2004).



פירוט הנתונים מן המחקרים השונים מופיע במאמר של ד"ר
יוסי ברנר שפורסם באתר "טבעלייף"

· המטופל מבקש מן הרופא מידע לגבי אפשרויות
הטיפול בר"מ;
· המטופל מסרב לטיפול הרפואי לטובת טיפול בר"מ;
· המטופל מבקש מן הרופא הפניה לבדיקות למטרות
הטיפול בר"מ;
כפי שיבואר להלן ,לתגובת הרופא במצבים אלה יש
השפעה ברורה על הקשר עם המטופל ומשמעות רבה
מבחינה אתית .למידת הפתיחות של הרופא כלפי התופעה
של ר"מ ,ולהתייחסות או אי ההתייחסות שלו לאופציה
של טיפול בר"מ ,יש משמעות עמוקה מעבר לשאלה
אם ובאיזו מידה הרופא מתייחס לאופציות טיפוליות
אחרות מאלו המוצעות על ידו .הבעיה גדולה יותר מכל
התנגשות בין תרבותית אחרת ,שבה נתקל הרופא באופן
שוטף בקשר עם מטופלים בעלי אמונות ותפיסות עולם
שונות משלו; זאת כיון שהשימוש ברפואה משלימה
מצביע על כך שהפונה  -וגם המפנה  -לטיפול מסוג זה,
מאמין כי לרפואה הקונוונציונאלית אין בלעדיות על
הריפוי ,על שמירת הבריאות ועל העזרה במצבי חולי.
בעצם ,הוא מבטא בכך אמירה כי יש אפשרות שטיפול
שלא הוכח באמצעים המדעיים המוכרים יוכל לסייע
בפתרון הבעיה הנתונה .מכאן ,להערכתי ,נובע הקושי
של הרופאים והרפואה הקונוונציונאלית להתמודד עם
התופעה האמורה.
ניתוח המשמעות האתית של המצבים הנדונים
המצבים בהם נכנסת הרפואה המשלימה למערכת
היחסים שבין הרופא למטופל נוגעים ,למעשה ,לסוגיות
הבאות:
א .ההתייחסות לתופעה של ר"מ בשיח שבין הרופא
והמטופל;
ב .הכרת אפשרויות הטיפול בר"מ ודיון עליהן עם
המטופל;
ג .התנגשות בין האוטונומיה של המטופל בנוגע לטיפול
בר"מ לבין ערכים אחרים;

www.tevalife.com/article.asp?id=789
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ההתייחסות לתופעה של ר"מ בשיח שבין הרופא
והמטופל
• המטופל אינו מגלה לרופא שהוא מקבל טיפול
ברפואה משלימה
הסקר של אייזנברג ועמיתיו העלה נתון מדאיג לגבי
התקשורת בין חולים לרופאים לגבי השימוש בר"מ:
רק כ 39%-מן הטיפולים בר"מ דווחו לרופאים (39.8%
בשנת  1990ו 38.5%-ב .)1997-זאת למרות שהטיפולים
נשוא הסקר כללו כירופרקטיקה ,מסאג' ,דיאטות שונות,
אקופונקטורה ,טכניקות הרגעה וכיו"ב טיפולים שהם
כמעט "מקובלים" .מחקרים אחרים מציגים נתונים
דומים ,כאשר שיעורי אי-הדיווח לרופא על שימוש
ברפואה משלימה עמדו ברוב המקרים על ,45%-42%

אך הגיעו גם עד .77%.
בצד הרחבת הפער התקשורתי בין הציבור לבין הרופאים,
העובדה שחולים נמנעים מלגלות לרופאיהם שהם נעזרים
בשיטות טיפול אחרות מצביעה ,בראש ובראשונה ,על
חשש של החולים לשתף את הרופאים במידע חשוב
זה .ואמנם ,המחקרים שבדקו תופעה זו גילו כי הסיבה
העיקרית לכך שמטופלים מסתירים את המידע האמור
מרופאיהם היא החשש מתגובה שלילית מצד הרופא.
סיבות אחרות הן התפיסה שמידע זה לא נחוץ לרופא,
והרושם שהרופא אינו מעוניין בו 10.ודוק ,אי גילוי המידע
כאמור אינו נובע מתוך חשש של החולה שמא הטיפולים
אותם הוא מבקש עלולים להזיק לו ,שאילו כך היה הדבר
היה החולה ודאי נזהר בעצמו מלקבל אותם ,והיה שואל
בעצת רופאו בדבר סיכון בטיפול זה או אחר!
החשש נובע מן הסיבות הבאות:
·

החולה מתבייש לחשוף את העובדה שהוא מאמין
בדברים בלתי מקובלים;



A. Robison, M.R. McGrail, Disclosure of CAM Use to Medical
Practitioners: A Review of Qualitative and Quantitative
Studies, 12 Complementary Therapies in Medicine, 90-98
 (2004),וכן Ben-Arye E, Ziv M, Frenkel M, Lavi I, Rosenman
D Complementary Medicine and Psoriasis: Linking the
)Patient's Outlook with Evidence-Based Medicine. 207(3
Dermatology, 302-7(2003).

10

שם נמצא כי בעוד  62%מחולי הפסוריאזיס שתושאלו במסגרת
המחקר השתמשו בר"מ ,הרי שרק  22%מן החולים השיבו כי
הנושא עלה בשיחות שלהם עם הרופא .רק ב 10%-מן המקרים
הנושא עלה ביוזמת הרופא .גם לדברי הרופאים שהשתתפו
במחקר זה ,ב 89%-מן המקרים הרופא לא העלה את לדיון את
האפשרות לטיפול בר"מ.
שם.
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·

החולה מפחד שהרופא יגיב בצורה עוינת או יכעס
על כי הוא נעזר בטיפולים אחרים או נוספים על אלה
המוצעים לו על ידי הרופא;

·

החולה מפחד שהרופא יפסול את שיטות הטיפול
שהוא מאמין בהן;

חששות אלה מעידים על חוסר אמון של החולה ברופא,
עם או בלי הצדקה :החולה אינו מאמין שהרופא מסוגל
לכבד את מערכת האמונות והדעות שלו ו/או אינו נותן
אמון ביכולתו של הרופא להתעלות מעל ההשקפות
והאינטרסים שלו ולפעול מתוך רצון כן להשיג את
התוצאה הטובה ביותר עבור החולה .בין כך ובין כך ,הדבר
מעלה בעיה אתית קשה ,כיון שיחסי רופא – מטופל,
מעצם טיבם ,חייבים להיות מושתתים על אמון .בהעדר
אמון נמנע המטופל מלחשוף בפני רופאו נתונים חשובים,
מזה ,ואינו סומך באופן מלא על שיקול דעתו והמלצותיו
המקצועיות ,מזה ,באופן שעלול לפגוע ,בסופו של דבר,
באיכות הטיפול בו.
• העלאת הנושא של ר"מ
המכון לרפואה משלימה באקדמיה הלאומית למדעים
בארה"ב ( )NCCAMהצביע זה מכבר על הצורך
בתיאום בין כל סוגי הטיפולים שהמטופל מקבל ,על מנת
להגביר את הבטיחות והיעילות של הטיפולים 11.לשם
כך יש צורך ,בראש ובראשונה ,בתקשורת פתוחה וגלויה
בין המטופל והרופא .דיבור על הטיפולים המשלימים
שהמטופל מקבל ,לא זו בלבד שמאפשר טיפול משולב
ומתואם בו ,אלא גם מפחית סיכונים לאינטראקציות
בין סוגי הטיפולים השונים .כאשר מטופלים מספרים
לרופאיהם על טיפולי הר"מ שהם מקבלים ,הדבר
מאפשר להם לשלוט בצורה טובה ויעילה יותר בניהול
בריאות המטופלים .כשרופאים שואלים את מטופליהם
על שימוש בר"מ ,הם יכולים להבטיח שיש בידיהם מידע
מלא והם יכולים לעזור בצורה טובה יותר למטופלים
12
לקבל החלטות טיפוליות מושכלות.
גם ההסתדרות הרפואית בישראל מצביעה ,אף כי
מזווית ראייה שונה ,על הצורך בתקשורת בין הרופאים
למטופלים בסוגיה זו .בנייר העמדה של הר"י לגבי רפואה
משלימה נאמר:
11
12

Time to talk, Backgrounder, NCCAM Publication No. D381,
nccam.nih.gov/timetotalk/backgrounder.htm
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ואין המטופל צריך לחשוש מלדבר על כך עם הרופא שלו.
יתרה מכך ,שיחה גלויה בין הרופא למטופל על נושא זה
נותנת הזדמנות לחשוף לדאגות ולאמונות של המטופל
בקבלת ההחלטה הטיפולית ,ולדון עמו במטרות הטיפול.
דבר זה כשלעצמו הוא תוצאה שיש בה פוטנציאל לשיפור
15
הקשר הטיפולי.

"ההתעלמות הקיימת מנושא הרפואה
המשלימה והיעדרה של חשיפת הרופאים
לתחום ,גורמים לכך שמטופלים המשתמשים
בשירותים אלה נרתעים מלדווח על כך
לרופאיהם ,כל שכן להתייעץ איתם .מכאן
שלרופא המטפל אין תמונה כוללת בכל הקשור
לטיפול במטופל ואינו יכול להביע את דעתו
על המשמעויות ,חיוביות כשליליות ,הנובעות
13
מכך".
בכנס רפואה משלימה ,אתיקה ומשפט שנערך במארס
 2006בשפיים ,הובהר כי יש צורך גם בתקשורת בין רופאים
14
למטפלים ברפואה משלימה בקשר לטיפול במטופליהם.
צוות מומחים מן המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט
ואתיקה באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם הלשכה
למקצועות בריאות משלימים ונציגי החברה הישראלית
לרפואה משלימה בהר"י ,גיבשו נייר עמדה אשר ברקע שלו
נאמר:
"העדר תקשורת בין מטפלים ורופאים ולהיפך,
עלול לגרום לפגיעה בחולה כתוצאה מאבחון
מוטעה או מאוחר ,פגיעה בהמשכיות הטיפול,
הישנות בדיקות שלא לצורך ,ירידה בהיענות
לטיפול ,אינטראקציות בין טיפולים (צמחים-
תרופות וכדומה) ,שחיקה ביחסי חולה-מטפל/
רופא ,בלבול/מבוכה של החולה ,סיכון מוגבר
לתביעות ולעיתים קונפליקט ערכי המוביל
לחוסר רצון לטפל בחולה".
אם כך קורה בגלל חוסר תקשורת בין רופא למטפל אחר
המטפל במטופל בר"מ ,הרי כשאין תקשורת בנושא זה
בין המטופל עצמו לבין הרופא  -על אחת כמה וכמה.
המסקנה המתבקשת היא שיש צורך בחינוך הציבור בדבר
חשיבות הדיווח לרופא על כל טיפול שהמטופל מקבל,
לרבות טיפולים ברפואה משלימה .במקביל ,על הרופא
לשאול את המטופל אם הוא מקבל טיפולים בר"מ .הצגת
שאלה בנושא זה חשובה לא רק משיקולים של ניהול
סיכונים בהיבט של מניעת הנזק שעלול להיגרם למטופל
כתוצאה מאינטראקציה בין הטיפול הרפואי והמשלים.
חשיבותה נעוצה – אולי בעיקר – בעובדה שהמטופל
יכול להבין מעצם השאלה שהרופא מכיר באפשרות זו,
13

רפואה משלימה – 2002
,

14

במאמר של רופאים מן הResearch Council for-
 Complementary Medicineבלונדון ,שדן בנגיעה של

ר"מ לרופא ,מונים המחברים רשימה של מצבים ספציפיים
בהם מוצע לשאול את המטופל אם הוא משתמש בר"מ,
ואלה הם:18
· החולה סובל ממחלה כרונית או חוזרת;
· לפי הרפואה הקונוונציונאלית המטופל זקוק לטיפול
קבוע;
· המטופל סובל או חושש מתופעות לוואי של הטיפול
התרופתי;
15

16

AMA Position Statement: Complementary Medicine – 2002:
"2.4.4 Medical practitioners should specifically ask patients
about their use of Complementary Medicine and take account
"of this in their management of conditions….
www.ama.com.au/web.nsf/doc/ween-6l74nk
18

www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=11&n=369

doc

Christine R Sanderson, Bogda Koczwara and David
C Currow, The "Therapeutic Footprint" of Medical,
Complementary and Alternative Therapies and a Doctor's
Duty of Care, 185 (7): Med J Aust 373-376, at 375(2006); A.
Robison, M.R. McGrail, Disclosure of CAM Use to Medical
Practitioners: a Rreview of Qualitative and Quantitative
Studies, 12 Complementary Therapies in Medicine, 90-98, at
)97 (2004
An Ethical Framework for CAM Research, Practice and Policy
(Ch. 6). Complementary and alternative medicine in the United
States. Institute of Medicine of the National Academies, The
National Academies Press, Washington, D.C.(2005).

הנחיה ברוח זו נקבעה על ידי הסתדרות הרופאים האוסטרליים
בנייר העמדה שלה לגבי רפואה משלימה.

17

law.haifa.ac.il/events/event_sites/medlaw/alternative/three.
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בפרק על המסגרת האתית לעיסוק בר"מ ולמדיניות כלפי
תחום זה שנכלל בדו"ח מעמיק ומקיף על ר"מ ,שפורסם
16
על ידי ה Institute of Medicine (IOM)-האמריקאי,
נקבע כי נוכח העובדה שהשימוש בר"מ הוא תופעה
רווחת ,חשוב שרופאים ישאלו את המטופלים על שימוש
בר"מ במהלך לקיחת אנמנזה .דבר זה צריך להיעשות
במצב בו החולה יכול לדון באופן חופשי בטיפולי ר"מ
שהוא מקבל ,ללא חשש מגישה שיפוטית מצד הרופא ,או
17
מהפסקת הטיפול הרפואי.

שם ,בעמ' .180-181

Catherine Zollman, Andrew Vickers, ABC of Complementary
Medicine, Complementary Medicine and the Doctor, 319
BMJ, 1558-1561 (1999).
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· המטופל אינו מרוצה מהתקדמות הטיפול בו;
· יש חוסר היענות מצד המטופל לטיפול ו/או למעקב.
כאנקדוטה ,מעניין האופן בו בחרו המחברים להדריך
את הרופאים איך לשאול את המטופל אם הוא משתמש
19
בר"מ:
"Identifying complementary medicine
users
There is evidence that most people who
have used complementary medicine do
not tell their doctors. Specific questions
may be required to elicit use, as when
inquiring about drugs and alcohol
intake".

איני יודעת אם גישה זו נובעת מן העובדה שהמאמר
נכתב עוד "במאה הקודמת" ,או בשל המנטאליות
האנגלית המקפידה על זהירות יתר בחדירה לתחום
הפרט ,או אולי סתם מתוך נסיון להשוות זאת לשיחות
על נושאים רגישים; מכל מקום ,תקוותי היא כי כיום,
בחברה הישראלית ,המטופלים בר"מ יכולים להרגיש
חופשיים "לצאת מן הארון" ורופאיהם אינם מתייחסים
אליהם כאל העוברים על מידות מוסריות.
התייחסות הרופא לתופעה של ר"מ
כפי שראינו ,מידת הפתיחות של הרופא כלפי התופעה
של רפואה משלימה והאופן בו הוא מתייחס לגישת
המטופל לטיפולי ר"מ ,משפיעים על מידת הנכונות של
המטופל לשתף את הרופא במידע חשוב זה .אך הדברים
לא מסתכמים בכך .להלן מספר דוגמאות של התייחסות
שלילית מצד רופא לפנייה של מטופל או להבעת רצון
מצד מטופל לפנות לטיפול בר"מ ,והשלכותיהן:
א .מר לוי חלה בשיתוק של עצב הפנים (פציאליס).
במאמר של מטפל ברפואה סינית ,שפורסם באינטרנט,
נכתב כי במחלה זאת ,אצל  80%מהחולים השיתוק חולף
מעצמו אחרי מספר ימים או שבועות ,אך אצל חלק מן
האנשים התופעה חוזרת; לפי מקור זה ,הטיפול בשיתוק
הפציאליס ברפואה הסינית הוא מאוד יעיל ,וככל
20

19
20

שם ,בעמ' .1558
אלעד שלו ,פציאליס – שיתוק של עצב הפנים.

                         

http://www.reader.co.il/article/2739
פציאליס-facial-paralysis-שיתוק-של-עצב-הפנים.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

שמגיעים יותר מוקדם לאחר תחילת המחלה ,הריפוי
יותר מהיר .באתר המידע לחולים בשיתוק הפציאליס
נאמר כי רצוי לטפל במחלה בארבע דרכים :תרופות,
פיזיותרפיה ,הסרת גורמי לחץ וטיפול אלטרנטיבי
(בעיקר דיקור); "לגבי הדיקור אין מחקרים מסודרים
בנושא למיטב ידיעתנו ,אולם ישנם דיווחים רבים על
תועלת" 21.מר לוי העלה בפני הרופא שלו את האפשרות
לפנות לדיקור סיני .הרופא הגיב בביטול ואמר שזה לא
מועיל ושהטענות על כך שהדיקור עוזר  -מקורן בניסיון
של אותם חולים שהשיתוק שלהם היה עובר ממילא
באופן ספונטאני .לאחר השיחה הרגיש מר לוי לא נוח
לפעול בניגוד לעצת רופאו ולפנות למדקר .הוא נותר
משותק בחלק הימני של פניו.
איש אינו יודע מה היה קורה למר לוי לו קיבל טיפול
בדיקור ,אך דבר אחד ברור :תגובת הרופא מנעה ממנו
את ההזדמנות להבריא ,במצב שבו ,לפי הפרסום דלעיל,
היו  20%סיכוי שלא יבריא בדרך אחרת .הספק שמא יכול
היה לחסוך לעצמו את הסבל הכרוך בשיתוק אילו הרופא
היה מגיב בצורה אוהדת יותר ,לא מפסיק לכרסם בלבו
של מר לוי .מידת האמון שלו בידע של הרופא ובשיקול
דעתו פחתה בהתאם.
ב .נועם הפעוט סבל זמן רב מהתקפים של אסתמה.
הטיפול היחיד שהקל עליו וגרם להרחבת ההפוגות
בין ההתקפים היה טיפול הומיאופתי .כשסיפרה אמו
של נועם לרופא על כך שהיא מעדיפה לתת לו טיפות
הומיאופתיות על פני סטרואידים ,הגיב הרופא בכעס
ובטענה שהיא מסכנת את בנה .כתוצאה מכך ,כל אימת
שהילד מקבל התקף ,לוקחת אותו האם לרופא כדי
לוודא שזו אכן האבחנה; היא מקבלת מן הרופא מרשם
לתרופות ,אותן היא קונה מתוך פחד "להרגיז" אותו אם
יגלה שלא מלאה אחר הוראותיו ,נותנת לבנה את הטיפול
ההומיאופתי ועושה כל מיני מניפולציות כדי שהילד לא
יגלה לרופא שאינו נוטל את התרופות.
התוצאה :ברמה המיידית ,האם מרגישה פגיעה בכבודה
בשל אי-כיבוד אמונותיה .היא מרגישה שהיא כבולה
להנחיות הרופא ,אך מאמינה שאם לא תיעזר בר"מ ייגרם
נזק לבנה עקב השימוש המתמשך בתרופות והתמשכות
המחלה .על רקע זה היא בוחרת ליצור "אינטגרציה"
על ידי קבלת אבחנה מהרופא וטיפול מההומיאופת.
21
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התנהלות זו גורמת לפגיעה ביחסי האמון בין הרופא
והמשפחה ובאמון של הילד ברופא .לא זו אף זו ,הסתרת
המידע מן הרופא לגבי הטיפול שהילד מקבל בפועל,
מהווה חינוך לקוי שלו לגבי הערך של אמירת האמת
בכלל ולרופא בפרט.
ג .ג'ק ,בן  ,6חולה בלויקמיה וסובל מבחילות ,הקאה
חוזרת וחרדה 22.הרופא רושם לו תרופות שונות שאינן
מועילות .משפחתו מגלה דרך האינטרנט וחברים שטיפול
באקופונקטורה יכול לעזור כנגד תופעות אלו .בית
החולים והרופא אינם יכולים לתת טיפול זה ,וג'ק מקבל
אותו כשהוא יוצא לחופשות מבית החולים .הבחילה
וההקאות חולפות כמעט לחלוטין .תגובת הרופא:
"אפקט פלסבו"....
על פניו נראה כי ההשפעה של אקופונקטורה להקלת
התופעות של בחילות והקאות היא כיום ממש common
 ,knowledgeברמה כזו שזה ממש עוול לא להציע זאת
כאופציה 23.שאלת המימון של הטיפול היא שאלה
נפרדת.
במקרה זה ,חוסר הידיעה של הרופא על האפשרות
שטיפול באקופונקטורה יכול להקל את סבלם של חולי
סרטן מתופעות הלוואי של הכימותרפיה ,כמו גם אי
מסירת המידע על כך להורי הילד החולה ,למרות שזה
לא ניתן במסגרת בית החולים ,היוותה פגיעה בערך
האתי של מניעת נזק .האמירה המזלזלת ,כאילו הצלחת
הטיפול אינה אלא "אפקט פלסבו" ,לא זו בלבד שפוגעת
בהערכה של ההורים והילד כלפי רמת הידע של הרופא
אלא גם מצביעה על כי רופא זה אינו מתכוון להציג
אופציה טיפולית זו בפני חולים אחרים בעתיד ,למרות
הפוטנציאל הטמון בה.
הגורמים המשפיעים על התייחסות הרופא לר"מ
הגורמים המשפיעים על התייחסות הרופא לר"מ
כוללים גורמים סוציולוגיים כלליים ,כגון העובדה
שלמרות הפופולאריות ההולכת וגוברת של הטיפולים
האלטרנטיביים למיניהם ,עדיין יש רוב לעמדה השוללת
טיפולים אלה או לפחות אינה מייחסת להם משמעות
טיפולית 24.לא אחת ניתן לראות מתנגדים לרפואה
22
23
24

תיאור מקרה מבית החולים לילדים בטורונטו ,שהוצג בהרצאה.
ר' בהקשר זה :נח סמואלס ,דיקור סיני (אקופונקטורה)
לבחילות ,איך זה עובד? ,הרפואה.297-300 ,)4(142 ,2003 ,
סקר מקיף שנערך בישראל על ידי המרכז הישראלי לבקרת
מחלות השייך למשרד הבריאות ( )ICDCבשנים 2003-2004

 122׀

האלטרנטיבית שמגלים יחס של התנשאות וזלזול כלפי
אלה המאמינים בה כ"רפואת אליל".
לצד אלה קיימים גורמים ייחודיים למערכת הרפואית,
וכדלקמן:
· באופן כללי יחסי רופא-חולה נמצאים עדיין בשלב
מעבר בין הגישה הפטרנליסטית לבין הגישה המקנה
מעמד עדיף לאוטונומיה של החולה .הרופאים עדיין
מתקשים להכיר בחובתם לכבד את מערכת האמונות
והערכים של החולה ,אפילו עד כדי זכות החולה
לטעות (.)The Right to be Wrong
· שיטות הטיפול האלטרנטיביות אינן ניתנות להבנה
בכלים רפואיים-מדעיים מקובלים.
· ההצלחות של שיטות ריפוי אלטרנטיביות מהוות
איום על הרפואה הקונוונציונאלית:
 הן מערערות את עליונותה ובלעדיותה שלהרפואה המודרנית על הטכנולוגיות החדישות
שלה;
 הן פותחות דרכי ריפוי חלופיות הניתנות על ידימטפלים שאינם רופאים;
 בשיטות רבות מידת הסיכון למטופל הינהאפסית ,ובכל מקרה קטנה לאין שיעור מזו
שבטיפולים הקונוונציונאליים;
 שיטות הטיפול ההוליסטיות תורמות לא רקלריפוי המחלה אלא גם לשיפור איכות החיים
הכוללת של המטופל;
על רקע זה ניתן לזהות סוגים שונים של תגובות מצד
רופאים השומעים מן המטופל כי הוא מקבל טיפול
אלטרנטיבי ,מעוניין לקבל טיפול כזה או קיבל טיפול
כאמור .תגובות אלו מנויות להלן מן הכבד אל הקל:

העלה כי שיעור המשתמשים בר"מ בארץ ,על פי דיווח עצמי,
עומד על .6%
Amanda Sue Niskar, Tamar Peled-Leviatan and Noga
Garti-Sadalon, Who Uses Complementary and Alternative
Medicine in Israel?, 13(9), The Journal of Alternative and
Complementary Medicine, 989-995(2007).

לפי מחקר אחר ,בין השנים  1993ל 2000עלה שיעור הפונים
לר"מ מ 6%-ל            :10%-

Shmueli A, Shuval J. Use Of Complementary And Alternative
Medicine In Israel: 2000 Vs. 1993, 6(1) Isr Med Assoc J., 3-8
(2004).
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האתיקה של יחסי רופא ומטופל בנוגע לרפואה משלימה

· יחס מזלזל ומתנשא ("עבודת אלילים"" ,אמונות
טפלות"" ,נו ,באמת ,גם אתה מאמין בשטויות האלה"
וכו');
· כעס ("איך אתה מוכן להפקיר את הבריאות שלך
לדברי הבל כאלה" ,ואפילו "אני אדווח לרשויות על
כך שאת מזניחה את הטיפול בבן שלך");
· אדישות (חוסר תגובה" ,אני לא מבין בזה"" ,אין לי
עמדה לגבי הדברים האלה");
· כיבוד או "סקפטיות מפרגנת" ("תעשה מה שאתה
מרגיש שטוב בשבילך"" ,מצדי – תעשה כל דבר,
העיקר שתרגיש יותר טוב");
· אהדה
בהמשך נבחן מהי צורת ההתייחסות הראויה מצד הרופא
לטיפולי ר"מ .מכל מקום ,לאור ההשלכות של התייחסות
הרופא לנושא זה ,אין ספק שהרופאים חייבים להיות
מודעים לאופן בו הם מתייחסים לרעיון שמטופל שלהם
חפץ או מתעניין בטיפול מתחום הרפואה המשלימה ,או
מקבל טיפול כזה ,ולכלכל את תגובתם בצורה מושכלת
ואתית.
הכרת אפשרויות הטיפול בר"מ ודיון עליהן עם המטופל
יש כיום הסכמה רחבה על כי רופאים צריכים להכיר את
התחום של ר"מ ולהעשיר את השכלתם בנושא זה ,על
מנת שיוכלו לדון בו עם מטופליהם ולייעץ להם 25.עם זאת,
נוכח המגוון הרחב של אינספור שיטות טיפול משלימות
ואלטרנטיביות מחד גיסא ,ומיעוט הפרסומים המדעיים
על אודות טיפולים שונים בר"מ ,מאידך גיסא ,אי אפשר
לצפות מרופא ,שאינו מומחה ברפואה אינטגרטיבית,
להכיר את כל אפשרויות הטיפול בר"מ או לדעת להעריך
את טיבן .זו דרישה מופרזת אפילו ממטפלים בר"מ לגבי
שיטות טיפול שונות מאלה בהן הם עוסקים .אבל ,לדעתי,
יש צורך בהקשבה והבאת המידע בפני החולה בדבר דרכי
פתרון אחרות המוצעות לבעיות שכיחות ,אפילו כאשר
המידע בדבר הצלחות הוא אנקדוטאלי.
25

ר' למשל ,סעיף  9לנייר העמדה של הר"י ,רפואה משלימה
– 2002

,

www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=11&n=369

נייר העמדה של הסתדרות הרופאים באוסטרליה ,ה"ש 16
לעיל ,וכן

Catherine Zollman, Andrew Vickers, ABC of Complementary
Medicine, Complementary Medicine and the Doctor, 319
                                             BMJ, 1558-1561(1999).

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

ה IOM-קובע בעניין זה כי על הרופא מוטלת חובה
מוסרית להיות מודע היטב לטיפולים בר"מ אשר מטופלים
נוטים להשתמש בהם בשכיחות גבוהה ,ולהביא לידיעת
החולים את המידע הדרוש ביחס לטיפולים אלה ,אם הוא
אכן קיים ,בדבר יעילות ובטיחות טיפולים אלה .מוטלת
על הרופא חובה מוסרית לגלות את רמת הידע שלו על
טיפולים אלה 26.נראה כי המלצת חז"ל "למד לשונך לומר
איני יודע" 27מתאימה ביותר לרופאים שאינם בקיאים
בהיצע שיש לרפואה המשלימה במצב נתון ,בבואם לדון
עם המטופל על מגוון האופציות הטיפוליות האפשריות
במצבו .בנסיבות כאלו טוב יעשה הרופא אם יפנה את
תשומת לב המטופל לאופציה של קיום אפשרויות טיפול
בר"מ ,ויציע לו להתייעץ בעניין זה עם רופא מומחה
לרפואה אינטגרטיבית.
האם הרופא צריך ליידע את המטופל על כל אפשרויות
הטיפול בר"מ?
מן ההיבט המשפטי ,במאמר שבחן שאלה זו לאור פסיקה
אמריקאית בנוגע להסכמה מדעת ברפואה משלימה,
נטען כי סביר להניח שחובת הגילוי של הרופא חלה
לפחות על מידע לגבי האפקטיביות של שיטות וטיפולים
בר"מ שרמת הראיות לגביהן גבוהה במושגים של רפואה
מבוססת ראיות ),(EBM - evidence based medicine
דהיינו ,כאלה שפורסמו בסקירות שיטתיות ובמבחנים
28
מטה-אנליטיים של ניסויים קליניים.
המשפטנית האוסטרלית  Elizabeth Brophyבחנה
את השאלה אם מוטלת על הרופאים חובה לספק מידע
ולייעץ למטופליהם בנושאי רפואה משלימה 29.לטענתה,
אין יסוד להגביל את חובת היידוע רק לטיפולי ר"מ
שהוכחו מדעית ברמה הנדרשת על ידי  ,EBMכיוון שרוב
הטיפולים בר"מ לא הועמדו מעולם למבחן כאמור ,כמו
גם פרוצדורות קונוונציונאליות רבות אשר משמשות
ללא הרהור ברפואה המקובלת .באשר למידת ההוכחה
26

An Ethical Framework for CAM Research, Practice and
Policy (Ch. 6). Complementary and alternative medicine in
the United States. Institute of Medicine of the National
Academies, The National Academies Press, Washington,
D.C.(2005).at p. 181.

27

ברכות ,א ,ד.

28

29

Edzard Ernst, Informed Consent in Complementary and
Alternative Medicine, 161 Arch Intern Med, 2288-2292, at
)2290 (2001
Elizabeth Brophy, Does a Doctor Have a Duty to Provide
Information and Advice about Complementary and Alternative
Medicine?, J Law and Medicine, 2003, 271-284
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הנדרשת לגבי טיפולי ר"מ מציינת המחברת כי התקנות
האוסטרליות בנושא תכשירים רפואיים מסתפקות בראיות
על שימוש מסורתי בשיטות טיפול משלימותBrophy .
טוענת כי הדרישה ל""evidence-based assessment-
אינה מוגבלת לניסויים קליניים אקראיים ולמטה-
אנליזות אלא לשימוש בראיות החיצוניות הטובות
ביותר הקיימות .לגישתה ,מובן שמידע על האופציות
הטיפוליות בר"מ יכול להינתן רק אם יש בידי הרופא
מידע כזה או מקור מידע שאליו הוא יכול להפנות את
המטופל .ברם ,לדבריה ,אימוץ גישה של  EBMלרפואה
משלימה יותר משהוא דורש הכרה של המידע המסוים,
עניינו רכישת כישורים מבוססי ראיות לפתרון בעיות,
30
שבהם ניתן להשתמש כשנחוץ.
בישראל ,חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-קובע כי
המידע שעל הרופא למסור למטופל לשם קבלת הסכמה
מדעת לטיפול המוצע על ידו כולל ,בין היתר ,מידע על
"סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או
של העדר טיפול רפואי" .לפיכך ,אם הטיפול בר"מ עונה
לקריטריונים המדעיים המקנים לו מעמד של טיפול חלופי
לטיפול הקונוונציונאלי המוצע – ודאי צריך ליידע על כך
את המטופל .אך גם אם ערכם של הטיפולים בר"מ אינו
ידוע או אינו מוכח מדעית ,הרי שלדעתי ,יש להתייחס
לכך לכל הפחות כאל פלסבו ,השווה ,למצער ,ל"היעדר
טיפול רפואי"; ומשכך  -חובה על הרופא לדון עם המטופל
על האפשרות לפנות לטיפולים כאלה והשלכותיה.
התנגשות בין האוטונומיה של המטופל בנוגע לטיפול
בר"מ לבין ערכים אחרים
• הערכים האתיים הרלוונטיים
כיבוד רצונו של מטופל להיעזר בר"מ וזכותו לדעת
ולשקול אפשרויות טיפול בלתי קונוונציונאליות
הוא ביטוי לעקרון הערכי של כיבוד האוטונומיה של
המטופל ,ולעקרון הערכי של הכרה בפלורליזם רפואי,
שהוגדר כמחויבות מוסרית לפתיחות לתפיסות שונות
של המושגים בריאות וריפוי .הראשון הוא אחד מארבעת
עקרונות היסוד של האתיקה הרפואית בכלל 31,והשני
30

31

"Adopting and evidence-based approach to CAM is not so
much about having specific knowledge – it is not possible
to master all the available information – but about acquiring
evidence-based, problem-solving skills that can be utilized
"when necessary.

(שם עמ' (282

Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of
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– עקרון שנקבע כעומד ,ביחד עם הנ"ל (בווריאציות
מסוימות) ,ביסוד האתיקה הנוגעת לר"מ 32.בנוסף לאלה
על הרופא לפעול על פי עקרונות של מניעת נזק ,הטבה
וצדק (או שוויון).
הערך של כיבוד האוטונומיה מחייב את הרופא לכבד
את רצונו ,עמדותיו וערכיו של החולה ,ולהבין שהוא אדון
לגופו ובידו הזכות להחליט איזה טיפול .אולם ערך זה
אינו חזות הכול ,אפילו בתקופה שלנו בה המטופל הפך
ל"לקוח" .ויפים לעניין זה הדברים הבאים:33
’"In an age of consumerism, doctors
professional roles are evolving. In
responding to patients’ wishes and to
competition from other providers,
doctors should not lose sight of their
’responsibility to guide patients
decision making, applying medical
knowledge in the patient’s best interests,
using standards for which they are
professionally accountable. This is not
paternalism: we need to recognize that
being a patient is not the same as being a
"customer.

הערך של מניעת נזק מחייב את הרופא למנוע מן החולה
קבלת טיפול מזיק – קונבנציונאלי או אלטרנטיבי –
ולמנוע ממנו את הנזק הכרוך בהימנעות מטיפול בכלל;
(בראייה רחבה יותר – מחייב גם למנוע מן החולה את
הנזק הכרוך בהתמודדות מול תגובה שלילית של הרופא).
לשם השגת מטרות אלה חייב להתקיים דיאלוג בין הרופא
לחולה ,והשימוש בטיפולים אלטרנטיביים או משלימים
חייב להיעשות בצורה מושכלת ,כשהמטרה היא להשיג
את התוצאה הטובה ביותר עבור החולה.
ערך ההטבה מחייב את הרופא לתת/לאפשר לחולה כל
אמצעי שיכול להיטיב את מצבו.
32

33

Biomedical Ethics, 3rd Edition, Oxford University Press
(1989).
An Ethical Framework for CAM Research, Practice and
Policy (Ch. 6). Complementary and alternative medicine in the
United States. Institute of Medicine of the National Academies,
The National Academies Press, Washington, D.C.(2005).at
169-171.
Christine R Sanderson, Bogda Koczwara and David C Currow,
The "Therapeutic Footprint" of Medical, Complementary and
)Alternative Therapies and a Doctor's Duty of Care, 185 (7
MJA , 373-376 (2006).
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ערך השוויון מחייב התייחסות שוויונית כלפי חולים
המאמינים ברפואה אלטרנטיבית כאל חולים שגישתם
תואמת את גישת הרופא .למשל ,אם המטופל מבקש
אורכה או דחייה של הטיפול המוצע ,צריך לשקול זאת
עניינית ולא להיות מושפע מהסיבה .בהיבט של צדק,
מחייב ערך זה להשתמש בצורה הוגנת במשאבים של
מערכת הבריאות הציבורית .לשם כך על הרופא להתחשב
לא רק בצרכים ובאינטרסים של המטופל המסוים שבפניו
אלא גם בצרכי כלל המטופלים.

בו זמנית ,שתינתן השגחה מתמדת לתהליך
הניסויי שהוא עושה על עצמו באופן כל כך לא
מומלץ ,כך שניתן יהיה לטפל בהקדם האפשרי
בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך ,אם ייגרם".
ההנחיות העדכניות להתמודדות עם מצבי דילמה מסוג
זה מבוססות על מודל שהוצג על ידי קבוצת מומחים
מארה"ב 35.המודל מונה את הגורמים שיש לשקול
באנליזה של סיכון מול תועלת של ר"מ לעומת טיפול
רפואי קונוונציונאלי:

• מצבים של התנגשות בין ערכים

· חומרת המחלה וחריפותה;

במסגרת יחסי רופא-מטופל עלולים להיווצר מצבי ניגוד
בין הערכים השונים בהקשר לר"מ ,וזאת ללא קשר ליחסו
הבסיסי של הרופא לתחום זה .למשל ,כאשר אין ודאות
כי הטיפול בר"מ הוא מועיל ו/או בלתי מזיק ,או כאשר
החולה מסרב לטיפול הרפואי המומלץ על ידי הרופא
ומבכר על פניו טיפול ר"מ .במקרים כגון אלה עומד
הרופא בדילמה אתית האם לכבד את רצונו האוטונומי
של החולה לקבל את הטיפול או שמא לעשות כל שלאל
ידו כדי למנוע זאת ממנו ,מתוך מחויבות לערכים של
הטבה ומניעת נזק?

· האפשרות לריפוי בעזרת טיפולים קונוונציונאליים;

כבר בסוף המאה ה 18-קבע הרופא האנגלי תומס
פרסיבל ,הידוע כמי שכתב את הקוד הראשון של
האתיקה הרפואית בעת החדשה ,הנחיות מאלפות למצב
34
כזה ,כדלהלן (בתרגום שלי – ע.ג:).
"הרפואה צריכה למנוע את השימוש ברפואת
אליל ,כמביישת את המקצוע ,פוגעת בבריאות,
ולעתים קרובות הרסנית אפילו לחיים .יחד
עם זאת ,חולים במחלות ממושכות ,לעתים
מתעקשים לפנות לטיפולים כאלה ,על סמך
פרסומים או המלצות המתפרסמות בעזות מצח
ובביטחון שאף רופא אינטליגנטי לא יעז לאמץ
לגבי האמצעים שעליהם הוא ממליץ .במקרים
אלה נראה שנדרשת סלחנות מה כלפי התמימות
הבלתי נשלטת .החולה לא צריך להביא על עצמו
את רוגזו של הרופא ,מצד אחד ,וגם לא להינטש
על ידו לחלוטין מצד שני .אפשר להודיע לו
על האשליה שבציפיות שלו ,תוך כדי הבטחה,
34

Thomas Percival, Medical Ethics: A Code of Institutes and
Precepts Adapted to the Professional Conduct of Physicians
and Surgeons 1 (1803), 44-45, (Special Edition, Edmund d.
Pellegrino, Ed., 1985).
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· מידת הפולשנות ,הרעילות ותופעות הלוואי של
הטיפול הקונוונציונאלי;
· איכות הראיות לגבי הבטיחות והיעילות של טיפול
הר"מ המבוקש;
· מידת ההבנה של הסיכון והתועלת שבטיפול הר"מ;
· ידיעת סיכוני טיפול זה והמוכנות של המטופל לקבל
אותו על עצמו מרצונו החופשי;
· נחישות המטופל להשתמש בטיפול ר"מ;
על יסוד שיקולים אלה קובעים המחברים את ההנחיות
הבאות:
· אם הראיות לגבי הטיפול בר"מ תומכות הן בבטיחות
והן ביעילות ,על הרופא להמליץ על הטיפול אך
להמשיך במעקב אחר המטופל במסגרת הרפואה
הקונוונציונאלית.
· אם הראיות תומכות בבטיחות אך אינן משכנעות
לגבי היעילות ,יש לאפשר את הטיפול בזהירות תוך
ניטור של יעילותו.
· אם הראיות תומכות ביעילות אך אינן משכנעות לגבי
בטיחות ,אפשר עדין להתיר את הטיפול תוך ניטור
של בטיחותו.
· לבסוף ,טיפולים שלגביהם הראיות מצביעות על
סיכון רציני או על חוסר יעילות  -חייבים ,כמובן,
להימנע מהם ולמנוע מן המטופלים להשתמש בהם.

35

Adams KE, Cohen MH, Eisenberg D, Jonsen AR. Ethical
Considerations of Complementary and Alternative Medical
Therapies in Conventional Medical Settings. 137(8) Ann
Intern Med, 660-4 (2002).
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במקרים בהם קיימת התנגשות ,לכאורה ,בין האוטונומיה
של המטופל לבין הערך של צדק ,כגון כאשר המטופל
מבקש הפניה לבדיקות בהקשר לטיפול בר"מ – למשל,
מבקש לבדוק את תפקודי הכבד שלו נוכח אבחון של
מטפל בר"מ לפיו הוא סובל מהפרעה בכבד ,או מבקש
לבדוק אם חל שיפור במצבו בעקבות טיפול בר"מ  -על
הרופא לשקול את הבקשה על פי השיקולים הרגילים
המנחים אותו בהחלטה אם להפנות מטופלים לבדיקות
אלה על חשבון מערכת הבריאות הציבורית 36.על הרופא
לשקול את הבקשה בפתיחות ,תוך נאמנות לעקרון
ההכרה בפלורליזם רפואי ,ולא לדחותה על הסף רק
משום שהמטופל ביקש זאת למטרות טיפול בר"מ או על
סמך המלצה של מטפל ר"מ.

לטעמי ,הגישה הראויה היא לבחון כל מקרה לגופו
ולהתאים את התגובה לנתונים.
במאמר המתייחס בגישה ביקורתית מאד לר"מ ,כותב
 ,Richard Sobelרופא מביה"ס למדעי הבריאות
באוניברסיטת בן גוריון ,את הדברים הבאים (בתרגום
38
שלי – ע.ג:).
"למרות שקבלת החלטת המטופל להשתמש
בר"מ יכולה להתפרש כלגיטימאציה (לא
מכוונת) ,עדיין זו הדרך המתאימה ביותר ,יכולה
לסייע ולעתים רחוקות מזיקה .עם זאת ,יש
מספר הסתייגויות:
( )1זה מתאים למטופל שמרגיש לא נוח אבל
הוא בריא ,או שיש לו מחלה המתרפאת מעצמה
( )self-limitedאו שאינה מתקדמת ואין לה
טיפול רפואי קונוונציונאלי יעיל;

כיצד צריך הרופא להתייחס לטיפולים בר"מ שהמטופל
מעונין בהם?
יש סוגים שונים של אופני פעולה/תגובה אפשריים:

( )2זה מקובל עבור חולה במחלה קשה ,בפועל
או בכוח ,המקבל את הטיפול הקונוונציונאלי
האופטימאלי ,אם הטיפול האלטרנטיבי המוצע
אינו צפוי לפגוע או להתנגש בטיפול זה;

· התנגדות – עם או בלי סנקציות
· התעלמות
· שיתוף פעולה
· עידוד (במיוחד במצבים של מחלות פסיכוסומאטיות
ובמחלות חשוכות מרפא).

( )3הטיפול המוצע בר"מ אינו ידוע כרעיל ,מקור
החומר הוא אמין והמשטר הטיפולי לא יוסיף
לסבל של החולה (.)....

· הפנייה לטיפול ברפואה משלימה
· סקרנות מדעית (עד כדי לימוד שיטות טיפול בר"מ).

37

( )4יש לדחות באופן נחרץ טיפולים המוצעים
ע"י שרלטנים (.)....

· בירור הנתונים ונקיטת עמדה בהתאם (נתונים על
טיפול הר"מ הנדון– מזיק ,מועיל ,מוכח ,לא מזיק
ותועלתו לא מוכחת – פלסבו? ; נתונים על המניעים
של החולה לפנות לטיפול ,כגון :רצון אוטונומי
או שכנוע על ידי גורמים אינטרסנטיים ,תקוה או
צורך לרצות מישהו אחר? שידור של חוסר אמון
באפשרויות הטיפול הקונוונציונאליות או רצון בלתי
מודע להוכיח ששום דבר לא יכול לעזור?).
36

37

( )5צמחי מרפא צריכים להיות נתונים לפיקוח
על מנת להבטיח יעילות ,בטיחות והבטחת
איכות (.)....
חשוב מכך ,רופאים חייבם ללמוד להקשיב
בצורה קשובה ואמפתית למטופליהם ....
המטופל צריך להרגיש שהוא נשמע והובן ושהוא
מבין מה קורה ומה צפוי לקרות .המטופל צריך
להרגיש שכמו וירג'יל של דנטה ,הרופא שלו
יהיה עבורו מנחה נאמן ,ידען ,שאפשר לסמוך
עליו ,בדרך "הגיהנום" של המחלה".

Christine R Sanderson, Bogda Koczwara and David
C Currow, The "Therapeutic Footprint" of Medical,
Complementary and Alternative Therapies and a Doctor's
Duty of Care, 185 (7) MJA , 373-376 , at 375 (2006).

סקר בין רופאי משפחה בישראל מצא כי  17%מהם למדו
רשמית לפחות שיטה משלימה אחת ו 54%-סברו שיכולה
להיות לרפואה משלימה חשיבות קלינית.

schachter l, weingarten ma, kahan ee, attitudes
of family physicians to nonconventional therapies. a

)2(12

challenge to sscience as the basis of therapeutics.

1268-70 (1993).
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arch fam med,

באשר לשאלה כיצד צריך הרופא להתייחס לנושא של
ר"מ ,חשוב לתת את הדעת על ממצאי מחקר שנערך
בישראל על ידי ד"ר ערן בן אריה ועמיתיו ,אשר התפרסם
38

Richard Sobel, Science and Nescience: The Issue of Alternative
Medicine, 27 Public Health Rev, 247-260 (1999).
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בימים אלה 39.ממצאי מחקר זה מלמדים כי קיים פער
בין ציפיות החולים מרופאי המשפחה שלהם לבין מה
שהרופאים חושבים שמצפים מהם לעשות בקשר לר"מ.
פער ציפיות משמעותי נמצא לגבי הפניה על ידי הרופא
לטיפולי ר"מ ( 40.4%מן המטופלים ציפו להפניה כאמור,
לעומת  25.3%מן הרופאים בלבד שחשבו כי המטופלים
מצפים מהם להפנותם לר"מ) .כך גם לגבי הציפייה מן
הרופא להיות בעל ידע עדכני על אודות ר"מ ( 25.7%מן
המטופלים לעומת  16%מן הרופאים) .מעניין במיוחד
הממצא כי  35.8%מן הרופאים סברו כי כל שמצופה מהם
הוא להקשיב לדברי מטופליהם על אודות ר"מ (זאת
לעומת ציפייה כאמור אצל  9.4%מן המטופלים בלבד).
נראה כי ברמה הפרקטית ,נכון לאמץ את ההמלצות
שהוצעו על ידי המשפטנית האוסטרלית Elizabeth
40
 Brophyלרופאים ,וכדלקמן:
· להפיק מידע מהמטופלים לגבי שימוש בטיפולים
ברפואה משלימה;
· לענות על שאלות ישירות מצד המטופלים לגבי
רפואה משלימה;
· לנקוט בצעדים לרכישת מידע לגבי טיפולים משלימים
שהוכחו כבטוחים ויעילים;
· לדאוג להכיר מטפלים בר"מ כשירים ומוכשרים
(רופאים ושאינם רופאים) אליהם ניתן להפנות
במקרי הצורך;
לאלה הייתי מציעה להוסיף התייעצות עם מומחים לרפואה
אינטגרטיבית או להפנות את המטופל להתייעצות כאמור
במקרים בהם הרופא סבור שהידע שלו אינו מספיק כדי
לתת למטופל עצה מוסמכת לגבי טיפול בר"מ בבעייתו.
סיכום

"יעודו של הרופא לשמור על בריאותו הגופנית
והנפשית של האדם ולהקל את סבלו תוך כיבוד
החיים וערך האדם."...
כלל מס'  2קובע כי
"...טובתו של החולה הנתון לטיפולו של רופא
תהיה בראש מעייניו וקודמת לכל עניין אחר".
המסקנה המתבקשת מכך בנוגע לר"מ היא ,כי על הרופא
לשקול אך ורק אם טיפול בר"מ יכול להיטיב עם החולה
שלפניו .אם כן ,עליו לבחון ולשקול ביחד עם המטופל
את התועלת הטמונה בטיפול כאמור לעומת הנזק שיכול
לנבוע מכך ,כמו ביחס לכל טיפול רפואי אחר ,ולהפנותו
לטיפול ר"מ ככל שהדבר מתבקש ,ולהמשיך במעקב
רפואי כנדרש .בהקשר זה ראוי לצטט את אמרתו של
פרופ' רפאל קרסו לפיהם "רפואה יש רק אחת – זו
41
שעוזרת לחולה."...
על הרופא להתייחס לראיות הקיימות ,אם הן זמינות
לו ,או להיעזר במומחים לרפואה אינטגרטיבית כדי
לגבש עמדה לגבי מהות הטיפול הרלוונטי בר"מ ומידת
התאמתו למטופל .מכל מקום ,אין זה ראוי לבטל את
השימוש בטיפול ר"מ רק משום שלא הוכח מדעית במידה
הנדרשת לפי עקרונות ה .EBM-רוב הרפואה המסורתית
הקונוונציונאלית  -במיוחד ברפואה הראשונית  -לא
הוכחה לפי סטנדרטים אלה 42,והצבת משוכה כזו בפני
הרפואה המשלימה ,הכוללת שיטות בעלות מסורת של
אלפי שנים ,איננה  EBMבמובן Evidence Based
 Medicineאלא במובן "."Ego Based Medicine...
ההתייחסות הנכונה לר"מ מצד הרופאים צריכה להיות
 EBMבמובן של  ,Ethics Based Medicineכמוצע
במאמר זה.

למרות העכבות והקשיים ב"עיכול" התופעה של ר"מ ,על
הרופאים לפעול בהקשר זה ,כמו בכל הקשר אחר ,לאור
המטרות והערכים האתיים שביסוד עבודת הרופא .כלל
מס'  1לכללי האתיקה הרפואית של הר"י קובע כי:
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Ben-Arye E, Frenkel M, Klein A, Scharf M, Attitudes toward
Integration of Complementary and Alternative Medicine
in Primary Care: Perspectives of Patients, Physicians and
Complementary Practitioners., 70(3) Patient Educ Couns,
395-402 (2008).
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40

ה"ש  30לעיל

42

Elizabeth Brophy, Does a Doctor Have a Duty to Provide
Information and Advice about Complementary and Alternative
Medicine?, J Law and Medicine, 2003, 271-284.
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גם בסעיף  50להחלטות הוועידה ה 40-של הר"י מפברואר
 2005נאמר כי "הוועידה קובעת ,כי רפואה יש רק אחת" אך,
למרבה הצער ,המסקנה שלהם מתובנה זו התייחסה לאינטרסים
הפרופסיונאליים של הארגון והייתה "כי רק רופאים רשאים
לעסוק ברפואה על שיטותיה המגוונות".
ר' לענין זה ,למשל,

A Slowthier, S Ford, T Schofile, Ethics of Evidence Based
Medicine in the Primary Care Setting, 30 J Med Ethics, 151155 (2004).
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הערות למאמר  :עו"ד יונתן דייויס
המאמר "האתיקה של יחסי רופא ומטופל בנוגע לרפואה משלימה" דן במערכת היחסים הרצויה במשולש היחסים
רופא קונבנציונאלי – מטופל – מטפל ברפואה המשלימה .הקושי שבהצעות הראויות של המחברת המלומדת הוא בפער בין
המצב המשפטי המצוי והרצוי.
על אף המציאות בה מוכרת הרפואה המשלימה ,הרי שבהיעדר חוק המסדיר את מעמד הרפואה המשלימה למקצועותיה
השונים ,משרד הבריאות אינו מכיר במעמד המקצועי של מי שעוסק ברפואה המשלימה .בהיעדר הכרה ממסדית ,אין כל חובה
חוקית על בעל מקצוע להשתלם מקצועית או לעמוד בבחינות של מוסד ממלכתי ולמעשה די בידיעה מינימלית והתמצאות
חלקית בתחום מסוים כדי שבעל מקצוע ברפואה משלימה יציע את שרותיו לציבור המתרפאים .יתרה מזאת ,למוסדות
הבריאות אין חובה חוקית לדון בתלונות של הציבור אודות מטפל מסוים ברפואה משלימה ובפועל אין מוסדות הבריאות
עוסקים בכך .מכאן שממילא ,אין לאתיקה מעמד או הכרה במקצועות הרפואה המשלימה למקצועותיה.
למרות חוסר המעמד הרשמי ,קנתה לה הרפואה המשלימה אחיזה של ממש בתרבות הצרכנית והרפואית של הציבור .קופות
החולים מכירות ברשימה ארוכה של מטפלים מתחום הרפואה המשלימה .בקופות חולים ובמרכזים רפואיים רבים ניתנים
טיפולים רפואיים כחלק משירותי הרפואה המשלימה ,ובין היתר טיפולי הומיאופתיה ,רפואה סינית ,רפלקסולוגיה ,שיאצו,
כירופרקטיקה ,אוסטיאופתיה ,נטורופתיה ועוד .בכך ממסדת המערכת הרפואית את הרפואה המשלימה ומכירה בשלב זה
רק במקצועות שיש להם ביקוש ותמורה כלכלית בצידה.
המחברת מבקשת להציע אינטראקציה טיפולית אתית בין המטפלים ברפואה הקונבנציונאלית והמטפלים ברפואה המשלימה
וזאת באמצעות המטופל הנושא עמו עכבות ,חוסר ידיעה וצפייה למזור .המציאות היא שכיום הרופא הקונבנציונאלי ,שברוב
רובם של המקרים הוא מומחה בתחומו בלבד ,אין לו ידיעות לגבי הרפואה המשלימה הנוגדת ברוב המקרים את תפיסתו
המקצועית ,מה גם שבלתי סביר הוא שרופא קונבנציונאלי יציע למטופל להיוועץ בתחום טיפולי שאין לו בו מושג.
נוכח המצב הבעייתי בו אין דין ואין דיין בתחום הרפואה המשלימה ובו איש הישר בעיניו יעשה ,מציעה המחברת מציאות
אוטופית של אינטראקציה בין הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה .אין ספק שהצעות המחברת הן ראויות ,אך
תנאי מוקדם לדעתנו הוא הסדרת המצב החוקי .בעבר הצענו כפתרון ביניים לקבוע רשימה של מקצועות במסגרת הרפואה
המשלימה עליהם תחול הגדרת "מטפל" לפי סעיף  2לחוק זכויות החולה תשנ"ו 1996-וממילא ניתן להחיל את הוראות
חוק זכויות החולה המסדירות את יחסי מטפל -מטופל (לרבות אסור הפליה ,טיפול רפואי נאות ,מידע בדבר זהות המטפל,
הבטחת המשך טיפול נאות ,דעה נוספת ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי נאות ,חובת ניהול רשומה רפואית ,זכות המטופל
למידע רפואי ,מסירת מידע רפואי לאחר ,תחולת ועדות אתיקה ופיקוח משרד הבריאות על פעולת המטפל).
רק לאחר החלת הסדר ביניים חלקי כאמור ,ניתן יהיה לדון בשאלות מערכת היחסים האתית בין רופאים למטפלים ברפואה
המשלימה.
הערות למאמר :עו"ד גליה הילדסהימר
מאמר זה מציג סקירה מעניינת ומקיפה של מגוון מצבים בהם חודרת הרפואה המשלימה לשיח שבין מטפלים ומטופלים ,תוך
דיון בהיבטיהם הביואתיים והמשפטיים.
אחת הטענות המובאות במאמר היא ,כי על טיפולים בלתי קונבנציונאליים להיכלל במסגרת הטיפולים הרפואיים המצריכים
גילוי למטופלים לשם השגת הסכמתם מדעת לטיפול רפואי .לטענה זו משמעות משפטית מרחיקת לכת :הרחבת חובת הגילוי,
והחלתה לגבי טיפולים משלימים מקימה עילת תביעה כנגד מטפלים שכשלו במסירת מידע זה .תובעים שיצליחו לבסס עילה
כזאת יהיו זכאים לפיצויים ,הן בגין הנזקים המוכחים שנגרמו להם עקב אי-מסירת המידע והן בגין עצם הפגיעה באוטונומיה
שלהם ,עקב טיפול רפואי שקבלו מבלי שנתנו לכך את הסכמתם מדעת כדין .נראה לי ,כי כל עוד לא הוגדרו קריטריונים
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להבחנה בין טיפולים משלימים "מקובלים" לבין כאלה שאינם "מקובלים" ,ובהתחשב בטיעון המצוטט במאמר לו אני
מסכימה ,כי המבחן להבחנה זו אינו יכול להיקבע רק על פי קריטריונים של  ,evidence based medicineהרי שקבלת טענה
זו תהיה בגדר גזירה שמערכת הבריאות אינה יכולה לעמוד בה .טענה זאת פותחת פתח להצפת המערכת ,המוצפת בלאו הכי,
בגל נוסף של תביעות משפטיות בגין הפרת דוקטרינת ההסכמה מדעת ,אשר עלולה ליצור משבר חדש של רשלנות רפואית
נוסח שנות האלפיים.
יתרה מכך ,מאמר זה ,אשר בצדק רב מדגיש את קידום אוטונומית המטופלים ,אינו מציג דיון מאוזן בכל הנוגע להגנת
אוטונומית המטפלים .חיוב מטפלים במסירה יזומה של מידע בגין טיפולים משלימים ,חרף העובדה שאין הם בהכרח בקיאים
בסוגי טיפולים אלה ,וחרף העובדה כי ייתכן שאותם טיפולים עומדים בניגוד לערכיהם האישיים ולהבנתם המקצועית ,מחייב
דיון בשאלת הפגיעה הגלומה בכך באוטונומיה האישית והמקצועית שלהם .פגיעה מעין זו עלולה להתקיים גם מצבים בהם
מטופלים עומדים על דעתם לבחור ברפואה משלימה ,כאשר מנוגד הדבר לתפיסת עולמם של המטפלים .באשר לפגיעה
מהסוג השני ,ראוי להזכיר את זכותו האישית של כל מטפל שלא לטפל במי שאין מצפונו מאפשר לו לטפל בו ,תוך העברת
המטופל לטיפולו של מטפל אחר .מנגנון זה מוכר במפורש בהסדרים משפטיים העוסקים במצבים בהם עלולה להתגלות
התנגשות ערכית בין תפיסת עולמם של המטפלים לבין זו של מטופליהם ,כגון בסוגיית ההפלות ובסוגיית הפסקת הטיפולים
מאריכי החיים של חולים הנוטים למות.
ולבסוף ,המאמר סוקר את מגוון התגובות הקיימות והאפשריות של רופאים אשר מטופליהם מגלים עניין בטיפולי רפואה
משלימה .אך במובלע מתייחס המאמר לאינטרסים של הרופאים כאיגוד מקצועי .אינטרסים אלו כוללים בין היתר את
הרצון למניעת תחרות במקורות פרנסתם של הרופאים ,ואת החשש מפני פגיעה אפשרית במעמדם החברתי .אין ספק ,כי
רוב ההסתייגויות של רוב הרופאים ,מהזדקקות לרפואה משלימה מונעים משיקולים מקצועיים גרידא .עם זאת ,את חלק
מהסתייגויות אלה ניתן ,לדעתי ,לייחס ,לפחות בעקיפין ,גם להשפעות אינטרסים מקצועיים .בהקשר זה עדים אנו למעשה
למעגל היסטורי החוזר על עצמו :עם עליית קרן הרפואה המקצועית המערבית במהלך המאה התשע-עשרה ,עמדו הרופאים
בפני סיטואציה דומה בה ביקשו לדחוק את רגלי המטפלים העממיים של אותם ימים ,ולבסס את בלעדיותם על מקצוע
הטיפול הרפואי .מטרה זו הושגה על ידי קביעת הנחיות אתיות כמו זו של  ,Thomas Percivalהמצוטטת בגוף המאמר,
שעיקרה ההוראה לפיה "הרפואה צריכה למנוע את השימוש ברפואת אליל ."...אך בנוסף לכך למען מטרה זו התגייסה גם
מערכת המשפט .ההסדרה המשפטית של הרפואה באותם הימים ,אשר החילה דרישה חוקית לרישוי העיסוק ברפואה על
סמך הכשרה מקצועית מוכרת ,שירתה אינטרס זה באופן יעיל .על תהליכים אלו ניתן לקרוא בהרחבה בספרPaul Starr, -
The Social Transformation of American Medicine - The Rise of a Sovereign Profession and the Making of
) .a Vast Industry (1982גם בימינו ,כאשר אנו עדים לפריחה מחודשת של הרפואה המשלימה ,באופן שעלול לערער את

מעמדה הרם של הרפואה המקצועית ,מתגייסת מערכת המשפט להגנת מקצוע הרפואה .עדות לכך ניתן למצוא במסרים
כגון זה הנלמד מת"א (ת"א)  16966/03זרדב נ' אליהו ,פ"מ תשס"ד ( ,)2004( 253 )3לפיו ניתן לאסור על מטפלים ברפואה
משלימה לעסוק בריפוי כל עוד אין להם רישיון לעסוק ברפואה כדין ,בשל סכנת פגיעה באינטרס החיוני של הגנה על בריאות
הציבור.
מאמר זה ,כמאמרים הנוספים המצוטטים במסגרתו ,חותר תחת מגמה זאת ,ובכך לדעתי ,עיקר חשיבותו .המאמר קורא
לרופאים לשתף פעולה עם הרפואה המשלימה ,אך הוא גם קורא להכרה משפטית ברפואה המשלימה ,לצדה של ההכרה
ברפואה הקונבנציונאלית ,ובאופן מרחיק לכת עד כדי חיוב ,משפטי מטיבו ,של רופאים במסירת מידע אודות רפואה משלימה,
במסגרת חובת הגילוי המוטלת עליהם על פי דוקטרינת ההסכמה מדעת.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

׀ 129

אתיקה במדע ומשפט

פסיכותרפיה ,משפט ואתיקה :הטיפול הפורנזי
משה זכי

*

תקציר
פסיכולוגיה ומשפט הן שתי דיסציפלינות נבדלות בעלות תפיסות שונות ושיטות שונות .מאחר ושיטות הטיפול המסורתיות
בפסיכולוגיה אינן מותאמות לתסמונות בריאות הנפש בהקשר לחוק ומשפט ,מאמר זה מציג מודלים של התערבות
טיפולית בתסמונות מן המשפט האזרחי והפלילי – טיפול המכונה בספרות המקצועית "הטיפול הפורנזי".
ניתן למנות שלושה מודלים עיקריים של טיפול פורנזי :מודל רב-תחומי – העוסק בתסמונות כגון אלימות במשפחה; מודל
רב-מקצועי – שעניינו בתסמונות כהתמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים; ומודל אקלקטי המתבצע בשלבים – העוסק
בתסמונות כאי-מסוגלות הורית ונזקקות של קטין.
במאמר זה נסקרים המודלים מבחינה מקצועית ואתית – אך נדרש מחקר מקיף נוסף מסוג מטה-אנאליטי ,לשם בדיקת
רמת האפקטיביות של סוגי הטיפול ,ולניבוי התנהגות בעייתית חוזרת ומסוכנת בקרב עברייני מין ואלימות ואחרים.
* פרופסור זכי ( )Ph.D.משמש כפרופסור וראש המחלקה לפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה – המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה – הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת חיפה; מנהל התחנה הפסיכולוגית ,טירת כרמל.

מבוא
עבודתו המקצועית של הפסיכולוג מאופיינת בשתי
שיטות התערבות :פסיכודיאגנוסטיקה ופסיכותרפיה.
שיטות אלה מהוות את השירות הפסיכולוגי הניתן לבית
המשפט.
המפגש בין פסיכולוגיה ומשפט מלווה בסוגיות
מקצועיות ואתיות :מדובר בשתי דיסציפלינות נבדלות,
בהן התפיסות שונות והשיטות שונות .שאלות מקצועיות
ואתיות מתעוררות בקשר שבין פסיכודיאגנוסטיקה
ומשפט :מידת מהימנותה ותקפותה של חוות דעת
פסיכולוגית המוגשת לבית המשפט .לסוגיות אלה נמצאו
פתרונות בצורה של מודלים של הערכה של תסמונות

בריאות נפש הקשורות לחוק ומשפט.

למעשה ,הטיפול הפורנזי הוא מענה מקצועי טיפולי
לתסמונות בריאות הנפש העולות לדיון משפטי בבית
המשפט – על כן ,הוא שונה משיטות טיפול מסורתיות
בפסיכולוגיה.
מהותו של הטיפול הפסיכולוגי המסורתי
הטיפול הפסיכולוגי המיועד למטופלים הסובלים מבעיה
נפשית או הפרעה נפשית ,נגזר משלושה זרמים מרכזיים
בפסיכולוגיה :הזרם הדינאמי ,הזרם ההתנהגותי והזרם
המערכתי.

קיים שוני בין התפיסה המשפטית לבין התפיסה
הפסיכולוגית ביחס לתסמונות בריאות הנפש :במשפט
קיימת דיכוטומיה של שפוי /בלתי שפוי ,ובניגוד לתפיסה
זו ,בקבוצות הסיווג  DSMIVו ,ICD10-תסמונות של
הפרעות נפשיות מופיעות ברצף ובו מצבי ביניים .כמו
כן ,תסמונות מתחום המשפט כמו למשל אי-מסוגלות
הורית ,נזקקות ומסוכנות ,אינן נכללות בקבוצות הסיווג

של תחום בריאות הנפש.

הזרם הדינאמי מתבסס על התיאוריה הפסיכואנליטית
של פרויד ,המפרשת הפרעה נפשית וחוסר הסתגלות
כקושי של היחיד להתאים עצמו למציאות כתוצאה ממתח
וחרדה .מקורן של הפרעות נפשיות ,לפי תפיסה זו ,הוא
בצורה שבה סופקו הצרכים בשנות החיים הראשונות:
סיפוק יתר של צרכים בילדות או חסכים בסיפוק הצרכים,
גורמים להיווצרות "אני" חלש .אדם בעל "אני" חלש מול
עוצמת הדחפים ,עושה שימוש בהגנות המחלישות אותו
מבחינת האנרגיה הנחוצה לו להתמודדות עם בעיות
המציאות :מצב זה יכול להביא לידי נוירוזה המאופיינת
בחרדה תוך כדי מאבקים הפנימיים וקונפליקטים.

זכי ,מ' ( .)2008פסיכודיאגנוסטיקה ,משפט ואתיקה :סוגיות
מקצועיות ואתיות ,בתוך :ד' יגיל ואחרים (עורכים) סוגיות
פסיכולוגיות ,משפט ואתיקה בישראל ,תל-אביב :דיונון.
זכי ,מ' ( .)2003אשנב לפסיכולוגיה משפטית ,בני ברק :הוצאת
הקיבוץ המאוחד.

הטיפול הדינאמי הוא ארוך טווח והתפתחותי ומתמקד
בילדות המוקדמת .המטופל מביע מילולית מחשבות
ורגשות מודחקים שאינו מודע להם ,וכתוצאה מכך
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הם עולים לתודעה .תוך התהליך יש התנגדויות מצד
המטופל ,והפרשנות של המטפל מסייעת להתגבר עליהן.
הטיפול הדינאמי מסייע למטופל להתמודד עם בעיותיו
באופן מציאותי ,ובכך הוא מביא לשינוי יסודי.
המודל ההתנהגותי ,בניגוד לזרם הדינאמי ,אינו יוצא
מהנחות ומתיאוריות האישיות .על פי המודל האנליטי
למשל ,האישיות הנוירוטית היא המאבק הפנימי בין
האני והאני הסתמי ,והיא מאופיינת על ידי נסיגה
וסימפטומים של חרדה .המודל ההתנהגותי ,לעומת זאת,
אינו מניח הנחות של קיומו מבנה אישיות פגום ,אלא
מתייחס להתנהגות הגלויה כאל בעיה.
יתירה מכך ,על פי המודל ההתנהגותי ,ההתנהגות
ניתנת לתצפית ולמדידה באמצעות עקרונות תורת
הלמידה .באשר ללמידה הקוגניטיבית ,היא מתקדמת
בארגון הפנימי של עולם ההשערות שיש לאדם על
עצמו ועל טבע העולם החיצוני .עולם ההשערות כולל
מערכת ערכים ,עמדות ,ציפיות ,דימוי עצמי ...שהם
הגורמים המארגנים ומכוונים את שלושת המרכיבים
של ההתנהגות :התפקודים הקוגניטיביים ,התהליכים
הרגשיים וההתנהגות.
הטיפול ההתנהגותי מהווה שיטת התערבות המתייחסת
להתנהגותו של המטופל ולא למצבו הנפשי הפנימי.
לדעת התומכים ,הבנה פנימית אינה תנאי מוקדם
לשינוי בהתנהגות .עם זאת ,התנהגות לא מסתגלת
ניתנת לתיקון ישיר על ידי שימוש כעקרונות הלמידה
תוך הפעלת חיזוקים שליליים וחיוביים; או בטיפול
קוגניטיבי-התנהגותי ,שבו מלמדים את המטופל לחשוב
בצורה מותאמת שתביא לרגשות מאוזנים ולהתנהגות
מסתגלת – כלומר ,שינוי התנהגותי הוא למעשה שינוי
בתפיסה ובחשיבה במקום שינוי ישיר באמצעות התניות.
בזרם המערכתי הנחת היסוד היא שהתנהגותו של
אדם בין שהיא מסתגלת ובין שהיא אינה מסתגלת,
אינה יכולה להיות מוסברת מחוץ למסגרת בה היא
מתרחשת .יתירה מכך ,המערכת שבה פועל האדם ומבנה
היחסים בתוכה ,מהווים גורם מרכזי בהתנהגות היחיד:
אינטראקציות בעייתיות בתוך המערכת גורמות לתגובות
סימפטומאטיות אצל היחיד ,והן אינן מהוות בעיות
תוך נפשיות פרטיות שלו .אותו יחיד מכונה "המטופל
המזוהה" ( ,)Identified Patientוהוא בעצמו משמש
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כסימפטום של מערכת שאינה מתפקדת כראוי.
בהתאם לתפיסה זאת ,המשפחה פועלת כמערכת ,ולכל
יחיד במשפחה תפקיד בתוך התהליכים הפועלים בה.
וכאשר אחד מבני המשפחה מפתח התנהגות בעייתית,
יש לשנות את כל מבנה המערכת ולא להתמקד ביחיד:
רק שינוי במערכת יביא לשינוי בהתנהגות בעייתית של
היחיד .הזרם המשפחתי ,מנותק מן הגישה היחידנית
של הזרם הדינאמי והזרם ההתנהגותי ,ומתחבר לגישה
המערכתית ,הגורסת :שהמשפחה היא מערכת הפועלת
על פי עקרונות של תורת המערכות; אשר מורכבת
מיחידים (הורים ,ילדים) בעלי קשרים הדדיים ביניהם.
הנחת היסוד בטיפול המשפחתי היא שהתנהגות אדם
בין שהיא מסתגלת ובין שאינה מסתגלת ,אינה יכולה
להיות מוסברת מחוץ למערכת שבה היא מתרחשת.
בבסיס הטיפול המשפחתי קיימת הנחה כי מי שמגיע או
מופנה לטיפול" ,המטופל המזוהה" ,מהווה סימפטום של
מערכת שאינה מתפקדת כראוי ,ולא דווקא בעייתי בפני
עצמו .אופן הטיפול בשיטה המערכתית אינו מתמקד
במטופל עצמו ,אלא בתבניות ובקשרים בתוך המערכת
המשפחתית .שינוי ושיפור התקשורת במערכת ,ישנה
את ההתנהגות הבעייתית של המטופל.
לציין ,בפסיכולוגיה קיימות  460שיטות טיפול שונות
הנגזרות מזרמים ואסכולות שונות – ואשר נמצאו
אפקטיביות בהתמודדות עם הפרעות נפשיות כפי שהן
מוגדרות בקבוצות הסיווג של תחום בריאות הנפש –
אך באשר לתסמונות על פי התפיסה המשפטית ,ולצורך
תוצאות אפקטיביות ,יש צורך במודלים של טיפול
פורנזי.
הטיפול הפורנזי
ניתן למנות שלושה מודלים עיקריים לטיפול בתסמונות
בריאות נפש העולות לדיון בבית המשפט :המודל
הרב-תחומי ,המודל הרב-מקצועי והמודל האקלקטי
בשלבים.
המודל הרב-תחומי
מודל זה מתייחס לתסמונות בתחומי החוק והמשפט
המצריכות התערבות טיפולית מקיפה במימדיה המגוונים


Omer, H. and London, P. (1988). Metamorphosis in
Psychotherapy: End of system era. Psychotherapy (25), 171179.
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אחריות על התנהגותם ,ולאזור אומץ לשנות אותה.
יתרון נוסף לקבוצה ,הוא מערכות היחסים הרבות
המתפתחות בין המשתתפים ומפחיתות את התלות
של הגברים בבנות הזוג ,והציפייה שהן תהיינה אלה
שתטפלנה בכל הצרכים הרגשיים שלהם .קבוצות
קטנות מספקות לגברים הזדמנות לעזור ולתמוך
לאחרים .כאשר הם התומכים והמלמדים ,הם לא רק
עוזרים לאחרים ,אלא גם מחזקים את הלמידה של
עצמם.

של התסמונת .דוגמא לכך הוא המודל הרב-תחומי של

אלימות במשפחה.
מאחר ואלימות במשפחה מוגדרת מקצועית
כפסיכופתולוגיה של מבנה המשפחה על רקע אישיות
בעייתית של הצד האלים (הפרעת אישיות אימפולסיבית),
גישתה של בריאות הנפש היא באופייה רב-תחומית:
טיפול פרטני וטיפול מערכתי (טיפול קבוצתי וטיפול זוגי).
 .1טיפול פרטני :מהווה התערבות טיפולית ישירה
בגורמים המכים .לציין ,שהטיפול הפרטני נעשה
במקביל לטיפול הקבוצתי .התוכן של השיחות
האישיות מתמקד ,ברוב המקרים ,באותם
החומרים המוצגים בטיפול הקבוצתי ,אך הטיפול
הפרטני מאפשר יותר תשומת לב אישית ,מאשר זו
המתאפשרת ליחיד בקבוצה .במקרים אחרים ,יוצא
הטיפול הפרטני מנקודת הנחה ,כי האלימות נובעת
מהפרעת אישיות או מתוך חווית טראומה מוקדמת,
המהוות גורמים פרה-דיספויציונים להתנהגות
אלימה .על פי הנחה זו ,הדרך היחידה להפסיק את
האלימות ,היא לזהות את שורש הבעיה ואת המניע
הלא-מודע לאגרסיביות ולטפל בהם.
 .2הטיפול הקבוצתי :הטיפול הקבוצתי הוא המועדף
כיום בגברים מכים .מסגרת הקבוצה ממעיטה את
תחושת הבידוד והשונות של הגברים המכים ,משפרת
את הכישורים הבין-אישיים ,ומציעה עזרה הדדית
והזדהות .בנוסף ,בקבוצה מועצם העימות בנוגע
להכחשה ולהתנהגות הבלתי הולמת .הקבוצה מסייעת
בפיתוח נורמות לשינוי אישי וחברתי ומעצימה גם
את הגמול על שינוי .באמצעות הקבוצה ,הרשתות
החברתיות של הגברים מתרחבות ,וכוללות גם אחרים
התומכים בהפסקת האלימות שלהם ומגבים אותם
בעימותים עם סביבה התומכת באלימות .הקבוצה
מציעה מגוון של מודלים ומקורות פידבק לגברים
המפתחים יכולת התבוננות עצמית ,משנים דפוסי
חשיבה ולומדים לתקשר בדרך אחרת .מערך הקבוצה
פונה גם לבושה שהגברים חשים בעקבות התנהגותם.
כאשר הגברים נחשפים בפן אלימותם בפני גברים
אחרים ,באווירה התומכת בכנותם ,תחושת הבושה
פותחת .הפחתת הבושה מאפשרת לגברים לקחת


Harrell, A. (1991). Evaluation of court-ordered treatment
for domestic violence offenders. Washington, DC: The Urban
Institute.
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 .3הטיפול הזוגי :תיאורית המערכות המשפחתית
ותיאורית הלמידה החברתית הן המסגרות
המרכזיות לטיפול הזוגי .בדגמי התערבות אלה
נתפסת האלימות כתהליך מעגלי וכתוצאה של חוסר
במיומנויות תקשורת והיעדר בקרת כעס .יתרון יחסי
של הטיפול הזוגי הוא בכך ,שיתכן כי עדיף ללמוד
ולתרגל טכניקות וכישורים למניעת אלימות ,תחת
פיקוח ועם בת הזוג .טיפול זוגי גם מיידע מיד את בת
הזוג מה בן זוגה לומד ,או אינו לומד.
המטרה העיקרית של טיפול זוגי הוא שיפור תפקודם
של הבעל והאישה כבני זוג והורים .הטיפול מתבטא
בהקניית דרכים חלופיות ,בלתי אלימות ,לפתרון
בעיות תוך-משפחתיות בכלל ומריבות זוגיות
בפרט .כמו כן ,כדי לשבור את מעגל התפרצויות
הזעם ,לומדים בני המשפחה ,ובעיקר האלימים
ביניהם ,לזהות מצבים מרגיזים ולהפסיקם בשלבים
הראשוניים ,בטרם יגיעו להתפרצות.
המודל הרב-מקצועי
התערבות טיפולית מעין זו משלבת מספר אנשי מקצוע
הפועלים בשיתוף פעולה להתמודדות עם התסמונת –

דוגמא הוא הטיפול הרב-מקצועי בהתמכרות לסמים.
הטיפול בהתמכרויות מקיף את האספקטים השונים
של תסמונת היחיד .המכור ,התלות הפיזיולוגית בחומר
הפסיכואקטיבי ,התמודדות נפשית לא יעילה עם בעיותיו
האישיות ,בעיות תוך-משפחתיות ובעיות של הסתגלות
חברתית תעסוקתית.



SCHOTTENFELD,
R.S.
(1989).
INVOLUNTARY
– TREATMENT OF SUBSTANCE ABUSE DISORDERS
IMPEDIMENTS TO SUCCESS. PSYCHIATRY, 52, 164-176.
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מכאן נובעת הגישה המקצועית לטיפול בהתמכרויות
לסמים ,המשלבת סוגי טיפול ואנשי מקצועי
מדיסציפלינות שונות .טיפול רפואי על ידי רופא
ופסיכיאטר ,פסיכותרפיה אינדיבידואלית על ידי
פסיכולוג מומחה ,טיפול משפחתי ושיקום חברתי-
תעסוקתי על ידי עובדים סוציאליים.
הטיפול הרפואי – מתמקד בגמילה הפיזית מן הסם,
הנמשכת בין שבוע לשבועיים.
כדי לצמצם את התגובות הנפשיות הנלוות לגמילה
והנמשכות מעבר לתקופת הגמילה ,ניתנים טיפולים
תרופתיים נוגדי חרדה ודיכאון ,ממושכים יותר.
הפסיכותרפיה האינדיבידואלית – משמשת כטיפול
פסיכולוגי אסטרטגי קצר מועד ,ומתבטאת בזיהוי גורמי
לחץ המביאים את המטופל להתנהגויות בעייתיות ,אותן
ניתן להכחיד על ידי למידה של דפוסי התנהגות חדשים
בריאים יותר.
הטיפול המשפחתי – על פי גישה זו ,ההתמכרות של
היחיד אינה בעייתו האישית בלבד אלא בעיה משפחתית
כוללת .היחיד הסובל מהתמכרות משמש "מטופל
מזוהה" לדיספונקציה משפחתית :בעיות זוגיות ,בעיות
תקשורת של הורה-ילד ,משפחות חד-הוריות ,וכיו"ב.
בדרך כלל ,הטיפול המשפחתי משתלב עם הטיפול
הפסיכולוגי הפרטני.
השיקום החברתי-תעסוקתי – מתייחס לסימפטומים
הנגזרים מתסמונת ההתמכרות בתחום החברה
והתעסוקה .הטיפול מתבטא בהקניית מיומנויות
חברתיות ומשימתיות הבאות לסייע להסתגלות תקינה,
לצורך שילוב מלא בחברה ובעבודה.
הטיפול הרב-מקצועי המתואר לעיל מוצע לכל סוג
התמכרות :אלכוהול ,סמים קלים (חשיש או מריחואנה),
וסמים קשים.
הגישה הרב-מקצועית המשלבת מספר אנשי מקצוע
מתחומים שונים ,מצריכה  – Case Managerאחד מתוך
אנשי המקצוע ,הבכיר בהם ,אשר ירכז את הצוות לתכנון
תוכנית ההתערבות ,למעקב ולהערכה.

המודל האקלקטי
דגם טיפול זה הוא שילוב של מספר שיטות טיפול
מסורתיות למסגרת כללית אחת ,המתבצעת בשלבים.
דוגמא לטיפול פורנזי בגישה אקלקטית הוא המודל
לטיפול באי-מסוגלות הורית :כאן נדרשת התערבות
טיפולית אינטרא-פסיכית ( )intra-psychicואקסטרה-
פסיבית ( – )extra-psychicשילוב בין שיטת טיפול
אינדיבידואלי להורה ולקטין ,ושיטת טיפול אסטרטגי-
מערכתי בין ההורה לילד .דגם טיפולי מעין זה מתבצע
בשלבים.


שלב  .1הטיפול היחידני בהורה :בשונה מהפסיכואנליזה
הקלאסית ,בה הפרט נתפס במידה רבה כמערכת סגורה,
בעלת קונפליקטים פנימיים בתוך מבנה האישיות
– הטיפול הדינאמי של העצמי שם דגש על ההתפתחות
האישית המושפעת ממערכת היחסים של הפרט בתוך
המשפחה – ולא רק במהלך ההתפתחות בילדות.
שלב  .2פסיכותרפיה אינדיבידואלית בילד (במידה
ונתגלו נזקים בעקבות חשיפתו לאי-מסוגלות ההורה):
שלב זה מתבסס על עבודה ישירה של המטפל עם
הילד :טיפול בדימוי העצמי ,בביטחון הבסיסי ובחרדות
המתגלות אצל הילד במהלך הטיפול .ההורה מתעדכן
במה שנתגלה אצל הילד ובמה שנעשה איתו.
שלב  .3טיפול בקשר הורה-ילד :בשלב זה ,מוקד הטיפול
הוא שיפור הקשר והתקשורת בין ההורה לילד .הטיפול
יכול להתמקד בילד ,בהורה או בשניהם .כך למשל יכול
לצפות ביחסי הגומלין של המטפל עם הילד
ההורה ְ
לצפות ביחסי הגומלין הנרקמים במשחק
והמטפל יכול ְ
בין ההורה לילד.
שלב  .4טיפול בילד באמצעות ההורה לפיתוח כישורי
הורות :בשלב זה מצויים ההורים במוקד הטיפול לשיפור
כישורי ההורות שלהם .במהלך הטיפול אמורים ההורים
לפתח מיומנויות לסיפוק צרכים בסיסים של ילדם:


Eclectic Psychotherapy.



כהן ,א .גישות לתפקיד ההורים ומעורבותם בתהליך הטיפול
בעיות ילדים( .בתוך :אוריאל לסט וסילביה זילברמן (עורכים),
סוגיות בפסיכולוגיה של בית-הספר .ירושלים :מאגנס,)1996( ,
עמ' .197–162
אוסטר ,ייל ,ז .התערבות פסיכולוגית בילדים :הטיפול המשולב.
(בתוך :אוריאל לסט וסילביה זילברמן (עורכים) ,סוגיות
בפסיכולוגיה של בית-הספר .ירושלים :מאגנס ,))1996( ,עמ'
.168–132
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צרכים פיזיים ,רגשיים ,חינוכיים וחברתיים .יתירה מכך,
ההורים מקבלים הדרכה והתנסויות כדי להשפיע על
התנהגות ילדם תוך משחק משותף ועיצוב התנהגותי.
סיכום
הספרות המדעית מדווחת שהמחקר האקדמי מתמקד
יותר בפסיכודיאגנוסטיקה פורנזית מאשר בטיפול
פורנזי ,כאשר בפועל ,ההתערבות הטיפולית בתסמונות
בריאות נפש הקשורות בחוק ומשפט ,שכיחות ביותר.
יש חוקרים הרואים חשיבות בקשר שבין
פסיכודיאגנוסטיקה פורנזית וטיפול פורנזי :הבדיקה
הפסיכולוגית קודם לטיפול מסייעת בתכנון תבנית
טיפולית ,ובסיום הטיפול ,באבחון השינויים שהתרחשו
10
בעקבות ההתערבות הטיפולית.
תוכניות טיפול פורנזי מתבצעות בקהילה 11,בשיתוף
פעולה בין-מקצועי של השירותים המקצועיים :שירותי
הרווחה ,השירותים הפסיכולוגיים והמרפאות לבריאות
הנפש.


10

11

Heilbrun, K. and Griffin, P. (1999). Forensic
  
Treatment: A Review of Programs and Research. In: Ronald
Roesch, Stephen D. Hart and James R.P. Ogloff, Psychology
and Law: The State of the Discipline. New York: Kluwer
Academic Plenum Publishers, pp. 241-273.
Craig, R.J. (2005). Personality – Guided Forensic
Psychology. Washington DC, American Psychological
Association.
Heilbrun, K. & Griffin, P. (1998). Conmmunity-based
forensic treatment. In R. Wettstein (Ed.), Treatment of
the mentally disordered offender (pp. 168-210). New York:
Guilford.

הטיפול במסוכנות עברייני מין ואלימות 12מתבצע
במרפאה לבריאות הנפש של שירותי בתי-הסוהר –
הטיפול הוא תנאי להגשת בקשה לניכוי שליש מתקופת
13
המאסר ,לוועדת השחרורים של בית הסוהר.
כדי לקדם את הידע בקרב סטודנטים לפסיכותרפיה,
האוניברסיטאות אמורות לכלול במסגרת ההוראה את
הטיפול הפורנזי ,בנוסף לשיטות הטיפול המסורתיות.
יתירה מכך ,מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות
אמורה לכלול את הטיפול הפורנזי בתכנית ההדרכה
להתמחות של פסיכולוגים לקראת קבלת תואר מומחה.
המחלקה לפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה ,באוניברסיטת
חיפה והחוג העל-חטיבתי לפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה
בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל ,נטלו על עצמם את
הנמחלת הידע במסלולי הלימוד בפסיכולוגיה ומשפט.
עדיין נדרש מחקר מטה-אנאליטי שיבדוק את
האפקטיביות של סוגי הטיפול הפורנזי ,ולניבוי תוצאותיו
ביחס להתנהגות בעייתית חוזרת ומסוכנות בקרב
עברייני מין ואלימות.

12

13

Harris, G.T. & Rice, M.E. (1994b). The violent
patient. In M. Hersen & R.T. Ammerman (Eds.), Handbook of
prescriptive treatment for adults (pp. 463-486). New York:
Plenum Press.
Campbell, J.C. (Ed.), (1995). Assessing dangerousness:
  
Violence by sexual offenders, barrierers, and child abusers.
Newbury Park, CA: Sage.

הערות למאמר :ד"ר שמואל וולפמן
האפקטיביות של סוגי טיפול במטופלים,
המאמר שבכותרת מעניין מאד ומציג מודלים שונים של טיפול פסיכולוגי ורמת ֶ
שלא בהכרח הגיעו לטיפול מתוך בחירה חופשית אלא מתוך אילוצים משפטיים .כך למשל מתייחס המאמר למטופלים
הסובלים מהתמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים ולשאלות של אי-מסוגלות הורית ונזקקות של קטין.
אלא שהמאמר עצמו אינו עוסק בהיבטים משפטיים או לפחות בהיבטים משולבים של רפואה ומשפט .אמנם המשפט הפותח,
בקטע השני של פרק המבוא ,קובע כי "המפגש בין פסיכולוגיה ומשפט מתווה בסוגיות מקצועיות ואתיות" ,אלא שמהבחינה
התוכנית אין במאמר כל נקודות חיבור בין שתי הדיסיפלינות.
משפט נוסף בקטע הרביעי של המבוא קובע כי "למעשה ,הטיפול הפורנזי הוא מענה מקצועי טיפולי לתסמונות בריאות
הנפש העולות לדיון משפטי בבית המשפט – על כן ,הוא שונה משיטות טיפול מסורתיות בפסיכולוגיה" ,אולם גם במקרה
זה אין המאמר מסביר מהו המרכיב הפורנזי בטיפול ,מדוע המודלים המוצגים הינם מודלים משפטיים-רפואיים ,האם קיימים
ואילו הם השיקולים המשפטיים בבחירת מודל טיפולי זה או אחר ומהי תרומתו של המשפט לפיתוח מודלים של טיפול ,כגון:
		
טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי או טיפול זוגי.
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המאמר עוסק במהותו של הטיפול הפסיכולוגי המסורתי שאינו קשור בהכרח לתסמונות העולות בדיונים בבתי המשפט
ומתייחס גם לתסמונות המופנות לדיסיפלינה הפסיכיאטרית על ידי בתי המשפט בשני הפרקים הנושאים את הכותרת
הטיפול הפורנזי והמודל האקלקטי.
אלא שהתוכן בכל פרקי המאמר הינו פסיכולוגי בלבד ואין בו נקודות השקה לרציונאלים משפטיים או לכללים משפטיים.
יתכן שהבמה הראויה למאמר כזה היא ביטאון מקצועי בתחום הפסיכולוגיה ,שכן תוכן המאמר עוסק ברבדים מקצועיים
ספציפיים בתחום זה.
אולם כתב עת שעניינו רפואה ומשפט ,העוסק ,מטבע הדברים ,בנקודות חיבור והשקה שבין שתי הדיסציפלינות יחטיא את
מטרתו אם יסיט את הדיון לתחומים רפואיים ספציפיים שכל הקשר שלהם לעולם המשפט הוא בעובדה שחלק מהמטופלים
מופנה לטיפול הרפואי או הפסיכולוגי מתוך אילוצים משפטיים.
הטיעון כי תוכן המאמר עוסק בפסיכולוגיה פורנזית דומה לטענה שתטען כי מאמר העוסק בתיאור מפורט של טכניקה
ניתוחית ,המיועדת לטיפול בחבלות שמגרמו מדקירות סכינים בבית כלא והמפרט את מהות החבלה ואף כולל ,לדוגמה,
טכניקה של קשירה או צריבה של כלי דם או השארת נקז באזור הניתוח ,הינו מאמר העוסק בכירורגיה פורנזית.
לסיכום :מדובר במאמר מעניין ביותר שבוודאי יוערך מאד מבחינה מקצועית על ידי מי שעיסוקם בתחום הפסיכולוגיה ,אלא
שמקומו הראוי הוא בביטאון ספציפי יותר לתחומו הפסיכולוגי.
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חשיבות ההבחנה בין "אמת/שקר" במקום "נכון/לא נכון" בחקירת ילדים
דוד יגיל

*

תקציר
המאמר דן במורכבות ובבעייתיות של חקירת ילדים קטנים ,במיוחד בני שלוש עד שש שנים ,תוך שימת דגש על החסרונות
הקיימים בדרכי עבודת חוקרי הילדים בישראל .החוקרים המתבססים בעבודתם על הנחיות ה"מדריך" לחקירת נפגעי
עבירה ,מבהירים לילדים בתחילת הראיון את הצורך להבחין בין "נכון" לבין "לא נכון" ,אך אינם מבהירים להם את
חשיבות ההבחנה בין "אמת" לבין "שקר"; את החובה להימנע מדבר שקר; ואת ההשלכות של הדברים הנאמרים מפיהם
על גורלם של אחרים .במאמר מוצג מקרה משפטי לדוגמא ,דיון בחשיבות ההבחנה בין אמת לבין שקר (על פני ההבחנה
בין נכון לבין לא נכון) והמלצות לשינויים ב"מדריך".
*

ד"ר דוד יגיל ( ).Ph.Dמשמש כראש המגמה לפסיכולוגיה ,החוג למדעי-ההתנהגות ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל .ד .נ .עמק יזרעאל.
דוא"לdavidy@yvc.ac.il :

מילות מפתח :חקירת ילדים ,חקירת קטינים ,אמת ,שקר ,ה"מדריך" לחקירת ילדים

מבוא
ההתייחסות לעדויות של קטינים ,ובמיוחד כאשר מדובר
בילדים בגיל הרך ,התבססה בעבר על אמונות מקובלות
ולאו דווקא על ממצאים אמפיריים .כך למשל ,רווחה
הדעה ש"ילדים קטנים לא יודעים לשקר" ,ולפיכך ,אם
ילד קטן בגיל שבין שלוש עד שש שנים העיד בעניין
כלשהו ,ההנחה הייתה כי הוא דובר אמת .מאידך,
בארצות רבות במערב היה נהוג להתייחס לעדויות ילדים
מתחת לגיל  14כאל עדויות בלתי מהימנות .בתחום זה
חל שינוי ,והחל משנות ה 80-של המאה הקודמת ,הגישה
המקובלת בארצות המערב היא לשקול כל עדות קטין על
פי אותם העקרונות שחלים על עדות בוגרים:
 .1האם העד מבין את ההבדל בין אמירת אמת לבין
אמירת שקר בבית המשפט?
 .2האם העד מבין את החובה לומר את האמת?
במקביל לשינויים בהתייחסות בתי המשפט לעדויות
של קטינים ,גבר העיסוק המחקרי בנושא אמינות
עדויות קטינים ,ובמיוחד של ילדים בגיל הרך .זאת ,על
רקע ריבוי תלונות בדבר ניצול מיני והתעללות בילדים.
בעקבות מחקרים אלה ,ידוע כיום ,שילדים ,ממש
כבוגרים ,מסוגלים לספק מידע בעל חשיבות מבחינה
משפטית ,אך הם גם עלולים להיות מוטים על ידי גורמים

נסיבתיים.


דניאל גוטליב "עדות ילדים :האם הילד מסיח לפי תומו" רפואה
ומשפט .)2001( 302 25
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לא זה המקום להיכנס לפרטי מחקרים אלה שעסקו
בקשר בין גיל הילדים לבין מגוון גדול של נסיבות:
יכולת הזיכרון של ילד מבחינת כמות המידע ודיוקו,
יכולת הרמייה/הונאה של ילד ,ניצול/התעללות בעבר,
נוכחות העבריין ,אירועים מעוררי לחץ נפשי ,שאלות
מנחות ,שאלות חוזרות ,האפשרות "לשתול" בזיכרון
הילד אירועים שכלל לא קרו ,קיום דעה מגובשת מראש
של המראיין/חוקר ,חזרה על אינפורמציה שגויה במהלך
הראיון ,הטון האמוציונאלי של המראיין ,לחץ חברתי,
ראיון המנוהל על ידי דמות סמכותית ,אינדוקציה של
סטריאוטיפים ,שימוש בבובות אנטומיות ,ראיון שיש בו
אלמנטים סוגסטאביליים ,ציפיות מהילד ,בטחונו העצמי
של הילד ,ועוד .לענייננו ,יש חשיבות לממצאים שעניינם
יכולתם של ילדים לשקר.
 Lewis et alמצאו כי כמחצית מהילדים בני שלוש
שנים יכולים לשקר ,תוך שליטה טובה על הבעת פניהם,
המכוונת למנוע את זיהוי השקר .ככל שעולים בגיל,
הולכים הילדים ונעשים שקרנים טובים יותר ,וקשה יותר
לזהות ביניהם את השקרנים .יש גם מחקרים המלמדים
כי ילדים בני שלוש ואילך עלולים לשקר כאשר יש להם
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מניע לעשות זאת  , ,.בדומה לכך ,אלעד סוקר מחקרים
רבים שנערכו בנושא זה ומגיע למסקנה כי ילדים משקרים
מגיל צעיר מאוד .כבר בגיל שנתיים וחצי עד שלוש ,הם
מסוגלים להתנהג באופן שניתן לפרשו כשקרי ,והם גם
מסוגלים להבין את הקשר בין התנהגותם השקרית לבין
התנהגותו של הזולת .נראה כי ילדים נוטים לשקר לעתים
כדי להביע את שאיפותיהם ומשאלותיהם ,כדי להימנע

מביקורת ומעונש וכדי לרצות את הוריהם.
חקירת ילדים בישראל
כבר בשנת  1955הכיר המחוקק בישראל ברגישות
המיוחדת הנדרשת במצב בו נחקר ילד שנחשד במעורבות
בעבירת מין .הדין מחייב כי ילד מתחת לגיל  ,14המעורב
בעבירת מין ,כקורבן ,כעד או כחשוד בביצוע עבירה,
ייחקר על ידי חוקר ילדים (חוק לתיקון דיני הראיות
(הגנת ילדים) ,תשט"ו .)1955-בהמשך הוחל חוק זה גם
על ילדים חסרי ישע שנפגעו על ידי הורה (חוק העונשין
(תיקון מס )26 .התש"ן ,)1989-או בידי האחראי להם
(חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (דחיית תחילה),
התש"ס 10,)2000-וילדים עד גיל  12שהיו עדים לעבירות
של רצח ,הריגה או ניסיון לרצח (חוק לתיקון דיני הראיות
11
(הגנת ילדים) (תיקון מס )9 .התשס"ב.)2002-
חמודות ובריטמן 12סוקרות את ההתפתחויות שחלו
בתחום זה ,בהיבט המשפטי ובפן המקצועי של תהליך
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Awareness Among 3-Year-Olds, In Cognitive and Social
Factors in Early Deception, 1 (S.J.Ceci, M. Leichtman and
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חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)(דחיה תחילה) ,התש"ס-
 ,2000ס"ח  )27.1.2000( 1725עמ' .102
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הכשרת חוקרי ילדים .עד שנת  1984חקירת ילדים
נעשתה בידי משטרת ישראל ,מבלי שהחוקרים קבלו
13
הכשרה מקצועית מיוחדת לגביית עדות מילדים.
מאוחר יותר ,עקב קשיים בביצוע ויישום של החוק
הועבר הנושא לאחריות שרות המבחן לנוער .בתקופה
זאת גברה מודעות הציבור לרגישות המיוחדת הנדרשת
מחוקרי ילדים ,וכתוצאה הוחלט להסדיר את חקירת
הילדים במבנה ארגוני מתאים ,לפתח גוף ידע ,וליצור
תהליך הכשרה שיטתי שיוביל למומחיות בתחום ספציפי
זה .בהדרגה ,ולאור ניסיון שהצטבר בהכשרת חוקרים
14
פותח בשנת " 1995מדריך" ראשון לראיון מובנה,
15
שהותאם לצרכים המיוחדים של חקירת ילדים.
"המדריך" הוא תוצאה של עבודה משותפת של שרות
המבחן לנוער ומכון המחקר להתפתחות הילד שבמשרד
הבריאות האמריקאי (" .)NICHDמדריך" זה הורחב
16
ותוקן בהתאם לניסיון שרכשו החוקרים בהפעלתו.
במחקר שנערך בקרב חוקרי הילדים על ידי אורבך
ועמיתיה 17נמצא כי המידע שהופק על ידי חוקרי ילדים
שעשו שימוש ב"מדריך" היה מהותי יותר ובאיכות גבוהה
יותר מאשר זה שהופק בידי חוקרי ילדים שלא פעלו על
פי המדריך 18.על פי ממצאי מחקר זה פותח נוהל מסודר
להכשרת חוקרי ילדים ,וכיום חוקרי ילדים בישראל הם
עובדים סוציאליים ,שקיבלו הכשרה מיוחדת למשימה
זו .חוקרים אלה עורכים למעשה ראיון מובנה בהתאם
להנחיות המפורטות והברורות של המדריך לחקירת
ילדים קורבנות תקיפה מינית או פיזית.

13

14

15

16

דבורה הורוביץ "חקירות ילדים – רקע והתפתחות" קטינים
נפגעים וקטינים פוגעים :תשאול וראיון בהליך המשפטי (מאיר
חובב ,אירית הרשקוביץ ודבורה הורוביץ עורכים.)2001 ,
משרד העבודה והרווחה מדריך לחקירת ילדים קורבנות תקיפה
מינית או פיזית (ירושלים :משרד העבודה והרווחה.)1998 ,
דבורה הורוביץ ,אירית הרשקוביץ ומאיר חובב "השפעת
השימוש ב'מדריך' מובנה והדרכה של חוקרי ילדים על איכות
הראיון עם ילדים קורבנות עבירות מין" עוברי חוק בישראל:
הערכת תוצאות טיפול (מאיר חובב ,מרים גולן ויוחנן ווזנר
עורכים ,תל-אביב :צ'ריקובר.)1999 ,
מיכל היימוביץ וחנה שטקלר "הכשרת חוקרי ילדים" מבעד
לעדשה – חקירת ילדים נפגעי התעללות (דבורה הורוביץ
עורכת ,תל-אביב :צ'ריקובר.)2004 ,

17

Orbach, Y., Hershkowitz, I., Lamb, M.E., Sternberg, K.J.,
Eslin, P.W. & Horowitz, D., Assessing The Value of Structured
Protocol for Forensic Interviews of Alleged Child Abuse
.)Victims, 24 Child Abuse and Neglect, 733 (2000

18

יעל אורבך "חקירת ילדים בישראל על בסיס 'מדריך' ריאיון
מובנה :מחקר הערכה" קטינים נפגעים וקטינים פוגעים:
תשאול וראיון בהליך המשפטי (מאיר חובב ,אירית הרשקוביץ
ודבורה הורוביץ עורכים ,תל-אביב :צ'ריקובר.)2001 ,
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על פי ה"מדריך" מורכב הראיון משלושה חלקים:
החלק המקדים ,החלק המהותי וסיום הראיון .החלק
המקדים נועד ל"הכין את הילד למסירת עדותו ...חוקר
הילדים ייצור עם הילד קשר בסיסי להפחתת חרדה
וינסה להעצים את הילד כמקור מידע ייחודי ובלעדי.
בהמשך יאמן חוקר הילדים את הילד באסטרטגיות
התשאול שייושמו בחלק המהותי של השיחה .חלק זה
מאפשר לחוקר להתרשם מיכולותיו ההתפתחותיות
והקוגניטיביות של הילד וגם ממצבו הנפשי . ...חוקר
הילדים מנחה את הילד שעליו לומר רק את האמת.
הוא בודק את יכולתו של הילד להבחין בין אמת ושקר
באמצעות דוגמאות פשוטות ,שלא יהוו אתגר קשה מדי
לילד ,אלא יאפשרו לו לחוות הצלחה בשלב מוקדם זה
של יצירת הקשר .לאחר בדיקת יכולת זו מדגיש חוקר
19
הילדים בפני הילד את החובה לומר אמת".

קטינים ,ובמיוחד אלה שגילם פחות משש שנים ,והוא:
יכולת ההבחנה בין אמת לשקר.
בתחילת הראיון של כל ילד על ידי חוקרת הילדים -
שפעלה במדויק על פי הנחיות "המדריך לחקירת ילדים
קורבנות תקיפה מינית או פיזית"  -נערכה הדגמה
סטנדרטית של הבחנה בין "נכון" ל"לא נכון".
להלן ציטטות מתוך תמליל חקירת שלושת הילדים
עליהם התבססה התביעה ,בהקשר להבחנה בין אמת
לשקר:
חוקרת" :אתה יודע יוסי (שם בדוי) ,אני נפגשת עם ילדים
רבים כדי שהם יספרו לי את האמת על דברים שקרו להם,
ולפני שנמשיך אני רוצה להיות בטוחה שאתה מבין מה
זה נכון ולא נכון .אם אני אגיד שאנחנו נפגשנו אתמול,
זה יהיה נכון או לא נכון?"

מקרה לדוגמא

יוסי( :שתיקה)

בבית משפט השלום בעכו נדונה במשך ארבע השנים
האחרונות תביעה בה הואשמה סייעת לגננת בתקיפת
קטינים במהלך עבודתה בגן הילדים .הנאשמת הייתה
סייעת ותיקה בשנות החמישים לחייה ,בעלת ניסיון רב
בעבודתה כסייעת לגננת ,ועד לאותה עת לא היה דופי
בהתנהגותה ובתפקודה.

חוקרת" :אנחנו נפגשנו אתמול?"

התביעה התבססה על תמלילי חקירה של שלושה ילדים
בני חמש שנים בערך ,שבמהלך חקירתם תיארו מצבים
בהם לכאורה כלאה אותם הסייעת בחדר השירותים,
השתמשה בכוח מופרז ,והכאיבה להם.
מתמלילי חקירת הילדים ניתן היה ללמוד כי מעשי
הסייעת לא התרחשו ללא סיבה או מתוך קפריזה .הם
נעשו בתגובה להתנהגות אלימה של שלושת ילדים אלה
כלפי ילד רביעי ,ובניסיון להרחיקם ממנו ,בדרך המקובלת
במסגרות חינוך בישראל ,לרבות בגני ילדים .דהיינו על
ידי החזקה תקיפה של הילד ,והרחקתו למקום אחר בגן.
מעשה זה של הסייעת תואר והוגדר על ידי הפרקליטות
במונחים של "תקיפה" ו"כליאת שווא".
לא אתייחס כאן לכל ההיבטים שנתבררו באותו מקרה
כגורמים פוטנציאליים להטיית העדויות .אסתפק
בהדגשת גורם מהותי ובסיסי שחיוני להבהירו בחקירת
19

מיכל חמודות (היימוביץ) ומיכל בריטמן ,לעיל ה"ש  ,10עמ'
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יוסי מניד ראשו בשלילה.
חוקרת(" :הוא עושה לי "לא" עם הראש ).לא .זה לא יהיה
נכון .ואם הייתי אומרת שאני יושבת עכשיו ,זה נכון או
לא נכון?"
יוסי" :נכון".
חוקרת" :נכון כי אתה יכול לראות שאני באמת יושבת.
אני רואה שאתה מבין את ההבדל בין נכון ולא נכון ,וזה
חשוב מאוד שהיום תספר לי רק דברים נכונים .אתה
צריך לספר לי רק על דברים שבאמת קרו .אם אני שואלת
שאלה שאתה לא מבין ,תגיד שאתה לא מבין ,בסדר?
טוב?".
יוסי מהנהן בחיוב.
חוקרת" :יכול להיות שגם אני לא אבין משהו שאתה
תספר לי ואז אני אשאל אותך שאלות .אם אני שואלת
אותך משהו שאתה לא יודע את התשובה ,פשוט תגיד לי
אני לא יודע .אז אם אני אשאל אותך מה השם של הכלב
שלי ,מה תענה לי?"
יוסי( :שתיקה).
חוקרת" :אתה יודע איך קוראים לכלב שלי?"
יוסי מניד לשלילה.
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חוקרת(" :עושה לי "לא" עם הראש ).אתה לא יודע ואם
אני אומרת דברים לא נכונים ,אתה צריך לתקן אותי .אז
אם הייתי אומרת שאתה ילדה ,מה היית אומר? אתה
ילדה?"
יוסי מניד לשלילה.
חוקרת" :מה אתה?"
יוסי" :בן".

מהות השקר

חוקרת" :נכון .עכשיו אתה מבין שאתה צריך לתקן אותי
אם אני טועה או אומרת משהו שהוא לא נכון .עכשיו לפני
שאנחנו נדבר על הנושא שבגללו הגעת לכאן היום ,אני
רוצה להכיר אותך יותר טוב .אז בוא תספר לי על דברים
שאתה אוהב לעשות".
בשלב זה החוקרת עוברת לשלב של ביסוס הקשר עם
הילד והכרתו ,ונראה שסיימה את תהליך הבהרת ההבדל
בין אמת לבין שקר.
תהליך דומה מתרחש גם בשלב המקדים של חקירת שני
הילדים האחרים ,אם כי בשינויים קלים של הדוגמאות
להבחנה בין "נכון" ל"לא נכון" ,כגון" :אם אגיד שאנחנו
עכשיו בלילה .זה נכון או לא נכון?".
מתמלילים אלה ניתן להבין כי החוקרת הסתפקה בכך
שהילד הבין את ההבדל בין "נכון" ל"לא נכון" ,אך לא
וידאה שהוא מבין את חשיבות ההבדל בין "אמת" לבין
"שקר" או בין מציאות לבין דמיון .היא גם לא וידאה
שהילד מבין את החשיבות שיש לדבריו ,ולתפקיד שהם
ישמשו בבית-המשפט.
אי-הקפדה על עקרונות אלה עלולה לגרום לכך שילדים
יספרו סיפור דרמטי כדי להרשים ולא להיצמד לאמת .כך
למשל ,בחקירה של הילד צביקה (שם בדוי) ,הוא מספר
בגאווה" :אני אפילו יכול להרים ספה אחת" ,ובהמשך
לכך ,הוא מספר" :היא זרקה אותנו והיא כמעט זרקה
אותנו גבוה כמעט עד לתקרה" .בהקשר זה יש לזכור
כי :משחקים דרמטיים ,שיש בהם ביטויים מוחשיים
ומילוליים של הגזמה והפרזה ,אופייניים לילדים בגיל
זה .מה גם שבדורנו ילדים מושפעים מאוד מאמצעי
התקשורת החזותיים ומסרטים מצוירים.
עיון בתמלילי החקירה של הילדים וצפייה בחלק מן
ההקלטות המתעדות את הכנת הילד לחקירה ולאמירת
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אמת (בשלב המקדים) ,ואת שלב חקירת האירועים -
מעורר ספקות באשר ליכולתה של הכנה זאת להבהיר
לילדים את חשיבות אמירת האמת בהקשר זה .יתר על
כן ,נראה כי במהלך החקירה וגביית העדויות מן הילדים
נעשו שגיאות שהביאו להטיות של המידע שהתקבל
מן הילדים שנחקרו ,וכתוצאה מכך התקבל מידע בלתי
מדויק ובלתי מהימן.
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אלעד ,בספרו "הפסיכולוגיה של השקר ושיטות
לחשיפתו" ,מציג גישות שונות להגדרה של שקר ומגיע
למסקנה כי מרבית החוקרים סבורים שהתנאי החשוב
ביותר לקיומו של שקר הוא כוונת השקרן להטעות את
20
זולתו.
 Zuckerman, DePaulo & Rosenthalסבורים כי שקר
הוא פעולה היוצרת באדם אחר אמונה או הבנה שהשקרן
תופס אותה כבלתי נכונה .כלומר ,השקר הוא פעולה
מודעת המכוונת כלפי הזולת ,אשר בה השקרן מעביר
במכוון מידע שאינו נכון ומנסה לשכנע את מקבל המסר
21
בנכונותו.
 Colman & Kayהציעו מודל מדורג ,ובו שלושה
מרכיבים ,שקיומו של כל אחד מהם מגביר את התחושה
שמדובר כאן בשקר:
 .1העובדות המוצגות אינן נכונות.
 .2הדובר (השקרן) יודע/מאמין שדבריו אינם נכונים.
 .3בדברים שאומר השקרן ,הוא מתכוון להטעות את
זולתו.
במחקר שנערך על ידי חוקרים אלה ,הוצגו בפני 68
שופטים שמונה סיפורים ובהם צירופי שלושת המרכיבים.
ממצאי המחקר מלמדים כי כאשר קיימים שלושת
המרכיבים אלה ,יש תמימות דעים בין השופטים שמדובר
בשקר .אולם כאשר חסר אחד או יותר מן המרכיבים ,יש
22
אי הסכמה בין השופטים בקיום השקר.
הגדרה אחרת של שקר הוצעה על ידי  Mitchelשלדעתו
20
21

22

איתן אלעד ,לעיל ה"ש .5
Zuckerman, M., DePaulo, B. M. & Rosenthal, R., Verbal and
Non-Verbal Communication of Deception, 14 Advances In
Experimental Social Psychology, 1(1981).
Colman, L., & Kay, P., Prototype Semantics: The English
   Word 'Lie'. 57 Language, 26 (1981).
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"שקר הוא מסר לא נכון שמטרתו לתגמל את מוסר
המסר" .על פי הגדרה זאת ,ולאור תצפיות בבעלי חיים,
טוען מיטשל כי גם בעלי חיים משקרים – בעל חיים אחד
מעביר מסר שקרי לבעל חיים אחר ,כדי להפיק רווח
23
מהתנהגותו של זה הקולט את המסר.
אדיר כהן ,בספרו "עולם השקר" סוקר את תרומתם של
חוקרים ותיאורטיקנים בתחום זה ,ובהתבססו בעיקר
על מסקנותיהם של פסיכיאטרים בעלי אוריינטציה
פסיכואנליטית הוא מציין כי" :מראשית התפתחות
הילד הוא מתחיל לרכוש את המיומנויות הנחוצות
לשקר ואת התחושה מתי ואיך לשקר .השקר הופך
מרכיב יסודי בתהליך האינדיווידואציה ,ביצירת
האוטונומיה ,האישית ,ברקימת היחסים החברתיים
וכיו"ב" 24.לדעתו ,הילד מתחיל לשקר כבר בגיל שלוש
ואולי אף קודם לכן .כהן מוסיף ואומר" :ילד בגיל הרך
מספר שקרים דמיוניים לרוב ,מספר על משאלות כאילו
25
הן מציאות מוגשמת".
נראה שגם מנקודת המבט ההתנהגותית-קוגניטיבית
בפסיכולוגיה ,ילדים מתחילים לשקר בגיל מוקדם יחסית,
כבר במהלך השנה הראשונה לחייהם ,וזאת באמצעות
תהליכים של התניה קלאסית ואופרנטית ,למידה מתוך
התבוננות ,ובהמשך לכך ,הם יוזמים ,בודקים השערות
ופועלים ,בהתאם למסקנותיהם בנוגע לכדאיות של
26
התנהגות זו או אחרת.
לדעת  ,Fordילדים משקרים על מנת להימנע מעונש
או מתגובות קשות של הוריהם .נראה שככל שההורים
מחמירים ביחסיהם עם הילדים ומרבים להענישם ,כך
27
הם מרבים לשקר כדי להימנע מעונש.
חלק מהשקרים של הילד בגיל הרך ,באים כדי לבדוק
אם אכן ההורים יודעים הכול .אם אכן הם כל יכולים .זהו
שלב התפתחותי שבו הילד מתחיל להכיר את המציאות
ולזנוח את האמונה הבסיסית בדבר היותם של הוריו
23

Mitchell, R.W., A Framework for Discussing Deception, In
Deception: Perspective on Human and Nonhuman Deceit
(R.W. Mitchell and N.S. Thompson Eds., 1986).

24

אדיר כהן עולם השקר :הבטים פסיכולוגיים ופילוסופיים,
אישיים וחברתיים ,פוליטיים ומשפטיים ,ספרותיים
ואמנותיים ( 221אמציה הוצאת ספרים ומפעלי חינוך ותרבות,
.)1999
שם ,עמ' .322

25

Peter W. Robinson, Deceit, Delusion, And Detection (Sage    26
publications, 1996).
Charles V. Ford, Lies! Lies! Lies! The Psychology Of Deceit 27
(American Psychiatric Press 1996).
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אומניפוטנטיים .כאשר הילד משקר ואימו מקבלת את
דבריו כאמת לאמיתה ,הוא מתחיל להבין שאימו אינה
יודעת מה הן מחשבותיו ,מה הן כוונותיו האמיתיות,
ומהי האמת .כך הופך השקר לאחת הדרכים המסייעות
לילד להשתחרר מהקשר הסימביוטי עם אימו ,ולפתח
זהות עצמית נפרדת שבה יש מחשבות ,רצונות ,ותוכניות
28
משלו ,שהן שונות מאלה של אימו.
אקרמן וקפלמן מייחסים לילדים מניעים שונים שגורמים
להם לשקר ,כגון :רצון לבדוק את תקפותם של הסייגים
והמגבלות של ההורים; הרצון לטשטש מעשה ,להתחמק
מתוצאות מעשיו ,לא לעורר כעס ולא להיענש; שקר
אינטרסנטי ,שמטרתו להשיג משהו ,למשוך תשומת-
לב ,לרכוש הכרה ולעורר דברי-שבח; שקרים שיש בהם
התרברבות או הגזמה שאף הם נועדו להרשים את הזולת;
29
ועוד.
ג'ודית בראון מציינת כי לעתים מתפתחות בין הורים
לילדים מערכות יחסית משתקות שעלולות להביא את
הילד ללמוד להעמיד פנים ,לשקר ,ולהתאים את עצמו
לצפיות הגלויות והסמויות המשודרות אליו על ידי
30
הוריו.
למעשה ,בתהליך ההתפתחותי ,הילד נחשף לשקרים של
הוריו ושל דמויות נוספות בסביבתו הקרובה ,וזהו כפי
הנראה אחד הגורמים המעודדים שקר אצל הילדים.
יתר על כן ,הילד כבר בגיל צעיר נחשף למסרים שונים
ולעתים גם מבלבלים :מחד גיסא" ,אסור לשקר" .מאידך
גיסא ,הם נחשפים לשקרים של הוריהם ביחס אליהם
וביחס לזולתם ,כגון ,הסתרת מידע ,הפרת הבטחות,
הטעיה וכיו"ב (אומרים לילד שהשוקולד אזל – בשעה
שהוא יודע שהוא נמצא על מדף גבוה) .כמו-כן ,הילד
לומד שעדיף לשקר מאשר לומר את האמת ולגרום לכעס
כלפיו או בכלל לגרום לכעס של אמו או אביו .הוא גם
קולט במישרין ובעקיפין מסרים שמתירים את השקר,
כגון :מותר לשקר כדי למנוע פגיעה באח או בחבר ,מותר
לשקר כדי להימנע מאי-נעימות (הורה מוזמן לאירוע,
ומתרץ את אי-הגעתו בכך שהיה חולה ,כאשר לילד
28

Heinz Kohut, Forms and Transformation of Narccissism,
14 Journal Of American Psychoanalytic Association, 243
(1966).

29

פול אקרמן ומוריי קפלמן איתותים .תירגמו :שולמית ועמשי
לוין ( ת"א :דליה פלד.)1981 ,
ג'ודית ר .בראון אני הלא עושה את זה רק לטובתך .תרגמה:
אסתי ניומן (ת"א :אלפא/זמורה-ביתן.)1989 ,

30
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השומע זאת ברור שזהו תרוץ שקרי) .תגובת ההורים
לשקר כאן המקום להביא את מסקנותיו של פיאג'ה
בנוגע לשלבים בהתפתחות השיפוט המוסרי של הילד:
בשלב הראשון הוא השלב הפרה-אופרציונאלי – אשר
מתרחש בין גיל שנתיים לשבע – הילדים שופטים את
חומרת השקר לפי התוצאה .הם גם מעריכים שקרים
בהם השקרן נענש ,כחמורים יותר משקרים שבהם
השקרן לא נענש .בשלב זה ילדים מבינים שהשקר הוא
רע כי הוא מביא לעונש .כלומר ,שילדים בגיל הגן ,טרם
הפנימו את הערכיות שבאמירת אמת והימנעות מדבר
שקר ,והם מודעים רק להיבט העונשי הצפוי למי שאינו
מצליח לשקר ומתגלה כשקרן.

דמיוניים ,שקרי הטעיה ,וזאת נוסף לשקרים
אמוציונליים ומניפולטיביים.

31

השלב השני הוא השלב של האופרציות הקונקרטיות
מתרחש בין גיל שבע לשתים-עשרה .בשלב זה הם מבינים
שהשקר הוא רע כשלעצמו ,והם מתחילים להבין את
חשיבות הכוונה של השקרן בשיפוט של חומרת השקר.
בשלב השלישי ,הוא שלב האופרציות הפורמאליות –
אשר מתרחש מגיל  13-12ואילך – הילד מבין שהשקר
הוא רע מפני שהוא פוגע באמון ההדדי.
בעקבות פיאג'ה נערכו מחקרים רבים שבחלקם אישרו
את הממצאים של פיאג'ה בנוגע לשלבי ההתפתחות
המוסרית ,אך בחלקם הראו כי בדורנו ילדים מתחשבים
בכוונות הזולת בשעה שהם עורכים שיפוט מוסרי ,זאת
33 ,32
הרבה יותר מוקדם מכפי שפיאג'ה סבר.
 Eckסבור שהפעוט מסוגל לרמות עוד בטרם רכש את
מיומנות השפה .יכולת זו נרכשת באופן ספונטאני ,והיא
משתכללת והולכת עם התפתחותם .רכישת השפה נותנת
להם אפשרויות נוספות Eck 34.מתאר את ההתפתחות
ואת אופיים של השקרים בהתאם לגיל הילד:
· בגיל חצי שנה עד שנתיים  -הופעת שקרים
מניפולטיביים ,שמטרתם קבלת תשומת-לב,
ומתבטאים בבכי מדומה ,צעקות ,ותנועות גוף.
· בגיל שלוש – מופיעים שקרים דמיוניים ,חברים
Jean Piaget, The Moral Judgment Of The Child (London: 31
Routledge & Kegan, 1965).
Peterson, C.C., Peterson, J.L., & Seeto, I., Developmental 32
changes in ideas about lying. 54 Child Development, 1529
(1983).
Bussey, K, Lying and Truthfulness: Children's definitions, 33
standards, and evaluative reactions, 63 Child Development,
129 (1992).
Marcel Eck, Lies And Truth (New York: MacMillan, 1970).   34
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· בגיל ארבע – מתווספים לקודמים גם סיפורים
דמיוניים שבחלקם מתבססים על אלמנטים
מציאותיים ,ובחלקם ספק אם יש הבחנה בין דמיון
לבין מציאות.
· בגיל חמש – המשך השקרים הקודמים ,תוך כדי
הופעה של מודעות ויכולת הבחנה בין אמת לשקר.
· בגיל שש – מופיעים גם שקרים שמטרתם להתגונן
ולהימנע מעונש.
· בגיל שבע – גוברת המודעות לשקר ,יש שימוש מועט
יותר בשקר מבעבר ,ויש בקורת על מי שמשקר ביחס
אליהם.
· בגיל שמונה – שקרי חיפוי שוב כדי להימנע מתגובה
חמורה או עונש ,שקרים חברתיים ושקרים ליצירת
רושם חיובי וביסוס מעמד חברתי.
 35Lewis & Saarniממיינים שבעה סוגי שקרים של
ילדים :שקרים מניפולטיביים ,שמטרתם להפיק רווחים
מהאם ,והם מופיעים כבר בגיל חודשים ספורים ,והמשכם
בשקרים מניפולטיביים בגן הילדים ובביה"ס; שקרים
שנועדו למנוע מהם עונש ,שמופיעים החל מגיל שנתיים
ואילך; שקרים בביה"ס ,שמטרתם להשיג מעמד בכיתה
בעיני הילדים והמורה ,ובכלל זה העתקת עבודות ורמייה
בבחינות; תירוצים ,המיועדים להיות מעין התנצלויות והם
למעשה "שקרים לבנים"; שקרים של התחזות והעמדת
פנים ,בהם הילד מפגין העזה ,חוצפה ,אומץ ,והתגרות
על מנת לחפות על רגישות וחולשה וכדי לזכות במעמד
חברתי; שקרים רגשיים ,המתבטאים בהסתרת רגשות
אמיתיים :לעתים תוך הפגנת אדישות ולעתים תוך הפגנת
חולשה ובכי מלאכותי כדי לרכוש אהדה ולהשיג רווחים;
והונאה עצמית ,אלה הם מנגנוני ההגנה ,דוגמת הכחשה,
הדחקה והיפוך תגובה ,בהם הילד אינו חווה את הרגשות
השליליים והכואבים הנובעים מסיטואציה מסוימת.
 36Barnesסבור כי ללמוד לשקר כראוי ( )properlyהוא
אחד המאפיינים של תהליך הסוציאליזציה האנושית,
כיוון שמבוגרים רבים ,במגוון רחב של הקשרים חברתיים
ותרבותיים ,מפעילים את מיומנויותיהם החברתיות
35
36

Michael Lewis And Carolyn Saarni Eds,. Lying And
Deception In Everyday Life (N.Y: The Guilford Press, 1993).
Barnes, J.A., A Pack of Lies: Towards Sociology of Lying
(Cambridge University Press, 1994).
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באמירת השקר הנכון ,בזמן הנכון ,ולאנשים הנכונים.
במילה 'נכון' ( )rightהוא מסביר שכוונתו היא להצלחה
בהשגת הונאה .נוסף לכך ,לדעתו פסיכולוגים חקרו את
הזיקה שבין היכולת לשקר והיכולת לזהות שקר לבין
משתנים רבים אחרים ,כגון :גיל ,מין ,מעמד חברתי,
וכו' .אולם ,טרם נחקר כיצד ילדים לומדים להבחין בין
'שקרים לבנים' לבין 'שקרים שחורים' .בהמשך לכך,
בארנס מבקר את הפסיכולוגים על כך שמרביתם העדיפו
מחקרי מעבדה ,במקום מחקרים בשדה ,ולפיכך מועטים
מאוד המחקרים על התהליך שבו ילדים לומדים מתי
לומר אמת ומתי לשקר .בארנס טוען שמפתיע לראות
את ההתייחסות המועטה של פרויד לשקרים ביחסים
הבין-אישיים ,אף על פי שהוא עסק הרבה מאוד בשקרים
והונאות עצמיות ,בצורתן כמנגנוני-הגנה.
על ההבדל בין "נכון/לא נכון" לבין "אמת/שקר"
 Ekmanמאמץ את הרעיון כי המרכיב המרכזי בכל שקר
הוא הכוונה להוליך שולל את הזולת .לדעתו יש להבחין
בין "שקר" לבין "לא אמת" .לדעתו ,מי שמספק מידע
שאינו נכון ,מבלי שהוא עצמו ידע זאת ,אומר "לא אמת",
אך אין הוא שקרן .זאת מאחר ואין לו כוונה להטעות את
זולתו ,והוא מציג את שהוא מאין ויודע .מכאן ,שהתנאי
ההכרחי לקיום שקר הוא שמוסר המידע מסוגל ומבחין
בין אמת לבין שקר ,והוא מוסר מידע לא נכון (שקרי)
37
במתכוון.
גם  Barnesמייחס חשיבות לידע ,לאמונות ולכוונות של
האדם המעביר את המסר ,בשעה שהוא מתאר תופעה או
מצב כלשהו :מצב אמיתי הוא מה שאכן קורה במציאות,
ואילו מצב שקרי הוא מה שמוצג שכביכול התרחש ,אך
לא קרה או אינו קורה במציאות ,ומעביר המסר יודע
זאת .לדעתו ,שקר הוא הצהרה או אמירה שמכוונת
38
לרמות את הזולת.

את משמעות תובנת ה'אמת' בתודעתו ורמת השיפוט
המוסרי של קטין" .בהסתמכו על חוקרים אחרים
ממשיך שרון ומציין את חשיבות הערכת הבנתו של הילד
בנוגע לצורך לומר את האמת ,ואת החשיבות הקריטית
שיש ליידוע הילד בדבר אופייה החמור של האשמת
המבוגר.

41,40

חשוב להבהיר את ההבדל בין מושגים אלה:
ההבחנה בין "נכון" לבין "לא נכון" – היא הבחנה
המבוססת על התאמתם הדברים לעובדות ידועות.
לעומת זאת ,ב"שקר" יש אמירה של דברים לא נכונים,
שביסודה עומדת כוונת הדובר שלא לומר את האמת.
לדוגמא ,אדם ,קטין כבוגר ,יכול לומר דברים שהם נכונים,
כגון" :אתמול ירד גשם" או שהם אינם נכונים ,במקרה
בו ביום הקודם לא ירד גשם ,אך עקב ליקוי בהתמצאות
בזמן ,הוא התבלבל בין "אתמול" לבין "שלשום".
לעומת זאת ,כאשר העובדות מלמדות כי ביום הקודם אכן
ירד גשם והנחקר אומר" :בגלל שאתמול ירד גשם – לא
יצאתי מהבית ולא יכולתי ל ,"...הרי שמחד גיסא ,יתכן
והוא דובר אמת ,אם אכן בגלל הגשם הוא לא יצא מביתו.
מאידך גיסא ,יתכן והוא אמר דבר שקר ,אם זו לא הייתה
הסיבה הנכונה לאי יציאתו מהבית (ירד גשם) או שהוא
יצא מביתו למרות שירד גשם.
כאן המקום להזכיר את דבריו של אלעד אשר הגיע
למסקנה כי" :ילדים בני שנתיים וחצי עד שלוש
מסוגלים להתנהג באופן שניתן לפרשו כשקר ... ...מגיל
ארבע –חמש רוב הילדים מבינים את ההבדל בין אמת
לשקר ,אולם עולם המושגים שלהם איננו מגובש וקל
לעוות אותו" 42.תיאור זה מדגיש עוד יותר את חשיבות
ההבהרה לילדים גילאי טרום ביה"ס ,את ההבחנה בין
"אמת" לבין "שקר" ולא די בהבחנה בין "נכון" ל"לא נכון".

בהקשר של חקירת קטינים באמצעות "המדריך" מצאנו
שכבר שרון 39מציין כי "בחקירת קטינים יש צורך לוודא
37

Ekman, P., Telling Lies: Clues to eceit in the Marketplace,
Politics, and Marriage (New York: Norton, 1992)..

38

Barnes, J.A., A Pack of Lies: Towards a Sociology of Lying
(Cambridge University Press, 1994).

39

דן שרון "ראיון ילדים בסוגיות משפטיות הפרדיגמה
המשפחתית :הגיגים ,עיונים ,כללי זהירות ויישום" קטינים
נפגעים וקטינים פוגעים :תשאול וראיון בהליך המשפטי
(מאיר חובב ,אירית הרשקוביץ ודבורה הורוביץ עורכים,
.)2001
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Pool, D.A. & Lamb, M.E. Investigative nterview of
Children: A Guide for Helping Professionals (Washington,
D.C.: American Psychological Association.1998).
Ceci, S. & Bruck, M., Jeopardy in the Courtroom: A
Scientific Analysis of Children's Testimony (Washington,
D.C.: American Psychological Association. 1995).

42

איתן אלעד ,לעיל ה"ש  ,5עמ' .73
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חשיבות ההבחנה בין "אמת/שקר" במקום "נכון/לא נכון" בחקירת ילדים

מסקנות והמלצות
ניתן לסכם את האמור לעיל בתמציתיות ולומר כי
בחקירת ילדים אין די בהבחנה בין "נכון" ל"לא נכון",
שהרי ראינו לעיל כי אומנם:
כל דבר שהוא "אמת" הוא גם "נכון" .כל דבר
שהוא "נכון" הוא גם "אמת".
כל "שקר" הוא תמיד "לא נכון" ,אך לא כל "לא
נכון" הוא "שקר".
"לא נכון" יכול להיות דבר שנאמר בגלל אי ידיעה ,והוא
גם יכול להיות דבר שנאמר בכוונה תחילה שלא לומר
אמת.
אין ספק שעל החוקר לבדוק את יכולת ההבנה של הילד
בכלל ,ואת יכולתו להבחין בין דמיון לבין מציאות ,ובין
דבר נכון לבין דבר שאינו נכון .אך לעניות דעתי ,אין
להסתפק בכך ,ויש לשים דגש גם על יכולתו של הילד
להבחין בין אמת לבין שקר .חיוני גם לוודא שהוא יודע
שאסור לשקר בכלל ,ששקר עלול לגרום למסקנות לא
נכונות ולהחלטות גורליות הקשורות באדם אחר ,וקיימת
חובה לומר אמת בהקשר המשפטי.
אולם ,עניין זה אינו פשוט כלל וכלל כאשר מדובר
בילדים קטנים ,והוא צריך להיעשות מתוך רגישות רבה
להשלכות על מצבו הרגשי של הילד .ניתן לנסח שאלות
ותשובות לדוגמא ,מהן ילד בן שלוש עד שש שנים יוכל
ללמוד להבחין בין מצב של אמירת אמת לבין אמירת
שקר .אולם קשה להביא לידיעתו של ילד בטווח גילים
זה את ההשלכות של אמירת שקר ,ובמיוחד את העונש
הצפוי לשקרנים .ידוע כי הכרת העובדות וביקורת
המציאות של ילדים בגיל זה אינן מפותחות ,והם נוטים
להאמין לסיפורים דמיוניים .התייחסות חמורה לדבר
שקר עלולה לעורר בילדים רכים אלה תחושות של פחד,
אשר בגלל הפעילות הערה של חיי הדמיון שלהם ,עלולות
להותיר בהם משקעים שליליים מעבר לנסיבות הרגעיות
של מתן עדות בפני חוקר ילדים.
לפיכך ,מוצע כאן כי צוות המורכב ממומחים בפסיכולוגיה
משפטית ובפסיכולוגיה התפתחותית ידון בסוגיה זו,
ויציע תיקונים ב"מדריך לחקירת ילדים" ,שיאפשרו
להבהיר לילד את החשיבות של אמירת אמת והימנעות
מדבר שקר ,ובד בבד יתנו בידי חוקר הילדים כלים לעשות
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זאת מבלי ליצור בילד זעזוע נפשי או להטיל בו אימה ,עד
כי יעדיף לשתוק ולא לדווח על הידוע לו באמת.
להלן מספר הצעות מעשיות ראשוניות:
 .1הואיל וביהמ"ש דן בעדותם של ילדים בגילאים אלה,
תוך הסתמכות על העדות כפי שהיא מתקבלת על ידי
חוקר הילדים ,ולעתים מבלי שהילדים יעמדו לחקירה
נגדית של הסנגוריה (במצבים שחוקר הילדים סבור
שעדות בביהמ"ש עלולה להזיק לקטין)  -מן הראוי
שחוקר הילדים יפגוש את הילד פעמיים ,וזאת על מנת
לבדוק עקביות ולבסס את אמינותה של העדות.
 .2כדי לבדוק את יכולת הבנתו של הילד ואת יכולת
ההבחנה שלו בין דמיון לבין מציאות ,אפשר לשאול
אותו שאלות פשוטות העוסקות בבית שלו ,בחפצים
שיש לו בחדר שלו בבית ,על אודות החברים עימם
הוא אוהב לשחק ,על הפעילויות שלו בגן או בית
הספר בו הוא לומד ,תחביביו ,כישרונותיו ,ועוד.
 .3כדי ללמדו להבחין בין דבר נכון לבין דבר שאינו נכון,
אפשר להמשיך ולהשתמש בדוגמאות שקיימות כיום
במדריך לחקירת ילדים.
 .4לצורך הבהרת ההבדל בין אמת לשקר וחשיבות אמירת
האמת ,אפשר לבנות מספר סיפורים ,בהם יתואר
מצב בו ילד שהסתיר את האמת ואמר דבר שקר גרם
לפגיעה בזולתו .כך למשל ,אפשר לספר בפשטות את
הסיפור על נער הרועים שהרבה בקריאות שווא "זאב,
זאב" ,ונהנה לראות את תגובת בני הכפר ,עד שברגע
שבו אירוע כזה התרחש באמת ועדר הכבשים הותקף
על ידי זאב – אף אחד לא האמין לו ולכן אף אחד
לא בא לעזרתו . ...בגמר הסיפור מוצע לוודא שהילד
הבין שבקריאות השווא" :זאב ,זאב" נער הרועים
שיקר (הוא אמר דבר שהוא לא אמיתי) ועורר בהלה
בכפר .בהמשך לכך ,חשוב לוודא שהילד הבין את
מוסר ההשכל מסיפור זה ולציין כי מי שמשקר – סופו
שלא יאמינו לו ,וכי השקר עלול לפגוע ולגרום נזק למי
שמשקר וגם לאחרים.
 .5סיפור אחר המוצע לדוגמא" :בבית אחד גרו אבא,
אמא ושני הילדים שלהם .הילדים יוסי ורוני אהבו
לשחק במחבואים .באחד הימים ,כשאמא יצאה
לקטוף פרחים בגינה ,יוסי ורוני שיחקו מחבואים
בתוך הבית .יוסי הסתתר מתחת למיטה ,ורוני הלך
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למטבח וחיפש מקום להתחבא בו .מבלי לשים לב,
רוני נגע בספל זכוכית שהיה על אחד המדפים והספל
נפל ארצה ונשבר .כשאמא נכנסה לבית ראתה את
השברים ושאלה את הילדים' :מי שבר את הספל?'
יוסי שלא ידע איך הספל נשבר שתק ולא ענה .רוני
אמר לאמא כי יוסי שבר את הספל .אמא כעסה מאוד
עם יוסי והחליטה לתת לו עונש ,להישאר בחדר שלו
ולא לצאת משם מבלי לבקש ממנה סליחה".
בסיום הסיפור יש לבדוק אם הילד הבין את עיקר
הדברים בשאלה" :מי באמת שבר את הספל?" .אם
הילד התבלבל ,רצוי לחזור ולספר את הסיפור .אם הילד
משיב נכון כי רוני שבר את הספל ,רצוי לשאול אותו:
"ומה רוני אמר לאמא?" .בהמשך אפשר לשאול" :האם
רוני סיפר לאמא את האמת?" ,ולאחר מכן "כשמישהו
לא אומר אמת – איך אנחנו קוראים לזה?" (בשלב זה
חשוב לוודא שהילד מבין שכשמישהו אומר דבר שהוא
יודע שהוא לא אמיתי – הרי שהוא משקר).
לאחר שחוקר הילדים יודע בוודאות שעכשיו הילד
מבין את ההבדל בין אמת לבין שקר ,עליו לעבור
לשלב של הבהרת הנזק שעלול להיגרם לצד שלישי
בגלל דבר שקר .מוצע לפתוח בשאלה" :מה קורה
כשמשקרים ואומרים על מישהו שהוא עשה דברים

שלא עשה באמת?" (כאן רצוי להדגיש את הנזק שנגרם
לצד שלישי) .בהמשך לכך ,יש לשאול" :איך מרגיש
ילד שכועסים עליו ומענישים אותו בגלל שמישהו
שיקר וסיפר עליו דברים שהוא לא עשה באמת?"
(כאן אפשר להדגיש רגשי עצב ,כעס ובדידות) .מוצע
להמשיך ולשאול" :מה יקרה כשאמא תגלה בסוף
את האמת ,שמי ששבר את הספל הוא רוני?" (סביר
להניח שאמא תכעס על רוני ותעניש אותו .)...אפשר
ורצוי לסכם שלב זה בהבהרת מוסר ההשכל ,שעדיף
לומר את האמת מראש ולהימנע מדבר שקר ,כיוון
שהשקר גורם לכך ,שמישהו נענש שלא באשמתו,
וסופו של השקר שהוא מתגלה ,ובסופו של דבר גם
מי שמשקר – נענש!
 .6בדומה לסיפור על יוסי ורוני ,אפשר לבנות גם סיפור
על אירוע המתרחש בגן הילדים ,ובו אחד הילדים
שובר צעצוע ,אך משקר לגננת ומאשים בכך ילד אחר.
בעקבות זאת ,נענש הילד האחר שאינו קשור לעניין.
המשך הדיאלוג עם הילד יכול להיות דומה לדיאלוג
שהוצע לעיל.
תקוותי היא שהמאמר יעורר חשיבה נוספת בנושא זה
ויתווספו סיפורים יצירתיים.

הערות למאמר :ד"ר דניאל גוטליב
מאמר זה מהווה תרומה חשובה בשני מובנים .ראשית ,הוא מסב את תשומת לב הציבור המקצועי לנושא הסבוך והחשוב של
עדות ילדים בכלל ,ושל קביעת אמינותם בהקשר של חקירות ילדים בפרט .שנית ,המאמר מוסיף רובד נוסף להבנתנו את אופן
החשיבה העומד מאחורי עדותם של ילדים ונותן לנו כלים נוספים לבחון את אמיתות עדויות אלה ,אשר על אף שהן ניתנות
על ידי ילדים קטנים ,הן יכולות לחרוץ גורלות של גדולים.
מקום קולו של הילד בסדר היום הציבורי קיבל לאחרונה חיזוק פורמאלי בעקבות התקנת התקנות על ידי שר המשפטים
לפיהן "בית המשפט הדן בתובענה בענייני משפחה ייתן לילד הזדמנות להביע את רגשותיו ,דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון
לפניו...וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו ,בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד" .מהלך זה הוא למעשה המשך טבעי של
המלצות הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה (ועדת רוטלוי) ,אשר בחנה את מקומו של
הילד בעולם המשפט בכלל ,ואת המעמד של עדותו בפני בית המשפט בפרט .מקור ההשראה של ועדת רוטלוי היה אמנת
האו"ם בדבר זכויות ילדים ,אשר אושררה על ישראל בשנת  .1991סעיף  12לאמנה אומר" :מדינות חברות יבטיחו לילד
המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו ,תוך מתן משקל ראוי לדעותיו ,בהתאם
לגילו ולמידת בגרותו של הילד" .דעתו ורצונו של ילד תופסים מקום מרכזי במגוון דיונים כגון אלה הקשורים למשמורת
ובהקשר לסעיף  13לחוק אמנת האג.
מאמרו של ד"ר יגיל אמנם דן בהקשר הצר והממוקד של תשאול ילדים על ידי חוקרי נוער ,אולם הסוגיות הרחבות יותר של
אמינותם של ילדים וצורת תשאולם רלוונטיים לכל הליך בו בית המשפט מבקש לדעת את עמדתו של הילד .ד"ר יגיל גם מסב
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חשיבות ההבחנה בין "אמת/שקר" במקום "נכון/לא נכון" בחקירת ילדים

את תשומת לבנו לאותם מקרים בהם על בית המשפט להכריע בין עדותו של ילד לזו של מבוגר .הכרעה זו מחייבת מתן כלים
לבית המשפט לבדיקת סוגיות הקשורות לאמינות של ילדים מול אמינות של מבוגרים ,וזאת במיוחד לנוכח הקושי לחקור
ילד בבית המשפט בחקירה נגדית והמציאות בה השופט גם אינו יכול להתרשם מהילד באופן אישי ובלתי אמצעי.
במהלך השנים נערכו מחקרים רבים בדבר אמינות עדותם של ילדים .מחקרים חדשים מצביעים על כי ייתכן ובדברים
מסוימים ,הזיכרון של ילדים עשוי אף להיות טוב יותר מזה של מבוגרים ,וזאת בשל הנטייה של מבוגרים להוסיף פרשנות
ומשמעות לזיכרונות שלהם – ובכך לשנותם – שעה שילדים אינם מסוגלים לעשות זאת .מכאן ,כי בנסיבות מסוימות עדות
ילדים נשארת מדויקת ,ובסופו של דבר אמינה יותר ,משל מבוגרים .עם זאת ,חשוב לזכור כי מחקרים מצביעים על ההשפעה
שיש לסוג השאלות ששואלים ילדים על התשובות שהם נותנים .כך ,לדוגמא ,נמצא כי כאשר ילדים נשאלו שאלות של "כן/
לא" הם נטו לתת יותר תשובות לא נכונות כאשר התשובה הנכונה הייתה "לא" לעומת זאת ,כאשר ניתנה להם אפשרות לבחור
בין שתי אפשרויות בתוספת האפשרות לומר "אני לא יודע" ,שיעור התשובות הנכונות עלה באופן משמעותי.
לא ניתן לדבר על עדות ילדים מבלי להזכיר את השפעת גורמים בעלי עניין להטות את עדותם .ואכן מחקרים מצביעים על
הקלות בה ניתן להשפיע על עדותם של ילדים ,הן בצורת התשאול והן בניסיונות להדיח את עדותם .כמו כן ,בשל ההבנה
המוגבלת של ילדים ,כאשר הם נשאלים בדבר מסקנותיהם על סמך דברים שהם ראו או חוו ,הם עלולים להגיע למסקנות
לא נכונות .כמו כן ,יש לקחת בחשבון כי כאשר מתעורר חשד להתעללות מינית של הורה בילד ,בהקשר של מאבק גירושין,
יש לזכור כי ייתכן והילד הוכוון על ידי אחד ההורים ,ואחוז גבוה מאד של טענות בהקשר זה מתבררות כלא נכונות או בלתי
ניתנות להוכחה.
חשובים ככל שיהיו ,יש להתייחס למחקרים במידה רבה של זהירות .המחקרים ,רובם ככולם ,נעשו בתנאי מעבדה ,כאשר
התוכן שנבדק היה ניטרלי עבור הילדים .המצב בשטח ,כמובן שונה לחלוטין ,במיוחד כאשר מדובר בעדות ילד בחקירת
התעללות מינית ,וכשהאירוע הוא בעל משמעות רגשית רבה עבור הילד ,הן בשל האירוע עצמו והן כי הילד נדרש ,כביכול
בחלק מהמקרים ,להעיד נגד הורה .הבעייתיות קשה יותר כאשר ההורים נתונים בסכסוך ביניהם ,ולחקירת הילד עלולה
להיות תוצאות מרחיקות לכת עבור ההורים.
לסיכום ,ד"ר יגיל פותח צוהר צר לעולם המורכב של עדות ילדים ונוגע נגיעה יסודית בפן אחד אותו יש לבחון ביסודיות .מאמרו
צריך להסב את תשומת לבנו לקשיים של הפקת האמת מילדים ולצורך להתאים את שיטות החקירה ליכולות הקוגניטיביות
וההתפתחותיות של ילדים.
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פסיכולוגיה ומשפט

שבירת החיסיון ביחסי מטפל-מטופל בבריאות הנפש
יורם צ .צדיק

*

תקציר
סעיפים  50 ,49ו50-א לפקודת הראיות דנים בחיסיון של רופא ,פסיכולוג ועובד סוציאלי .החיסיון שהוקנה למטפלים
בבריאות הנפש הוא יחסי .ההחלטה אם לשמור על החיסיון ,או שגילוי האמת ועשית הצדק עדיפים על שמירת הסודיות,
נתונה בידי בית המשפט .האינטרס של גילוי האמת יגבר בדרך כלל כשמדובר בטענת חיסיון של תובע ,ונחלש במעט כאשר
הנתבע הוא שמעלה טענה זו .לרוב המטפלים יש התנגדות לזימונם להעיד בבית משפט או בבית-דין רבני ,בעיקר בגלל
הקונפליקט בין תפקידם כמטפלים ,לבין תפקידם כעדים ,ובשל בחשש שהעדות בבית המשפט תפריע לטיפול ,אם הוא עדיין
נמשך ,או תקשה על חזרה לטיפול בעתיד .קיים חשש להופיע בבית המשפט ולהיחשף לחקירה .הדרישה לחשיפת תוכנו
של תיק הטיפול מעלה חשש שגילוי נושאים רגישים שנרשמו בתיק ואינם רלבנטיים להתדיינות המשפטית ,יפגע בפרטיות
המטופל .במאמר מתוארים מקרים בהם בית משפט זימן מטפל לעדות או הורה על חשיפת התיק הטיפולי  -בתחומי משפט
שונים .על המטפלים לקחת בחשבון את האפשרות שבית המשפט יבטל את החיסיון .ניתן לומר שכל טיפול נערך בצילה של
המערכת המשפטית .זימון להעיד בבית משפט ודרישה לחשיפת התיק הטיפולי עדיין אינם נפוצים ,אך יש לצפות לעלייה
במספרם ,עם השיפור בניהול רשומה מלאה על ידי מטפלים .חשוב שמטפלים יכירו את המצב המשפטי בהקשר זה ,וכיצד
ניתן להתמודד עמו .מוצע כי הגופים המייצגים מטפלים בבריאות הנפש ייזמו שינויים בחקיקה שמטרתם חיזוק החיסיון של
מטפלים בבריאות הנפש.
*

יורם צדיק ,מ.א ,.הוא פסיכולוג קליני מדריך ,חטיבה פסיכיאטרית ,מרכז רפואי רמב"ם ,מנהל הפורום לאתיקה מקצועית באתר "פסיכולוגיה
עברית".

מילות מפתח :חיסיון ,בריאות הנפש ,טיפול נפשי ,זימון לעדות ,פקודת הראיות

מבוא
שמירת הסודיות היא אבן יסוד בקשר טיפולי ומהווה
חלק חשוב באמון המטופל במטפל .האמון שנוצר
אצל המטופל ,עקב ההבטחה של שמירת הסודיות,
הוא כה קריטי ,לדעת תיאורטיקנים מסויימים ,עד כי
פסיכותרפיה תהיה חסרת ערך בלעדיה .מספר חוקים
עוסקים בסודיות המקצועית ברפואה ובבריאות
הנפש ,החל בחוקים הכלליים (חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו ,חוק הגנת הפרטיות ,וחוק העונשין) ,חוקים
הספציפיים לתחום הרפואה (חוק זכויות החולה)
ולבריאות הנפש (חוק טיפול בחולי נפש) ,וכלה בחוקים
העוסקים במקצועות טיפוליים המוסדרים בחוק (חוק

הפסיכולוגים וחוק העובדים הסוציאליים).

סודיות רפואית פירושה איסור גילוי מידע רפואי על
מטופל .מושג קרוב לזה הוא החיסיון ,שהוא "הביטוי
המשפטי של הזכות לא לגלות מידע רפואי למי שמוסמך
על פי דין לקבלו בכל הנוגע ליחסי רופא-חולה" ,או
ליחסי מטפל-מטופל .הסעיפים העוסקים בחיסיון
באים להסדיר את המצב בו איש המקצוע ,שנדרש לשמור
על סודיות ,עומד מול דרישה למסור מסמכים או עדות
במסגרת הליך שיפוטי.
החיסיון ואפשרויות הסרתו נקבעו בפקודת הראיות
(נוסח חדש) התשל"א  .1971הסעיפים השונים עוסקים
בנושא החיסיון של רופא (סעיף  ,)49של פסיכולוג (סעיף
 ,)50ושל עובד סוציאלי (סעיף 50א) .הסעיף האחרון
הוכנס לספר החוקים כחלק מחוק העובדים הסוציאליים
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שבירת החיסיון ביחסי מטפל-מטופל בבריאות הנפש

התשנ"ו  .1996-ההוראות קובעות כי רופא/פסיכולוג/
עו"ס (בהתאמה)
"...אינו חייב למסור ראיה על דבר הנוגע לאדם
שנזקק לשרותו והדבר הגיע אליו תוך עבודתו"
כרופא/פסיכולוג/עו"ס" ,והוא מן הדברים שלפי
טבעם נמסרים" לרופא/פסיכולוג/עו"ס "בדרך
כלל מתוך אמון שישמרם בסוד ,אלא אם כן
ויתר הפונה על החסיון או שמצא בית המשפט
כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק
עדיף מן העניין שיש שלא לגלותה".

גישת הפסיקה בנושא הרלבנטיות היא ליברלית  -כל
מסמך שיש בו כדי לסייע לקו החקירה וכל מסמך הכולל
מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו הוא רלבנטי .גם
"מסע דיג" של מסמכים שברשות הצד השני אינו בהכרח
אסור , 7.וכבר נכתב בפסקי דין של בית המשפט העליון:
"אין חקר לתבונת סניגור מוכשר ואין לנחש כיצד היה

יכול לנצל את החומר הנמצא בפניו".
על התהליך כותב כבוד השופט עמית:

8

"כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לעיון
במסמך ספציפי ,על בית המשפט לבחון את
הבקשה על פי "תרשים זרימה" שתחילתו
בבדיקה ,אם המסמך שגילויו מתבקש הוא
רלבנטי לחזית המחלוקת .נמצא המסמך
רלבנטי ,יבחן בית המשפט אם יש בדין או
בפסיקה חסיון ,ואם כן ,יש לבחון אם מדובר
בחסיון מוחלט או חסיון יחסי .במקרה של
חסיון מוחלט בזה תם המסע .אם החסיון
יחסי ,או אם מדובר בערך מוגן כמו פרטיות ,על
בית המשפט לשקול את האינטרסים הנוגדים
ולהכריע אם להורות על הגילוי אם לאו" (עמ' .)6

החיסיון איננו של איש המקצוע .החולה או המטופל
הוא בעל החיסיון ,והוא זה הרשאי לוותר עליו .בהמשך
נאמר:
"ניטען חסיון לפי סעיף זה ,יהיה הדיון בדלתיים
סגורות .החליט בית המשפט לשמוע את העדות,
רשאי הוא לשמעה בדלתיים סגורות".
מכאן שהחיסיון של עדות רופא או פסיכולוג או עו"ס
הוא יחסי .ההחלטה אם לשמור על החיסיון ,או שגילוי
האמת ועשית הצדק עדיפים על שמירת הסודיות ,נתונה
בידי בית המשפט .חיסיון מלא ניתן רק לכומר ,על
הדברים שנאמרים לו בוידוי ,ולעורך-דין על מידע שנמסר
על ידי לקוחו .מקובל לכבד גם חיסיון של עיתונאי ביחס
לזהות מקורותיו ,אך גם בחיסיון זה חל כירסום בשנים
האחרונות.

כבוד השופט עמית משוה את הזכות לחיסיון של תובע
ושל נתבע:
"אני סבור כי יש להבחין בין טענת חסיון
המועלית על ידי תובע ,לטענת חסיון המועלית
על ידי נתבע .כאשר בעל הדין שנדרש לחשוף את
המסמך נשוא החסיון או נשוא הטענה לפגיעה
בפרטיות הוא התובע ,יש טעם חזק לטעון כי
אינו רשאי לאחוז בחבל משתי קצותיו :גם
להגיש תביעה וגם לסרב להמציא חומר העשוי
לשמש את יריבו בטענה לפגיעה בפרטיות או
בחסיון .ההנחה היא ,שבעצם הגשת התביעה,
יש משום ויתור מכללא על הגנת הפרטיות ועל
החסיון ,וכי התובע נכון להקריבם על מזבח
תביעתו" (עמ' .)11

כרמי  מביע דעתו כי:
"פקודת הראיות באה ללמדנו שהמחוקק מעדיף
בדרך כלל את האינטרס של חסיון הראיה
הרפואית על פני עקרון עשית הצדק אולם
המחוקק הותיר פתח נסיגה לבית המשפט.
"המבחן הנכון הוא זה :האם נסיבותיו המיוחדות
של המקרה הנדון מצביעות על צורך כזה של
עשית צדק עד שיש מקום לסטות מן הכלל של
חיסוי הראיה הרפואית( ".עמ' )1612
עם זאת ,שלילת האפשרות להציג ראיות רלבנטיות
לחשיפת האמת ,עלולה לפגוע בזכותו של בעל דין
למשפט הוגן.



חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו ,1996 -ס"ח  ,1574התשנ"ו,
עמ' .152
כרמי א ,.בריאות ומשפט ,כרך ב' ,הוצאת נבו.2003 ,
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בנושא זה כתבה כבוד השופטת דורנר בתיק שלא עסק

בתחום בריאות הנפש:
"ככלל ,תובע אינו יכול להישמע בטענה ,כי זכותו
לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הנתבע
ראיות ,שהן רלוואנטיות לבירור התובענה
ונדרשות לנתבע לביסוס הגנתו .קנה-המידה
שעל-פיו ייקבע הקף זכותו של התובע לפרטיות
הוא אפוא מידת הרלוואנטיות שבמסמכים
שגילויים נדרש לבירור המחלוקת .אף מובן הוא,
כי בידי התובע קיימת האפשרות להעדיף את
ההגנה על פרטיותו על-פני ההכרח לחשוף בפני
הנתבע ראיות רלוואנטיות ,וזאת על-ידי מחיקת
התביעה שהגיש כנגד הנתבע".
וממשיך כבוד השופט עמית:

8

"בתיקי נזיקין קיימת פרקטיקה ,לפיה התובע
חותם על כתב ויתור סודיות רפואית (וס"ר)
על מנת לאפשר לנתבע לגלות כל חומר רפואי
הרלוונטי לתביעה ,בין היתר ,כדי לאפשר לנתבע
להגיש חוות דעת שכנגד ...החתימה על כתב
ויתור סודיות רפואית מבוססת על ההנחה ,כי
ממילא בית המשפט יורה על הסרת החסיון ,על
מנת לאפשר לבעל הדין שכנגד להתגונן.
כאשר מדובר בתובע ,נקודת האיזון בין
האינטרסים הנוגדים של גילוי האמת מול
החסיון והפגיעה בפרטיות ,קרובה מאוד
לאינטרס של גילוי האמת ,וידו של אינטרס זה
תהא על פי רוב על העליונה .ברם ,אין פירוש
הדבר שהגשת תביעת נזיקין מבטלת מיניה
וביה את החסיון הרפואי .גם התובע יהא רשאי
במקרה מתאים ,להעלות את הטענה כי ראוי
שלא לחשוף חומר מסוים ,בשל חסיון או בשל
פגיעה קשה בפרטיותו".
"כאשר הנתבע הוא שמעלה את טענת החסיון
או הפגיעה בפרטיות ,נקודת האיזון משתנה,
ו"כוח המשיכה" של האינטרס של גילוי האמת
נחלש במעט .שלא כמו התובע ,הנתבע נגרר בעל
כורחו להליך המשפטי .הוא אינו מעוניין בהליך
המשפטי ,ואין להניח לגביו שהוא נכון לשלם גם
את מחיר החשיפה הכרוך בהליך"( .עמ' )12


רע"א  8551/00אפרופים שיכון ויזום ( )1991בע"מ נ' מדינת
ישראל ,פ"ד ,נה (.2000 , 102 ,)2
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הדיון עד כה עסק במשפט האזרחי ,שבו יש שני אזרחים,
תובע ונתבע .עולה השאלה מה קורה במשפט הפלילי,
שבו המדינה היא התובעת את האזרח.
לנאשם בהליך הפלילי עומדת הגנת אי הפללה עצמית.
אך מה בנוגע לתובעת ,המדינה ,ובמיוחד באשר לעדי
התביעה? המדינה נדרשת להציג בפני הנאשם את כל
הראיות שבידיה ,אך האם יש להחיל זאת גם על עדי
התביעה ,שגם הם (כנאשם) נגררים לעתים אל תוך ההליך
המשפטי ,אך יתכן שבית המשפט יחליט שיש להסיר את
החיסיון מהם ,בשל זכות הנאשם להליך משפטי הוגן.
דוגמא בעניין זה תובא בהמשך.
ומציין כבוד השופט עמית:

8

"...ספק אם בעולם הטיפול קיימת מודעות לכך,
שבית המשפט רשאי להחליט על הסרת החסיון
לצורך הליכים משפטיים ,אם בפלילי ואם
באזרחי ,ואף בתביעות "בנאליות" כמו תביעה
בנזקי גוף".
"נשווה נגד עינינו את המטופל ,או המטופלת,
המגלה אוזנו של המטפל על רגשותיו ,חולשותיו,
על יחסו לסובבים אותו ,על תחושותיו כלפי בת
זוגו ,על חיי המין שלהם ,על מערכות יחסים
שקיים מחוץ לקשר הנישואין ,וכיו"ב עניינים
אינטימיים הרגישים ביותר שסיפר למטפל .כל
אלה עשויים למצוא דרכם לתיק בית המשפט או
לעיני הצד שכנגד ,בשל תביעה שהוגשה על ידו או
כנגדו .הסרת החסיון כעניין שהשגרה במסגרת
הליכי בית משפט ,עשויה לפגוע קשות המהלך
הרגיל של הטיפול ,הן מתוך חשש של המטופל
שדברים שייאמרו ישמשו בעתיד נגדו או
שייחשפו ביום מן הימים לעינים זרות ,והן מתך
החשש של המטפל כי דברים שיירשמו על ידו,
עשויים ביום מן הימים לשמש גם כנגדו ,ושמא
גם לפגוע בפרטיותו שלו כמטפל" (עמ' .)10-11
ייתכן כי אדם שפנה לטיפול נפשי יצטרך להביא בחשבון
שאם בעתיד ירצה להגיש תביעה משפטית ,הוא עלול
להיות חשוף להסרת החיסיון בעניינים הקשורים לטיפול
שעבר .בדוגמאות שיובאו נראה כי יש ובתי המשפט
מחליטים על הסרת החיסיון הן של נאשמים והן של
עדי תביעה.
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שבירת החיסיון ביחסי מטפל-מטופל בבריאות הנפש

בבעלה .לאחר זמן ,מששופרו היחסים בין בני-
הזוג ,גילתה האשה גם באוזני בעלה דבר אותה
בגידה .בניגוד לציפיותיה ,זעמו של הבעל בער
בו להשחית ,והוא הגיש לבית הדין הרבני בחיפה
תביעה לגירושים.

שבירת החיסיון עלולה לקרות בשני מצבים :כאשר מטפל
נקרא להעיד בבית משפט או כאשר מטפל נדרש למסור
את התיק הטיפולי ,כולו או חלקו ,לגורם אחר ,שאינו
המטופל.
בין שני המצבים יש אמנם דמיון ,אך גם הבדלים.

פרקליטו של הבעל ,שלא היתה בידיו שום ראיה
חוץ מווידויה של האשה באוזני בעלה ,ביקש
מן הדיינים להזמין כעד את הפסיכולוג שטיפל
באשה .הפסיכולוג הופיע בבית הדין ,אך הודיע
לדיינים שהוא מסרב להעיד כיון שהאתיקה
המקצועית שלו מחייבת אותו לשמור את סודות
לקוחותיו .אולם הדיינים … הוציאו צו המחייבו
להעיד בעניין לקוחתו ולהשיב על כל שאלה.
הוא הוזהר שאם לא יעשה כן – ייאסר .בעקבות
אזהרה זו עלה הפסיכולוג על דוכן העדים
ובתשובה על שאלת בא כוחו של הבעל ,מסר
במפורש שלקוחתו גילתה לו שבגדה בבעלה".

בקרב רוב המטפלים יש התנגדות לזימון להעיד בבית
משפט או בבית-דין רבני ,בעיקר מחשש לקונפליקט
בין תפקידם כמטפלים ,לבין תפקידם כעדים .קיימת
אפשרות שהעדות בבית המשפט תפריע לטיפול ,אם
הוא עדיין נמשך ,או תקשה על חזרה לטיפול בעתיד ,אם
יתעורר הצורך לכך .יש גם חשש מעצם ההופעה בבית
המשפט ,זירה בלתי מוכרת ,ומהחשיפה לחקירה.
הדרישה לחשיפת תוכנו של התיק הטיפולי מעלה קושי
אחר – חשש שגילוי נושאים רבים שנרשמו בתיק ,ושאינם
רלבנטיים להתדיינות המשפטית ,כגון :היסטוריה
משפחתית ,היסטוריה של יחסים אישיים ואינטימיים,
התפתחות בילדות ועוד ,יפגע בפרטיות המטופל.
זימון להעיד בבית משפט
מתוך המצבים בהם עלול מטפל להיות מוזמן להעיד
בבית משפט נביא שתי דוגמאות ,האחת מתחום האישות
והשנייה מתחום הנזיקין האזרחיים.

ב .תחום הנזיקין

א .ענייני אישות
זימון מטפל לעדות יכול לבוא ביוזמת אחד מבני זוג
הנמצאים בהליכי גירושין ,כיון שהוא או בא כוחו ,מעריך
שיפיק תועלת מכך .במקרה שלהלן ביקש בעל ,שלא היה
בטיפול ,את עדות המטפל באשתו.
בכתבה בעיתון מעריב 10נכתב "דיינים-רבנים כפו על
פסיכולוג לחשוף את סודות לקוחתו" .בכותרת המשנה
נכתב "דייני בית הדין הרבני בחיפה אמרו לו :אם לא
תעיד – תאסר ,והוא גילה שהאשה סיפרה לו כי בגדה
פעם בבעלה" .בגוף הכתבה מתואר:
"בעל ואשתו … שנקלעו למשבר משפחתי.
במאמץ לשקם את המשפחה פנתה האשה
ליעוץ פסיכולוגי .בשיחותיה עם הפסיכולוג
היא התוודתה באוזניו על בגידה חד-פעמית
10

זוהר דוד" ,דיינים-רבנים כפו על פסיכולוג לחשוף את סודות
לקוחתו"" ,מעריב" .15.10.1986
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במקרה שתואר כאן לא מדובר במידע שנחשף בטיפול
זוגי ,אלא בטיפול אינדיבידואלי של האשה .המטפל
שראה חשיבות בשמירה על הסודיות ,התנגד למתן
העדות .סביר להניח שחשש שעדותו תזיק למטופלת שלו,
שחשפה מידע במסגרת אותה ראתה כבטוחה ומוגנת.
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זימון מטפל למתן עדות ייתכן כאשר מטופל ,בהווה
או בעבר ,נפגע בתאונת דרכים ואחד הצדדים ,הנפגע או
חברת הביטוח ,מבקש את זימון המטפל לעדות.
הפסיכולוג הקליני קיטרון 11תיאר כיצד זומן להעיד
בבית המשפט בתביעת נזיקין בתאונת דרכים ,בעניינו
של הנפגע-התובע שהיה בעבר בטיפולו .הזימון לעדות
בא מצד ההגנה – חברת הביטוח – ובניגוד לרצון
המטופל-לשעבר והוריו .הפסיכולוג מסר כי עוד במהלך
הטיפול ,דובר מפורשות על כי לטובת הטיפול ,בכל בירור
משפטי ,אם וכאשר יתעורר צורך בכך ,יהיו מעורבים,
מומחים בלתי תלויים ולא המטפל עצמו .הסכם זה לא
התקבל על ידי בית המשפט .עם קבלת הזימון להעיד,
פנה הפסיכולוג ליועצת המשפטית של הסתדרות
הפסיכולוגים אשר הסבירה לו כי במצב החוקי הקיים ,צו
11

קיטרון דוד ,סודיות ,חסיון ויחס בתי-המשפט  -האמנם
מסתמן מהפך?" ,שיחות" ,כרך י"א ,יוני .228-229 ,1997
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בית המשפט מחייב ,ועליו להגיע לדיון ולהעיד ,בתקווה
כי יחשוף פחות ככל האפשר מן הטיפול .הפסיכולוג
גם פנה בכתב לבית המשפט וביקש לפטור אותו ממתן
העדות ,עקב הפגיעה בסודיות ובאמון עליו מושתת קשר
המטפל-מטופל .גם בקשתו זו נדחתה ,ונמסר לו כי "על
העד להופיע לעדות בבית המשפט כפי שנקבע ,אז יוכל
לחזור ולבקש חסיון" .בסופו של דבר ,המטפל לא נקרא
להעיד ,אך נראה לו "כי מידה רבה של אקראיות תרמה
לכך".
הדרישה לקבל את התיק הרפואי
במקביל לזימון להעיד רשאים באי כוח כל צד לבקש
מבית המשפט לקבל את כל התיק הרפואי ,או בלשון חוק
זכויות החולה – 121996-הרשומה – ובה כל הרישומים
שעשה המטפל .סעיף 7א' בחוק קובע "מטפל יתעד
את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית" .וסעיף
7ב' אומר" :המטפל ,ובמוסד רפואי – מנהל המוסד,
אחראים לניהול השוטף והעדכני של הרשומה הרפואית
ולשמירתה בהתאם לכל דין" .פוליסות הביטוח המקצועי,
גם הן דורשות תיעוד נאמן ומלא 13.משפטנים מדגישים
ש"רישום רפואי מלא ומדויק הוא היסוד המוסד של
הגנה על צוות רפואי בעילות של רשלנות רפואית ,תקיפה
והפרת חוזה" 14.בד בבד עם שיפור רמת הכתיבה והעדכון
השוטף של תיקי הטיפול 17,16,15,מתרבים ניסיונות של
גורמים שונים לדרוש מבית המשפט גילוי של תוכן התיק
הרפואי .חברות לאיסוף מסמכים פועלות בשירות חברות
הביטוח לקבלת צילום תיקי נפגעי תאונות דרכים.
א .בתחום האזרחי
בשנת  2005נדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בפני
כבוד השופט יצחק עמית ,בקשה למסירת תוכנו של תיק
8
טיפולי.
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13
14
15
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17

חוק זכויות החולה" התשנ"ו ,1996-ס"ח  ,1591כ"ג באייר
התשנ"ו.12.5.1996 ,
Professional Liability Insurance Policy for Individual
Professionals. Harel Insurance Company LTD, 2003.

חלמיש ט ,.רישום ורשומות רפואיות – האספקט הרפואי
והמשפטי" .כתב עת לניהול סיכונים ברפואה" ,יוני .1994
אכמון י .ווייל ג ,.הרשומה הרפואית :מידע קליני ,שמצירתו
ומסירתו .פרק מס'  11בספר :שפלר ג ,.אכמון י ,.ווייל ג.
(עורכים)" .,סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול
הנפשי" ,הוצאת מאגנס .2003
רייכר-עתיר ר ,.הרשומה הפסיכולוגית – כללים ,תכליות
והנחיות" .פסיכו-אקטואליה" ,אוקטובר .47-40 ,2006
צדיק י .צ ,.עשר שנים לחוק זכויות החולה – מזווית ראיה של
בריאות הנפש" .רפואה ומשפט" ,גליון מס'  ,36יוני 104- ,2007
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התובע א' הועסק כשומר בחברת שמירה כמאבטח
בחניון יחד עם הנתבע מ' .במהלך עבודתם נוצרו חיכוכים
בין התובע לנתבע .לאחר שא' פוטר מעבודתו ,הוא
ניסה ליצור קשר עם מ' ובאחד הלילות טיפס מעל גדר
החניון ,כשבידיו צבת .המאבטח מ' ירה בא' ,שנפגע
בחלקים שונים מגופו .עד סמוך לאירוע היה מ' בטיפול
נפשי במרכז ייעוץ במשך שנה .מ' הועמד לדין והורשע
בעבירה של גרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות.
למרות חומרת העבירה ,בשל נסיבותיו המיוחדות של מ',
החליט בית המשפט שלא לשלוח אותו למאסר בפועל,
והטיל עליו ששה חודשי עבודות שירות ,ומבחן לתקופה
של שנה ,במהלכה "יקבל טיפול הולם בהפרעת חרדה".
כמו כן הוטל עליו תשלום פיצוי כספי לנפגע.
א' הגיש תביעה אזרחית נגד מעסיקיו של המאבטח מ',
נגד משרד הפנים ומשרד הבריאות על שלא מנעו מתן
נשק למ' ,ונגד מפעילת מרכז הייעוץ ,על כי המרכז לא
דיווח לרשויות המוסמכות על אודות מצבו הנפשי של מ'.
א' ,התובע במשפט האזרחי ,פנה למרכז הייעוץ בדרישה
לקבל את תיקו האישי של מ' ,בטענה כי מתוך החומר ניתן
ללמוד על מצבו הנפשי של מ' סמוך לאירוע ,מידע שעשוי
להשליך על אחריות הנתבעים .השופט אכן הורה להעביר
לעיונו של א' את החומר הנוגע לטיפול הפסיכולוגי שניתן
למ' ,במעטפה סגורה עליה יירשם "לעיון בית המשפט
בלבד  -חסוי" .השופט גם ביקש ממרכז הייעוץ לברר
מה עמדת המרכז ומה עמדת המטופל ביחס לחשיפת
התיק הטיפולי .המרכז מסר שלא הצליח ליצור קשר עם
המטופל ,ואף נמנע מלהביע את עמדתו בסוגיה .החומר
שהובא לעיונו של השופט כלל ראיון קבלה (אינטייק),
סיכום ראיון מפורט כולל התרשמות המראיין ,תרשומת
הפגישות הטיפוליות במהלך השנה וסיכום טיפול שנכתב
כשבועיים לפני האירוע  ,נשוא התביעה.
למרות דברי השופט שכאשר הפניה היא להסרת חיסיון
של נתבע יש חשיבות רבה יותר לשמירת החיסיון,
מצא השופט כי במקרה זה "החסיון והערך המוגן של
הפרטיות ניגפים בנקל מול האינטרס של גילוי האמת",
כיוון שהראיה שחשיפתה מתבקשת חיונית לתביעתו של
התובע מ' נגד הנתבעים הנוספים ,ואילו הפגיעה במ' עקב
חשיפת החומר אינה קשה במיוחד ,מה גם שמצבו הנפשי
של מ' והרקע שלו כבר נחשפו במידת מה במסגרת גזר
הדין כאשר ההליך הפלילי התנהל בדלתיים פתוחות.
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שבירת החיסיון ביחסי מטפל-מטופל בבריאות הנפש

החלטת השופט הושפעה גם מההתרשמות שמ' עצמו
לא נלחם על זכויותיו ולא גלה עניין בהליך ,וכיוון שכך
לא ראה בית המשפט מקום לצאת מגדרו להגן על זכותו
לפרטיות.
השופט נעתר לבקשה ואפשר לבא כוח התובע ולבאי כוח
הנתבעים לצלם את החומר שהועבר על ידי מרכז הייעוץ.
כדי לצמצם את מידת הפגיעה בנתבע החליט השופט
שהחומר ייחשף בפני באי כוח הצדדים בלבד ,ובא כוח
התובע יימנע מלחשוף את החומר בפני התובע עצמו,
למעט התרשומות הנוגעות לתובע (עמ' .)12-13
ב .בתחום הפלילי
בשנת  1997נערך בבית המשפט המחוזי בירושלים דיון
שעסק בנושא החיסיון עקב בקשת עורך דינו של נאשם
לחשוף תיק רפואי-טיפולי 18.בעיתון "ידיעות אחרונות"
פורסמה כתבה על פסק הדין 19,שכותרתה "בית משפט
ביטל חסיון מטופל-פסיכולוג של ילד ,שהיה קורבן
עבירות מין":
"הפרשה החלה עם הגשת כתב אישום נגד גבר בן
 ,27שהואשם כי משך שנים התעלל מינית בילד
שבו טיפלה אימו .במהלך המשפט טען הסנגור
כי הפסיכולוג שטיפל בקורבן שתל אצל הנער
את המחשבה שהנאשם הרע לו ודרש להסיר את
החסיון מרישומים שערך הפסיכולוג .התביעה
התנגדה בתוקף ,ובמהלך הדיונים בסוגיה,
הוזמנו לבית המשפט פסיכולוגים שהתריעו
כי חשיפת החומר תפגע אנושות במוסד יחסי
מטופל-פסיכולוג ,ובמתלונן שיעמוד בפני חקירה
על הפרטים האינטימיים ביותר שלו ,מה שיהרוס
את תהליך שיקומו .השופטים (מבית המשפט
המחוזי בירושלים) יעקב צמח ,מרים נאור ומוסיה
ארד ,שעיינו בחומר החסוי ,קבעו בסופו של דבר,
כי למרות שהם מכירים בחשיבות החסיון ,הם
הגיעו למסקנה שחומר זה חיוני להגנת הנאשם
ואין מנוס מחשיפת תיקי הפסיכולוג לפני
הסנגור .השופטים כתבו "אנו מכירים בחשיבות
שיש ,מבחינת המתלונן המטופל ומבחינת
18

19

ת"פ  ,326/97מדינת ישראל נ' פלוני ,בית המשפט המחוזי
בירושלים (כבוד השופטים יעקב צמח ,מרים נאור ,מוסיה
ארד) ,לא פורסם.
גולדברג מיכל" ,בית משפט ביטל חסיון מטופל-פסיכולוג של
ילד ,שהיה קורבן עבירות מין'" .ידיעות אחרונות" .1997
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מהלכי הטיפול ,בחסיון החומר ,ובאי-חשיפתו,
ולו חשיפה מוגבלת בדלתיים סגורות .הסרת
החסיון פוגעת גם ביחסי מטפל-פסיכולוג בכלל
וביחסי המתלונן והפסיכולוג במקרה הקונקרטי
בפרט .עם זאת ,הגענו לכלל מסקנה כי בנסיבות
שלפנינו חומר זה הוא בעל חשיבות להגנת
הנאשם ,ולפיכך אין מנוס מחשיפתו לשם הגנה
על זכויות הנאשם" .כלומר – בהשוואת חשיבות
עקרון "הגנת נאשם" מול עקרון "חסיון מידע
מטיפול נפשי" ,פסקו השופטים כי עקרון "הגנת
הנאשם" עדיף.
בפרשנות משפטית שנכתבה בצד הכתבה בעיתון אמרה
עו"ד ענת שקולניקוב מהאגודה לזכויות האזרח:
"בית המשפט המחוזי אימץ את קביעת בית
המשפט העליון לענין החסיון הביטחוני
והחסיון לטובת הציבור ,שלפיו אינטרס של
עשיית הצדק עם הנאשם חשוב באופן עקרוני
יותר מהאינטרסים האחרים ,ויישם אותו באופן
זהה על החסיון הפסיכולוגי .בית המשפט קבע,
כי כאשר הראיה מהותית להגנת הנאשם  -יש
לגלותה".
לבקשת התביעה עוכבה חשיפת החומר עד שיוחלט
בפרקליטות כיצד לנהוג .בסופו של דבר ,ולאחר
התלבטות קשה ,החליטה הפרקליטות להעדיף את טובת
הנער .כדי למנוע ממנו נזק נוסף ,וכדי לא לפגוע בתהליך
שיקומו ,חזרה בה התביעה מכתב האישום  -והנאשם
זוכה .בכך קבעה פרקליטות המדינה שבעיניה עקרון
"חיסיון המידע מהטיפול הנפשי" ועקרון "מניעת נזק
נוסף מקרבן עבירה" עדיפים על הרשעת הנאשם.
דרישה מצד מעסיק
נושא משיק ,הקשור לחשיפת תיק רפואי ,הוא דרישת
מעסיק ממועמדים לקבלה לעבודה ,לוותר בצורה גורפת
על סודיות רפואית ,להסכמה לקבלת רשומות רפואיות
מלאות ,כולל ממסגרות בריאות הנפש .במקרה כזה
המועמד לעבודה ניצב בפני דילמה  -לוותר על מקום
העבודה ולשמור על פרטיותו ,או לחתום על הסכמה
לוויתור על הסודיות .אכמון ווייל 15מזהירים מפני
השימוש לרעה בחוק זכויות החולה ,המדבר על העברת
הרשומה במלואה ,כשהם מעוררים את השאלה מה
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המשפט או על ידי בית הדין לנמק את בקשתו,
יבקש למסור את נימוקיו בלשכת השופט ,ללא
נוכחות כל אדם אחר.

ההצדקה שמנהלים או בודקים בטחוניים מתנים קבלת
אדם לעבודה ,או את המשך העסקתו ,בקבלת הרשומה
במלואה .במצב כזה קשה לדבר על הסכמת האדם לוותר
על הסודיות ,כיון שהוויתור על הסודיות נכפה עליו ,ואין
זו בחירה חופשית.

(ב) טען הפסיכולוג "ראיה חסויה" ובית
המשפט ציווה עליו להעיד למרות טענתו ,יבקש
הפסיכולוג דחיית הדיון ויתייעץ עם עו"ד פרטי
או עם היועץ המשפטי של משרד הבריאות.

התמודדות מטפלים עם זימון להעיד או עם דרישה
לחשיפת התיק הטיפולי

(ג) החליט בית המשפט שעל הפסיכולוג להעיד,
ידרוש הפסיכולוג מבית המשפט שהדיון יהיה
בדלתיים סגורות ,וכן שעדותו תישמר במקום
שמור ולא בתיק שיש לקהל גישה אליו.

בדוגמאות שהובאו ניתן לראות נטייה של בתי המשפט
לבטל את החיסיון.
נראה אם כן ,שיש מצבים שהטיפול ,בין אם הוא
אינדיבידואלי ,זוגי או משפחתי ,נערך בצילה של המערכת
המשפטית .במקרים של טיפול זוגי בזוג המצוי בסכסוך,
או בטיפול בנפגעי תאונת דרכים ,על המטפל להביא
בחשבון את האפשרות כי הוא יזומן להעיד בבית משפט,
גם בניגוד להסכם מפורש שנערך עם המטופל בתחילת
הטיפול .כשם שמטפל צריך להביא בחשבון שמטופל
יכול לדרוש את צילום תיקו ,כך עליו להיות מודע למצב
המשפטי בו בית משפט ,או בית דין רבני ,יכול בשלב
כלשהו להחליט שהאינטרס שבעשיית צדק ובירור
האמת גובר על האינטרס שבשמירת הסודיות .במציאות
של חיינו ,עם ריבוי תאונות דרכים ,וריבוי מקרי גירושין,
על המטפלים לקחת בחשבון את האפשרות שיזומנו
להעיד בבית משפט ,ושבית המשפט יבטל את החיסיון.
השאלות העולות הן :האם ניתן לסרב ,מה הן הדרכים
להתמודד עם זימון כזה ומה על המטפל לעשות במצב
כזה.
בפברואר  1987פורסם מנשר של דובר משרד הבריאות
20
ב"דף לחבר" של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל:

(ד) בכל מקרה אחר חייב הפסיכולוג לקבל ויתור
על סודיות לפני מתן העדות".
המטפל רשאי לבקש כי החומר ייחשף בפני באי כוח
הצדדים בלבד ,ובא כוח התובע יימנע מלחשוף את החומר
בפני התובע עצמו ,למעט התרשמות הנוגעת לתובע,
8
בדרך בה נקט השופט עמית במקרה שתואר לעיל.
מנשר משרד הבריאות מתאר את השלבים השונים
בפעילות מול זימון לעדות .נושא חשוב אחד לא הוזכר
בו ,והוא הניסיון לשכנע את עורך-הדין לוותר על הזימון
לעדות או על הבקשה לחשיפת התיק הטיפולי .יש
מטפלים שהצליחו להמנע מן הצורך לבוא ולהעיד ,בכך
ששכנעו את עורך הדין שזימן אותם להעיד ,כי העדות
מיותרת ,כיוון שהמידע שניתן להפיק ממנה כבר הושג
בדרכים אחרות ,וכי לא תתרום דבר ,ואף עלולה לפגוע
בקשר הטיפולי.
אלמגור 21מתייחס לזימון של מטפל זוגי על ידי אחד
הצדדים להעיד ולחשוף פרטים הנוגעים גם לצד השני:

משרד הבריאות ומועצת הפסיכולוגים מביאים
לידיעת ציבור הפסיכולוגים בישראל את
ההודעה כדלקמן:

"סרוב להיענות להזמנת בית המשפט למתן
עדות בהיעדר ויתור על חיסיון של כל הצדדים,
מעמיד את איש המקצוע בדילמה אתית קשה.
איש המקצוע צריך להחליט האם להיענות
לבקשת בית המשפט ולפגוע בזכותו של הצד
השני לחיסיון ,או לשמור על זכותו של הצד
השני לחיסיון ולהסתכן באי-ציות להוראות בית
המשפט .גם כאן ההמלצה היא לכבד את סמכותו
של בית המשפט ,אך לא למסור מידע שמעבר

על מנת למנוע אי בהירות בענין גילוי מידע על
מטופלים בפני ערכאות שיפוטיות (בתי משפט
ובתי דין).
(א) היה פסיכולוג סבור כי מידע עלול להזיק
למטופל או לקרוב משפחתו של המטופל יטען
שהראיה חסויה .נדרש הפסיכולוג על ידי בית
20

מנשר של דובר משרד הבריאות" .דף לחבר" ,הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל ,פברואר .1987
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אלמגור מ ,.חיסיון בטיפול פסיכולוגי :סוגיות משפטיות.
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בפני הגורם המתאים בבית החולים את הצו
החתום על ידי שופט".

למינימאלי הנדרש כדי לענות על דרישות בית
המשפט( "...עמ' .)120
ובהמשך הוא כותב:
"על הפסיכולוג לענות בצורה ישירה ,ממוקדת
ומצומצמת ככל האפשר בכדי להמעיט את הנזק
אשר עלול להיגרם כתוצאה מהפרת זכותו של
המטופל לחיסיון" (עמ' .)121
מצב אחר של פניה למטפל למסור מידע ולהסיר את
החיסיון הוא כאשר המשטרה פונה אל המטפל ומבקשת
מידע על מטופל .לאחרונה גובש במשטרת ישראל ,בתיאום
עם הלשכה המשפטית של משרד הבריאות" ,נוהל מסירת
מידע רפואי למשטרה" 22,מאחר ש"לעתים נדרשת
משטרת ישראל ,במסגרת חקירות הנערכות על ידה ,לקבל
ממטפל או ממוסד רפואי מידע הנוגע למטופל ,שהגיע
אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם"
(ניסוח הלקוח מסעיפי החיסיון בפקודת הראיות) ,ובסעיף
2ג' נאמר" :עקרון הסודיות הרפואית מוסדר גם בסעיף
 49לפקודת הראיות".
מה ,אם כן ,הצעדים שעל המשטרה לנקוט כדי להסיר את
החיסיון ולקבל מידע חסוי מהמטפל?
בהנחיות של הנוהל נאמר (ההדגשות במקור):
"התעורר הצורך בקבלת מידע רפואי או רשומות
רפואיות על אדם ,יש להציג בפני הגורם בבית
החולים (או בפני המטפל  -כאשר לא מדובר
בבית חולים) אחת משלושה אלה:

פעילות ארגונים מקצועיים נגד שבירת החיסיון
במאמר משנת  231992בשם "החדר הפרוץ – על כרסום
הסודיות המקצועית על ידי חקיקה" ,סקרתי את
החוקים בהם יש חובת דיווח .עורך המדור ,פרופ' עמי לוי,
תאר בתגובתו למאמר שפרסמתי בשעתו מקרים נוספים,
בהם אין חובה ליזום דיווח ,אך מוטלת על המטפל חובה
להשיב לשאלות המופנות אליו על ידי גופים רשמיים
שונים .בית המשפט נמצא במקום הראשון ברשימה.
במאמר 23כתבתי:
"אם האירגונים המייצגים מטפלים לא יתערבו
כדי שהחוקים הדורשים דיווח יצומצמו
בהיקפם ,ולא יעמדו על המשמר נגד חוקים
נוספים כאלה ,המגמה של החקיקה ,שפוגעת
בסודיות המקצועית תימשך ,וחדר הטיפול יהיה
פרוץ יותר ויותר".
אכמון 24אף היא עומדת על הבעייתיות שבחובות הדיווח
שנקבעו בחקיקה .לדבריה נוצר מצב מורכב מאוד עבור
אנשי המקצוע ,הנדרשים לעתים לפעול בניגוד להבנתם
המקצועית ובניגוד למחויבות האתית למטופלים" (עמ'
 .)157אכמון מסכמת:
"נראה לנו שלנוכח הכירסום בסודיות הרפואית
אנשי המקצוע הטיפוליים צריכים לבחון את
דרכם ואת עמדתם ולנסות להשפיע על החקיקה
כך שיישארו בידיהם יותר שיקול דעת ופחות
חובות דיווח כדי להגן יותר על המקצוע לטובת
הנזקקים לו" (עמ' .)156

 )1כתב ויתור על סודיות רפואית לטובת
המשטרה ,חתום על ידי המטופל.
 )2צו להמצאת מסמכים חתום על ידי שופט.
 )3בקשה מנומקת לחובה על פי דין  -בציון
המקור החוקי.

קיטרון  ,במכתבו ב"שיחות" ,שצוטט לעיל ,כתב:
11

"חושבני כי הגופים המקצועיים  ...צריכים
למחות ולפעול בכל כוחם לשינוי המצב הקיים",
כשהוא מתייחס ל"מצב החוקי שבו צו של בית
משפט יכול לחייב כל מטפל למסור תיק ,או
להופיע לעדות ,גם ללא ויתור על סודיות ונגד
רצון המטופל".

התעורר הצורך בקבלת צו להמצאת מסמכים,
יש לפרט בבקשה לצו אלו מוסדות רפואיים
נדרשים למסור מידע למשטרה ,סוג המסמכים
המבוקשים (במידה וידוע למגיש הבקשה),
ביחס לאיזה מטופל ולאיזה צורך יש להמציא
23
22

משרד הבריאות ,מינהל רפואה ,נוהל "מסירת מידע רפואי
למשטרה .חוזר מס' .2/2006
_http://www.health.gov.il/download/forms/a2818_mr02
06.pdf
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בשלב זה ,זימון להעיד בבית משפט ודרישה לחשיפת
התיק הטיפולי עדיין אינם נפוצים ,אך ניתן לצפות
שמספרם יעלה עם השיפור בניהול רשומה מלאה על
ידי מטפלים .חשוב שמטפל יהיה מודע למצב החוקי,
ולאפשרויות העומדות בפניו כדי להתמודד עם מצב
שכזה.

נראה לי שאנחנו עדיין בשלב של הכרת הבעיה וחומרתה
וההיערכות לקראתה .על הגופים המייצגים את המטפלים
בבריאות הנפש ליזום שינויים בחקיקה שיביאו לחיזוק
החיסיון של מטפלים בבריאות הנפש.

יש חשיבות שמטפלים יכירו בכך שלעתים קרובות
החיסיון מוּ ָסר ,בין אם בהחלטת בית משפט או חוקר
משטרה ,ובין אם בשל לחץ המעסיק או חברת ביטוח.
הערות למאמר :ד"ר שמואל וולפמן
המאמר שבכותרת הוא מאמר מלומד ומעניין ביותר שמאיר פעם נוספת סוגיה שנדונה בספרות פעמים רבות ,הן בישראל והן
בספרות הבינלאומית .החיסיון ביחסי מטפל מטופל בבריאות הנפש ,הינו אחד מהנושאים המרכזיים בסוגיות של אתיקה
בבריאות הנפש .הדיון עצמו במאמר אינו מחדש דברים שלא פורסמו בספרות ,אולם חשיבות המאמר ,לאור חריפות הבעיה,
רבה ביותר וייחודו בהבאת דוגמאות מחיי יומיום ,בהם נתקל כל העוסק בתחום המשפט הרפואי.
עניינו של המאמר בהתערבות ,או ליתר דיוק בסמכות הניתנת למערכת המשפט לכפות על מטפל נפשי ,פסיכיאטר ,פסיכולוג,
עובד סוציאלי וכיו"ב ,להפר את אחד מערכי היסוד של הטיפול הנפשי – התחייבות המטפל לשמור ואף להגן על חיסיון
המידע הנמסר לו מפי המטופל.
כאמור לעיל ,אין המאמר מסתפק בניתוח תיאורטי של הסוגיה אלא מביא דוגמאות פרקטיות מעולם המשפט ומחיי היומיום
שמדגימים וממחישים את חריפותה של בעיית הפרת החיסיון.
כך למשל מביא המאמר אסמכתאות מפסק דין שעסק בתביעה אזרחית לפיצויים כנגד מעביד שלא מנע מעובד שלו שימוש
בנשק ,אף שלאותו עובד הייתה היסטוריה של טיפולים נפשיים .באותו עניין נתבקש כב' השופט עמית מחיפה להכריע בשאלה
האם רצוי וראוי לכפות על מרכז לייעוץ נפשי ,בו טופל היורה הנתבע ,למסור את תיקו הרפואי של היורה לב"כ התובע .בית
המשפט אכן קבע כי התיק הרפואי יועבר לב"כ התובע אולם התנה והגביל את מסירת המידע באופן שלמטופל עצמו יגרם
נזק מינימאלי בלבד.
לנגד עיני בית המשפט עמדו שני שיקולים מתנגשים :מחד ,שיקול שמירת החיסיון מכתיב שלא להעביר תיק של טיפול נפשי
לצד שאינו קשור לטיפול ומאידך ,שיקול הצדק מנחה בעד גילוי המידע ,שכן זכותו של התובע להוכיח את טיעוניו כי היה
אסור ליתן נשק ביד הנתבע לאור עברו הרפואי/נפשי של הנתבע.
המאמר מתייחס בנפרד לעדות שנדרש מטפל נפשי להעיד בבית המשפט על מצבו של המטופל שלו ולסוגיית מסירת הרשומות
הרפואיות לצד שלישי.
דוגמה מעניינת לעדות שנדרש פסיכולוג להעיד היא כפייה שכפה בית הדין הרבני על פסיכולוג להעיד על פרטים אינטימיים
שמסרה לו מטופלת שבעלה ניהל עימה הליכים בבית הדין .לטעמנו ,התוצאה מקוממת במיוחד מאחר ובית הדין לא
השתמש ִבכלל ידוע של המשפט העברי שאין אדם משים עצמו רשע ואין מקבלים הפללה עצמית ,ומאידך השתמש בשלוחו
של האדם – הפסיכולוג – "להפללת" אותה אישה במעשה אסור מהבחינה ההלכתית.
גם הדוגמה שהביא המחבר מתחום הנזיקין היא דוגמה מעניינת ושכיחה ביותר במשפטי נזיקין.
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ברוב משפטי נזקי הגוף לרבות תאונות דרכים ,התובע חותם על טופס ויתור סודיות – וס"ר – הכולל את כל תיקו הרפואי – גם
הפסיכיאטרי .יש לדבר גם הצדקה שכן אם מטופל טוען לנזק נפשי כתוצאה ממעשה נזיקי – גם מידת הצדק דורשת לוודא
שלא יתבע בשל מחלות ונכויות גוף ונפש מהם סבל טרם המעשה הנזיקי ,או ללא כל קשר למעשה הנזיקי .כך לדוגמה תבדוק
ההגנה טענת נזק של תובע שנזקו מתבטא במחלה גנטית שפרצה כתוצאה ,לטענת התובע ,מהמעשה הנזיקי .מידת ההיגיון
והצדק מחייבת כי לנתבע תישמר הזכות לבדוק מיפויים גנטיים של התובע ושמא אף של בני משפחתו שבקרבת דם אליו,
הואיל ואין להטיל אחריות על המזיק בשל נזק שאין הוא אחראי לו.
גם הדוגמאות בהם נכפה על מטפל להגיש את התיק הרפואי לצד שכנגד המטופל ,הינן דוגמאות שכיחות מחיי היומיום.
בדוגמה מהמשפט הפלילי מציג המחבר דילמה נוקבת בשאלה של אתיקה משפטית המתקיימת בהרבה מקרים של תביעות
פליליות בעילה של אונס ,מעשים מגונים ובפגיעות אחרות בצנעת הפרט .הבעייתיות אינה רק במישור התיאורטי של מה
צודק יותר אלא במישור הקונקרטי של מה עדיף על מה – שלילת חירותו הפיזית של האחד לעומת שלילת שלומו הנפשי
של אחר .מטבע הדברים יחסים אינטימיים – המגיעים לכלל דיון ואף תביעה בערכאות משפטיות ,אינם דברים הנעשים
בפרהסיה והעדים היחידים למעשים אלו הם המשתתפים בהם .האשמת והרשעת אדם בביצוע מעשים בתחום האינטימי,
עלולה לגזול ממנו שנות חירות רבות .אם אכן עבר הנאשם עבירות חמורות אלו בתחום המוסר ונשפט למאסר ארוך ,תראה
בכך החברה שלילת חירות לתכלית ראויה.
אולם אם הנאשם הוא חף מפשע או שנסיבות האירוע אינן תומכות בהטלת עונש מאסר והוא יורשע ללא שיהיו בידיו נתונים
על התובע/ת שעשויים להזים את טענות התביעה בחקירה הנגדית ,יתכן מצב בו הוא ָיר ֶצה עונש מאסר במשך שנים רבות על
לא עוול בכפו – דבר שאין הדעת סובלת.
גם הדילמה של אתיקה משפטית בתחום דיני העבודה ,בה דן המחבר ,היא מסוג המקרים שאינם נדירים כלל ועיקר .מחד,
מדובר לכאורה על התערבות מעביד בפרטיות המוצנעת ביותר של העובד אולם מאידך ,הדעת אינה סובלת שמעסיק עובדים
בעבודות ביטחוניות יהיה מנוע לבדוק תיק רפואי של המועמד לעבודה  -ודווקא בתחום הפסיכיאטרי .קבלה לעבודה של מי
שבעברו אלימות ומסוכנות הנובעות מתכנים פסיכוטיים והפקדת כלי נשק בידיו  -תעלה כדי התרשלות חמורה של מעביד
ותהיה כפופה הן לתביעה פלילית והן לתביעה אזרחית בנזיקין ,אם וככל שאותו עובד יפגע במישהו מתוך התקף פסיכוטי.
ביקורת מסוימת שניתן לבקר את המאמר היא במשתמע מהפרק האחרון בו ניתן להבחין בהסתייגות מרומזת מניהול רשומה
מלאה של הטיפול הנפשי ,כאמצעי מניעה מראש של מצבים בהם המטפל יידרש לחשוף רשומה זו .הדבר דומה להפסקת
הישיבות הקליניות פתולוגיות  CPCשהיו נהוגות בבתי חולים רבים ונועדו להפקת לקחים מפערים בין אבחנות של חולים
שאושפזו בבתי חולים לבין האבחנה הסופית – כפי שהתבררה בניתוח הפתולוגי ,שבמקרים רבים היה כבר מאוחר מדי ,שכן
הטיפול השגוי לא פתר את הבעיה והחולה נפטר טרם שאובחנה אצלו המחלה האמיתית ממנה סבל.
גם כאן הפסקת הישיבות נעשתה מטעמים של חשש מפני הצורך להציג את הטעויות של הצוותים הרפואיים בפורומים לבר
רפואיים ,כגון :בתי משפט ,ועדות בדיקה וכיו"ב.
כשם שמניעת הדיון פוגעת באיכות הטיפול הרפואי שכן תוצאתה היא אי הפקת לקחים שהיו עשויים לסייע בטיפולים
עתידיים ,כך יתכן שהימנעות מניהול רשומה רפואית מפורטת בטיפול הנפשי יפגע בטיפול עתידי במטופל ,שכן למטפל יהיו
נתונים חלקיים בלבד על טיפולי עבר והוא ייאלץ להסתמך על זכרונו ,על כל המגבלות שבכך.
ביקורת נוספת שיש לנו היא בעניין מסקנת המחבר כי גם אם זימון להעיד בבית משפט ודרישה לחשיפת התיק הטיפולי עדיין
אינם נפוצים ,יש לצפות לעלייה במספרם ,עם השיפור בניהול רשומה מלאה על ידי מטפלים (בסיפא של התקציר).
לעניות דעתנו ,גם בתי המשפט מודעים להתנגשות הזכויות ,בהן זכויות של חוקי יסוד ,של פגיעה אפשרית שלא כדין בחירותו
או בקניינו של אדם לעומת הפגיעה בפרטיותו ובזכותו לטיפול ללא הפרעות ,של מטופל בכל התחומים ,לרבות תחום בריאות
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הנפש .הרינו סבורים כי גם שינויים בחקיקה ,עליהם ממליץ המחבר ,עדיין ישאירו לבתי המשפט פתח רחב ליישום פרטני של
כפיית עדות על מטפל נפשי על פי הנסיבות הייחודיות לכל מקרה ומקרה.
יש להניח שעוד רבות ידובר בנושא כאוב זה של חשיפת מידע כל כך אישי של מטופל בתחום הנפשי .במאמר זה השכיל
המחבר ,בכישרון רב ,לתאר את הדילמות והאיזונים הראויים .נקווה שגם בתי המשפט ישכילו לגלות את הרגישות הראויה
וההתחשבות בהשלכות הטיפוליות ,כאשר ינסו לאזן בין זכויותיו של המטופל ,חובותיו של המטפל וזכויותיו של צד ג' המצוי
בעימות משפטי עם מטופל בתחום בריאות הנפש.
הערות למאמר  :ד"ר יובל מלמד

*

מאמר מפורט ומעניין בו מעלה המחבר לדיון את סוגית הסודיות בטיפול הנפשי.
המחבר דן במקרים בהם מתעוררת הבעיה כאשר המטפל נאלץ להפר את החיסיון בהוראת בית המשפט .אמנם כנראה שלא
מדובר במקרים רבים ,אך כאשר הם מתעוררים ,עולה הבעיה במלוא עוזה.
מחד ,נשאלת השאלה האם במקרים בהם יש צורך בבירור האמת ,אין זו חובתו של בית המשפט כמייצג את החברה ,לזמן
אליו את כל מי שיכול להעיד ,כולל המטפל .מאידך ,האינטרס של החברה הוא שמי שזקוק לכך יפנה לטיפול וייעזר באנשי
מקצוע ,ואם המטופל יידע שהחדר הטיפולי עלול להיות "פרוץ" ,יעלה חשש שימנע מלפנות לטיפול ועזרה ,ויצא שכר החברה
בהפסד הנזקקים לטיפול שבה.
ייתכן ויש צורך להפריד בין נושאים פליליים ,בייחוד בתחום מניעת עבירה לפי כללי טרסוף ,בהם האינטרס הציבורי של גילוי
האמת חשוב ביותר ,לבין נושאים אזרחיים ,שבהם הסוגיה יכולה להתברר גם מבלי לערב את איש המקצוע הטיפולי .קל
וחומר בענייני אישות הנידונים בבית הדין הרבני.
נדגיש כאן שחוק זכויות החולה ,התשנ"ו 1996-מאפשר למטפל לנהל תרשומת אישית שאיננה חלק מהרשומה הרפואית
(פרק ה' ,סעיף ( 17א) לחוק) .וכמו כן ,בהתאם לחוק זה ,יכול מטפל שלא לחשוף את התיק הרפואי בפני המטופל ,ולהפנות
את הנושא לדיון בפני ועדת האתיקה.
מאידך ,חוק זכויות החולה הגדיר את נושא ועדת הבדיקה ,אך בית המשפט קבע שהחומר הנבדק בוועדות הבדיקה יכול
להיות גלוי לצדדים .החלטה זו פגעה קשות במוסד זה שהתקיים במשך שנים בבתי חולים ,ובו נבדקו לעומקן תקלות שונות
והופקו לקחים.
המנשר של דובר משרד הבריאות מסייע במספר מקרים בהתמודדות עם הדרישה לחשיפת מידע טיפולי ויש לעמוד על
נקודותיו :דרישה לחיסיון ,דיון בדלתיים סגורות ,תיוק העדות בנפרד מהתיק הגלוי ,ייעוץ משפטי למטפל .יש לציין כי לצד
שעלול להיפגע מחשיפת החומר הטיפולי ,עומדת הזכות לערער בפני ערכאה גבוהה יותר ,על עצם זימון המטפל להעיד.
החיסיון הרפואי איננו עשוי מקשה אחת .יש להבדיל בין חשד לעבירה פלילית לבין נזק אזרחי ,בין סודיות של תובע לבין
שמירת סודיות של הנתבע .ועל הבדלים אלה עמד המחבר .אכן יש מקום לדיון מחודש בנושא זה כולל בהיבט החקיקתי .כל
זאת כדי לחזק את החיסיון של מטפלים בבריאות הנפש.

* מרצה בכיר בפסיכיאטריה ,אוניברסיטת תל אביב ,ס' מנהל המרכז לבריאות הנפש הוד השרון.
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חזקת הגיל הרך:
חזקה או חלשה? רטרוספקט או רקוויאום?
דניאל גוטליב

*

תקציר
המלצתה האחרונה של ועדת שניט של משרד המשפטים לשנות את סעיף  25לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
תשכ"ב 1962-חוזרת ומעלה לדיון ציבורי את "חזקת הגיל הרך" ואת ההשלכות הקליניות ,החברתיות והפוליטית של
חזקה זו ,כולל בדבר המקום הראוי של חזקה זו ביחס למבחן "טובת הילד" ושל ההשלכות של החזקה על המעמד היחסי
של גברים ונשים בחברה ובמשפחה .התשתיות החברתית והמדעית עליה נבנתה חזקת הגיל הרך נמוגה עם השנים ונחשבת
כיום כבלתי רלוונטית .חזקת הגיל הרך בטלה במשפט האמריקאי והוחלפה במבחן טובת הילד בלבד .לעומת זאת ,חזקת
הגיל הרך ממשיכה להיות תקפה בישראל כחזקה הניתנת לסתירה ,ואכן במקרים מסוימים החזקה אכן נסתרה .עבור
הפסיכולוג הנדרש לחוות את דעתו בעניין משמורת ילדים ,ספק אם יש משמעות רבה להמשך או לביטול החזקה ,היות
ובכל מקרה טובת הילד היא הכלל אשר אמור להנחות אותו בעבודתו.
* ד"ר דניאל גוטליב , Psy.D. ,מנהל השירותים הקליניים ,מכון שינוי ,הרצליה .דוא"לdgotlieb@netvision.net.il :

מבוא

רקע

מדי מספר שנים עולה לכותרות הסוגיה המשפטית
והחברתית של "חזקת הגיל הרך" ומצליחה להעסיק,
ולעתים אף להסעיר ,את הציבור הישראלי במישורים
החברתיים ,הפסיכולוגיים והמשפטיים .אכן ,נושא חזקת
הגיל הרך נדון בעיתונות הישראלית מספר פעמים ,וניתן
להבחין בנטיה לתמוך בהמשך קיום החזקה משיקולים
הקשורים למעמד האשה ,ולאו דווקא מאלה הנובעים
מטובת הילד .סוגיה זו אף נדונה בקצרה במדור "תגובת
קוראים" בכתב עת זה לפני מספר שנים .כמו סוגיות
אחרות בדיני משפחה ,כגון משמורת משותפת ושיקולים
דתיים בקביעת משמורת וחינוך ילדים ,סוגיית חזקת גיל
הרך נוגעת בנפשם של כל העוסקים בה ומעוררת דיונים
סוערים המקפלים בהם שיקולים פסיכולוגיים ,חברתיים
ומשפטיים.

סעיפים  24ו 25-לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,1962-מכילים את התשתית
המשפטית לקביעת משמורתם של ילדים שעה שהוריהם
חיים בנפרד .לשון החוק קובע:
 .24הסכם בין הורים החיים בנפרד
היו הורי הקטין חיים בנפרד  -בין שנישואיהם
אוינו ,הותרו או הופקעו ובין שעדיין קיימים -
רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה
האפוטרופסות לקטין ,כולה או מקצתה ,מי
מהם יחזיק בקטין ,ומה יהיו זכויות ההורה שלא
יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון
אישור בית-המשפט ,ומשאושר ,דינו  -לכל ענין
זולת ערעור  -כדין החלטת בית-המשפט.
 .25קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים





ראה לדוגמא" :באיצלטה של טובת הילד" ,מאמר מערכת ,הארץ,
 ;29.4.08אלה לוי-וינריב" ,מומחים לדיני משפחה :ביטול 'חזקת
הגיל הרך' בגירושין יפתח פתח להתדיינויות סרק ,ובפועל דבר
לא ישתנה" .גלובס ; .1.5.08 ,רותי סיני" ,ארגוני נשים נגד
הכוונה לבטל משמורת אוטמטית על ילדים בגיל הרך" ,הארץ,
 ;1.11.05אתי לבני" ,הורים שווים" ,הארץ" ;7.11.05 ,מלחמה
על גב ילדים" ,מאמר מערכת ,הארץ ;6.11.05 ,אברימה גולן,
"רצית שוויון? תשלמי" ,הארץ.10.11.05 ,
גוטליב ,ד )2005( .חזקת גיל הרך :מאבק פוליטי או בירור
פסיכולוגי .רפואה ומשפט.152-154 ,33 ,
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לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף ,24
או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע ,רשאי
בית-המשפט לקבוע את הענינים האמורים
בסעיף  24כפי שייראה לו לטובת הקטין ,ובלבד
שילדים עד גיל  6יהיו אצל אמם אם אין סיבות
מיוחדות להורות אחרת.
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הסיפא של סעיף " ,25ובלבד שילדים עד גיל  6יהיו אצל
אמם" היא המכונה "חזקת הגיל הרך" ,חזקה משפטית,
שאומנם שנוייה במחלוקת ,ומעניקה עדיפות לאם
בקביעת המשמורת על ילדים בני פחות משש שנים,
מתוך הנחה כי טוב יותר לילדים רכים לגדול במחיצת
אמותיהם לעומת אביהם.
חזקה זאת עלתה שוב לכתורות לאחרונה בעקבות המלצה
של "הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות
ההורית בגירושין" של משרד המשפטים )המכונה "ועדת
שניט") לבטל פסקה זו מסעיף  25לחוק .ועדת שניט
העלתה מספר המלצות ,ביניהן:
 .1יבוטל הסעיף בחוק הקובע כי אמהות מקבלות
"משמורת" על ילדים עד גיל שש,
 .2תוכר בחוק זכות הילד ששני הוריו יהיו אחראים
באותה מידה לשלומו ורווחתו,
 .3בתי המשפט יידרשו להתחשב באופי הקשר בין הילד
להוריו וישאלו את פיו אם אפשר.
אין זו פעם ראשונה שהצעה זו עולה לסדר היום הציבורי.
בשעתו קבע שניט כי
"לאחר עריכת מאזן של מכלול השיקולים,
אנו מצדדים בשינוי ההסדר באופן הבא :רק
בנסיבות בהן תהינה כפות המאזניים מעוינות,
מעין תיקו משפטי ,יסתייע בית המשפט בכלל
מנחה שלפיו ראוי להעדיף את האם כמשמורנית
לילדים בגיל רך".
במלים אחרות ,מלכתחילה אין לתת עדיפות לאם
בקביעת משמורת ,אלא במקרים בהם קיים שיוויון בין
ההורים בכל הפרמטרים האחרים ,כגון :יכולת לדאוג
לצרכי הילד ,מחוייבות לגדלו והיכולת לעודד את הילד
לקשר עם ההורה השני .שניט רואה בחזקת הגיל הרך עניין
שאינו רק משולל בסיס מדעי ,אלא גם כנגוע בהחלטות
פסולות ,הנובעות מסדר יום חברתי ולא משיקולים של
טובת הילד .שניט ממשיך וקובע:
"העמדות של פקידי הסעד בסוגיית המשמורת
על ילדים מתבררת גישה סטריאוטיפית בכיוון
העדפת האישה כמשמורנית על ילדים .פקידי


סעד ,שהם נשים ברובם ,נדרשים להגיש לבתי
המשפט ולבתי הדין הרבניים תסקירים בשאלת
המשמורת על הילדים .במחקר התברר כי פקידי
הסעד נוטים להעדיף את האמהות כמשמורניות
גם במקרים שאין כל סיבה מקצועית ועניינית
להעדיף את האם כמשמורנית לעומת האב...
טובת הילד עשויה להיפגע במקרה קונקרטי
כתוצאה מהסטייה שמגלים המטפלים לעבר
העדפת האם כמשמורנית".
ברוח דברים אלה ,הוגשה עוד בכנסת החמש-עשרה ,על
ידי חבר הכנסת אליעזר זנדברג ,הצעת חוק (פ3450/
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון -
החזקת קטין) ,התשס"ב )2002-בה הוצע תיקון לסעיף
 25לפיו הסיפא ,החל במילים "ובלבד שילדים"  -תימחק.
בדברי הסבר נאמר:
"בתי המשפט בישראל נוהגים לפסוק בענייני
משמורת ילדים לפי טובת הקטין ,כפי שאכן
נקבע בחוק .ואולם החוק קובע מגבלה על
שיקול הדעת של בתי המשפט ,לפיה ילדים
עד גיל  6חייבים להימסר להחזקתה של האם,
למעט במקרים יוצאי דופן .מגבלה זו ,שהייתה
נהוגה בעבר במדינות רבות ,הוסרה מהחקיקה
במדינות המערב ומן הראוי לעשות כך גם
בישראל .כך יכריע בית המשפט בכל מקרה על
פי טובת הקטין".
ההצעה לבטל חוק חזקת הגיל הרך נדונה גם בישיבת
הוועדה לקידום מעמד האישה (יום שני ה' בחשוון
התשס"ו ( 7בנובמבר  .))2005בדיון זה ניתן ביטוי
לעמדות השונות .כך לדוגמא ,דבריו של חבר הכנסת
רשף חן שתמך בביטול החזקה:
"לגופו של עניין ,החזקה הזו היא תוצאה של
שוביניזם טהור מי שמכחיש את זה יודע לדעתי
שהוא לא אומר את האמת .היא תוצאה של
חברה שוביניסטית שיוצרת מכלול שוביניסטי
בכל התחום הזה כולל בית הדין הרבני שהוא
שוביניסטי בעליל ,כולל החברה שלנו כולה שבה
חלק גדול שאני מקווה שהולך וקטן שהנשים הן
אלה שמטפלות בילדים.

שניט ,ד" .חזקת הגיל הרך" עיוני משפט ,י"ט (,1994 ,)1
עמודים .185-203
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"השאלה היא האם נכון שהחוק הישראלי ימשיך
לבטא את הערכים השוביניסטיים האלה .אני
מוכן לקבל את זה שבעולם השוביניסטי שלנו,
שבו בבית הדין הרבני לגבר יש עמדת מיקוח
ועמדת לחץ בלתי הוגנת וחמורה מאד כלפי
האישה ,יבוא מישהו ויאמר שנשמור לאישה
עמדת מיקוח.
"אבהות זו אולי הדבר המרכזי בזהות העצמית
שלי .הרבה לפני שאני חבר כנסת ועורך דין
ומאצ'ו וכל דבר אחר ,אין דבר יותר חשוב
מההורות שלי על הילדים שלי .הרעיון שמישהו
יאמר לי שאשתי היא יותר אמא מאשר אני אבא,
וזה בדיוק מה שהחוק אומר ,אני כופר באמירה
הזו מכל וכל.
"הרעיון שזה ימנע מחלוקת ,אני כופר גם בו.
לגבי חזקה ,צריכה להיות חזקה חוקית של
משמורת משותפת .חזקה שאומרת ששני
ההורים ממשיכים להיות אחראיים לילדים
שלהם ושצריך להגיע להסדרים סבירים של איך
שני ההורים האלה ממשיכים לגדל את הילדים
שלהם גם אחרי שהם נפרדו.
"אגב ,לא במקרה שלא תמצאו מדינה מערבית
אחת שבה החזקה זו עדין נשארה והיא הייתה
בכולם.אז בואו נודה על האמת ,ברמה הערכית,
בהנחה שאנחנו רוצים להידמות למדינות
המערביות שהן פמיניסטיות לא פחות מאתנו,
אין מקום לסעיף החוק הזה".
לעומת עמדה זאת ,יצאה עורכת דין יהודית מייזלס,
שייצגה את עמדה הוועדה לקידום מעמד האישה של
לשכת עורכי הדין ,נגד ביטול החזקה:
"לסיכום אני אומר שאנחנו חושבים שביטול
מוחלט של חזקת הגיל הרך הוא דבר רע ,שיפגע
בראש ובראשונה באמהות ובנשים וגם בילדים
מאחר והם לא בהכרח ימסרו להורה שאכן יש
לו את הקשר החזק ביותר אתו עם זאת אנחנו
חושבים שבהחלט יש בעיה עם האופן שבו חזקת
הגיל הרך מנוסחת ואנחנו מציעים הצעה אחרת
שמה שבפועל היא תעשה במרבית המקרים
כל עוד נשים ימשיכו מבחינה סטטיסטית
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לגדל את הילדים כהורים מטפלים עיקריים
מרבית המקרים התוצאה שלהם תהיה דומה.
אבל יאפשר פתח לשינוי חברתי גם מבחינת
דיון חברתי גם מבחינת שינוי המסר החברתי
שאנחנו כנשים רוצות להעביר דרך החוק ,ואולי
יהיה פתח לדיון חברתי".
לנושא חזקת גיל הרך הוקדש גם מקום בדו"ח ועדת
המשנה בנושא הילד ומשפחה של "הוועדה לזכויות
הילד" (המכונה "ועדת רוטלוי") אשר אמנם לא נקטה
עמדה אלא הסתפקה בפריסת היתרונות והחסרונות של
"חזקת הגיל הרך".
השיקולים לביטול חזקת הגיל הרך היו:
 .1חזקת הגיל הרך פוגעת ביכולת לקשר משמעותי בין
הילד לאב.
 .2חזקת הגיל הרך מפריעה לבתי המשפט לקבל
החלטות המותאמות לכל ילדה וילד אישית.
 .3הפעלת חזקת הגיל הרך גורמת למשמורת בלעדית
של אימהות גם מעבר לגיל שש.
 .4חזקת הגיל הרך מונעת מהורים להסכים על הסדרים
שאינם משמורת אם ,מידיעה שבית המשפט יאכוף
את החזקה בסופו של דבר.
 .5חזקת הגיל הרך אינה מותאמת לשנויים החברתיים
ותפיסת האבהות ההולכת ונפוצה.
 .6חזקת הגיל הרך מבטאת נורמה מגדרית לפיה
לאם יותר אחריות לילדים מאשר לאב ,הפוגעת
בשוויון נשים מול גברים בתפיסות קריירה ויחסים
חברתיים.
 .7חזקת הגיל הרך מונעת תופעה רצויה של אבות,
המבקשים להקדיש יותר לילדיהם לאחר הגירושים.
 .8חזקת הגיל הרך מחייבת אבות המבקשים משמורת
להקצין את טיעוניהם כלפי האם ובכך מלבים
התדיינות משפטית קשה.
מול כל אלה מוצגים שלושה טיעונים בעד השארת חזקת
הגיל הרך בעינה:
 .1החזקה מונעת מאבקים משפטיים ובלעדיה יהיו יותר
מאבקים בין הורים.
 .2ללא חזקת הגיל הרך ,יתקשו בתי המשפט לקבוע מי
ההורה העדיף.
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מבעיא אם מניחו בביתו שכיניו או בבית אחרים
בזמן שהוא יוצא למלאכתו כאשר בא בשאלה
דפשיטא דאם אמו קודמת לאחרים אלא אף על
פי שרוצה האב לעמוד אצלו תמיד אין שומעין
לו כיון שנתברר לב"ד שתקנתו של ולד שיהיה
אצל אם אמו וזה שוטה הוא שרוצה להרוג את
בנו .ראיה לדין זה דאמרינן בעירובין אפילו בן
שש בצוותא דאמיה ניחא ליה משמע בהדיא
דמשום תקנת הולד שבקינן ליה אצל אמה
הכא נמי כיון שתקנת הולד להניחו אצל אם
אמו מהדרינן אתקנתיה שהדבר ידוע שאם אמו
תרחם עליו יותר מאחרים דבני בנים הרי הם
כבנים .כל שכן דבנידון דנן אני רואה צד סכנה
לולד שאין האיש יכול לפקח על התינוק החולה
כמו אם אמו .בשלמא אם ראובן היה נשוי ניחא
אבל כיון שאין לו אשה אם אמו קודמת .כללא
דמלתא הכל תלוי בראות בית דין באיזה מקום
יש תקנה לולד יותר עכ"ל".

 .3החזקה יוצרת אחידות משפטית ושוויון בין ילדים
שונים שהוריהם התגרשו.
מקורות חזקת הגיל הרך
ניתן לראות את מקורו של חזקת הגיל הרך במשפט
העברי .כך ,בתלמוד' הבבלי נקבע:
"עד בן שש בצוותא דאימיה ניחא ליה".



וכן גם:
"הבת אצל אמה לעולם".



בהמשך קבע הרמב"ם:



"שלמו חודשיו וגמלתו--אם רצת המגורשת
שיהיה בנה אצלה--אין מפרישין אותו ממנה,
עד שיהיה בן שש שנים גמורות; אלא כופין את
אביו ,ונותן לו מזונות והוא אצל אימו .ואחר
שש שנים ,יש לאב לומר--אם הוא אצלי ,אתן לו
מזונות ,ואם הוא אצל אימו ,איני נותן לו כלום.
והבת אצל אימה לעולם ,ואפילו לאחר שש".
דברים אלה מוצאים ביטוי בפסיקה להלכה בשולחן
ערוך (אה"ע פב .ז) .מדברים הנ"ל עולה כי כאשר מדובר
בילדים עד גיל שש ,קיית זכות מוחלטת מצידה של האם
לדרוש כי הילדים יהיו במשמורתה וכי האב הגרוש ישלם
את מזונותיהם של הילדים.
חזקת גיל הרך מחד ,והצורך להתחשב גם בטובת הילד
מאידך ,מוצאים ביטוי גם בספרות השו"ת (שאלות
ותשובות) של המשפט העברי .כך ,לדוגמא ,בשו"ת דרכי
נועם הדן במחלוקת משמורת בין האב לבין הסבתא
מצד האם נאמר:
"תשובה הדבר ברור שהבן אצל אמו אמרו ולא
אצל אם אמו אבל אם ראו ב"ד שתקנת הולד
שיעמוד אצל אם אמו לפי שהיא מרחמת עליו
יותר מאחרים מניחין אותו אצל אם אמו ואף
על פי שיאמר ראובן תנו לי בני ואני אעשה
מה שארצה אם ימות ימות אין שומעין לו ולא





עירובין דף פ"ב עמוד א'.
כתובות ,דף קב עמוד ב.
הלכות אישות פרק כ"א הלכה י"ז.
רבי מרדכי הלוי חי במאה ה 17-וכיהן כאב"ד בקהיר (חלק
אה"ע סימן כו).
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מהנ"ל עולה כי על אף קיומו של חזקת הגיל הרך ,הנותנת
עדיפות לכאורית למשמורת אצל האם ,בסיכומו של דבר
החלטת בית הדין חייבת להתבסס על טובת הילד ,או
בלשון השו"ת "באיזה מקום יש תקנה לולד יותר".
מסקירתו של  Warshakאת תולדות גיל הרך עולה ,כי
במשפט האזרחי ,עד המאה ה 19-לא הייתה התמודדות
עם השאלה של הגיל הרך .ילדים נחשבו לרכוש אביהם
מתוך ההנחה כי האב יוכל להגן עליהם טוב יותר .אי לכך,
במקרה של גירושין ,נשארו הילדים לגור עם האב באופן
אוטומטי.
חזקת הגיל הרך מצאה ביטוי לראשונה בשנת 1830
בארצות הברית בעניין של ,Helms v. Franciscus,
בו נפסק כי המשמורת לקטני קטנים תהיה אצל האם
ואילו בגיל  4-5הם יחזרו למשמורת האב .מעבר להכרה
שייתכן ואמהות מסוגלות יותר לגדל ילדים ,החלטה זו
גם נתנה הכירות לכך כי ייתכן והצרכים המשתנים של
ילדים מחייבים גם שינויים במשמורת עליהם .חזקת
הגיל הרך מצא לעצמו ביטוי חקיקתי באנגליה בשנת
 1873ב Custody of Infants Act-ושוב ב 1925-ב-
.Guardianship of Infants Act


Warshak, R. A. (1996) Gender Bias In Child Custody Decisions.
Family Court Review, Volume 34, Issue 3, Page 396-409.

Helms v. Franciscus 2 Bland Ch. (Md) 544 (1830).
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מתחילת המאה ה ,20-במידה רבה כתוצאה מהתפתחות
הפסכולוגיה הפרוידיאנית ,נבנתה הנחה כי הקשר בין
הילד לבין האם מרכזי וחיוני להתפתחותו הרגשית של
הילד ,ועל כן במקרים של גירושים ,אמהות מתאימות
יותר לתת מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של ילדים .עם
זאת ,בתקופת שנות ה 60-של המאה הקודמת" ,התנועה
לשחרור האשה" הביאה ליציאת נשים רבות יותר לעבודה,
תהליך אשר ערער חלק מהנחות היסוד של חזקת הגיל
הרך ,והכריח בחינה מחודשת של החזקה .באותה תקופה
נחקק בישראל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
תשכ"ב .1962-מועד זה היה מוקדם מכדי להיות מושפע
מהתהליכים החברתיים החדשים ,ולפיכך טבעי היה כי
חוק הכשרות אימץ את צורת החשיבה שאייפנה את
שנות החמישים ,לפיה עדיף לילדים קטנים לגדול אצל
אמותיהם.
החל משנות ה" ,70-חזקת הגיל הרך" הוחלפה בסטנדרט
אחר אשר התפתח במהלך השנים והוא הסטנדרט הא-
מגדרי של "טובת הילד" אשר מצא את ביטויו הברור
12 ,11 ,10
ביותר בכתביהם של .Goldstein, Freud & Solnit
סטנדרט זה ,העומד ביסוד הפסיקה הישראלית בענין ילדים,
מחייב את מקבל ההחלטות לבחון בכל מקרה ומקרה את
טובת הילד הספציפי ולראות בטובתו שיקול עליון
בקבלת החלטות עבורו 13.יוצא כי בניסוח סעיף  25לחוק
ניתן להבחין במעין סתירה בין "רשאי בית-המשפט
לקבוע את הענינים האמורים בסעיף  24כפי שייראה
לו לטובת הקטין" מחד ,לבין "ובלבד שילדים עד גיל
 6יהיו אצל אמם" מאידך .עם זאת ,נדמה כי החוק
עצמו מנסה לישב – ולו במידה מסויימת – סתירה זאת
Goldstein J, Freud A, Solnit AJ: Before the Best Interests of 10
the Child. New York, Free Press, 1979
Goldstein Joseph, Freud Anna, and Solnit Albert J. (1973), 11
Beyond the Best Interests of the Child New York: Free
Press.
Goldstein J, Freud A, Solnit AJ, Goldstein S: In the Best Interests 12
of the Child. New York: Free Press, 1986.
13

בהקשר זה ראוי לציין כי יש מקרים בהם שיקולים משפטיים
"יבשים" יכולים לגבור על שיקול של טובת הילד .דוגמא בולטת
לכך היה בתיק של קונסלס ואח' נ' תורג'מן ואח' (בג"צ ,243/88
פ"ד מה ( ,))2(626 ,635בו החליט בג"ץ להוציא ילדה ממשפחה
אשר אומצה בארץ – וזאת בניגוד לדיעותיהם של המומחים
אשר קבעו כי צעד שכזה מנוגד לטובתה  -וזאת לאחר שהתברר
כי היא נחטפה שלא כדין ממשפחתה הביולוגית בברזיל .דוגמא
נוספת היא בהקשר של תיקים על פי חוק אמנת האג (החזרת
ילדים חטופים) ,התשנ"א 1991-לפיה ילד שנחטף אמור להיות
מוחזר לארץ ממנה הוא נחטף ,גם אם אין הדבר בהכרח לטובתו,
למעט מקרים בהם "קיים חשש חמור שהחזרתו של הילד
תחשוף אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד את הילד בדרך
אחרת במצב בלתי נסבל" כאמור בסעיף ( 13ב) .בעניין זה ,ראה
לדוגמא :בע"מ .1855/08
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בפסקה האחרונה של הסעיף" ,אם אין סיבות מיוחדות
להורות אחרת ".כלומר ,ניתן להבין כי במצב הנוכחי,
החוק הישראלי מכיר בחזקת הגיל הרך ועל כן סבור
כי יש להעדיף משמורת אצל האם ,עבור ילדים מתחת
לגיל שש ,אלא אם כן קיימות "סיבות מיוחדות להורות
אחרת ".החוק אינו מגדיר מהן ה"סיבות המיוחדות",
כך שלמעשה מתיר החוק את שאנשים מסויימים יראו
כפרצה גדולה ואילו אחרים יראו כמרחב תמרון רחב
ומבורך.
חזקת גיל הרך בספרות הפסיכולוגית
החל משנות הששים עסקה החברה המערבית בבחינה
מחודשת של נושאים מגדריים הקשורים למעמד
האישה ,מעמד הגבר ,תפקידי שני בני הזוג במשפחה
ותפיסות משתנים בחיי המשפחה ,מהות המשפחה ואף
בהגדרת המשפחה .במהלך שלושים השנים האחרונות
חלו שינוים בנטילת תפקידים על ידי גברים ונשים ,הן
בבית והן מחוצה לו ,וכן גם בנכונות של בני שני המינים
לאמץ מגוון תפקידים ,כולל אלה שלא תמיד נכללו
בתפיסות המסורתיות של הזדהות מגדרית .שינויים
חברתיים רחבים אלה לא פסחו על כל הקשור לתפקידים
הדיפרנציאליים של שני ההורים בגידול ילדים ,כולל
האחריות על גידולם ,ההתעסקות היומיומית בהם
ומקומם של הילדים במכלול סדרי העדיפות של ההורים,
ובמיוחד ביחס לעבודה מחוץ לבית .ככל שנשים התערו
בכוח העבודה ,במיוחד במקצועות שקודם לכן לא היו
נחלתן של נשים ,כתחומי המשפט ,הרפואה ,עסקים,
ומחשבים ,הן נאלצו להאציל יותר מהתפקידים הקשורים
בגידול היומיומי של הילדים על אחרים ,ובכך נשחק
יתרונן על הגברים – אותו יתרון שעמד במרכזה של
חזקת הגיל .במקביל ,גברים החלו לגלות את ה"צד הנשי"
שבהם והחלו להתעניין יותר בגידול ילדיהם באורח פעיל
יותר .שינויים חברתיים אלה הביאו לתחום מחקר חדש
על מקומו של האב בגידול ילדים לדוגמא מאמרם של
14
.Kelly & Lamb
מחקרים חדשים מצביעים על החשיבות של מקומו
של האב בתפיסה ובחוויה של הילד .ממאמר הסקירה
של  15Barnet & Hydeעולה כי אין הבדלים מהותיים
14

15

Joan B. Kelly Michael E. Lamb (2000). Using Child
Development Research To Make Appropriate Custody And
)Access Decisions For Young. Family Court Review, 38, (3
297-311.
 ,barnett, r.c (2001), hyde, j. women, men, work, and familyץ
american psychologist. 56(10) 781-796.
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משמעותיים במגדר בין גברים לנשים .אם בעבר המחקר
הפסיכולוגי התמקד על הקשר בין התינוק לאמו ,הרי
שבשלושים השנה האחרונות הייתה ההתמקדות בקשר
תינוק-אב .אכן מתברר כי לתינוק יש יכולת להתקשר בו
זמנית ליותר מדמות הורית אחת .לא זו בלבד ,אלא אין
הוכחה כי התחברות למספר דמויות פוגעת בקשר עם
אחת הדמויות העיקריות ,וכי עד גיל  18חודש ,ההעדפה
להורה הראשוני נעלמת .נמצא כי היתרון לילד הנובע
מקשר עם שני הורים עולה על כל צורך מיוחד לקשר
עם הורה זכר או הורה נקבה ,וכי אף קיימות הוכחות
משמעותיות כי צעירים יכולים לממש את הפוטנציאל
הפסיכולוגי שלהם אם ניתנת להם אפשרות לשמר קשר
משמעותי עם שני ההורים ,גם אם הם גרים בנפרד.
אם לא די בכל הממצאים האלה ,הספרות מצביעה על
נזקים לילדים כתוצאה מניתוק או דילול הקשר עם האב
וההשפעות החיוביות של האב על התפתחות הילד.
מהנאמר לעיל עולה כי ניתן לבקר את חזקת הגיל הרך
על מספר מישורים .היות וילדים ,גם קטנים ,יכולים
להתקשר רגשית ליותר מדמות אחת ,אין בהכרח מקום
לתת עדיפות להורה אחד על משנהו ,אלא יש ,אולי,
להבנות מערכות משמורת והסדרי ראיה אשר יאפשרו
לילדים מירב הקשר עם שני ההורים ,במיוחד בהיותם
צעירים מאוד .כמו כן ,היות והאב יכול למלא את כל
התפקידים הטכניים והרגשיים שאם יכולה למלא ,אין
להעניק לאם העדפה אוטומטית בקביעת משמורת אלא
לבחון את יכולתם היחסית של שני ההורים מול הצרכים
של הילד הספציפי .במקביל לממצאים המחקריים
החדשים התחוללו שינויים חברתיים – שיעור גבוהה
יותר של נשים בכוח העבודה ואשר נמצאות פחות שעות
בבית וכן יותר גברים המרגישים בנוח אם תפקידם אשר
נחשבו פעם "נשיים" – אשר יש בהם בכדי להשמיט את
הבסיס החברתי במתחת לחזקת גיל הרך.

מעורכי דין גברים מאמינים כי החלטות מתקבלות על
סמך ההנחה הזאת וכי  33.6%מעורכות דין מאמינות כי
החלטות מתקבלות על סמך ההנחה הזאת.
חזקת הגיל הרך בפסיקה הישראלית
כאמור ,חזקת הגיל הרך היא כיום אחד הכללים אשר
עדיין מנחים את בתי המשפט בקבלת החלטות בעניין
משמורת ילדים.
בפסק דין שזכה לתהודה תקשורתית משמעותית קבע
כב' השופט יעקב כהן 17כי במקרים מסוימים יש מקום
לסתור את חזקת הגיל הרך ,גם אם אין מקום לבטל את
החזקה כליל .השופט סקר את התייחסות של המשפט
הישראלי לחזקת הגיל הרך:
"חזקת הגיל הרך ,היא רק אחד השיקולים
הנשקלים ,ולא השיקול הבלעדי" .חזקת הגיל
הרך אינה שיקול יחיד לדיון שימנע דיון ענייני"
(ע"א  493/85פדידה נ' פדידה ,פ"ד לט()3
.)578,584
"ברגיל מקומו של ילד בן שלוש הוא בחיק אמו,
אך אין זה כלל בל יעבור" (בג"ץ  672/84אברבוך
נ' אברבוך ,פ"ד לט(".)57,64 )1
במקרה אחר הביע אב בית הדין כב' סגן-הנשיא השופט
חיים פורת 18דעה בדבר שינוי מעמדה של חזקת הגיל
הרך ,עקב חלוף השנים ועקב השינויים שחלו במציאות
החברתית ,באומרו כדלהלן:
"חזקת הגיל הרך נקבעה בסעיף  25לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לפני
כמעט ארבעים שנה ,עת המציאות החברתית
היתה שונה .בעבר ,היתה מקובלת מציאות בה
מילאו נשים בפועל את תפקיד הטיפול בילדים
בעוד האבות השקיעו בחיפוש אחר פרנסה.
אולם ,מגמה זו השתנתה .קיים שוויון בין הורים
בכל הנוגע לזכות ולאחריות למילוי תפקיד
המשמורנים .זאת בשל השינוי במציאות החיים,
שבה חלפה חלוקת התפקידים המסורתית בין
ההורים .יתר על כן ,גם התרבו דעות המרבות
בחשיבותו של האב בחיי הילד."...

חשוב גם לבחון את היחס של מקבלי ההחלטות לחזקת
הגיל הרך .במאמרם של Dotterweich & McKinny
) (2000נבדק היחס של הציבור לחזקת גיל הרך.
מהבדיקה עולה כי  15%מהשופטים מאמינים כי החלטות
משמורת מתקבלות על פי ההנחה כי לילדים צעירים טוב
יותר עם אמותיהם ,כי  49.9%מעורכי הדין היו סבורים
כי קביעות משורת עדיין נותנות העדפה לאם ,כי 56%
16

16

Douglas Dotterweich, Michael McKinney (2000) National
Attitudes Regarding Gender Bias In Child Custody Cases.
Family Court Review 38 (2) , 208–223.
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חזקת הגיל הרך :חזקה או חלשה? רטרוספקט או רקוויאום?

בבקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק הדין שלעיל ,בית
המשפט העליון ,מפי כב' השופטת דורנר 19,קיבל את
ערעור האם וקבע את ההלכה הנוגעת ליישום חזקת הגיל
הרך:

והעניקה להם חום ואהבה ,וזאת אף במקרים
שבהם לאב תפקיד משמעותי בחיי הילדים."...
והוסיף כב' השופט כהן:
"על-כן דעתי היא כי אף כיום אין להמעיט
במשקלה של חזקת הגיל הרך הקבועה בסעיף
 25לחוק( ".ההדגשות שלי י.כ).

" .11אמת-המידה המנחה בעת דיון בענייני
משמורת ילדים היא טובת הילדים...
עם זאת ,לרוב ,שקילת טובתם של ילדים
שהוריהם נפרדו אינה אלא תפיסת הרע
במיעוטו מכיוון שטובת הילדים מחייבת כי
יגדלו במחיצת אביהם ואמם במסגרת תא
משפחתי יציב ואוהב ,ואילו בפרדה של הורים
כרוכה מידה של ניתוק בין אחד ההורים לילדיו.
ראו ע"א  503/60וולף נ' וולף [ ,]1בעמ'  .764לפיכך
במציאות הנוצרת לאחר פרדת ההורים על
בית-המשפט לקבוע הסדר משמורת המגשים
במידה המרבית האפשרית את אינטרס הילדים
ליהנות ממסגרת יציבה במשמורתו של ההורה
שנמצא מתאים יותר ועם זאת לשמור קשר בין
הילדים לבין ההורה האחר .לשם כך על בית-
המשפט לערוך בחינה מדוקדקת של מכלול
ההיבטים של כל אחת מהאפשרויות הקיימות,
לרבות השפעתה על ההורים ,ככל שהדבר עשוי
להשפיע על יחסם אל הילדים .ראו פ' שיפמן
דיני המשפחה בישראל (כרך ב) [ ,]6בעמ' .220

 .15א .נשאלת איפוא השאלה היכן יוצב רף
הראיות הנחוץ לסתירת החזקה,שנקבעה בחוק,
ואשר ניתן לה מלוא המשקל בפסיקת בית
המשפט העליון?
ב .אמת המידה העליונה בקביעת המשמורת
היא כאמור "טובת הילדים" ,כפי שהיא מוצאת
ביטוי בתשתית העובדתית ובחוות דעת
המומחים .במקרים בהם הילדים הנם רכים
בשנים ,מהווה חזקת הגיל הרך שיקול נוסף
בבדיקת מאזן היכולת ההורית ,המוביל לקביעת
ההורה המשמורן .התוצאה הנה לדידי כי
מקום שביהמ"ש מוצא ,בהסתמך על התשתית
העובדתית כי טובתם של הילדים דורשת מסירת
המשמורת בהם לידי אביהם ,חרף גילם הרך ,לא
תהווה החזקה מכשול לקבלת החלטה שכזו.
את השימוש בחזקה יש לעשות בעיקר באותן
פרשות בהן קיים ספק של ממש אם תהא זו טובת
הילדים להימסר למשמורת אמם או למשמורת
אביהם .במקרים שכאלה יש להיעזר בחזקה,
ולהעדיף את משמורת האם על פני משמורת
האב .לעומת זאת משנוטה הכף באופן מובהק
לכוון העדפת האב דווקא כמשמורן ,לטובתם
של הקטינים ,לא יהיה זה ראוי להשתמש בחזקה
באופן העלול לדעת היושב בדין לפגוע בעקרון
העל של שמירת טובת הילדים ורווחתם".

...
 .12במקרים שבהם הילדים הינם רכים בשנים
מתווספת לשיקוליו של בית-המשפט חזקת
הגיל הרך ,שלפיה ילדים קטנים יימסרו
למשמורת אמם ,אלא אם הוכחו נסיבות
מיוחדות להורות אחרת (סעיף  25לחוק) .אכן,
אין להמעיט מן האחריות השווה של ההורים
כלפי ילדיהם המתחייבת מן השוויון בין איש
לאישה וממציאות החיים במשפחה המודרנית.
עם זאת עדיין בדרך-כלל הקשר בין ילדים רכים
בשנים לבין אמם חזק מהקשר בינם לבין אביהם.
כך עולה ממחקרים עדכניים רבים הדנים בקשר
הפסיכולוגי המיוחד שנבנה בין האם לילדיה
ובנזק שעשוי להיגרם לילדים ,במיוחד בגיל הרך,
מניתוקם מן האם שטיפלה בהם מאז לידתם
19

רע"א  4575/00פלונית נ' אלמוני ,פ"ד נה (321 )2
(.)08.01.2001
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יוצא כי על אף קיומה של חזקת הגיל הרך ,יש לבחון כל
מקרה לגופו ודרך עדשת עקרון-העל של טובת הילד.
בדרך זאת ניתן להגיע למסקנה כי במקרה ספציפי ראוי
לסתור את חזקת הגיל הרך ולקבוע את המשמורת של
ילדים קטנים אצל אביהם.
אכן ,לאחרונה היו מספר מקרים בהם בתי המשפט ראו
לנכון לסתור את חזקת הגיל הרך ולמסור את משמורת
20
על ילדים קטנים בידי אבותיהם.
20

ר' לדוגמא :תמ"ש  ,)06.03.2007( 1462/06תמ"ש 3521/04
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דיון
הדיון הציבורי סביב חזקת הגיל הרך משקף מידה
לא מבוטלת של מתח בין פסיכולוגיה לבין פוליטיקה
חברתית ,ושוב מעלה את השאלה מה משפיע על מה.
כלומר ,האם שינויים חברתיים אמורים להשפיע
על התפיסות הפסיכולוגיות שלנו או שמא ההבנות
הפסיכולוגיות שלנו אמורות להשפיע על תפיסותינו
החברתיות .היות ולהערכתי אין תשובה ברורה וחד-
משמעית לשאלה זאת ,יתכן והשאלה הרלוונטית יותר
היא איך עלינו להתייחס לנושאים כאלה העומדים
בצומת שבין פסיכולוגיה ופוליטיקה חברתית .כך נדמה
כי עלינו לבחון את המידה בה האמיתות הפסיכולוגיות
שלנו הן אבסולוטיות ובאיזו מידה הן נתונות לשינוי
עם הזמן ,כתוצאה משינויים חברתיים .אין ספק כי
קיימת מערכת של היזון הדדי בין התפתחות תפיסות
פסיכולוגיות לבין שינויים חברתיים ,כך שעד גבול
מסוים ,האחד מזין ומשפיע על השני .כך לדוגמא ,אין
ספק כי שינויים בתפיסה של גברים את עצמם ואת
תפקידם בחברה הביאו ליותר מעורבות בחיי ילדיהם,
וכתוצאה מכך נטייה מוגברת של בתי משפט בארצות
הברית להעדיף משמורת משותפת על פני משמורת אצל
אחד מההורים .עם זאת ,גם אין ספק כי על אף השינויים
בתפיסה הגברית ,עדיין ברוב המשפחות האשה היא
זו האמונה על עיקר הטיפול בילדים ,אם בשל תודעה
פסיכולוגית-חברתית ,שיקולים כלכליים או בגלל נטיות
גנטיות-אנתרופולוגיות .אמנם אין להתעלם מגורמים
חברתיים בבניית מודלים פסיכולוגיים ,אך גם אי אפשר
לקבל החלטות פסיכולוגיות על בסיס עמדות חברתיות
בלבד.
בניית תוכנית הורית עבור ילדים לאחר גירושי ההורים
אינה יכולה להיעשות על פי סדר יום פוליטי-חברתי
ולא על בסיס כללים פשטניים .הוויכוח בין קבוצות
הגברים לקבוצות הנשים ,על כל הפתוס שבו ,אינו אלא
השתקפות של הוויכוח המתעורר לעתים קרובות בין אב
לאם ,כשדרכם המשותפת מגיעה לסיום .המוקד חייב
להיות טובת הילד וזכויותיו ולא טובת ההורה .המאבק
הציבורי המוצא לעצמו ביטוי מעל דפי העיתון ,אמנם
חשוב בכך שהוא מחייב בתי המשפט ופסיכולוגים לבדוק
את עמדותיהם מחדש ,ולהתנער מדעות קדומות שאולי
קיימות .עם זאת ,ספק אם יש להחליף דעה קדומה אחת
באחרת ,במיוחד כאשר הספרות המקצועית מצביעה
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לא רק על החשיבות של שני ההורים בגידול ילדים אלא
גם – ואולי אף חשוב יותר – הצורך להגן על הילדים
מסכסוכים ומלחצים.
הוויכוח על חזקת הגיל הרך הוא חלק ממערך רחב יותר
של בחינה מחודשת של נושאים מגדריים הקשורים
למעמד האישה ,מעמד הגבר ותפקידים ותפיסות
משתנים בחיי המשפחה .בהקשר של מאבקי גירושין,
נושאים אלה מקבלים הד פומבי ,במיוחד כאשר גורמים
מחוץ למשפחה – בדרך כלל גורמים המיצגים את החברה
– אמורים להכריע בנושאים השייכים בדרך כלל לקודשי
הקודשים של המשפחה.
הוויכוח בין קבוצות הגברים לקבוצות הנשים על "חזקת
גיל הרך" מעלה אל פני השטח חלק מהקשיים הכרוכים
במציאת פתרונות לילדים אשר הוריהם מצויים במצוקה
אישית קשה ולפעמים קיומית ,בגלל תהליך גירושין.
לעתים ,כעסים ופחדים גורמים להורים לדרוש דברים
אשר נועדים יותר להביא מזור לכאב שלהם עצמם
מאשר להטיב עם הילדים .את הפתרונות האמיתיים
לא ניתן למצוא בהתנצחות בין קבוצות בעלי עניין או
באתרי אינטרנט מגמתיים כי אם בבדיקה מקצועית של
כל מקרה לגופו.
טעות הוא לחשוב כי קיים מושג של "משמורת
אוטומטית" בגיל הרך או בכל גיל אחר .החוק אמנם
אומר כי בהיעדר "סיבות מיוחדות" ילדים מתחת לגיל
שש יהיו במשמורת האם ,קביעה אשר תואמת גם את
המשפט העברי .עם זאת" ,חזקה" איננה מחייבת את
בתי המשפט אלא רק מכוונת אותם .אין חזקת גיל הרך
פותרת את בית המשפט מלדון בכל מקרה לגופו ולשקול
את טובתו של הילד הספציפי.
אכן ,מבחינה פסיכולוגית ,יש להערכתי משמעות מעטה
מאד לדיון סביב שינוי נוסח החוק .איני מרגיש מוגבל על
ידי החוק או מחויב לניסוח הקיים .אם אכן השאלה אותה
אני נשאל – בין אם בצורה מפורשת אם לאו – היא מי מבין
שני ההורים מתאים כיום לגדל את כל אחד מהילדים? הרי
שבין אם חזקת הגיל הרך קיימת כחזקה הניתנת לסתירה
ובין אם לאו ,אני יכול להמליץ על משמורת אצל אב ִאם
אני סבור כי הוא מתאים יותר לגדל את הילדים .ראוי
לציין כי להערכתי ,גם על פי הנוסח הנוכחי של החוק,
יתכן מצב בו המשמורת תיקבע אצל אב ,גם אם האם
אינה סובלת ממצב נפשי קשה או משתמשת בסמים.
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בכל מקרה ,במצב הטוב חזקת הגיל הרך איננה יכולה
להיות יותר מאשר נקודת התחלה בחשיבה שלנו בתהליך
קביעת משמורת .אכן בעניין זה יש מקום להבחין בין שני
הניסוחים בשפה האנגלית בהם נעשה שימוש בהקשר
לחזקת הגיל הרך והם  Tender Years Presumptionו-
 .Tender Years Doctrineעל פניה ,דוקטרינה משתמעת
כמושג אבסולוטי ומחייב יותר לעומת presumption
שהיא רק חזקה הניתנת לסתירה .אכן ,בין אם חזקת
הגיל הרך כתובה על ספר החוקים ובין אם לאו ,ייתכן
והיא עדיין תישאר בתודעה של בני אדם ,אולם תמיד
תהיה ניתנות לסתירה .אכן ,יש לעשות הבחנה ,דקה
אך חשובה ,בין "חזקה" לבין "רוב" .גם היום ,עם כל
השינויים החברתיים של שלושים השנה האחרונות,
במיוחד בכל הקשור להגדרת התפקידי גברים ונשים
והצורה בה גברים ונשים רואים את עצמם ,ניתן לקבוע
כי ברוב המשפחות האישה היא עדיין זו הנושאת בעיקר
האחריות לגידול הילדים.
אי לכך ,מנקודת המבט הפסיכולוגית ,הדיון בשינוי החוק
חסר רלוונטיות במידה רבה ,היות וממילא הפסיכולוג
אינו מוגבל ואינו כבול בהמלצותיו ,ואף אינו מחויב על
ידי הניסוח הנוכחי של החוק .בפועל ,חזקת הגיל הרך –
גם אם היא כתובה בספר החוקים – איננה יכולה להיות
אלא נקודת התחלה בחשיבה על קביעת משמורת ,כפי
שבמשפט הפלילי חזקת החפות מהווה התחלה בחשיבה
של בית המשפט .אין בכך כדי לקבוע כי בכל מקרה כל
אדם חף מפשע ,כי אם להנחות את חשיבתם של מקבלי
ההחלטות ,ולאפשר לנאשם ליהנות מהעובדה כי רוב
האנשים בחברה הם זכאים ,וייתכן וגם הוא נמנה על רוב
זה.
יהיו שיטענו כי עצם קיומה של חזקת הגיל הרך ,בנוסח
סעיף  25לחוק ,יוצר הטייה בלתי הוגנת לטובת האשה ,וכי
עדיף ורצוי לבטל הטייה זאת על ידי שינוי נוסח החוק .עם
זאת ,יש לקחת בחשבון כי יש הנחות או חזקות אחרות,
אשר ממילא מלוות אותנו – גם מבלי שיהיו רשומות
בספר החוקים ,כגון :שאחרי גירושין טוב שלילדים
יהיה קשר עם שני ההורים ,שטוב שלילד יהיה בית אחד
עיקרי ,שטוב שילדים יגדלו עם הוריהם הביולוגיים,
ולא עם אנשים ללא קרבת דם ,ושאחרי גירושין חשובה
ההמשכיות בחיי הילד .אכן בין אם ההנחות כתובות על
ספר החוקים ובין אם לאו ,הן קיימות וניתנות לסתירה.
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סיכום
ההצעה של ועדת שניט לבטל את חזקת הגיל הרך מפנה
את תשומת לבנו פעם נוספת – ואולי אחרונה – לסוגיה
שחוצה את הגבולות שבין פסיכולוגיה ופוליטיקה
חברתית .מסקירת הספרות הפסיכולוגית ניתן להגיע
למסקנה ברורה כי המצב הנוכחי כמשתקף במחקר ,לא
ניתן למצוא כל הצדקה מדעית להמשך קיומה של חזקת
הגיל הרך .מדובר בחזקה המבוססת על הנחות שרובן
חלפו ועברו מן העולם.
בפועל ,קיומה או אי-קיומה של החזקה אינו משפיע
כשלעצמו על חוות דעתו של המומחה .גם במצב הקיים,
המומחה חופשי להמליץ על משמורת אצל האב ,גם
עבור ילדים קטנים ,אם יהיה סבור כי זאת טובתם .וזאת
בהסתמך על החריג בחוק ,שהוא אמנם עמום ,הקובע כי
עבור ילדים מתחת לגיל שש יש להעדיף משמורת אצל
האם "אם אין סיבות מיוחדות להוֹרוֹת אחרת".
אי אפשר להתעלם מההשלכות החברתיות-פוליטיות-
כלכליות של שינויי תפיסה בקביעת משמורת בכלל ,ושל
שינוי בחזקת הגיל הרך בפרט .עם זאת ,לא ניתן לאפשר
לשיקולים אלה להשפיע על קבלת החלטות במקרה
של ילד ספציפי .בענינו יש להפריד בין הדיון הציבורי-
חברתי-פוליטי בעניין חזקת הגיל הרך לבין הדיון
המקצועי-קליני-פסיכולוגי .אם העיקרון של טובת הילד
מחייב שפעוט יהיה עם אמו ,כך צריך להיות ,גם אם חזקת
הגיל הרך מתבטלת ואם טובת אותו פעוט היא להיות עם
אביו ,אזי כך צריך להיות ,גם אם החזקה עדיין קיימת.
ראוי לחשוב על שינויים בחזקת הגיל הרך בהקשר
לשינויים רחבים יותר בתפיסות ובחזקות שלנו ביחס
לילדים להורים גרושים ,ללא קשר לשאלה הציבורית
בעניין חזקת גיל הרך .כך לדוגמא ,עלינו לשאול אם
אין צורך לבחון מחדש נושאים כמו :הסדרי ראיה של
ילדים בגיל הרך ,לינת ילדים אצל ההורה הלא-משמורן,
משמורת משותפת וכל מכלול קביעת דמי מזונות ואכיפת
החלטות בית המשפט בעניין זה.
בסיכומו של דבר ובהתחשב במצב הענינים ,ובהנחה
שהמלצות ועדת שניט תתקבלנה ,ייתכן ונושא חזקת
הגיל הרך יעבור מהספרות הפסיכולוגית לספרות
ההיסטורית .אם זאת ,לא יחול שינוי של ממש
בהתמודדות הימומיומית העומדת בפני אלה הנאלצים
לחרוץ את גורלות הילדים שהוריהם אינם מסוגלים
לקבל עבורם החלטות נבונות ומשותפות.
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תגובות קוראים :מחלוקת בין תלמידי חכמים
בחוברת מס'  37נתפרסם מאמרם של מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו "מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?" .
מערכת הביטאון ,כנוהגה ביחס לכל מאמר המתפרסם בכתב העת ,במטרה להביא בפני הקורא מבט רחב ככל האפשר על
הסוגיה הנדונה ,פנתה למומחים בני סמכא ובעלי ניסיון ,שעסקו בנושא שבמאמר בו עסק מאמרם של שני המחברים הנכבדים
שלעיל .לבקשתנו כתבו ד"ר דורון מנשה ועו"ד שי אוצרי הערות ,שמכורח וכובד הנושא הפכו למאמר עצמאי בשם 'מדוע אין
להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה' ,בו הם הביעו דעות שונות משל המחברים הראשונים.
האחרונים ,דהיינו המחברים הראשונים ,ביקשו שלא "להישאר חייבים" – וחיברו "כתב טענות" נגדי ,אותו אנו מביאים
ככתבו וכלשונו ,אף ללא ניסיון של עריכה לשונית.
כדי לנסות להביא לסיום נאות של המחלוקת שבין תלמידי החכמים ,ביקשנו מגורם בלתי תלוי ,ד"ר מנחם טסה ,שהוא בר
סמכא מובהק בתחום ,והוא ניאות להביא את דעתו .למען הסדר הטוב ,נבקש להבהיר כי ד"ר טסה כתב את דבריו לאחר
שקרא את שלושת המאמרים ,שנשלחו אליו ללא ציון שמות המחברים.
נראה לנו כי בדברים שלמטה יימצא מספיק חומר למחשבה לכל קורא ,ואף לאלה שעליהם מוטלת החובה להחליט בעניינים
כגון אלה בית המשפט .ובכך נראה שמיצינו את הנושא.

בכל זאת אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה –
תשובה לתגובה של דורון מנשה וגיא אוצרי
מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו

*

 .1הקדמה
במאמרנו "מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם
הרשעה?" ,ביקרנו את הלכת לוברטובסקי ,אשר קבעה
כי די בתוצאה חיובית של בדיקת סמים כדי לבסס את
היסוד העובדתי בעבירה של שימוש בסם מסוכן .לשם
המחשה ,השתמשנו בניתוח בייסיאני של אפשרות
השגיאה בבדיקת הסמים והזהרנו מפני כשל החלפת
ההתניות אשר עלול להטעות גם שופטים .לאור הבעיות
שעליהן הצבענו והחשש הגדול מהרשעות שווא ,קראנו
שלא להרשיע נאשמים על סמך הראייה של בדיקת
הסמים לבדה.
*



ד"ר מרדכי הלפרט הוא פיסיקאי העוסק במחקר ופיתוח
בתעשייה.
ד"ר בועז סנג'רו הוא ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
תודתנו נתונה לד"ר רינת קיטאי ולעו"ד משה פרדס על
הערותיהם לטיוטת המאמר.
מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו" ,מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים
לשם הרשעה?" רפואה ומשפט .)2007( 123 ,37
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דורון מנשה ושי אוצרי (להלן" :המגיבים") ביקרו
את גישתנו .בשל הערכתנו כי תשובותינו למרבית
השגותיהם של המגיבים עולות ישירות מקריאת מאמרנו,
אנו נמנעים מלהשיב כאן על כל אחת ואחת מהן ומניחים
לקוראים לשפוט בינינו .נסתפק בהתייחסות לסוגיות
אחדות בלבד .בנוסף לביקורת ,מציעים המגיבים
להשתמש בהסתברות האינדוקטיבית כמודל להכרעה
בהליך המשפטי .לטענתם ,על פי מודל זה ,הקשיים אותם
העלנו ,נעלמים כלא היו ועל כן ניתן להרשיע על סמך
בדיקת סמים בנסיבות בהן המדינה עושה מאמץ סביר
להפחית את שגיאות האנוש .נתייחס בקצרה גם למודל
החלופי שמציעים המגיבים.



דורון מנשה ושי אוצרי" ,מחשבות נוספות על מאמרם של מדרכי
הלפרט ובועז סנג'רו :מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם
הרשעה?" רפואה ומשפט ( .)2007( 130 ,37להלן" :התגובה").
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 .2אפשרויות השגיאה בבדיקת הסמים :פסימיות עם
אסמכתאות מול אופטימיות שאיננה תלויה בדבר
המגיבים טוענים כי "בהעדר שגיאה חיובית או
בהסתברויות נמוכות אינפיניטסימאלית שלה ,הרי
שהטיעון ההסתברותי של המחברים מתמוטט ".כדי
להצדיק את טענתם ,המשיבים עושים אבחנה בין "שגיאות
חיוביות הכרוכות בשיטה עצמה" לבין "שגיאות הכרוכות
בטעויות אנוש" .שגיאות אנוש ,על פי עמדת המגיבים,
ניתנות לצמצום על-ידי הקפדה על הסטנדרטים שקבע
ה .)NIDA) National Institute on Drug Abuse-כן
טוענים המגיבים כי חקירת עורכי הבדיקה באשר לקיום
או אי-קיום הנהלים ועצם העובדה כי הנאשם לא הצליח
להפריך את תוצאותיה ,מראים כי לא התרחשה שגיאה
במקרה המסוים העומד בפני בית-המשפט.
אכן ,בהעדר שגיאה חיובית או בהסתברויות נמוכות
אינפיניטסימאלית שלה ,אין למאמרנו משמעות מעשית
רבה .אך האומנם המצב כל-כך טוב? האין זה חזון אחרית
הימים? אנו מצטערים להיווכח כי עדיין יש הטוענים כי
דווקא המדע (ה"מדע"?) הפורנזי או תחום מסוים בו,
הינו ייחודי מבין כל המדעים באופן שהוא נטול שגיאה,
או כי שיעורי השגיאה בו אינפיניטסימאליים באופן
שאין צורך לדון בהשפעת השגיאה על משקל הראיה

המדעית.

לביקורת על הטענה כי תחומים מסוימים ב"מדע"
הפורנזי הם כביכול נטולי שגיאות (.)error-free science
מאמרם מתייחס ,בין היתר ,לאבחנה שעושים עדים
מומחים המעידים בבתי-משפט בין שגיאות בשיטה
המדעית (שכביכול אינן אפשריות) לבין שגיאות אנוש
שעושה מומחה מסוים במקרה מסוים (שכביכול רק הן
אפשריות).



 Saks & Koehlerמראים כי לא ניתן לעשות אבחנה
כזו ,מאחר והשיטה עצמה ,מכילה בתוכה מרכיב מרכזי
של שיפוט סובייקטיבי של בני אנוש .אם ניישם את
דבריהם של  ,Saks & Koehlerלעניין בדיקת הסמים,
הרי בית-המשפט מסתמך על עדות סובייקטיבית של
עורך הבדיקה ,שלפיה האחרון פעל על-פי הנהלים ,אשר
מטרתם למנוע טעות .אלא שייתכן כי ב 99-מקרים בהם
עורך הבדיקה בדק חפים-מפשע ,הוא אכן פעל על פי
הנהלים ותוצאת אותן  99בדיקות הייתה שלילית .לעומת
זאת ,במקרה ה 100-הוא אומנם משוכנע שפעל על-פי
הנהלים ואף מעיד כי עשה כן ,אך המציאות הייתה שונה.
המקרה ה 100-מגיע לבית-המשפט ונהנה מחזקה של
תקינות .אלא שדרכה של שגיאה שהיא היוצאת מהכלל,
ועל כן חזקת התקינות מציבה מכשול בפני איתורה.
 Saks & Koehlerטוענים עוד כי גם אם אבחנה כזו בין
שגיאות אנוש לבין שגיאות בשיטה היא אפשרית ,היא

חלק ניכר ממאמרם הידוע של  ,Saks & Koehlerאשר
פורסם בכתב-העת המדעי המוביל  ,Scienceיוחד



עמ'  130לתגובה.
שם ,עמ' .134
אכן ,טיעונים דומים לאלו של המחברים מצויים בדוח NRC-
 IIבעניין ראיית ה ,DNA-אשר עושה אבחנה בהתייחסות בין
שגיאות גנטיות המשוקללות ביחס הנראות לבין שגיאות
מעבדה אשר יש לבדוק בכל מקרה ומקרהComm'n on DNA .
Forensic Sci: An Update, Nat'l Research Council, The
Evaluation of Forensic DNA Evidence 85-87 (Nat'l Acad
) Press, 1996וראו גם מאמרה של חברת הוועדה אשר תומכת
בעמדת הדוח.
Margaret A. Berger,: Laboratory Error Seen Through the Lens
of Science and Policy, 30 U.C. Davis L. Rev. 1081 (1997).
אלא שדוח  NRC-IIלא מפנה לאסמכתא מדעית כלשהי .הוא
קובע את אשר הוא קובע על סמך נימוקים מילוליים מסוימים,
ללא תמיכה אמפירית ומבלי להסביר ,למשל ,במה שונה ניתוח
תוצאת בדיקה מדעית חיובית המשמשת ברפואה ,מניתוח
תוצאת בדיקה מדעית חיובית המשמשת במשפט .כמו שנראה
בגוף תשובתנו ,טיעון זה בוקר בחריפות בספרות המדעית
והמשפטית .הסברים סוציולוגים אפשריים להבדלים בגישות
בין ה"מדע" הפורנזי למדע הרגיל ,ניתנים במאמרו של:
William C. Thompson, A Sociological Perspective on the
Science of Forensic DNA Testing, 30 U.C. Davis L. Rev. 1113
(1997).
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Michael J. Saks & Jonathan J. Koehler, The Coming
Paradigm Shift in Forensic Identification Science, 309
Science 892, 894-895 (2005).
(להלן.)Saks & Koehler :

שם .הטענה שאין לבצע אבחנה בין שגיאות אנוש לבין שגיאות
מערכת מוכרת גם בספרות המדעית העוסקת בתוכנה המשמשת
מערכות בטיחות קריטית:
"In reality any distinction between system
failures and human error is inappropriate.
Invariably, the dangerous failure of a system
will reflect a weakness in its specification,
design, implementation or maintenance,
and will therefore represent a human error
within its development. This being the case,
all dangerous failures can be seen as resulting
from some form of human error…".

(ההדגשה הוספה).

Neil Storey.  Safety-Critical Computer Systems. 106, AddisonWesley (1996) ISBN 0201427877

וראו גם:

Mordechai Halpert and Boaz Sangero, From a Plane Crash
to the Conviction of an Innocent Person: A call on lawmakers
to establish that forensic evidence is inadmissible unless
forensic equipment is developed as a safety-critical system
(forthcoming).


ראו למשל ,ע 20/04/טור' דורון יזדי זדה נ' התובע הצבאי
הראשי ,סע'  11,13,15לפסק הדין ( 29/01/04אתר נבו).
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:DNA לדבריו גם לגבי שגיאות מעבדה בבדיקות
Likewise, ignoring the industry-wide
DNA error-rate statistics because there
exist favorable individuating features in
this laboratory or in this test will produce
overly optimistic estimates of the chance
that the laboratory did not make an
error in the instant case. Because
favorable individuating features always
exist (e.g., the analyst is experienced, the
analyst was observed, the samples were
clean, the results were double-checked,
etc.), extreme caution must be exercised
before concluding that the chance of
error in the instant case is lower than
the chance of error in the industry as
a whole. 12

Koehler ,DNA בהקשר של שגיאת מעבדה בבדיקות

 מעלים השערה כיThompson, Taroni & Aitken
הגישה אשר איננה רואה חשיבות באומדנים כלליים
 כאשר בוחניםDNA-של שגיאות מעבדה בבדיקות ה
 מקורה בכשל,את אפשרות הטעות במקרה מסוים
false( " שאותו הם מכנים "כשל השגיאה החיובית,לוגי
 דעות דומות הקשורות לחשיבות13.)positive fallacy
של הנתונים הסטטיסטיים המתייחסים לשגיאות מעבדה
14
. הובעו גם על ידי משפטניםDNA בהקשר לבדיקות
Smith the college football player has an
influential agent, and Taylor the law professor
is working in a hot area of the law.
But depressing base-rate frequency statistics
tell us that 50% of marriages end in divorce,
99% of major college football players do not
make it into professional football, and more
than 99% of articles submitted to the Harvard
Law Review are rejected. Surely a person who
takes these base-rate statistics into account
will make more accurate judgments than a
person who relies solely on a select sample of
individuating information that is consistent
with the favorable outcome."

2008  יוני- 38 'גיליון מס
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אף הגדיר טענה זו כצורה קיצונית של כשל השער
 אשר תוביל למסקנות שכמעט כל הזוגות,הבסיסי
 שרוב שחקני המכללות,הנשואים החדשים לא יתגרשו
בכדורגל אמריקני ישחקו גם בליגה המקצוענית ושרוב
-ידי מרצים למשפטים לכתב-המאמרים הנשלחים על
 למרות, יתקבלו לפרסוםHarvard Law Review העת
 אותו כשל לוגי מתקיים11.שהמציאות כידוע איננה כזו
.894-895 ' בעמ,6  לעיל ה"ש,Saks & Koehler
:895 ' בעמ,שם


10

"Third, the suggestion that error rates do not
exist because they change over time and are
not specific to the case at hand is a base rate
fallacy".
 מסביר כי השער הבסיסי יכולKoehler במקום אחר

לעדכן
או את יחס הנראות או את ההסתברות האפריורית והאבחנה
.ביניהם היא אקראית

J. Koehler, When Do Courts Think Base Rate
Statistics Are Relevant?, 42 Jurimetrics J. 373, 375-377
(2002).
Jonathan J. Koehler, Proving the Case: The Science of
DNA: On Conveying the Probative Value of DNA Evidence:
Frequencies, Likelihood Ratios, And Error Rates, 67 U. Colo.
L. Rev. 859, 873-874 (1996)
"This argument is an extreme form of the
base-rate fallacy. No one would argue that
the unique testing features associated with
a particular laboratory in a particular case
should be ignored when these features are
demonstrably related to a reduced error
rate. But it is a fallacy to believe that the fact
that such individuating features may exist
denies relevance to industry-wide error-rate
estimates.
By this reasoning, one should predict that
nearly all newly married couples will stay
married, that most major-college football
players will play professional football, and
that most law professors who submit articles
to the Harvard Law Review can expect an
acceptance letter. Why? Because, in each case,
it is easy to identify a host of individuating
features that support the favorable outcome.
The Jones newlyweds love each other deeply,

Jonathan

:וראו ביקורת דומה

Jonathan J. Koehler, Why DNA Likelihood Ratios Should
Account for Error (Even When a National Research Council
Report Says They Should Not), 37 Jurimetrics J. 425, 431-433
(1997).
.874 ' בעמ,11 ( לעיל ה"ש1996) Koehler ראו
William C. Thompson, Franco Taroni & Colin G. Aitken,
How the Probability of a False Positive Affects the Value of
DNA Evidence, 48 J. Forensic Sci. 47, 52-51 (2003).
Richard O. Lempert, After the DNA Wars: Skirmishing with
NRC II, Jurimetrics J. 439, 446-454 (1997); Barry C. Scheck,
DNA and Daubert, 15 Cardozo L. Rev. 1959, 1981-1985
(1994).

 המכריע בדין חייב לדעת את הסיכוי.איננה משנה דבר
 סוג, לצורך ההכרעה השיפוטית.לטעות במקרה שבפניו
 בין אם היא טעות אנוש ובין אם היא טעות- הטעות
 טעויות הנובעות ממגבלות1% . איננו רלוונטי- בשיטה
השיטה תשפענה על משקל הראיה באותה מידה כמו
 המחשבה שאומדני שגיאה (הכוללים. טעויות אנוש1%
סטטיסטיקות על שגיאות אנוש) אינם רלוונטיים למקרה
 שכביכול ניתן לקבוע בוודאות:העומד בפנינו (כלומר
ידי-כי במקרה מסוים לא התרחשה טעות) מסווגת על
base-rate(  ככשל השער הבסיסיSaks & Koehler
10
.)fallacy

12
13

14

11
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כך ,לדעתנו ,גם באשר לבדיקת הסמים ,אשר לא הוכח
כי היא מיוחדת וחסינה משגיאות .נהפוך הוא :במאמרנו
הצבענו על גורמים אפשריים לשגיאות ,תוך הפניות
לאסמכתאות .הפניות כאלה לא מצאנו בצמוד להערכתם
האופטימית מאוד ומדי של המגיבים באשר לדיוקה של
בדיקת הסמים .יש לזכור כי בדיקות פורנזיות שגויות
הינן הגורם השני בחשיבותו (אחרי עדויות ראייה שגויות)
המעורב ב 63%-מהמקרים שבהם הוכח במסגרת ה-
15
 Innocence Projectכי מדובר בהרשעות מוטעות.
הצעת המגיבים להקפיד על נהלי בדיקה כמו אלו של
 ,NIDAכדי לשפר את דיוק הבדיקה ,היא ,כמובן,
ראויה 16.אולם במציאות שבה בדיקות סמים מתקבלות
כראיות בבתי-המשפט ,השאלה הרלוונטית היא מהו
שיעור השגיאות בתנאים הנתונים שבהם נערכות בדיקות
סמים במדינת ישראל .ידיעת שיעור השגיאה היא תנאי
לקבילות הראיה על-פי הלכת  Daubertוהלכות נוספות
שנקבעו בעקבותיה 17.לא ידוע לנו על בדיקות מומחיות
למעבדות העוסקות בבדיקות סמים שנערכו בארץ .אין
לכך עדות במאמרים ובפסקי-הדין הרלוואנטיים .לכן,
בהינתן אפשרות של שגיאה ,החששות שאנו מעלים הם
מוחשיים מאוד ,ואין בסיס להתעלמות מהם.
" .3ראיות לא פורמאליות" ו"זיקות נסיבתיות" – הקץ
לדיני הראיות?
המגיבים טוענים כי בצד הראיה הפורמאלית ,שהיא,
בענייננו בדיקת הסמים ,ישנן כמעט תמיד "ראיות לא
פורמאליות" ו"זיקות נסיבתיות" שיש לשקלל גם אותן
בנוסחת  .Bayesלשיטתם" ,זיקות נסיבתיות" אלה ,אף
שאינן מוגדרות פורמאלית כראיות ,מתקיימות באופן
מעשי כמעט תמיד ,למשל בעצם העדרן של ראיות מטעם
הנאשם השוללות את הסקת אשמתו.

15
16

17

 ,Saks & Koehlerלעיל ה"ש  ,6בעמ' .892
למרות זאת Darold & Gleason ,בחרו להשתמש דווקא
באינפורמציה מהמחקר של  ,Knightמאחר ולא היה סביר
בעיניהם באותה תקופה כי רוב המעבדות בארה"ב ובעולם יגיעו
לדיוק גבוה יותר ,כמו במעבדות הטובות ביותר אשר מקפידות
על נוהלי  .NIDAהם מציינים כי הדיוק שהושג במחקר של
 Knightהוא הדיוק שהם מצפים לו מרוב המעבדות בארה"ב
ובעולם .הצדקה אפשרית לבחירתם זו עולה מתוצאות המחקר
העדכני יותר שפורסם ב 1999-על בדיקות מומחיות למעבדות
באיטליה ואשר אותו הבאנו במאמרנו.
יונתן דייויס "קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט – האם
יש לייבא את הלכת דאוברט?" רפואה ומשפט 57 ,50 ,29
(.)2003
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נפתח את תשובתנו להשגתם זו בציטוט דברי בית-
המשפט בעניין סרן תומר פאר ,אשר הועמד לדין בגין
18
צריכת סמים על סמך תוצאתה של בדיקת סמים:
"תוצאת הבדיקה הנ"ל מהווה ,לא רק עמוד
התווך של האישום ,אלא היסודות ,הקירות
והתקרה".
דברים אלו של בית-המשפט מדברים בעד עצמם.
מקרה כשל תומר פאר אומנם איננו נפוץ ,אולם גם איננו
יחיד .כידוע ,האפשרות לחייב חייל למסור דגימת שתן,
מחייבת חשד כנגד הנאשם כי אכן צרך סם 19.אם ישנו
כנגד נאשם חשד כי צרך סם ,המעוגן בראיות קבילות,
ותוצאת הבדיקה חיובית ,הרי שאין מדובר בראיה יחידה.
אכן ,במקרים רבים אותם מצאנו בפסיקה ,הקשורים
לבדיקות סמים הנעשות לחיילים ,ההרשעה התבססה
על ראיות נוספות מלבד הבדיקה ,או שהיה מדובר על
סירוב של נאשם למסור דגימת שתן .אולם ישנם גם
מקרים שבהם במהלך "פעולת מניעה" ,מוסרים חיילים
דגימות שתן בהסכמתם ,בהעדר חשד מוקדם כנגדם,
ותוצאות הבדיקות הן לעתים חיוביות 20.זאת ,למרות
שהנאשם מכחיש בחקירתו כל קשר לשימוש בסמים
ואין שום ראיה פוזיטיבית כי הוא אכן משתמש בסמים,
מלבד הבדיקה.
אנו תמהים מדוע על-פי גישתם של המשיבים בדבר
חשיבותן של "ראיות לא פורמאליות" ,הכוללות לשיטתם
גם הימנעות של הנאשם מלהמציא ראיות להוכחת
חפותו(!) ,העובדה כי התביעה לא מביאה ראיות נוספות
כי אותו נאשם צרך סמים (כגון שנמצאו סמים בחיפוש
בכליו ,או שחבריו העידו כנגדו עדויות מפלילות ,או
שבמהלך חקירתו הוא הודה בשימוש בסם וכדומה) לא
צריכה גם היא להיות משוקללת בנוסחת  ?Bayesמדוע
העובדה כי אותו נאשם ,אשר כלפיו אין חשד והוא מסר
מרצונו דגימת שתן ,בעוד מספר לא מבוטל של חיילים
כלפיהם יש חשד סביר ,מסרבים לתת דגימה ,איננה
"ראיה לא פורמאלית" שראוי שתשוקלל בנוסחה?
"ראיות לא פורמאליות" אלו לטובת הנאשם יקזזו ואולי
18
19

20

בית הדין הצבאי מחוז שיפוטי צפון – תיק צפ 02/487 /התובע
הצבאי נ' סרן תומר פאר (.)23.3.03
ב"פעולות המניעה" בהן אין חשד כנגד נאשם כי צרך סם,
מחתימים את החייל על טופס של הסכמה כי הוא נותן את
הדגימה מרצונו הטוב .שם.
ראו ההערה הקודמת; וראו ,למשל ,ע 20/04/טור' דורון יזדי
זדה נ' התובע הצבאי הראשי ( 29/01/04אתר נבו).
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יאפילו על ה"ראיות" הלא פורמאליות עליהן מצביעים
המשיבים ונישאר עם התוצאה החיובית של הבדיקה,
שהיא היסודות ,הקירות והתקרה של כתב-האישום
באותם מקרים בהם פרט לראיה המרכזית אין ראיות
אחרות כנגד הנאשם כי צרך סמים .יצוין ויודגש כי "ראיות
לא פורמאליות" כאלה לזכותו של הנאשם (העובדה
שהמשטרה והתביעה לא הצליחו להשיג ראיה נוספת
כלשהי) קיימות בסוג המקרים שבו – ובו בלבד – עוסק
מאמרנו ,מתוך הגדרה ממש ( .)by definitionשהרי הדיון
שלנו מתמקד בשלילת ההרשעה נוכח קיומה של ראיה
אחת ויחידה.
המחשבה כי די לנו ברמזים קלושים או ב"ראיות לא
פורמאליות" או ב"זיקות נסיבתיות" מתיישבת היטב
עם הקונספציה המוטעית ,שלצערנו רווחת בקרב רשויות
אכיפת החוק ,של "אשמת החשוד" .כל בדל "ראיה"
התומך בקונספציה מתקבל בברכה; כל רמז לחפותו של
הנאשם אינו נקלט בתודעה ,או שמשתדלים להפריכו
או לכל הפחות לגמדו 21.אכן ,כפי שכתב ,Karl Popper
קל להשיג אישושים או אימותים לכל תיאוריה – ובלבד
22
שאנו מחפשים אישושים.
הרעיון כי בידי הנאשם או מומחה מטעמו לגלות את
השגיאה בבדיקה ואם הוא איננו עושה כך הדבר מהווה
ראיה כנגדו הוא בעייתי מאוד .רעיון זה מניח כי השגיאות
בבדיקה ניתנות לגילוי .אולם אם השגיאות היו ניתנות
לגילוי ,אזי היינו חיים בעולם ללא שגיאות וסטטיסטיקת
השגיאה הייתה אפס או אינפיניטסימאלית ,בעוד
שהמציאות היא שונה .וכיצד יעזור לנאשם אם מומחה
מטעמו יבצע בדיקה לדגימה ,כאשר הדגימות הוחלפו
ומכאן נובעת הטעות?
ידועים מקרים ,בהקשר של ראיית ה DNA-הנחשבת
ראיה חזקה מאוד ,שבהם ועדות שהוקמו לאחר שהוברר
באמצעות ראיות חיצוניות כי התרחשה טעות מעבדה
(שהיא בגדר שגיאת אנוש) ,לא הצליחו לאתר את מקור
השגיאה המדויק 23.אם אפילו לאחר שמוברר בוודאות
21

22

23

ראו מרדכי קרמניצר" ,הרשעה על סמך הודאה בלבד  -האם
יש בישראל סכנה להרשעת חפים מפשע?" המשפט א ()1993
.205

Karl R. Popper, Science: Conjectures and Refutations, in
CONJECTURES AND REFUTATIONS (London, 1969) at
33-35.
ראו Boaz Sangero and Mordechai Halpert, Why a Conviction
Should Not Be Based on a Single Piece of Evidence: A
Proposal for Reform, 48 Jurimetrics J. 43, 75 (2007).
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כי התרחשה שגיאה ,בכל זאת חקירה בעניין לא מצליחה
לאתר את מקורה המדויק ,כיצד ניתן לצפות כי בית-
המשפט יוכל לאתרה במקרים אחרים ,שבהם עוד לא
הוברר כי התרחשה טעות? בפרט הדבר נכון במציאות
המשפטית ,בה אין די בספק בעלמא ,אלא יש לעורר
ספק סביר ,המעוגן בחומר הראיות 24.גם אם יביא
הנאשם מומחה מטעמו ,אשר יעיד על סכנה כזו או אחרת
לשגיאה ,הרי התביעה תביא מומחים מטעמה (אשר
משוכנעים כי לא התרחשה שגיאה) אשר יטענו כי ננקטו
כל האמצעים כדי למנוע אותה (כגון שהם השתמשו
בערכי  cut-offמספקים לגילוי חומרים זרים 25או עישון
פסיבי) .במקרים מסוימים ,גם טעויות פשוטות בראיות
מדעיות חזקות ,אשר לגישת המגיבים היה ניתן לגלותן
26
ולכן אין להתחשב בהן ,לא התגלו והובילו להרשעה.
ומדוע הדבר כך? כי טיבן של שגיאות שהן מתרחשות
24

25

בית הדין הצבאי לערעורים בתיק ע 03/121 /התובע הצבאי נ'
סרן תומר פאר ,פיסקה :)25.3.04( 19
"על-כן ,אין די ,ככלל וכך גם במקרה דנן ,בהעלאת
ספק ספיקא ,ספק תיאורטי או חשש בעלמא,
כדי להביא לזיכויו של נאשם מחמת הספק,
כי אם יש צורך בספק סביר ורציונאלי ,המעוגן
בתשתית הראייתית".
מטרת השימוש בערכי ה ,cut-off-איננה רק לשלול אפשרות
של עישון פסיבי ,אלא גם להתגבר על תוצאות חיוביות בבדיקה
שמקורן בצריכת חומרים מותרים כמו מאכלי פרג .בשנת 1998
העלו בארה"ב את ערך הסף עבור משפחת הסמים האופיאתיים
( )opiatesמ (ng/ml) 300-ל (ng/ml) 2000-לאחר שהוברר
כי חומרים כשרים עלולים להניב תוצאות חיוביות בבדיקת
הסמים () .)63 Fed. Reg. 65128-65129 (Nov. 25 1998בעניין
זה נאמר שם:
DHHS anticipates that these amendments will
eliminate the identification of most individuals
legitimately taking prescriptions including
morphine or codeine or who have ingested
poppy seeds".

למרות זאת ,ראו מקור עיתונאי המדווח על חיילות ישראליות
שישבו במעצר בשנת  ,2005עד שהוברר לחוקרים כי אכילת
לחמניות שעליהן פרג ,עלולה לגרום לתוצאה חיובית כוזבת
בבדיקת סמים:
26

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3197740,00.html
ראו המקרה של  Stephan Cowansאשר הורשע וישב שש שנים

בבית-סוהר על עבירת ניסיון לרצח .הראיות המרכזיות כנגדו
היו התאמה כוזבת של טביעת אצבעותיו לטביעות אצבעות
שנמצאו על כוס ממנה שתה העבריין וכן שתי עדויות ראייה.
מומחה תביעה מצא  16נקודות השוואה והעיד כי שתי טביעות
האצבעות זהות .לאחר שבדיקת  DNAהראתה כי Stephan
 Cowansהוא לא העבריין ,הוברר כי טביעות האצבעות שייכות
לאדם אחר ,אשר גם לו הייתה נגישות לאותה כוס ואשר אין
לו קשר לאותה עבירה .ומדוע הנאשם לא גילה את הטעות?
מסתבר כי עורך דינו של  Stephan Cowansסיפר כי שני
מומחים מטעמו בדקו את טביעות האצבעות ואישרו כי הן
זהות .ראו פרטי הפרשה:
Simon A. Cole, More than Zero: Accounting for Error in
Latent Print Identification, 95 J. Crim. L. & Criminology
985, 1034, 1014-1016 (2005).
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גם כאשר הן לא אמורות להתרחש 27וגם כאשר מומחים
מעידים כי ננקטו כל הצעדים כדי למנוע אותן 28.מכאן,
שלצורך ההכרעה הפלילית פחות חשוב לדעת מהם
מקורות השגיאות ויותר חשוב לדעת באיזו תכיפות הן
מתרחשות ,למרות שאינן אמורות להתרחש.
ההלכה המשפטית היא כי כאשר הראיות מצביעות לכל
היותר על חשד כבד ולא באופן ברור על קיום האשמה,
אין בהיעדר הסבר מצד נאשם או בשקריו כדי למלא את
29
החסר בראיות .עמד על כך השופט מצא:
"אכן ,כאשר הראיות הנסיבתיות מצביעות,
לכאורה ,באורח ברור על קיום אשמה ,היעדר
הסבר מצד הנאשם ,או שקריו ,שהם רלוונטיים
לנושא העבירה המיוחסת לו ,עשויים לחזק את
הראיות הנסיבתיות ולתמוך בהרשעתו (ראו,
לדוגמה ,ע"פ  5152/91חליווה נ' מדינת ישראל
(לא פורסם )17.10.1995 ,פס'  15לפסק-הדין) .אך
כשהראיות הנסיבתיות מצביעות ,לכל היותר,
על קיום חשד כבד ,אין בכוחם של היעדר הסבר
מצד הנאשם ,או שקריו ,כדי למלא את החסר
בראיות התביעה (ע"פ  836/81לביא נ' מדינת
ישראל ,לו( ,699-698 ,692 )3והאסמכתאות
המובאות שם)".
אנו מסכימים עם גישה זו וסבורים כי יש ליישמה גם
לגבי בדיקות הסמים .נאשמים העומדים לדין על סמך
בדיקת סמים לבדה ,בעוד הם לא צרכו סמים ,מצויים
בסיטואציה קפקאית .אין לדעתנו לדעת כיצד ינהגו.
ייתכן שידבקו באמת שלהם ,ייתכן שיטיחו האשמות
כלפי עורכי הבדיקה כי הם מנסים להפליל אותם ,וייתכן
כי ישקרו בניסיון להימלט מגזר-דין צפוי" ,שיקרי"
גם הוא 30.אין לנו מידע אמפירי כיצד אנשים נוהגים
27

28

ראו  ,Sangero & Halpert,לעיל ה"ש  , 23בעמ'  ;58מרדכי הלפרט
ומשה פרדס" ,האומנם ניתן להרשיע על בסיס ראיה מדעית
יחידה? המקרה של ראיות טביעת האצבע ו ,"DNA-עיוני משפט
ל .)2007( 416 ,399
וראו באשר לבדיקות :DNA
"Laboratory errors happen, even in the best
laboratories and even when the analyst is
certain that every precaution against error
"was taken
Comm on DNA Technology in Forensic Sci, Nat'l Research
)Council, DNA Technology in Forensic Science 88-89 (1992

29
30

ע"פ  2799/98סבאג' נ' מדינת ישראל ,פ"ד נג(413 ,408 )3
(.)1999
נציין כי נאשם הדבק באמת שלו כי אין לו קשר לסמים ,הדבר
במקרים מסוימים עלול להיות בעוכריו ,מאחר ובכך הוא מרחיק
עצמו מאפשרות זיכוי ,כמו עישון פסיבי ,אשר אין לטעון אותה
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בסיטואציה כזו ואין לנו אלא להניח כי מדובר בקשת
רחבה של התנהגויות אפשריות.
בנוסף ,נראה לנו כי הציפייה מחייל צעיר חף-מפשע ,רק
אתמול נער ,המואשם כי צרך סמים על בסיס תוצאתה
המוטעית של בדיקת הסמים לבדה ,כי ישכיל להמציא
ראיות לזכותו או להסתייע בעדות מומחה ,שכרוכה
בעלויות כספיות ואחרות ,איננה הוגנת .למעשה ,מציעים
לנו המגיבים כי נוכח טעות (שהיא אפשרית!) בבדיקת
המעבדה ,על הנאשם להוכיח את חפותו ,חרף הקושי
הרב לעשות כן.
לבסוף ,המגיבים טוענים כי קיים אצלנו "בלבול מושגי"
– שהרי לא השכלנו להבין כמותם את חשיבות ה"ראיות
הלא-פורמאליות" – וכי "קריאתם של המחברים את
הלכת לוברטובסקי היא אפוא קריאה לא נכונה" 31.שבנו
וקראנו את פסק-הדין ,ולא מצאנו רמז כלשהו לגישתם
של המגיבים .לנו נראה שבית-המשפט – ממש כמונו –
מדבר שם בלשון דיני הראיות .ראיה היא אך ורק ראיה
קבילה" .זיקה נסיבתית" איננה מוכרת בדיני הראיות .גם
לא "ראיה לא-פורמאלית" .וטוב שכך .מי מאיתנו מוכן
לעמוד בסכנה של הרשעה על בסיס מושגים מעורפלים
שכאלה? ואיזו הגנה היו מספקים דיני הראיות לחירותו
32
של אדם לו ניתן היה להרשיע על בסיסם?
 .4מדוע לא ניתן להוכיח אשמה מעבר לספק סביר על
בסיס ראיה אחת ויחידה
המגיבים מפרשים באופן מוטעה את התמקדותנו בראיה
של בדיקת סמים .הנחתם ,שלפיה ,כביכול ,אם אנו
מתמקדים בבדיקת הסמים ושוללים הרשעה המבוססת
עליה לבדה ,משמע שאנו מקבלים בברכה ראיות אחרות
כראיות שדי בכל אחת מהן לבדה כדי לבסס הרשעה
במשפט פלילי ,היא מוטעית .לצורך תיאור מפורט של
התיאוריה שלנו ,שלפיה לא ניתן להוכיח אשמתו של
אדם מעבר לספק סביר על בסיס ראיה יחידה כלשהי
(לאו דווקא מדעית) ,אנו מפנים למקום אחר ,שבו

31
32

ללא ביסוס ראייתי .תופעה דומה ידועה גם באשר לראיית
טביעות אצבעות ,אשר בה ,אם נאשם דבק בגרסה שלפיה אין לו
מושג איך טביעות אצבעותיו הגיעו לזירת הפשע ,הדבר מרחיק
אפשרות של זיכוי ,מאחר והמסקנה היחידה של השופטים
הינה כי הטביעות הגיעו לזירת הפשע בדרך שאיננה כשרה .ראו
הלפרט ופרדס ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' .424-423
ע'  131לתגובה.
על חשיבות דיני הראיות בשמירה על זכויות נאשמים ראו
Alex Stein, Foundation of Evidence Law 172-213 (2005).
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עמדנו ,בין היתר ,גם על "כשל החלפת ההתניות" ועל
ההכרח להישמר מפניו 33.באותו מאמר ,לאחר שפרשנו
בפירוט את התיאוריה הכללית שלנו ,הקדשנו ארבעה
פרקים נפרדים לארבע ראיות מרכזיות מאוד במשפט
הפלילי :שתי הראיות המדעיות הנחשבות למדויקות
ביותר (ד.נ.א .וטביעת אצבעות) ושתי ראיות אחרות
הנחשבות לשכיחות ביותר במשפטים פליליים (הודאה
ועדות ראייה) .באשר לכל אחת ואחת מארבע ראיות
אלה הראנו – הן בהמחשה שמספק הניתוח הבייסיאני
והן בדרכים אחרות – מדוע אין היא מסוגלת כשהיא
לבדה להוכיח את האשמה מעל ומעבר לספק סביר.
תשובתנו לאמירת המגיבים כי "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" ,היא כי למזלנו (כחברה)
לא נגזר עלינו לבחור בראיה הטובה ביותר העומדת
לרשותנו ,אלא ,כדי להגביל את ההרשעות למקרים
שבהם האשמה באמת ובתמים הוכחה מעבר לספק
סביר ולהימנע מהרשעות מוטעות ,עלינו לדרוש יותר
34
מראיה אחת ויחידה.
קצרה היריעה מכדי לנתח כאן – במסגרת של תשובה
לתגובה – באופן מפורט את הראיה "עדות מפלילה"
שבה בחרו המגיבים .על קצה המזלג נציין כי הדוגמא
שבחרו איננה השוואה טובה לראיה שבה עוסק מאמרנו
– בדיקת הסמים .זאת ,בין היתר ,משום שבעוד שבאשר
33
34

ראו  ,Sangero & Halpert,לעיל ה"ש .23
וראו בעניין זה גם פסיקה אמריקנית העוסקת בבדיקות סמים
בצבא ,אשר עושה הבחנה ברורה בין מקרים בהם בדיקת
הסמים היוותה ראיה יחידה לבין מקרים בהם בדיקת הסמים
הייתה חלק ממכלול של ראיות:
)United States v. Gonzalez, 62 M.J. 303, 306-307  (2006
"With respect to prejudice, this case differs
from our prior cases due to the level and
character of the independent evidence of
;illegal drug use. See Jackson, 59 M.J. at 335
see also United States v. Israel, 60 M.J. 485, 486
(C.A.A.F. 2005). In addition to the positive drug
test, the prosecution introduced independent
evidence of drug use including evidence that
Gonzalez had drug paraphernalia associated
with ecstasy both in his car and at his work
station, and that he had sucked on at least
one of the pacifiers. Gonzalez also admitted
that he attended at least one rave party and
had fliers for thirteen rave parties in his car.
Although drug use is not a necessary element
of a rave, the two are often linked".
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לבדיקת הסמים ניתן – לפחות תיאורטית – לבדוק את
כלל האוכלוסייה ,ולקבל ממצא חיובי או ממצא שלילי
לגבי כל אחד ואחד מן הנבדקים ,הרי שבאשר לעדות
מפלילה ,זוהי ראיה שכלל איננה זמינה ,אלא קיימת
רק לגבי מקצת מהאנשים .הדבר ,כנראה ,הוביל את
המגיבים להתמקדות בזמינות הראיה במקום בדיוקה.
אך "שגיאה שלילית" איננה מצב שבו אדם עבר עבירה
ואין עד שמפליל אותו ,כסברתם ,35אלא ,כנראה ,מצב
שבו אדם עבר עבירה ויש עד שמעיד כי לא עבר את
העבירה .ממש כשם שכאשר מדובר בבדיקה מדעית כגון
השוואת ד.נ.א" .שגיאה שלילית" איננה מצב שבו כלל
לא נערכה בדיקה (למשל משום שאין בידינו חומר גנטי),
אלא מצב שבו שתי הדגימות שייכות לאותו אדם אך
הבדיקה ,בטעות ,מצביעה על כך שמדובר באנשים שונים.
מכאן שהנתון שמציבים המגיבים בחישוב שלהם  -שיעור
שגיאה שלילית גבוה מאוד ( )!0.99איננו מתאר נכון את
המציאות ,בהתייחסו לזמינות הראיה במקום לדיוק שלה.
בנוסף ,גם שיעור השגיאה החיובית שהם מניחים – 1
בלבד מ – 25,000-איננו מבוסס .זאת ,כשם שאין לכלול
באומדן השגיאה החיובית בבדיקות דם את כל אותם
מקרים רבים שבהם אין בידינו דגימת דם לבדיקה ,עוד
בטרם הגענו לשאלה של דיוק הראיה .כך ,למשל ,מתעלם
נתון זה של  1מ 25,000 -מההסתברות הריאלית של עדות
שקר ,שהיא בוודאי גבוהה בהרבה.
בנוסף ,לדעת המגיבים ,אל לנו לחשוש מן האפשרות
של הרשעה על סמך עדות מפלילה כראיה יחידה ,משום
שהשופטים ידעו "לסנן החוצה" את העדויות השקריות.
המגיבים מניחים ,כפי הנראה ,כי האל חנן את השופטים
ביכולת להבחין בין עדות אמת לבין עדות שקר .לצערנו,
המציאות היא שונה.
ההסתמכות על יכולתם של השופטים להבחין בין עדות
אמת לבין עדות שקר איננה עומדת במבחן המציאות
ואף לא במבחן המחקר .כך ,למשל ,ב"פרויקט החפות"
האמריקני ( ,)Innocence Projectשבמסגרתו משווים
דגימות ד.נ.א .של אסירים לממצאים מזירות העבירה,
התברר שהן מושבעים והן שופטים האמינו לעדויות
שקר רבות והרשיעו חפים מפשע 36.כך ,למשל ,במחקרם
35
36

ע'  132לתגובה.
ראו:
Barry Scheck, Peter Neufeld & Jim Dwyer, Actual Innocence:
Five Days To Execution And Other Dispatches From The
Wrongly Convicted (2000).

לתמונה עדכנית יותר ,ראו אתר האינטרנט של פרויקט החפות:
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של  Leo & Ofsheנמצא כי ב 73%-מהמקרים שנבדקו,
שבהם הואשמו נאשמים על בסיס הודאות-שווא
שמסרו ,הנאשמים בכל זאת הורשעו 37.בניגוד לאמונתם
המוטעית של רבים ,הניסיון והמחקרים מראים כי חוקרי
משטרה ,תובעים ,מושבעים ושופטים (ובעצם – כולנו)
אינם מסוגלים להבחין בין עדויות אמיתיות לבין עדויות
שקריות .במחקר שפורסם תחת הכותרת "I'd Know a
 38"False Confession if I Saw Oneנמצאו הממצאים
המעניינים הבאים :א .חוקרי משטרה אינם מזהים
הודאות-שווא טוב יותר מסטודנטים; ההבדלים היחידים
הם שהחוקרים בטוחים מאוד בעצמם ,גם כשהם טועים;
ושהם פועלים בהשפעת הקונספציה המוטעית והמטעה
של "אשמת החשוד" ולכן מוטים לכיוון של מתן אמון גם
בהודאות שקריות ולכיוון של חוסר אמון כלפי כפירה
באשמה; ב .הן חוקרי המשטרה והן הסטודנטים אינם
מסוגלים להבחין בין הודאות-אמת לבין הודאות-
שקר ,עד כדי כך שכאשר מוצגות בפניהם הודאות-אמת
והודאות-שקר במספר שווה ,הערכותיהם הן כאלה
שניתן היה להשיג תוצאה דומה מבלי להיעזר בהן ,אלא
פשוט בדרך של הטלת מטבע.
לפיכך ,מאמצי המגיבים להראות כי גם "עדות מפלילה"
צריכה להיחשב לשיטתנו לראיה שאין די בה לבדה
להוכחת אשמה מעבר לספק סביר ,מהווים ,למעשה,
39
התפרצות דרך דלת הפתוחה לרווחה.

וראו:

37

38

39

Tribe

בניגוד לסברת המגיבים ,נציין כי לא הצהרנו בשום
מקום כי אנו בייסיאנים .הפולמוס המפורסם בין
 40Finkelstein & Fairleyלבין  41Tribeהתמקד
בשאלה האם ניתן להשתמש בנוסחת  Bayesכדי
לבסס הרשעה ,כאשר ישנן ראיות נוספות לחובתו של
הנאשם מלבד הראיה הסטטיסטית ,בעוד שהיה ברור
לשני הצדדים כי אותה ראיה בודדת ,ללא ראיות נוספות,
איננה מספקת בשום אופן לשם הרשעה.
אנו סבורים  -בניגוד לגישתם הבייסיאנית מאוד של
 - Finkelstein & Fairleyכי כאשר קיימת תזה חילופית
מלבד אשמתו של נאשם ,המסבירה את תוצאתה
החיובית של הבדיקה (דהיינו :טעות בבדיקה ,אשר
בניגוד לסברת המגיבים לא בהכרח ניתן לגלותה) ,אין
להרשיע ללא ראיות נוספות המצביעות על האשמה .זאת
ללא קשר לכימות המספרי של ההיפותזה החילופית .אנו
סבורים כי תחת הנחה זו ,האפשרות של טעות בבדיקה
עולה כדי ספק סביר ,אשר הדרך היחידה לשלול אותו
הינה באמצעות ראיות נוספות.
גם  ,Tribeלא ראה מניעה לכך שההגנה תשתמש בטיעונים
מתמטיים-הסתברותיים כדי להסיר רושם מוטעה של
חוזק הראיה המפלילה ,או כדי ליצור ספק סביר באשמת
42
הנאשם במקרים בהם לא קל לראות זאת:
"But the most common defensive use
would probably be the translation
into quantitative form of an expert's
damaging opinion that a certain
physical trace or combination of traces
must "almost certainly" have been left
by the accused….I am of the tentative
view that the criminal defendant
should nonetheless be permitted to
initiate the quantification of this sort
of expert opinion in order to establish
a "reasonable doubt" as to his guilt".

www.innocenceproject.org

Keith A. Findley, Learning From Our Mistakes: A Criminal
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L. Rev. 333 (2002); Elizabeth V. Lafollette, State V. Hunt And
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אם כי ההסבר לכך איננו בהכרח ניתוח הסתברותי.
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כזה הוא המקרה ,לדעתנו ,כשמדובר בבדיקת סמים,
אשר בה ממצא חיובי מוטעה בשיעור של  0.2%עלול
להיחזות לשיעור שגיאה נמוך ,המאפשר הרשעה על
סמך בדיקת הסמים לבדה .אך למעשה שיעור שגיאה
כזה עלול להוביל ליחס גבוה מדי של הרשעות-שווא
למול הרשעות אמת באותם מקרים שבהם ההסתברות
האפריורית נמוכה ,דהיינו :שאין בהם ראיות נוספות
המצביעות על אשמה.
ללא הגישה הבייסיאנית ,קשה לראות את כשל החלפת
ההתניות ואת הסכנה שבהרשעה על סמך ראיה יחידה.
אלא שלאחר שהומחשה הסכנה בעזרת נוסחת ,Bayes
אנו מפיקים מן ההמחשה כלל משפטי וערכי ,שלפיו
אין להרשיע נאשם על סמך ראיה יחידה המבוססת על
בדיקה שבה תיתכן טעות .מעולם לא הצענו שבמהלך
המשפט הפלילי יערוך השופט חישובים הסתברותיים
ויכריע על-פיהם.
לשם הבהרה נוספת ,נציין כי ההסתברות האפריורית
נקבעת לגבי כל נאשם על סמך הראיות שמלבד בדיקת
הסמים 43.כך ,למשל ,ייתכן כי ההסתברות האפריורית
שאדם מסוים צרך סמים נמוכה ביותר וזאת למרות
שאחוזי צריכת סמים באוכלוסיה הכללית אינם כאלו.
כדוגמא ,נניח כי שופט בית-המשפט העליון ,אשר ירצה
לבחון את מהימנות בדיקת הסמים ,יתנדב להיבדק.
נניח שתוצאת הבדיקה תהיה חיובית .האומנם יתקבל
על דעתנו  -ללא ראיות אחרות  -כי אותו שופט הוא
מסומם כאשר הוא יושב על כס המשפט? אם לא – מדוע
לא? התשובה היא שההסתברות האפריורית כי אותו
שופט משתמש בסמים ,באותן נסיבות בהן נבדק ,היא
כל כך נמוכה ,עד כי ללא ראיות אחרות אנו מאמינים
בהסתברות גבוהה ביותר שזהו אחד מן המקרים שבהם
נפלה שגיאה בבדיקה .ברוב המקרים הדומים למקרה זה,
לא נטעה בהערכתנו שלפיה נפלה טעות בבדיקה.
כך הדבר גם בתחום הרפואה ,שם אין משתמשים בשער
בסיסי של כלל האוכלוסייה כדי לקבוע את ערך הניבוי
החיובי של הבדיקה עבור אדם מסוים ,אלא משתמשים
בשער הבסיסי של קבוצת הסיכון שאליה משתייך
44
הנבדק.
43
44

ראו ,למשל
State v. Spann, 617 A.2d 247, 254 (N.J. 1993).
Klemens B. Meyer & Stephen G. Pauker, Screening for HIV:
Can We Afford the False Positive Rate?, 317 New Eng. J. Med.
)238, 239-240 (1987
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התייחסות דומה מצאנו אצל השופטים בערכאה הנמוכה
אשר דנה במקרה של סרן תומר פאר .תומר פאר יזם
"פעולות מניעה" נגד סמים בבסיס שעליו פיקד ואף
התנדב להיבדק כדי לשמש דוגמא ומופת לחייליו .אלא
שתוצאת בדיקתו הייתה חיובית .השופטים קבעו כך:
"המדובר בקצין ותיק ומנוסה ,אדם סביר ומן
הישוב ,עצם ההסכמה לתת דגימת שתן מעיד
על יושר אישי ועל פי גישתו במעשהו זה ,רצה
לשמש דוגמה אישית לחייליו ,לכן היעלה על
הדעת שקצין בתפקידו ובדרגתו של הנאשם
"יתנדב" למסור דגימת שתן לאחר שעשה
שימוש בסם מסוכן? לטעמנו התשובה לכך היא
45
שלילית לחלוטין".
במונחים בייסיאניים ,השופטים סברו כנראה כי
ההסתברות האפריורית שסרן תומר פאר צרך סמים הינה
כל כך נמוכה ,עד כי לא היה להם ספק כי מקורו של כתב-
האישום בטעות כלשהי .אולם מה היה קורה אילו סרן
תומר פאר היה נבדק ללא חשד מקדים ותוצאת הבדיקה
הייתה חיובית ,אך הדבר היה מתרחש בטרם היותו קצין
ומפקד ,עוד בהיותו חייל פשוט? האם ההתייחסות של
השופטים אליו הייתה אמורה להיות שונה? מבחינה
בייסיאנית טהורה ,ייתכן כי ההסתברות האפריורית
שונה בשני המקרים .מבחינה בייסיאנית טהורה ,גם
כאשר אזור מגוריו של הנאשם הוא שכונה שבה השימוש
בסמים נפוץ ,ההסתברות האפריורית גבוהה יותר .אולם
לא כך ראוי מבחינה ערכית; ולא כך יש לנהוג במשפט
הפלילי.
אנו סבורים כי חזקת החפות בהקשר של בדיקת הסמים,
משמעותה להתייחס לכל נאשם כמו שאנו מתייחסים
לשופט או לקצין מוערך אשר פועל ויוזם "פעולת מניעה"
בבסיסו .זוהי בראש ובראשונה עמדה ערכית 46.בפרט
נכון הדבר כאשר כלל לא ברור שבוצעה עבירה פלילית
וכאשר אנו יודעים מראש כי הבדיקה צפויה "לייצר"
עבירות יש מאין .חזקת החפות אין משמעותה חסינות
45

46

ראו זיכויו השני של סרן תומר פאר על-ידי בית-הדין הצבאי
המחוזי בתיק צפ 02/487/התובע הצבאי נ' סרן תומר פאר
( .)29.4.04השופטים חזרו שוב ושוב בפסק דינם על עניין זה.
על משמעותה הערכית של חזקת החפות ראו

Rinat Kitai, Presuming Innocence, 55 OKLAHOMA L. REV.
;)257 (2002

רינת קיטאי" ,חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית ,תפקידה
וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים" ,עלי משפט
ג (תשס"ג) .405
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מאשמה .אלא ,כאשר ניצבת כנגד נאשם ראיה מרכזית
אחת אשר תיתכן בה טעות ,ראוי כי למול הראיה המרכזית
עדיין תעמוד לאותו נאשם חזקת החפות ,ותיסתר רק
אם בנוסף לאותה ראיה קיימות ראיות נוספות ,שבכוחן
המצטבר (של כלל הראיות ,המרכזית והנוספות) מוכיחות
47
את האשמה מעבר לספק סביר; לא פחות.
לדעתנו ,בכך איננו סותרים את גישתו של Jonathan
 Cohenלהליך ההכרעה השיפוטי .זאת מאחר ונקודת
המוצא שלנו  -המנוגדת לזו האופטימית-ללא-בסיס
של המגיבים  -היא כי לא ניתן לוודא כי בבדיקה מסוג
שבו תיתכן שגיאה ,לא התרחשה שגיאה .מכאן ,ששגיאה
בבדיקה צריכה להיחשב לספק סביר גם על-פי גישתו
של  ,Cohenבדומה לספק סביר באשר לראיות המכונות
ראיות "סטטיסטיות" 48.על התביעה לשלול תרחיש כי
47

48

בעניין זה ראוי להסיר מראש את הטענה ,המועלית כפעם
בפעם ,שלפיה ,כביכול ,תורת ההסתברות הרגילה ,המקובלת
בכל יתר התחומים ,איננה מתאימה לעולם המשפט .כך,
למשל ,נכתב לאחרונה כי "כלל המכפלה ההסתברותי ,הקובע
כי ההסתברות להתרחשותם של שני אירועים בלתי תלויים
הנה מכפלת ההסתברויות של כל אחד מהם ,אינה תואמת
את הדין הנוהג ,לעניין שקלול הצטברותן של כמה ראיות ,או
אופן ההתייחסות להוכחת מרכיביה השונים של עבירה (כך
למשל בסתירה להלכה בעניין שקלול ראיות נסיבתיות ,שלפיה
"המסקנה הסופית יכולה להתקבל מתוך צירופן של כמה ראיות
נסיבתיות כאלה ,שכל אחת מהן אינה מספקת בפני עצמה
להרשעת הנאשם" – ע"פ  524/77מזרחי נ' מדינת ישראל ,פ"ד
לב( - ".))1978( 686 ,682 )2יניב ואקי" ,סבירותו של ספק:
עיונים בדין הפוזיטיבי והצעה לקראת מודל נורמטיבי חדש",
הפרקליט מט (התשס"ח)  486 ,463ה"ש .)2007( 130
כלל המכפלה ההסתברותי לעניין שקלול הצטברותן של כמה
ראיות ,דווקא כן תואם את הדין הנוהג .לדוגמא ,כל התאמה
באתר מדגימת  DNAשנלקחה מזירת הפשע הפלילי לאתר
מדגימת  DNAשנלקחה מחשוד ,הינה ראייה נסיבתית .ככל
שישנן התאמות מאתרים נוספים ,הסתברות ההתאמה המקרית
המחושבת על ידי כלל המכפלה ההסתברותי ,פוחתת והראיה
כנגד החשוד חזקה יותר .מכאן כי כלל המכפלה ההסתברותי
מוביל למסקנה הסופית כי הוכחת אשמתו של נאשם
המבוססת על כמה ראיות נסיבתיות חזקה בהרבה מהוכחת
אשמתו המתבססת על כל ראיה נסיבתית בנפרד .מהדוגמא
בעניין בדיקת ה DNA-ניתן לראות כי הדרך ההסתברותית
הנכונה להעריך צירוף של כמה ראיות נסיבתיות תוך שימוש
נכון בכלל המכפלה היא על ידי שימוש בהסתברויות מותנות.
ראיה המתוארת כמוכיחה את אשמתו של אדם בהסתברות
 ,0.9משמעותה כי בהינתן שאותו אדם חף-מפשע ,הסתברות
הראיה הינה ( 0.1הערך המשלים את  0.9ל .)1-אם יש לנו שתי
ראיות כאלו ,אין פירוש הדבר כי הסתברות האשמה פוחתת
באופן פרדוקסלי לכדי  ,0.9x0.9=0.81אלא פירושו כי בהינתן
שאדם חף-מפשע ,הסתברות שתי הראיות במצטבר הינה
 .0.1x0.1=0.01כדי לדעת את הסתברות החפות ,יש ,כמובן,
להביא בחשבון גם את הראיות האחרות .וראו ,למשל,STEIN ,
לעיל הערה  ,32עמ'  .106-64לבסוף ,יש להישמר מפני כשל
החלפת ההתניות ,אשר מזהה את ההסתברות שחישבנו ()0.01
עם הסתברות החפות ואת ההסתברות המשלימה ל)0.99( 1-
עם הסתברות האשמה .על כך כבר עמדנו במאמרנו הראשון.
וראו בעניין זה קביעות חוזרות ונשנות של בתי-משפט
אמריקנים כי כל הראיות הינן הסתברותיות:
Victor v. Nebraska, 511 U.S 1 (1994) (“But the beyond a
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תוצאת בדיקתו החיובית של נאשם מסוים ,שאין כלפיו
ראיות מפלילות מלבד אותה בדיקה ,איננה שגיאה .זאת
ביכולתה לעשות אם ישנן ראיות נוספות לאשמתו ,שאינן
תלויות בבדיקה.
לבסוף ,נתייחס בקצרה להצעתם של המגיבים לאמץ
במקום המודל הבייסיאני ,את "מודל ההסתברות
האינדוקטיבית" 49.ראשית ,המגיבים כלל לא הראו
כיצד המודל האינדוקטיבי מתגבר על הקשיים שעליהם
הצבענו במאמרנו ,אלא ,בעצם ,הסתפקו בהכרזה על
עדיפותו של מודל זה בעיניהם .תורת ההסתברות
האינדוקטיבית איננה מכשיר קסם המאפשר התעלמות
מבעיה משמעותית הקיימת במציאות ,כמו האפשרות
של טעות בבדיקת הסמים; אפשרות שלדעתנו שוללת
מהבדיקה את הכוח להוכיח אשמה מעבר לספק סביר,
כפי שהראנו במאמרנו.
שנית ,לדעתנו ,גם מודל ההסתברות האינדוקטיבית
מבית-מדרשו של  ,Jonathan Cohenלו רק ייושם נכונה,
יוביל לאותה המסקנה .זאת משום שכל עוד קיימת
האפשרות של טעות בבדיקת המעבדה ,נותר ספק סביר
שחייב להוליך לזיכוי ,אלא אם כן התביעה מסירה אותו
באמצעות ראיות נוספות התומכות באשמה 50.שלישית,
אנו מפנים לנימוק הנוסף ,שאותו בחרנו למקם להלן
תחת הכותרת "אחרית דבר".
 .6אחרית דבר :הגבול שבין ראיה יחידה לבין ראיה
עיקרית
המגיבים עצמם מסכמים את הצעתם כך" :לבסוף ,ועניין
זה חורג בחשיבותו הרבה מעבר לעניין הקונקרטי שלפנינו,
הצבענו על כך שאימוץ מודלים מתוחכמים יותר ורגישים
reasonable doubt standard is itself probabilistic.”); Riordan v.
Kempiners, 831 F.2d 690, 698 (7th Cir. 1987) ("All evidence
;)"is probabilistic—statistical evidence merely explicitly so
States v. Veysey, 334 F.3d 600, 605 (7th Cir. 2003 ) ("Statistical
evidence is merely probabilistic evidence coded in numbers
;)"rather than words.

ראו גם בספרות המשפטית:
"The process by which evidence is obtained,
presented, and evaluated in a trial can be
fruitfully modeled in economic terms, using
either a search model or a cost-minimization
model and incorporating Bayes’ theorem as
a guide to rational decision making under
(ההדגשה הוספה) uncertainty".
Richard A Posner, An Economic Approach to the Law of
)Evidence, 51 STAN. L. REV. 1477, 1542 (1999
49
50

עמ'  136-135לתגובה.
וראו גם  ,Sangero & Halpertלעיל ה"ש  ,23בעמ' .56
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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
51
עקרונות שיטת ההוכחה הנוהגת".
בחרנו להבליט ארבע מלים בפסקת הסיום של המגיבים.
בראשונה – "היעלמותם" – מופיעות מרכאות ,שאולי
מרמזות על כך שגם המגיבים מסכימים שהבעיות
בבדיקת הסמים שעליהן הצבענו במאמרנו אינן נעלמות
לשום מקום .המלה המודגשת השלישית היא מאמץ.
האומנם מאמץ (סביר של הרשויות להקטנת אפשרות
הטעות) הוא הצדקה מספקת להטלת אחריות פלילית
 51עמ'  136לתגובה.

בלתי מוצדקת? הרביעית – מתיישבת – לדעתנו
האופן שבו מפרשים המגיבים את תורת ההסתברות
האינדוקטיבית ומיישמים אותו למשפט איננו מתיישב
עם עקרונות חשובים ומרכזיים ,כמו חזקת החפות
והדרישה להוכחת האשמה מעבר לספק סביר (אשר
נותרת בעינה גם אם נעשה מאמץ למנוע טעויות) .מעבר
לכך ,בספרות המשפטית אין מסתפקים בהתיישבות עם
"שיטת ההוכחה הנוהגת" ,אלא תרים אחר הדין הרצוי.
נסיים במלה השנייה – עיקרית .אנו לא שללנו את בדיקת
הסמים כראיה קבילה ובעלת משקל גדול .כל מבוקשנו
הוא לשכנע שאין די בה לבדה לשם הוכחת האשמה
מעבר לספק סביר ,ולפיכך נדרשות ראיות נוספות .והנה,
המגיבים עצמם ,במקום לדבר על בדיקת סמים כראיה
יחידה ,מדברים בסיכום תגובתם על "ראיה עיקרית".
שמא בכל זאת – במודע או שלא במודע – מסכימים
עמנו המגיבים? אם כך ,אנו מודים להם על התמיכה .כך
או אחרת ,אנו מודים להם על האתגר האינטלקטואלי.

הערות לסיום המחלוקת :ד"ר מנחם טסה

*

בבואי להתייחס ל"מחלוקת בין תלמידי חכמים" הנני מבקש להפריד בתוכן הוויכוח עצמו בין הטיעונים הנשענים על המדע
הפורנזי ועל מודלים סטטיסטיים מחד גיסא ,ובין טיעונים משפטיים המבוססים על חוקים והלכות מאידך גיסא .לאלה
האחרונים לא אוכל להתייחס משום היותי חסר השכלה או ניסיון משפטיים.
המחלוקת ,באופן ענייני ,מתמקדת בשאלה האם ראיה מדעית (כמו תוצאה של בדיקת סמים) יכולה לשמש כראיה יחידה
לביסוס הרשעה? עמדתם הנחרצת של המחברים הינה שלילית לחלוטין והם מגייסים לשם כך את תיאורמת "בייז" (ראה
למטה) ,המשמשת כלי לחישוב הסתברויות של ארועים בלתי תלויים .המגיבים אינם טוענים שהמחברים שגו בעשיית שימוש
בתיאורמה של בייז ,אלא שהם הזינו את הנוסחה בערכים מוגזמים כדי "להוכיח" את עמדתם .במילים אחרות ,המחברים
משתמשים בערכי שגיאה גדולים מדי של שיטות הבדיקה המעבדתיות כדי לקבל ערכים גבוהים של "תוצאות חיוביות
כוזבות" .נקודה מעניינת היא שהן המחברים והן המגיבים אינם חוזרים כמעט לבחינת התאמתה של תיאורמת "בייז" בחיבורי
התגובה ותגובת הנגד ,אלא מנהלים ויכוח משפטי – הלכתי בעיקרו.
לגופו של עניין ,לפי דעתי ,המחברים עשו שימוש נכון בנוסחת "בייז" כדי לבסס באופן סטטיסטי את טענתם שתוצאות
הבדיקה המעבדתית המוגשות לבית המשפט כראיה יחידה ,מכילות באופן אינהרנטי שגיאות אפשריות ,עד כדי סכנה של
הרשעת חפים מפשע .להלן דוגמה הלקוחה מן הספרות הממחישה את תקפות גישתם של המחברים.
Example: Drug testing
Bayes' theorem is useful in evaluating the result of drug tests. Suppose a certain drug test is 99%
sensitive and 99% specific, that is, the test will correctly identify a drug user as testing positive 99%
of the time, and will correctly identify a non-user as testing negative 99% of the time. This would
*

ד"ר מנחם טסה ,כיום מלמד ראיות מדעיות במכון לקרימינולוגיה ,שבפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ,ירושלים; בעבר שימש
ס/ראש מז"פ ,משטרת ישראל.
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seem to be a relatively accurate test, but Bayes' theorem will reveal a potential flaw. Let's assume a
corporation decides to test its employees for opium use, and 0.5% of the employees use the drug.
We want to know the probability that, given a positive drug test, an employee is actually a drug user.
Let "D" be the event of being a drug user and "N" indicate being a non-user. Let "+" be the event
of a positive drug test. We need to know the following:
P(D), or the probability that the employee is a drug user, regardless of any other information.
This is 0.005, since 0.5% of the employees are drug users. This is the prior probability of D.
P(N), or the probability that the employee is not a drug user. This is 1 − P(D), or 0.995.
P(+|D), or the probability that the test is positive, given that the employee is a drug user. This is

0.99, since the test is 99% accurate.
P(+|N), or the probability that the test is positive, given that the employee is not a drug user. This
is 0.01, since the test will produce a false positive for 1% of non-users.
P(+), or the probability of a positive test event, regardless of other information. This is 0.0149
or 1.49%, which is found by adding the probability that the test will produce a true positive
result in the event of drug use (= 99% x 0.5% = 0.495%) plus the probability that the test will
produce a false positive in the event of non-drug use (= 1% x 99.5% = 0.995%). This is the
prior probability of +.
Given this information, we can compute the posterior probability P(D|+) of an employee who tested
positive actually being a drug user:

Despite the high accuracy of the test, the probability that an employee who tested positive actually
did use drugs is only about 33%, so it is actually more likely that the employee is not a drug user.
The rarer the condition for which we are testing, the greater the percentage of positive tests that
will be false positives.
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חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח2008-



חוק השתלת אברים ,התשס"ח2008-



רב-שיח
מבוא
שני חוקים ,שניהם בעניינים שברפואה ,שאמורים להסדיר פעולות בעלות חשיבות רבה ,בנושאים שנתהוו בגלל חידושים
במדע הרפואה של עשרות השנים האחרונות ,נתקבלו בכנסת ביום אחד .השיקולים שהדריכו את המחוקק ביחס לכל אחד
משני החוקים הושפעו ,ככל מעשה חקיקה ,מגישות ,השקפות ואמונות ,שלא בהכרח מבטאות את עיקר העניין שבליבת כל
אחד מחוקים אלה – מן הערך הרפואי שבהם .מטבע הדברים ,גם ההשלכות של כל אחד משני חוקים אלה ,חורגות הרבה אל
מעבר לתחום הרפואה.
ההצבעה בכנסת לא סיימה את הפולמוס סביב חוקים אלה .אף יש הסבורים כי הפתרונות שבחוקים אלה עלולים להערים
קשיים לעומת המצב טרם החקיקה.
בגלל החשיבות וההשלכות של הנושאים על מספר לא מועט של פרטים בציבור ,בגלל קשיים הצפויים בביצוע הוראות
החוקים ,ובתוצאות קשיים אלה ,ובעיקר מתוך צפי לתיקונים שיידרשו ,ראתה מערכת כתב העת רפואה ומשפט לנכון לקיים
דיון בשני החוקים.
חה"כ עתניאל שנלר ניאות להציג את מניעיו ,השקפותיו ואת דרכו בהובילו את מעשה החקיקה של החוק הראשון שבכותרת – רק
טבעי שדבריו פותחים את הדיון.
עו"ד ד"ר שמואל ילינק שפעל רבות לקידום נושא תרומת אברים ממתנדבים ,יתייחס בדבריו לחוק זה ,אך לא בו בלבד.
פרופסור אברהם סהר ,עו"ד ,שעסק בשעתו בעריכת נוהל קביעת מות המוח ,מביא את התפתחות הנושא בישראל ,ואת
השקפתו על הנושא והתפתחותו.
ד"ר דניאל שפרלינג יביע את השקפותיו מזווית ראיה של איש אתיקה.
לנוחיות הקוראים מובאים החוקים במלואם.




נתקבל ביום כד' באדר התשס"ח ,31.03.2008 ,ס"ח  ,2144עמ' .406
נתקבל ביום כד' באדר התשס"ח ,31.03.2008 ,ס"ח  ,2144עמ' .394
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חוק השתלת אברים ,התשס"ח*2008-
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.1

בחוק זה -
"אבר"  -אבר או חלק מאבר של אדם ,וכן רקמה ,הניתנים להשתלה ,למעט דם ,מוח
עצם ,ביצית ותא זרע;
"בית חולים"  -כמשמעותו בסעיף  24לפקודת בריאות העם;
"המרכז הלאומי לרפואה משפטית"  -המרכז הלאומי לרפואה משפטית שליד משרד
הבריאות;
"המנהל"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;
"המרכז להשתלות"  -המרכז להשתלות שהוקם לפי הוראות פרק ג';
"השתלת אבר"  -פעולה של השתלת אבר שניטל מתורם או שניטל לפי חוק האנטומיה
והפתולוגיה ,בגופו של נתרם;
"ועדת בקרה ואיכות"  -ועדה כאמור בסעיף  22לחוק זכויות החולה;
"ועדת הערכה"  -ועדת הערכה מקומית וועדת ההערכה המרכזית;
"ועדת הערכה מקומית"  -ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף (14א);
"ועדת ההערכה המרכזית"  -הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף (14ב);
"חוק האנטומיה והפתולוגיה"  -חוק האנטומיה והפתולוגיה ,התשי"ג;11953-
"חוק זכויות החולה"  -חוק זכויות החולה ,התשנ"ו;21996-
"חסוי"  -כהגדרתו בסעיף  80לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב-
;31962
"מאגר המידע"  -מאגר המידע שהוקם לפי הוראות פרק ז';
"מטופל"  -כהגדרתו בחוק זכויות החולה;
"מרכז רפואי מורשה"  -בית חולים שתנאי רישומו לפי פקודת בריאות העם מתירים לו
לבצע נטילת אברים או השתלת אברים ,ולעניין נטילת אברים לפי חוק האנטומיה
והפתולוגיה  -גם המרכז הלאומי לרפואה משפטית;
"נטילת אבר"  -פעולה של נטילת אבר מתורם או של נטילת אבר לפי חוק האנטומיה
והפתולוגיה ,לשם השתלתו בגופו של נתרם;
"נתרם"  -אדם הזקוק להשתלת אבר בגופו מסיבות רפואיות;
"פקודת בריאות העם"  -פקודת בריאות העם;41940 ,
"פקודת הרופאים"  -פקודת הרופאים [נוסח חדש],

התשל"ז;51976-

"קרוב"  -בן זוג ,לרבות ידוע בציבור ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,סבא או סבתא ,נכד
או נכדה ,דוד או דודה ,דודן או דודנית ,אחיין או אחיינית;
*
1
2
3
4
5

394

 180׀

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשס"ח ( 24במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,68 -מיום כ"ט בחשוון התשס"ד ( 24בנובמבר  ,)2003עמ' .236
ס"ח התשי"ג ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,191א) .239
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
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לפי פקודת הרופאים;
הרופאים;
פקודת מורשה
לפי -רופא
"רופא"
"רופא"  -רופא מורשה
והנחיותמתן ייעוץ והנחיות
מורשה על
רפואיייעוץ
מרכז מתן
מורשה על
רפואימטעם
האחראי
מרכז
רופא
מטעם
אחראי" -
"רופאהאחראי
"רופא אחראי"  -רופא
כמשמעותואברים כמשמעותו
מתאם השתלת
השתלתעםאברים
מתאםבתיאום
בנתרמים,
בתיאום עם
בנתרמים ,לטיפול
רפואיות לטיפול רפואיות
בסעיף ;12
בסעיף ;12
לפי פקודת הרופאים;
הרופאים;
פקודת מומחה
בעל תואר
רופא לפי
מומחה
תואר -
מומחה"
בעל
"רופא
"רופא מומחה"  -רופא
השתלה בגופו של נתרם;
לצורך נתרם;
בגופו של
בחייו,
השתלה
מאבריו,
לצורך
בחייו,אבר
מאבריו,לתרום
אבר המוכן
לתרום אדם
"תורם" -
"תורם"  -אדם המוכן
אחרת;טובת הנאה אחרת;
שירות או
הנאה
כסף,
טובת
שווה
כסף ,או
שירות
"תמורה" -
"תמורה"  -כסף ,שווה כסף,
"השר"  -שר הבריאות.
"השר"  -שר הבריאות.
פרק ב' :איסור פעולות
פרק ב' :איסור פעולות
ייחוד הוראות
הוראות החוק
אלאזה.לפי הוראות חוק זה.
תיעשהחוק
לאהוראות
אברלפי
אלא
השתלת
אברלאאותיעשה
נטילתאבר
אבר או(א)השתלת
ייחוד (א)
נטילת .2
.2
החוק ושמירת
ושמירת דינים
והפתולוגיה.
האנטומיה
חוק
איןכדי לגרוע
חוק זה
והפתולוגיה.
האנטומיה
מהוראות חוק
לגרוע
מהוראותכדי
בהוראות חוק זה
(ב) אין בהוראות (ב)
דינים
איסור
סחראחר ,או
אדם
או של
מגופו
מגופו
שניטלבעבור
אברתמורה
בעבוראדם
תמורה יקבל
(א) לא
אדםאואחר,
שניטלשל
אברמגופו
מגופו או
יקבל אדם
סחר לא
איסור (א)
באברים .3
.3
באברים
אדם ובין שהיא נעשית
שהיאשל
וביןבחייו
נעשית
שהנטילהוהכל
לנטילה כאמור,
המיועד
נעשית
שהנטילהאדם
ביןבחייו של
נעשית
והכל בין
המיועד לנטילה כאמור,
לאחר מותו.
לאחר מותו.
בגופו של אדם אחר ,או
אדם או
שלבגופו
שהושתל
בעבור
אברתמורה
בעבוראדם
לא ייתן
(ב) לא ייתן אדם(ב)
אחר ,או
אבראו בגופו
בגופו
שהושתל
תמורה
המיועד להשתלה כאמור.
המיועד להשתלה כאמור.

(ג)

כתמורה כל אחד מאלה:
לעניין סעיף
יראומאלה:
לאאחד
זה,כל
כתמורה
(ג)לא יראו
לעניין סעיף זה,
קרובו הסכמתו של קרובו
שלר ,כנגד
הסכמתואח
אבר לאדם
בחייו,
בחייו ,אחד
הסכמת אדם
( )1הסכמת אדם ()1
כנגד
לתרום,אחר,
אבר לאדם
אחד לתרום,
או למכרו של האדם;
לקרובו
יתרום
אבראחר כי
יתרוםאדם
כי אותו
אחרשל
אדםמכרו
או מכרו של אותו או
האדם;
אברשל
למכרו
לקרובו או
בהתאם להוראות לפי
ששולמו
הוצאות,
הוצאות,כספי
תשלום והחזר
לתורם לפי
להוראות
בהתאם
בעד לתורם
ששולמו
( )2תשלום והחזר()2כספי בעד
סעיף ;22
סעיף ;22
()3

להוראות לפי סעיף ;29
בהתאם
תאגיד
תמורה שנתן
תמורה שנתן ()3
סעיף ;29
מוכר לפי
להוראות
בהתאם
תאגיד מוכר

ניטלו אדם שאבריו ניטלו
של גופת
והטסה
הסעה
קבורה
הוצאות
מימון
שאבריו
אדם
והוצאותגופת
והטסה של
הסעה
והוצאות
( )4מימון הוצאות()4קבורה
להוראות לפי סעיף .30
בהתאם
השתלה,מותו
לאחר מותו לשם לאחר
סעיף .30
השתלה ,לפי
לשםלהוראות
בהתאם
איסור תיווך
השתלת אבר,
אבר או
נטילת
אולשם
בעקיפין,
במישרין או
אולנתרם,
תורם
אדם בין
תורםיתווך
תיווךיתווך אדם.4בין לא
אבר,
השתלת
נטילת אבר
בעקיפין ,לשם
במישרין
לנתרם,
איסור לא
.4
סעיף  3בעבור נטילת
הוראות
אסורה 3לפי
שנתינתה
תמורהלאדם
הובטחה
אם הובטחה לאדםאם
נטילת
בעבור
הוראות סעיף
תמורהלפי
אחראסורה
שנתינתה
אחר
תיווך בנסיבות כאמור.
בנסיבותבעד
אדם תמורה
האבר,
כאמור.
יקבלתיווך
ולא בעד
תמורה
האבר ,ולא יקבל אדם
לאיסורים
לאיסורים
סייגים
לעניין
לרבות
לישראל,
מחוץ
שנעשית
מחוץאבר
השתלת
אברלאסור
השתלתכדי
לאסור פרק זה
בהוראות
לעניין
לרבות
לישראל,
שנעשית
איןכדי
בהוראות.5פרק זה
סייגים אין
.5
במדינת חוץ ,בהתקיים כל
שנעשית
במימון
השתתפות
בהתקיים כל
אברים חוץ,
השתלתבמדינת
שנעשית
בישראלאברים
במימוןגוףהשתלת
השתתפות גוף בישראל
אלה:
אלה:
()1

מדינה;החל באותה מדינה;
פי הדין
נעשות על
והשתלתפיהאבר
האבר
נטילת
נטילת האבר ()1
באותה
הדין החל
נעשות על
האבר
והשתלת

()2

באברים.איסור סחר באברים.
זה לעניין
חוק
הוראות
מתקיימות
מתקיימות ()2
סחר
איסור
לעניין
הוראות חוק זה

שניטל
השתלתואבר
של הבאת
של
בגופו
לשם
מישראל,
לשםאבר
מישראל,אדם
ולא יוציא
לישראל
אדם אבר
שניטלאדם .6אברלא יביא
בגופו
השתלתו
אבר
יוציא אדם
לישראל ולא
אבר יביא
הבאת לא
.6
מן המת לישראל או
מן המת לישראל
ועדת
ובאישור
החוץ
שר
עם
התייעצות
לאחר
,
ר
הש
שקבע
הוראות
לפי
אלא
אדם,
הוצאתואדם,
מישראל
אלא לפי הוראות שקבע השר ,לאחר התייעצות עם שר החוץ ובאישור ועדת או הוצאתו
מישראל
מותו על פי
מאדם לאחר
ניטלובלבד
הכנסת,
ובלבד של
והבריאות
הרווחה
העבודה הרווחה העבודה
ניטל על פי
שהאברמותו
מאדם לאחר
שהאבר
הכנסת,
והבריאות של
חוקבישראל  -לפי חוק
נעשתה
נעשתההאבר,
נעשתה נטילת
נטילתשבה
נעשתהמדינה
שבהבאותה
מדינההחל
הדין החל באותה הדין
ואם -לפי
בישראל
האבר ,ואם
האנטומיה והפתולוגיה.
האנטומיה והפתולוגיה.
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פרק ג' :המרכז להשתלות
המרכז להשתלות

.7

תפקידי המרכז
להשתלות

.8

ועדת היגוי

.9

(א) יוקם מרכז לאומי לנושא ההשתלות במשרד הבריאות; המרכז יפעל למיצוי
האפשרויות להגדלת ההיקף של תרומת אברים ושל השתלת אברים בישראל.
(ב) תקציב המרכז להשתלות ייקבע בחוק התקציב השנתי ,בתכנית נפרדת ,במסגרת
תקציב משרד הבריאות; בסעיף קטן זה" ,תכנית" ו"חוק התקציב"  -כהגדרתם בחוק
תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 61985-בחוק זה  -חוק
יסודות התקציב).
המרכז להשתלות ירכז את הפיקוח והבקרה על נטילת אברים ועל השתלת אברים,
ובכלל זה:
( )1ינהל את מאגר המידע;
()2

יקבל בקשות של נתרמים להירשם במאגר המידע ויטפל בהן;

( )3יאתר נתרם מתאים לצורך הקצאה של אבר שניטל לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה
או של אבר שהובא לישראל לפי הוראות סעיף  ,6בהתאם להנחיות ועדת ההיגוי כאמור
בסעיף (9ב)( ,)4ויאשר השתלת אבר כאמור ,והכל לפי הוראות (26ב);
( )4ישתף פעולה עם מדינות זרות ועם ארגונים זרים בעניין נטילת אברים והשתלת
אברים;
()5

יערוך פעולות הסברה לעידוד תרומת אברים לפי כל דין;

( )6יבצע בקרת איכות במרכזים רפואיים מורשים בתחום נטילת אברים והשתלת
אברים;
()7

יעודד מחקרים והכשרה מקצועית בתחום נטילת אברים והשתלת אברים;

( )8יתאם בין מרכזים רפואיים מורשים ,לרבות עם הרופא האחראי ,ובכלל זה פעולות
לשימור אברים המיועדים להשתלה עד לנטילתם והעמדת כל האמצעים והשירותים
הנדרשים לביצוע נטילת האבר על ידי המרכז הרפואי המורשה שבו אמורה להתבצע
השתלת האבר;
( )9יבצע כל פעולה אחרת הקשורה לתחום נטילת אברים והשתלת אברים שהטיל
המנהל על המרכז להשתלות.
(א) השר ימנה ועדת היגוי למרכז להשתלות ,שמספר חבריה לא יפחת מעשרה ולא
יעלה על  ,17כמפורט להלן:
( )1רופא מומחה ,בעל ניסיון של עשר שנים לפחות כרופא ,והוא יהיה היושב
ראש;
()2

מנהל המרכז להשתלות ,שמונה לפי הוראות סעיף ;10

( )3שני רופאים מומחים ,לפחות ,בעלי ניסיון בביצוע השתלות אברים או
במחקר בתחום האמור ,ובהם רופא אחד לפחות שאינו מועסק בבית חולים
ממשלתי;
( )4אח או אחות ,אחד לפחות ,מוסמכים בתחום הסיעוד ,שהם עובדי משרד
הבריאות ,העובדים במרכז להשתלות ושעיסוקם בתיאום השתלת אברים;

6
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()5

איש דת ,שימונה לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל;

()6

עורך דין שאינו עובד המדינה ,הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי;

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
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סוציאלית עבודה סוציאלית
עבודהפסיכולוגיה,
פסיכולוגיה ,אלה:
מתחומי עיסוק
אלה:
לפחות
חבריםעיסוק
מתחומי
לפחותשני
( )7שני חברים ()7
ואתיקה רפואית; ואתיקה רפואית;
()8
(ב)

שיציעו ארגוני החולים.
החולים.
מועמדים
מקרבארגוני
שיציעו
שימונה
מועמדים
מקרב נציג
נציג שימונה ()8

תפקידי ועדת ההיגוי הם:
ההיגוי הם:
תפקידי ועדת(ב)
בתחום נטילת אברים
אברים
ארצית
נטילת
מדיניות
בתחום
בהתוויית
מדיניות ארצית
בכל הקשור
בהתוויית
לייעץ לשר
( )1הקשור
( )1לייעץ לשר בכל
והשתלת אברים; והשתלת אברים;
לאישור ולהביאה לאישור
להשתלות,
ולהביאה
להשתלות,המרכז
המרכזשנתית של
שלפעולה
תכנית
שנתית
לגבש
פעולה
( )2לגבש תכנית()2
השר;
השר;
תכנית הפעולה השנתית
השנתית
ביצוע
הפעולה
להשתלות ,על
ביצוע תכנית
המרכז
ממנהל על
להשתלות,
דוחות
המרכז
ממנהללקבל
( )3לקבל דוחות ()3
ביצוע התכנית כאמור;
כאמור;
לשר על
התכנית
לדווח
ביצוע
ההערכה וכן
לדווח לשר על
וכןועדות
פעולות
ההערכה
המאושרת ועל
המאושרת ועל פעולות ועדות
הכנסת העתק מהדיווח
מהדיווח
העתק של
והבריאות
הכנסת
הרווחה
והבריאות של
לוועדת העבודה
יעביר הרווחה
העבודה
השר יעביר לוועדתהשר
שקיבל כאמור;
שקיבל כאמור;
האנטומיהלפי חוק האנטומיה
אברים שניטלו
לפי חוק
שניטלושל
אבריםהקצאה
שללעניין
הנחיות
הקצאה
לקבוע
( )4לעניין
( )4לקבוע הנחיות
סעיף  ,6ובלבד שבעת
שבעת
ובלבדלפי
להוראות
סעיף ,6
בהתאם
לישראל לפי
שהובאולהוראות
אובהתאם
לישראל
והפתולוגיה
והפתולוגיה או שהובאו
השאר ,שיקולים אלה:
אלה:
שיקוליםבין
יובאור,בחשבון,
כאמור השא
בחשבון ,בין
יובאואברים
הקצאת
הקצאת אברים כאמור
כאמור בסעיף  ,28אם
מותואם
בסעיף ,28
כאמור לאחר
לנטילת אבר
לאחר מותו
אברבחייו,
לנטילתאדם,
בחייו,הסכמת
(א) הסכמת אדם(,א)
זקוקים להשתלת אבר;
ראשונהאבר;
להשתלת
מדרגה
זקוקים
משפחתו
מדרגהבןראשונה
הוא או בן משפחתוהוא או
האנטומיהבןוהפתולוגיה ,אם בן
והפתולוגיה ,אם
האנטומיהלפי חוק
שניטל מאדם
אבר חוק
מאדם לפי
שניטלתרומת
(ב) תרומת אבר (ב)
אבר;זקוק להשתלת אבר;
ראשונה
להשתלת
מדרגה
זקוק
משפחתו
משפחתו מדרגה ראשונה
מסוים ,אם אותו אדם
לנתרםאדם
שלא אותו
מסוים ,אם
לנתרם בחייו,
שניטל מאדם
בחייו ,שלא
תרומת אבר
שניטל מאדם
(ג) תרומת אבר (ג)
זקוקים להשתלת אבר;
ראשונהאבר;
להשתלת
מדרגה
זקוקים
משפחתו
מדרגהבןראשונה
או בן משפחתו או
הוראות סעיף (12א)(,)2
(12א)(,)2
שהוסמך לפי
הוראות סעיף
לפימבקר
רופא
שהוסמך
שהגיש לה
בדוחותמבקר
לה רופא
לדון
שהגיש
( )5לדון בדוחות ()5
בהתאם לדוחות האמורים;
למנהלהאמורים;
לדוחות
המלצות
בהתאם
ולתת
ולתת המלצות למנהל
אברים ,ולהשתלת אברים,
ולהשתלת אברים
הנוגע לנטילת
אברים
לנטילתעניין
ולמנהל בכל
עניין הנוגע
בכל לשר
ולמנהללייעץ
( )6לייעץ לשר ()6
ככל שתידרש.
ככל שתידרש.

לשלושה חודשים לפחות,
אחת לפחות,
חודשים
ההיגוי,
לשלושה
אחתועדת
יכנס את
ההיגוי,
ההיגוי
ועדתועדת
יכנס את
ההיגוי ראש
ועדת יושב
(ג) יושב ראש (ג)
מחבריידי שלושה מחברי
שלושהאו על
ידי המנהל
על ידי
או על
המנהללכך
אימתידישנדרש
לכך על
או כל
שנדרש
אימתהצורך
כל לפי
וכן לפי הצורך או וכן
הוועדה.
הוועדה.
(ד)

הנוכחים .החברים הנוכחים.
ברוב קולות
החברים
קולותיתקבלו
ברובההיגוי
ועדת
יתקבלו
החלטות
החלטות ועדת(ד)ההיגוי

חבריה ,החוקי של חבריה,
לעניין המניין
החוקי של
לרבות
המניין
לעצמה,
לעניין
לרבותדיון
לעצמה ,סדרי
ההיגוי תקבע
סדרי דיון
תקבעועדת
(ה) ועדת ההיגוי (ה)
נקבעו על ידי המנהל.
המנהל.
שאלה לא
ככלעל ידי
ככל שאלה לא נקבעו
ימונושללתקופת כהונה של
כהונה
להשתלות,
המרכז לתקופת
להשתלות ,ימונו
המרכזלמעט מנהל
ההיגוי,
מנהל
ועדת
למעט
ההיגוי,חברי
(ו) חברי ועדת (ו)
שאחרי שתי תקופות
תקופות
שתיובלבד
נוספת,
שאחרי
כהונה
ובלבד
לתקופת
נוספת,
למנותם
רשאיכהונה
לתקופת
למנותםהשר
ארבע שנים;
ארבע שנים; השר רשאי
הפסקהאלא לאחר הפסקה
כהונה נוספת
אלא לאחר
לתקופת
נוספת
כאמור
כהונה
ועדה
לתקופת
ימונה חבר
ועדהלאכאמור
רצופות
כהונהחבר
כהונה רצופות לא ימונה
של ארבע שנים .של ארבע שנים.
לאחר שיאושרו בידי
ברשומות בידי
יפורסמו שיאושרו
ברשומות לאחר
יפורסמוקטן (ב)()4
(ב)( )4בסעיף
קטןכאמור
הנחיות
כאמור בסעיף
(ז)
(ז) הנחיות
המנהל.
המנהל.
ועדת ההיגוי והוא יהיה
והוא יהיה
מיושב ראש
שתורכב ההיגוי
ראש ועדת
ואיכות
בקרהמיושב
שתורכב
ואיכותועדת
המנהל ימנה
ועדת בקרה
(ח) המנהל ימנה (ח)
הוועדהקטן (א)( ;)3הוועדה
לפי סעיף
(א)(;)3
שמונו
רופאים,קטן
לפי סעיף
שהם
שמונו
ההיגוי
רופאים,
שהם ועדת
ומחברי
ההיגוי
ועדתראש
היושב ראש ומחבריהיושב
בתחום נטילת אברים
אברים
מורשים,
נטילת
רפואיים
מרכזיםבתחום
מורשים,
רפואייםשל
הרפואית
מרכזים
פעילותם
הרפואית של
פעילותםאת איכות
תבחן את איכות תבחן
ותגיש דוח שנתי למנהל.
אבריםלמנהל.
והשתלת שנתי
והשתלת אברים ותגיש דוח
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מנהל המרכז
להשתלות

.10

עיון ברישומים

.11

מתאם השתלת
אברים ורופא מבקר

.12

בקשת תורם

.13

(א) השר ימנה מנהל למרכז להשתלות; הוראות חוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט ,71959-יחולו על מינוי כאמור (בחוק זה  -מנהל המרכז להשתלות).
(ב) מנהל המרכז להשתלות יבצע את התפקידים המוטלים עליו לפי הוראות חוק
זה ויהיה אחראי לניהול המרכז להשתלות ולביצועם השוטף של תפקידי המרכז;
בביצוע תפקידיו יפעל מנהל המרכז להשתלות לפי תכנית הפעולה השנתית של המרכז
להשתלות ,כפי שאושרה בידי השר ,ויהיה כפוף ,בכל ענייני הארגון והמינהל של המרכז
להשתלות ,להוראות שנתן המנהל ,ובכל עניין מקצועי  -להחלטות ועדת ההיגוי.
(א) לצורך ביצוע תפקידיהם ,רשאים המנהל ,מנהל המרכז להשתלות וחברי ועדת
ההיגוי ,לעיין בפרוטוקול של ועדת הערכה ובכל מסמך אחר שהוגש לה ,וכן לעיין
ברישומים וברשומות הרפואיות המתנהלים בכל מרכז רפואי מורשה והקשורים לתחום
נטילת אברים והשתלת אברים.
(ב) מנהל מרכז רפואי מורשה ועובדיו ישתפו פעולה עם המנהל ,מנהל המרכז
להשתלות וחברי ועדת ההיגוי ,לפי העניין ,ויקלו על ביצוע הסמכויות כאמור בסעיף
קטן (א).
(א)

מנהל המרכז להשתלות יסמיך ,מבין עובדי המרכז להשתלות -
( )1אחים או אחיות מוסמכים שישמשו מתאמי השתלת אברים בכל מרכז
רפואי מורשה ,ויתאמו בין המרכז להשתלות ,המרכז הרפואי המורשה ומרכזים
רפואיים מורשים אחרים ,בתחום נטילת אברים והשתלת אברים ,וזאת בהתאם
להיקף הפעילות ולסיכויי איתור אברים להשתלה במרכזים הרפואיים (בחוק זה
 מתאם השתלת אברים); מנהל המרכז להשתלות יודיע לכל מרכז רפואי מורשהעל זהות מתאם השתלת אברים ,המופקד על אותו מרכז;
( )2רופא מומחה שישמש רופא מבקר (בחוק זה  -הרופא המבקר) ,ואלה
תפקידיו:
(א) לבצע בקרת תהליכים ,החל משלב איתור הנפטרים שאבריהם עשויים
להתאים לצורך השתלה ועד לסיום הליך נטילת האבר והשתלתו;
(ב) להגיש דוחות למנהל המרכז להשתלות ולוועדת ההיגוי ,לעניין מיצוי
אפשרויות לתרומות אברים במרכזים רפואיים מורשים.

(ב) לשם ביצוע תפקידיהם ,רשאים מתאם השתלת אברים ,הרופא המבקר וכן ועדת
בקרה ואיכות ,לעיין ברישומים וברשומות הרפואיות המתנהלים במרכז רפואי מורשה
והקשורים לתחום נטילת אברים או השתלת אברים ,לרבות לעניין מצבו הרפואי של
אדם שהושתל בו אבר ,וכן לקבל לידיהם כל מידע אחר הדרוש להם והנוגע לעניין;
ועדת בקרה ואיכות רשאית לקבל לידיה גם את המידע שהועבר למנהל המרכז
להשתלות בהתאם לסעיף .31
(ג) מנהל מרכז רפואי מורשה ועובדיו ישתפו פעולה עם מתאם השתלת האברים ,עם
הרופא המבקר ,עם ועדת בקרה ואיכות ועם הרופא האחראי ,ויקלו על ביצוע עבודתם
במרכז הרפואי המורשה.
פרק ד' :השתלת אבר שניטל מתורם חי

7
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(א) תורם המעוניין לתרום אבר מגופו לשם השתלתו בנתרם מסוים ומרכז רפואי
מורשה מצא אותו מתאים ,מבחינה רפואית ,למתן תרומת האבר לאותו נתרם ,יגיש
בקשה לאישור נטילת אבר לפי הוראות סעיף זה.

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
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בקרובו ,תוגש לוועדת
לוועדת
השתלתו
לשםתוגש
בקרובו,
תורם,
השתלתו
מגופו של
לשם
אבר
תורם,
נטילת
לאישורשל
אבר מגופו
בקשה
(ב) בקשה לאישור(ב)נטילת
להתבצע נטילת האבר
מיועדותהאבר
להתבצע נטילת
המורשה שבו
מיועדות
הרפואי
שבמרכז שבו
המקומיתהמורשה
שבמרכז הרפואי
ההערכה המקומיתההערכה
והשתלת האבר .והשתלת האבר.
באדם שאינו קרובו וכן
קרובו וכן
השתלתו
שאינו
לשם
באדם
תורם,
השתלתו
מגופו של
לשם
אבר
תורם,
נטילת
לאישורשל
אבר מגופו
בקשה
(ג) בקשה לאישור(ג)נטילת
המרכזית.ההערכה המרכזית.
יוגשו לוועדת
ההערכה
ישראל,
לוועדת
יוגשותושב
שאינו
ישראל,
תושב תורם
כאמור של
בקשהשאינו
בקשה כאמור של תורם
(ד)

תוגשר.בטופס שקבע השר.
שקבע הש
סעיף זה
בטופס
תוגש לפי
סעיף זהבקשה
בקשה לפי (ד)

(ה)

קרוב ,וכן גיס או גיסה.
או -גיסה.
"קרוב"
וכן גיס
קרוב ,זה,
"קרוב"  -בפרק
(ה)
בפרק זה,

הערכה
ועדות
הערכה
ועדת
להשתלות,
המרכזהערכה
מנהל ועדת
להשתלות,
באישור
המרכז
מנהלימנה,
מורשה
באישור
ימנה,רפואי
מורשהמרכז
רפואי מנהל
מרכז (א)
ועדות (א)
הערכהמנהל .14
.14
תושב תורם שהוא תושב
מגופו של
שהוא
אבר
תורם
לנטילת
מגופו של
בבקשות
שתדוןאבר
לנטילת
חברים
בבקשות
חמישה
שתדון
חברים בת
מקומית בת חמישהמקומית
ותקבל החלטה לגביהן.
לגביהן.
בקרובו,
החלטה
השתלתו
לשםותקבל
בקרובו,
ישראל
ישראל לשם השתלתו

מרכזית
ימנה
באישור המנהל,
להשתלות,
חמישהמרכזית בת חמישה
בתהערכה
ועדת
הערכהימנה
ועדתהמנהל,
באישור
להשתלות,
מנהל המרכז
(ב) מנהל המרכז (ב)
קרובו,באדם שאינו קרובו,
השתלתו
שאינו
לשם
באדם
השתלתותורם
מגופו של
לשם
תורםאבר
לנטילת
בבקשות של
אבר מגופו
שתדון
לנטילת
חברים,
חברים ,שתדון בבקשות
ותקבל החלטה לגביהן;
לגביהן;
ישראל,
החלטה
תושב
ותקבל
שאינו
ישראל,
של אדם
תושב
מגופו
שאינו
אדםאבר
לנטילת
מגופו של
בבקשות
או בבקשות לנטילתאואבר
המרכזית.ההערכה המרכזית.
לחברי ועדת
ההערכה
קבועים
ועדת
מקום
לחברי
ממלאי
קבועים
מקום ימנה
המנהל
המנהל ימנה ממלאי
(ג)

הערכה:חברי ועדת הערכה:
ועדת ואלה
ואלה חברי (ג)
חולים שאינה עוסקת
עוסקת
שאינהבבית
חוליםיחידה
מחלקה או
מנהל בבית
שהואיחידה
מחלקה או
מומחה
מנהל
שהוארופא
( )1רופא מומחה ()1
והוא יהיה היושב ראש;
אברים ,ראש;
יהיה היושב
בהשתלת
בהשתלת אברים ,והוא
תואר מומחה לפי חוק
בעלחוק
קליני לפי
מומחה
פסיכולוג
בעל תואר
בפסיכיאטריה או
מומחהפסיכולוג קליני
בפסיכיאטריה או
( )2רופא מומחה ( )2רופא
הפסיכולוגים ,התשל"ז;81977-
הפסיכולוגים ,התשל"ז;81977-
()3

העובדים
הסוציאליים,
כהגדרתו בחוק
העובדים
סוציאלי
עובד בחוק
עובד סוציאלי()3כהגדרתו
הסוציאליים ,התשנ"ו;91996-
התשנ"ו;91996-

יהיה,בדיון בעניינו יהיה,
בעניינושישב
בדיוןהציבור
שישבנציג
התורם,
הציבור
לבקשתו של
התורם ,נציג
שלציבור;
נציג
לבקשתו
( )4נציג ציבור; ()4
תרבותית ,שאליה משתייך
שאליה משתייך
חברתית או
תרבותית,
קבוצהאודתית,
חברתית
אותה
דתית,
הניתן ,בן
ככלקבוצה
ככל הניתן ,בן אותה
התורם;
התורם;
()5

שופט בית משפט מחוזי.
להתמנותמחוזי.
בית משפט
הכשיר
דין,שופט
להתמנות
הכשיר עורך
()5
עורך דין,

ובלבדמיום מינוים ,ובלבד
מינוים,שנים
תהיה ארבע
שנים מיום
הערכה
ארבע
תהיהועדת
הערכהחברי
כהונתם של
תקופת ועדת
(ד) של חברי
(ד) תקופת כהונתם
משלוש תקופות כהונה.
כהונה.
יותר
תקופות
בתפקידם
משלוש
יכהנו
יותר
שלא
שלא יכהנו בתפקידם
תנאים לאישור
שוכנעה כי
אלא אם כן
שוכנעה כי
של תורם,
אם כן
מגופו
אבראלא
תורם,
לנטילת
מגופו של
אברבקשה
תאשר
לנטילת
הערכה לא
ועדת בקשה
לא תאשר
תנאים ועדת
לאישורהערכה.15
.15
בקשת תורם
בקשת תורם
התקיימו כל אלה :התקיימו כל אלה:

ואין במצבו הרפואי
הרפואי
התרומה,
במצבו
למתן
ואין
ונפשית
התרומה,
רפואית
מבחינהלמתן
מתאיםונפשית
התורםרפואית
( )1מבחינה
( )1התורם מתאים
התרומה ,החורגים מן
החורגים מן
בתפקודו ,עקב
התרומה,
לפגיעה
אועקב
בתפקודו,
לפגיעהבריאותו
אולסיכון
חשש
בריאותו
לסיכוןמשום
והנפשי משום חששוהנפשי
הרגיל בפעולות מסוג זה;
מסוג זה;
הסיכון
הסיכון הרגיל בפעולות
מתוךצלולה ,ושלא מתוך
ושלא דעה
צלולה,ומתוך
דעה חופשי
ומתוךמרצון
לתרומה
חופשי
הסכמתו
אתמרצון
לתרומה
התורם נתן
()2הסכמתו
( )2התורם נתן את
חברתי ,כלכלי או אחר;
משפחתי,אחר;
לחץכלכלי או
לחץ משפחתי ,חברתי,
הרפואיות הקשורות בביצוע
הקשורות בביצוע
הרפואיותלפעולות
הסכמתם מדעת
לפעולות
מדעתאת
הסכמתם נתנו
התורם והנתרם
( )3נתנו את
( )3התורם והנתרם
לחוק זכויות החולה;
החולה;
סעיף 13
זכויות
הוראות
לפילחוק
כנדרש 13
הוראות סעיף
והשתלת האבר,
כנדרש לפי
האבר
האבר,
נטילת
נטילת האבר והשתלת
לתמורה ,שקבלתה או
שקבלתה או
או הבטחה
לתמורה,
הבטחהתמורה
הסכמתו כנגד
תמורה או
כנגדאת
לא נתן
הסכמתו
( )4אתהתורם
( )4התורם לא נתן
בעדוההחזר הכספי בעד
התשלום
קבלת הכספי
וההחזר
לצורך
התשלום
קבלת  ,3או
הוראות סעיף
לפיאו לצורך
אסורות ,3
הוראות סעיף
נתינתה
נתינתה אסורות לפי
לפי הוראות סעיף ;22
הוצאות ;22
הוצאות לפי הוראות סעיף

8
9

ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .152
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( )5התורם מבין שיש באפשרותו לחזור בו מהסכמתו בכל עת עד לנטילת האבר ,וכי
הוא לא יישא באחריות אזרחית או פלילית בשל חזרתו כאמור;

סמכויות ועדת
הערכה

.16

החלטות ועדת
הערכה

.17

()6

הנתרם נמצא מתאים מבחינה רפואית ונפשית להשתלה;

()7

אין מניעה אחרת לאישור הבקשה ,לרבות לעניין מצבו המשפחתי של התורם.

(א) ועדת הערכה תבקש מהתורם ומהנתרם ,לשם בדיקת התקיימותם של התנאים
המפורטים בסעיף  ,15לעבור בדיקה רפואית ופסיכולוגית.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ,רשאית ועדת הערכה לבקש מהתורם ומהנתרם
לעבור בדיקה סוציאלית ,לעיין בכל חומר רפואי ,פסיכולוגי וסוציאלי הנוגע לתורם
ולנתרם ובכל חומר נוסף שהועבר אליה מכל אדם אחר ,והכל ככל שהמידע נוגע
לביצוע תפקידיה ,וכן לזמן כל אדם ,כפי שתמצא לנכון ,וככל שהדבר דרוש לה לשם
ביצוע תפקידיה.
(ג) טרם מתן החלטתה ,תזמן ועדת הערכה את התורם והנתרם להופיע לפניה ,ורשאית
היא לזמן כל אחד מהם להופיע לפניה בנפרד.
(ד)

החלטות ועדת ההערכה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים.

(ה) ועדת ההערכה תיתן את החלטתה בתוך שישים ימים לכל היותר ממועד הגשתה
של בקשת התורם לפי סעיף .13
(ו) ועדת ההערכה תקבע את סדרי דיוניה ,לרבות לעניין מניין חוקי של חבריה ,ככל
שלא נקבעו בידי המנהל.
(א) לא שוכנעה ועדת הערכה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף  ,15כולם או
חלקם ,תדחה את הבקשה לנטילת האבר ותמסור הודעה על כך לתורם ולנתרם.
(ב)

( )1שוכנעה ועדת הערכה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף  ,15תאשר
את הבקשה לנטילת האבר ותעבירה לאישור המנהל בצירוף נימוקיה וכל חומר
אחר ששימש אותה לצורך קבלת ההחלטה.
( )2החליט המנהל לאשר את החלטת הוועדה ,יודיע על כך למנהל המרכז
להשתלות; לא שוכנע המנהל כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף  ,15כולם
או חלקם ,ידחה את הבקשה לנטילת האבר וימסור הודעה על כך לתורם ולנתרם;
החלטת המנהל תהיה מנומקת ותינתן בתוך שבעה ימים מהמועד שבו אישרה
ועדת ההערכה את הבקשה.

(ג) קיבלה ועדת הערכה מקומית החלטה בבקשת תורם בניגוד לדעתו של אחד
מחבריה ,רשאי אותו חבר להביא את ההחלטה להכרעת ועדת ההערכה המרכזית;
הובאה החלטה כאמור ,לא יהיה תוקף להחלטת ועדת ההערכה המקומית.
(ד) קיבל מנהל המרכז להשתלות הודעה מהמנהל לפי הוראות סעיף קטן (ב)( )2על
אישור החלטת ועדת הערכה מקומית ,ייתן ,הוא או מי שהוא הסמיך לכך ,אישור למרכז
הרפואי המורשה שאליו משתייכת ועדת ההערכה המקומית לבצע את נטילת האבר
ואת השתלת האבר ,בתוך  24שעות מהמועד שבו נמסרה החלטת המנהל למנהל המרכז
להשתלות; לא ניתן לבצע את נטילת האבר או את השתלת האבר באותו מרכז רפואי
מורשה ,יקבע מנהל המרכז להשתלות או מי שהוא הסמיך לכך ,את המרכז הרפואי
המורשה שבו תבוצע נטילת האבר או השתלת האבר.
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עלסעיף קטן (ב)( )2על
הוראות
לפי (ב)()2
מהמנהל קטן
הוראות סעיף
הודעה
להשתלותלפי
המרכז מהמנהל
מנהל הודעה
להשתלות
המרכז קיבל
(ה) קיבל מנהל (ה)
אישורהסמיך לכך ,אישור
לכך ,שהוא
הסמיךאו מי
ייתן ,הוא
המרכזית,שהוא
הוא או מי
ההערכה
המרכזית ,ייתן,
החלטת ועדת
ההערכה
אישור
אישור החלטת ועדת
האבר ,בתוך  24שעות
השתלתשעות
בתוך 24
ואת
האבר,
השתלתהאבר
ואת נטילת
לבצע את
מורשה האבר
את נטילת
רפואי
לבצע
למרכז
למרכז רפואי מורשה
בסעיף קטן זה" ,מרכז
"מרכז
להשתלות;
המרכז קטן זה,
למנהל בסעיף
להשתלות;
המנהל
המרכז
החלטת
למנהל
נמסרה
המנהל
החלטתשבו
מהמועד
מהמועד שבו נמסרה
אתהרפואי שיבצע את
והמרכז
שיבצע
האבר
הרפואי
נטילת
והמרכז
שביצע את
הרפואי האבר
את נטילת
המרכז
שביצע
מורשה" -
רפואיהרפואי
רפואי מורשה"  -המרכז
השתלת האבר.
השתלת האבר.
לקבלת
מממצאי הזכות
שנערכו
בדיקות
העתק שנערכו
לקבלבדיקות
מממצאי
בקשתם,
העתק
לקבללפי
רשאים,
בקשתם,
והנתרם
התורםלפי
(א) רשאים,
והנתרם
הזכות (א)
לקבלתהתורם.18
.18
העתק ההחלטה
העתק ההחלטה
ועדת ההערכה והעתק
והעתק
ההערכהשל
מההחלטה
ועדת
העתק
וכן של
מההחלטה
(16א) ו–(ב)
העתק
הוראותוכןסעיף
(16א) ו–(ב)
להם לפי
להם לפי הוראות סעיף
(17ב).כאמור בסעיף (17ב).
המנהל,
בסעיף
כאמורשל
המנומקת
המנהל,
מההחלטה
מההחלטה המנומקת של

נימוקיה או
למסור את
הערכה
ועדת
רשאית
אף (א),
עלקטן
(ב)סעיף
(ב) על אף הוראות
למסור את נימוקיה או
הערכה שלא
שלאועדת
רשאית
קטן (א),
סעיף
הוראות
טעמים
לתורםאואוחלקם,
שנערכו כולם
או לנתרם,
ממצאילתורם
אתשנערכו
את ממצאי הבדיקות
אם קבעה כי טעמים
קבעהאוכיחלקם,
אםכולם
לנתרם,
הבדיקות
למסור את
זאת;שלא
הוועדה
החליטה
מחייביםאוזאת;
הנתרם
נימוקיהלמסור את נימוקיה
הוועדה שלא
החליטה
מחייבים
הנתרם
טובת התורם
של טובת התורם אושל
הודעה
הבדיקותעל כך
האמורים ,תמסור
הבדיקות
או את ממצאי
למבקש.כך הודעה למבקש.
תמסור על
האמורים,
את ממצאי
או
מינהלית
עתירה
מינהלית
משפט
לבית
משפטלעתור
זה ניתן
לבית
לעתורפרק
המנהל לפי
החלטתזה ניתן
לפי פרק
המנהלועל
הערכה
החלטת
ועל ועדת
החלטת
הערכה
ועדת על
עתירה על
החלטת .19
.19
לעניינים מינהליים.לעניינים מינהליים.
הוראות לעניין
חסוי.שהוא קטין או חסוי.
תורם
עלאו
קטין
יחולו
שהוא
תורם לא
פרק זה
הוראותעל
(א) לא יחולו
פרק זה
הוראות(א)
לענייןהוראות.20
.20
נטילת אבר מקטין
נטילת אבר מקטין
או מחסוי
מחסוי תיעשה
השתלתואובאחר,
לשםתיעשה
באחר,
בחייו,
השתלתו
של חסוי,
בחייו,אולשם
חסוי ,קטין
מגופו של
או של
אבר
קטין
נטילת
מגופו של
(ב) נטילת אבר (ב)

התשכ"ב ,101962-בבקשה
והאפוטרופסות,בבקשה
התשכ"ב,101962-
המשפטית
והאפוטרופסות,
המשפטיתהכשרות
להוראות חוק
הכשרות
בהתאם
בהתאם להוראות חוק
משפחה לא יחליט בעניין
יחליט בעניין
המשפטלאלענייני
משפחה
בית
לענייני
משפחה;
המשפט
לענייני
משפטבית
משפחה;
לעניינילבית
שתוגש לבית משפטשתוגש
המרכזית.ההערכה המרכזית.
ההערכהשל ועדת
חוות דעתה
ועדת
שלאת
שקיבל
לאחרדעתה
אלאחוות
שקיבל את
כאמור ,אלא לאחר כאמור,
לשםשלא
תרומה
לנתרם
תרומה שלא
השתלתו
בחייו,
השתלתו
לשםמאבריו,
בחייו,אבר
מאבריו,לתרום
אבר המוכן
לתרוםתורם
גם לגבי
המוכן
תורםיחולו
פרק זה
הוראותלגבי
 .21יחולו גם
פרק זה
הוראות
.21
לנתרם מסוים
מסוים
המחויבים ובשינויים אלה:
ובשינויים אלה:
המחויביםבשינויים
בנתרם מסוים,
בשינויים
שלא בנתרם מסוים,שלא

()1

ההערכה
האבר
לאישור נטילת
הבקשה
המרכזית;ההערכה המרכזית;
תוגש לוועדת
לוועדתהאבר
תוגש נטילת
לאישור
הבקשה
()1

לנטילת ניתן
אלא אם כן
לנטילתאתהאבר
תאשר את
המרכזית לא
האבר אלא אם כן ניתן
הבקשה
הבקשהתאשר
המרכזית לא
ההערכה
( )2ועדת ההערכה( )2ועדת
המתאיםלהשתלת
נתרם רפואית
מבחינה
המתאים
קיים נתרם
מאתכי
להשתלות
מבחינה רפואית להשתלת
קיים
להשתלות כי
המרכז
המרכזאישור
לה אישור מאת לה
המידע ,ויחולו לעניין זה
לעניין זה
מאגר
ויחולו
מתוך
המידע,
מאגרכאמור
מתוךנתרם
כאמוריאתר
להשתלות
המרכזנתרם
האבר; יאתר
האבר; המרכז להשתלות
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
סעיף (26ב),
בשינויים
הוראות סעיף (26ב),הוראות
והחזר
הכנסת,
תשלוםשל
והבריאות
הכנסת,
הרווחה
העבודה של
ועדתוהבריאות
הרווחה
ובאישור
העבודה
האוצר
ועדת
ובאישורשר
האוצרבהסכמת
בהסכמת(א)שר השר,
והחזרהשר,
תשלום(א)
כספי .22
.22
כספי בעד הוצאות
בעד הוצאות
ההפסד הכספי הנובע
הנובע
בשל
הכספי
כפיצוי
ההפסד
בשל תורם
המדינה לכל
תורם כפיצוי
שתשלם
אחידלכל
המדינה
תשלום
שתשלם
יקבע תשלום אחידיקבע
כספי לעניין החזר כספי
ותנאים
החזר
כללים
לעניין
ותנאים וכן
בנטילת אבר,
הכרוכותכללים
מהפעולות אבר ,וכן
הכרוכות בנטילת
באופן סביר
באופן סביר מהפעולות
אלה:התורם בעבור אלה:
שהוציא
בעבור
הוצאות
בעדהתורם
בעד הוצאות שהוציא

תכניתנוספים
בריאות
תכנית
פרטי ,או
הוראותנוספים לפי הוראות
לפיבריאות
לשירותי
לשירותי או
רפואי פרטי,
ביטוח
רפואירכישת
( )1רכישת ביטוח()1
התשנ"ד111994-
התשנ"ד111994-ביטוח
(בחוק זה  -חוק
ממלכתי,
ביטוח בריאות
ממלכתי,
לחוק
בריאות
סעיף 10
סעיף  10לחוק ביטוח
(בחוק זה  -חוק ביטוח
עבודה או מפני אבדן
בכושראבדן
או מפני
פגיעה
עבודה
בכושרמפני
פגיעהביטוח
מפנירכישת
ממלכתי),
בריאות ביטוח
בריאות ממלכתי) ,רכישת
ובסכום שיקבע בדרך
בדרך
לתקופה
והכלשיקבע
ובסכום
חיים,
לתקופה
והכל ביטוח
חיים,רכישת
השתכרות ,וכן
רכישת ביטוח
כושר
כושר השתכרות ,וכן
האמורה;
האמורה;
()2

שיקבע בדרך האמורה;
האמורה;
ובסכום
בדרך
לתקופה
בתנאים,שיקבע
פסיכולוגי,ובסכום
בתנאים ,לתקופה
פסיכולוגי ,טיפול
()2
טיפול

לתקופה ובסכום שיקבע
שיקבע
בתנאים,
לתקופהר,ובסכום
נטילת האב
בתנאים,
סמוךר ,לאחר
החלמה,האב
לאחר נטילת
חופשת
( )3סמוך
( )3חופשת החלמה,
בדרך האמורה .בדרך האמורה.

10
11

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .60
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
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(ב) תשלום והחזר כספי בעד הוצאות לפי סעיף זה ישולמו לתורם באמצעות המרכז
להשתלות ,לאחר נטילת האבר ,ובלבד שהנתרם הוא תושב ישראל ,ויש בידי התורם
תעודה מאת המרכז להשתלות המעידה כי תרם מאבריו לשם ריפויו של אחר.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,רשאי השר ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לקבוע החזר כספי בעד אבדן השתכרות ,שאינו
אחיד לכל התורמים.
(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) ,לעניין סעיף (8א()2()1ג)( )6לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,יראו תורם כחולה במחלה כרונית.
(ה) תשלום והחזר כספי בעד הוצאות לפי סעיף זה אינם ניתנים להעברה ,לשעבוד
או לעיקול.
הוקרה לתורם

.23

בקשה לנטילת
אבר מן המת

.24

נתרם שהוא קטין
או חסוי

.25

השתלת אבר
שניטל מן המת

.26

(א)

השר יעניק לתורם תעודת הוקרה בנוסח שיקבע.

(ב) תורם יהיה פטור מתשלום דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם
בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,121998-
ולמקום מוסדר כהגדרתו בסעיף  42לחוק העתיקות ,התשל"ח.131978-
פרק ה' :השתלת אבר שניטל מן המת
(א) מצא רופא כי מטופל זקוק להשתלת אבר ,יודיע לו הרופא כי באפשרותו להירשם
במאגר המידע לצורך איתור אבר מתאים להשתלה שניטל מן המת; ביקש מטופל
להירשם במאגר המידע ,יחתום על בקשה שתוגש בטופס שקבע השר; בטופס כאמור
יצוין אם המטופל נתן הסכמתו לנטילת אבר לאחר מותו כאמור בסעיף  ,28אם קרוב
משפחתו מדרגה ראשונה תרם אבר לאחר מותו או אם המטופל או בן משפחתו מדרגה
ראשונה תרם אבר מאבריו ,בחייו ,שלא לנתרם מסוים.
(ב)

הרופא יעביר את הטופס ,כשהוא חתום כדין ,למרכז להשתלות.

(א) מצא רופא כי מטופל שהוא קטין או חסוי זקוק להשתלת אבר ,יודיע על כך לקטין
או לחסוי ,ככל שניתן ,ולאפוטרופסו; לא היה לקטין או לחסוי אפוטרופוס ,יודיע על כך
הרופא למי שהקטין או החסוי נמצא בהשגחתו או במשמורתו החוקית ,ולמי שהקטין
או החסוי ביקש שיודיעו לו על כך.
(ב) בקשה להירשם במאגר המידע לצורך איתור אבר מתאים להשתלה תיחתם בידי
אפוטרופסו של הקטין או החסוי ,ובאין אפוטרופוס  -בידי מי שהקטין או החסוי נמצא
בהשגחתו או במשמורתו החוקית ,שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף קטן (א); בקשה
לפי סעיף קטן זה תוגש בטופס שקבע השר.
(ג)

הרופא יעביר את הטופס ,כשהוא חתום כדין ,למרכז להשתלות.

(א) נתמלאו תנאי חוק האנטומיה והפתולוגיה לעניין נתיחת גופתו של אדם ונטילת
אבר מאבריו לשם השתלה בגופו של נתרם ,ימסור מנהל בית החולים שבו נפטר האדם,
נקבע מותו או שאליו הובאה גופתו ,או המרכז הלאומי לרפואה משפטית שבו מצויה
גופתו של אדם ,לפי העניין ,הודעה למרכז להשתלות.
(ב) קיבל המרכז להשתלות הודעה לפי סעיף קטן (א) ,יאתר מנהל המרכז להשתלות
או מי שהוא הסמיך לכך ,נתרם מתאים מתוך מאגר המידע ,בהתאם להנחיות ועדת
ההיגוי כאמור בסעיף (9ב)( ,)4וייתן אישור למרכז רפואי מורשה שיקבע ,לבצע את
השתלת האבר באותו נתרם.

12
13
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לישראל ושהובא לישראל
מחוץלישראל
ושהובא
שניטל
לישראל
לגבי אבר
שניטלגםמחוץ
אבריחולו
קטן (ב)
סעיףלגבי
יחולו גם
הוראות
קטן (ב)
(ג) הוראות סעיף (ג)
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
לפי סעיף ,6
בשינויים
להוראות
סעיף ,6
בהתאם
בהתאם להוראות לפי
שניתן לשמרו
שניתן לשמרו
האדם,
אבר לגוף
האדם ,מחוץ
לגוף לשמרו
מחוץוניתן
והפתולוגיה
וניתן לשמרו
האנטומיה
והפתולוגיה
האנטומיהלפי חוק
אבר שניטל
לפי חוק
שניטל (א)
אבר (א)
אבר .27
.27
מחוץ לגוף האדם
מחוץ לגוף האדם
בבית חולים ,בהתאם
בהתאם
חולים,ניהולו
אישר את
שהמנהלבבית
את ניהולו
אברים
אישר
בבנק
שהמנהל
אבריםיישמר
קבעו בצו,
שהשרבבנק
שהשר קבעו בצו ,יישמר
(בסעיף זה  -אבר שמור).
כאמורשמור).
באישור -אבר
(בסעיף זה
המנהל
כאמור
שקבע
באישור
לתנאים
לתנאים שקבע המנהל

אברים כן
אלא אם
שמורים,
אברים
השתלת
הוראותלא
(ב)  24עד 26
(ב) הוראות סעיפים
שמורים ,אלא אם כן
השתלת
לעניין
יחולו
לעניין 26לא
יחולו  24עד
סעיפים
אחרת קטן (ג).
לפי סעיף
בתקנות לפי סעיף קטן (ג).
בתקנותהשר
קבע השר אחרת קבע
(ג)

לעניין -
הוראות
לרבות
שמורים,
אברים
השתלת
לעניין
לרבות הוראות לעניין -
שמורים,
אברים
השתלת
לעניין
הוראות
יקבע
הוראותהשר
השר יקבע (ג)
על ידי הנתרם לצורך
לצורך
בנתרם או
המטפלהנתרם
הרופאעל ידי
בנתרם או
על ידי
המטפל
הבקשה
הרופא
הגשת
אופןידי
הבקשה על
( )1אופן הגשת ()1
השתלתו בגופו של הנתרם;
של הנתרם;
לשם
בגופו
שמור
השתלתו
איתור אבר
איתור אבר שמור לשם
()2

שמורים;של אברים שמורים;
הקצאתם
אברים
אופן הקצאתם()2של אופן

של אבר שמור למרכז
למרכז
השתלה
המבצעשמור
של אבר
מורשה
השתלה
רפואי
המבצע
מורשהמרכז
רפואישישלם
תשלום
()3מרכז
( )3תשלום שישלם
האבר ,בעבור הוצאות
הוצאות
בעבורנשמר
האברים שבו
נשמר האבר,
שבו בנק
המנהל את
המורשההאברים
הרפואיאת בנק
הרפואי המורשה המנהל
שהוצאו לשם שמירתו.
שהוצאו לשם שמירתו.
הסכמת
אדם סעיף
לעניין
הכיר בו
סעיף
שהשר
לעניין
באמצעותבוגוף
שהשר הכיר
בעצמו או
באמצעות גוף
להשתלות רשאי,
המרכזבעצמו או
להשתלות רשאי,
אדם המרכז ( .28א)
הסכמת(א)
.28
לנטילת אבר לאחר
לנטילת אבר לאחר
לשם השתלתו
מותו,
השתלתו
מגופו לאחר
מותו ,לשם
ליטול אבר
בחייו,לאחר
אדם ,מגופו
ליטול אבר
הסכמתו של
אדם ,בחייו,
לקבל את
הסכמתו של
זה,
מותו זה ,לקבל את
מותו
המנהל,סעיף (29א); המנהל,
לקרובו לפי
תמורה(29א);
לפי סעיף
למתן
לקרובו
תמורה אדם
הסכמתו של
את למתן
לקבלאדם
הסכמתו של
באחר ,וכן לקבל אתבאחר ,וכן
הסכמה ,לתיעודה ,לבקרה
לתיעודה ,לבקרה
הדרכים למתן
הסכמה,
יקבע את
ההיגוי,למתן
ועדתהדרכים
יקבע את
התייעצות עם
ועדת ההיגוי,
לאחר
לאחר התייעצות עם
ההסכמה יידרש למסור
שנותןלמסור
נוספיםיידרש
ההסכמה
פרטים
שנותן
ההסכמה,
פרטינוספים
פרטים
ההסכמה,את
אמיתותה ,וכן
את פרטי
על אמיתותה ,וכן על
ואופן החזרה מהסכמה.
ואופן החזרה מהסכמה.

שנים והוא
(א) ,לו
שמלאו
יראו קטין
הסכמה (א),
בסעיף קטן
כאמור
הסכמה
שמלאו לו  17שנים והוא
 17קטין
יראו
בסעיף קטן
כאמור
קבלת
לעניין
(ב) לעניין קבלת (ב)
הסכמתו,
לתת את
הוכרזכשרות
ולאכבעל
רצונודין,
אתכפסול
הוכרז
מסוגלולא
מסוגל להביע את רצונו
ובלבדאת הסכמתו ,ובלבד
כשרות לתת
כבעל
כפסול דין,
להביע
והפתולוגיה כאילו לא
כאילו לא
האנטומיה
והפתולוגיה
הוראות חוק
האנטומיה
חוקיחולו
לבגיר,
הוראות
יחולו הפך
נפטר טרם
שאםלבגיר,
שאם נפטר טרם הפך
ניתנה הסכמה .ניתנה הסכמה.
(ג)

ברשומות .תפורסם ברשומות.
לפי סעיף זה
תפורסם
הכיר בו
שהשר זה
לפי סעיף
הכירעלבוגוף
הודעה
הודעה על גוף(ג)שהשר

מוכר) סייג
לאיסור תמורה
לאיסורתמורה
רשאי לתת
תאגידתמורה
רשאי לתת
(בחוק זה -
זהמוכר)
תאגיד
לעניין-סעיף
(בחוק זה
הכיר בו
סעיף זה
שהשר
לעניין
תאגיד
הכיר בו
שהשר(א)
סייג (א)
תאגיד .29
.29
תמורה
מותו ,בעד הסכמתו של
הסכמתו של
ובין לאחר
אדםבעד
מותו,
אותו
לאחר
ובין של
בחייו
אדם
אותו בין
לקרובו -
בחייו של
בחייו ,או
לאדם -בין
לאדם בחייו ,או לקרובו
קרובו של אדם לנטילת
לנטילת
הסכמת
בעדאדם
קרובו של
מותו או
הסכמת
בעדלאחר
אבראומגופו
לנטילתמותו
בחייו לאחר
אדם מגופו
לנטילת אבר
אותו אדם בחייו אותו
להכרהשקבע השר להכרה
התנאים
השר
במסגרת
והכל שקבע
התנאים
מותו,
במסגרת
והכל לאחר
אותו אדם
של מותו,
לאחר
מגופו
אבראדם
אבר מגופו של אותו
להורות במסגרת תנאי
רשאיתנאי
במסגרת
להורותהשר
מסוימים,
רשאי
תמורה
סוגיהשר
מסוימים,
ואולם ,לגבי
המוכר;תמורה
לגבי סוגי
בתאגיד
בתאגיד המוכר; ואולם,
בהסכמת אותו אדם.
אדם.
אותואלא
בהסכמתאדם
לקרוביו של
תמורהאלא
של אדם
תינתן
לקרוביו
תמורהשלא
תינתןכאמור,
ההכרה
ההכרה כאמור ,שלא

(ב)

תפורסם
לפיעלסעיף זה
תאגיד מוכר
ברשומות .תפורסם ברשומות.
לפי סעיף זה
תאגיד מוכר
הודעה
הודעה על (ב)

ולמעט גוף
בחוק
שהוקם
זה,תאגיד
למעט
"תאגיד" -
כהגדרתו מתוקצב כהגדרתו
מתוקצבולמעט גוף
שהוקם בחוק
תאגיד
למעט
"תאגיד" -
בסעיף
(ג) בסעיף זה( ,ג)
בסעיף 21
התקציב.
בסעיף  21לחוק יסודות
לחוק יסודות התקציב.
הוצאות
מימון הוצאות
שאבריו
מימוןאדם
לישראל ,של
מחוץשאבריו
של אדם
בישראל או
קבורה,לישראל,
או מחוץ
בהוצאות
יישאבישראל
קבורה,
להשתלות
בהוצאות
המרכז
להשתלות יישא
המרכז
.30
.30
קבורתו של תורם
קבורתו של תורם
גופתויישא
והובלת וכן
של נתרם,
יישא
בגופו
השתלה וכן
של נתרם,
לשם
בגופו
והפתולוגיה,
לשם השתלה
האנטומיה
והפתולוגיה,
לפי חוק
האנטומיה
גופתו לפי חוק ניטלו
והובלתניטלו
הנושאעלבהוצאות כאמור על
אחרכאמור
בהוצאות
הנושאאין גוף
והכל אם
גופתו,אחר
אין גוף
אםשל
והטסה
הסעהוהכל
בהוצאותגופתו,
בהוצאות הסעה והטסה של
בנוהלי משרד הבריאות.
הבריאות.
המנהל
משרד
שיקבע
בנוהלי
לכללים
המנהל
ובהתאם
הסכם,שיקבע
לכללים
ובהתאםאו
פי כל דין או הסכם,פי כל דין
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פרק ו' :חובת דיווח
חובת דיווח על
נטילת אבר והשתלת
אבר

.31

מאגר המידע

.32

זכות העיון

.33

חזרה מהסכמה

.34

תורם רשאי לחזור בו מהסכמתו לתרומת אבר בכל עת לפני ביצוע נטילת האבר ,והוא
לא יישא באחריות אזרחית או פלילית בשל חזרתו כאמור.

שמירת סודיות

.35

אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו,
ישמרנו בסוד ולא יגלה אותו לאחר אלא במידה הנדרשת לצורך ביצוע הוראות חוק
זה ,ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות חוק זכויות החולה.

עונשין

.36

(א) העושה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שלוש שנים או הקנס הקבוע בסעיף (61א)()4
לחוק העונשין ,התשל"ז( 141977-בסעיף זה  -חוק העונשין):

(א) מרכז רפואי מורשה שביצע נטילת אבר או השתלת אבר ,ידווח למרכז להשתלות,
בתום ביצוע הנטילה או ההשתלה ,על פרטי נטילת האבר או השתלת האבר שביצע
ותוצאותיה; מנהל המרכז להשתלות רשאי לדרוש מהמרכז הרפואי המורשה לדווח לו
על פרטים נוספים הקשורים לביצוע הנטילה או ההשתלה ,וכן רשאי הוא לדרוש ,מאותו
מרכז רפואי מורשה או ממרכזים רפואיים מורשים אחרים ,כל מידע נוסף הדרוש לשם
מעקב אחר מצבו הרפואי של מי שהושתל בו אבר ,או של מי שניטל ממנו אבר.
(ב) השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה ,לרבות לעניין טפסים ,נהלים ומועדים
לדיווח.
פרק ז' :מאגר המידע
במרכז להשתלות יוקם מאגר מידע; המאגר יכלול נתונים אלה:
()1

נתוני הבקשות שהגישו נתרמים למרכז להשתלות לפי הוראות פרק ה';

()2

נתונים על מי שנתנו הסכמה לפי הוראות סעיף .28

לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה ,רשאים המנהל ,מנהל המרכז להשתלות ,חברי
ועדת ההיגוי שמונתה לפי הוראות סעיף  ,9הרופא האחראי וכן עובד המרכז להשתלות
שמנהל המרכז להשתלות הסמיך לכך ,לעיין בנתונים הכלולים במאגר המידע.
פרק ח' :הוראות שונות

( )1מקבל תמורה בעבור אבר שניטל מגופו של אדם אחר שאינו קרובו מדרגה
ראשונה ,בחייו ,או המיועד לנטילה כאמור ,בניגוד להוראות סעיף ;3
( )2נותן תמורה בעבור אבר שהושתל בגופו של אדם אחר שאינו קרובו מדרגה
ראשונה ,או המיועד להשתלה כאמור ,ושניטל מאדם בחייו ,בניגוד להוראות
סעיף ;3
( )3מתווך בין תורם לנתרם ,במישרין או בעקיפין ,לשם נטילת אבר אסורה או
השתלת אבר אסורה או מקבל תמורה בעד תיווך בנסיבות אלה ,בניגוד להוראות
סעיף ;4
( )4מבצע נטילת אבר או השתלת אבר בלי שקיבל אישור מאת מנהל המרכז
להשתלות או מי שהוא הסמיך לכך ,לפי הוראות סעיף (17ד) או (ה) ,או (26ב),
לפי העניין;
()5

נוטל אבר מגופו של קטין או חסוי ,בניגוד להוראות סעיף .20

(ב) הוראות סעיף קטן (א)( )1עד ( )3יחולו בין אם נטילת האבר או השתלת האבר
מיועדות להתבצע בישראל ובין אם מחוץ לישראל.
14

404

 190׀

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ספר החוקים  ,2144כ"ד באדר ב' התשס"ח31.3.2008 ,

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 38יוני 2008

ביקורת חקיקה  /רב-שיח :חוק מוות מוחי-נשימתי וחוק השתלת איברים

הקבוע בסעיף (61א)()3
(61א)()3
בסעיףהקנס
חודשים או
שישההקבוע
מאסר הקנס
חודשים או
שישהדינו -
מאסרמאלה,
העושה -אחד
מאלה ,דינו
(ג) העושה אחד (ג)
לחוק העונשין:
לחוק העונשין:
()1

להוראות לפי סעיף ;6
סעיף ;6
בניגוד
לפי
מישראל,
להוראות
אבר
בניגוד
מוציא
מישראל,
לישראל או
מוציא אבר
מביא אבר
לישראל או
מביא אבר ()1

בניגוד לאחר מותו ,בניגוד
אבר מגופו
לנטילתמותו,
מגופו לאחר
של אדם
הסכמתואבר
בעדלנטילת
תמורהאדם
הסכמתו של
בעד נותן
( )2נותן תמורה ()2
להוראות לפי סעיף ;29
להוראות לפי סעיף ;29
והטסה של גופתו ,בניגוד
הסעהבניגוד
הוצאותגופתו,
והטסה של
תורם או
שלהסעה
הוצאות
אוקבורה
הוצאות
של תורם
מממן
קבורה
( )3מממן הוצאות()3
להוראות לפי סעיף ;30
להוראות לפי סעיף ;30
()4

 .35להוראות סעיף .35
בניגוד
סעיף
להוראותזה,
הוראות חוק
בניגוד
אליוזה,לפי
שהגיעחוק
מידעהוראות
מגלה לפי
שהגיע אליו
מגלה מידע ()4

המדינה
תחולה על
יחול גם על המדינה.
המדינה.
 .37עלחוק זה
יחול גם
חוק זה
.37

תחולה על המדינה

ממונה על ביצוע חוק זה.
השרחוק זה.
 .38ביצוע
ותקנותממונה על
ביצוע השר
.38

ביצוע ותקנות

תיקון פקודת
 ,151940בסעיף 24ב -
העם- ,
בסעיף 24ב
בריאות
,151940
בפקודת
בריאות העם,
בפקודת
בריאות .39
.39

תיקון פקודת
בריאות העם
 -מס' 20

העם  -מס' 20

()1

במקום אחד
יבוא "בכל
(")1לשם"
ברישה ,במקום
מאלה"; "בכל אחד מאלה";
"לשם" יבוא
ברישה,

()2

"לשם";
(" )2צמצום"
בפסקה ( ,)1לפני
"צמצום" יבוא "לשם";
יבואלפני
בפסקה (,)1

()3

"לשם";
(" )3שמירה"
בפסקה ( ,)2לפני
"שמירה" יבוא "לשם";
יבואלפני
בפסקה (,)2

()4

אחרי פסקה ()4()2יבוא:
אחרי פסקה ( )2יבוא:
חוליםאברים או
בנטילת
העוסקת
חולים
לגביבבית
מקצועית
בהשתלתאברים או בהשתלת
העוסקת בנטילת
בבית
מקצועית
יחידה
"( )3לגבי יחידה "()3
התשס"ח162008-
התשס"ח162008-
או -בית החולים או
אברים - ,בית החולים
בחוק השתלת
אברים,
כהגדרתן
השתלת
אברים
אברים כהגדרתן בחוק
מהוראות החוק האמור".
האמור".
הוראה
קיימוהחוק
מהוראות
המקצועית לא
קיימו הוראה
היחידה
היחידה המקצועית לא

ביטוח
תיקון(ז)חוק
ביטוח
תיקון חוק
יבוא:
אחרי סעיף קטן
 ,8יבוא:
בסעיף(ז)
סעיף קטן
התשנ"ד,171994-
ממלכתי,בסעיף  ,8אחרי
התשנ"ד,171994-
ביטוח בריאות
ממלכתי,
בריאותבחוק
בחוק
ביטוח .40
.40
בריאות ממלכתי
בריאות ממלכתי
16
16
40
מס'
40
מס'
מתשלומי
אברים ,יהיה פטור
התשס"ח, 2008-
בחוק השתלת
אברים,
כהגדרתו
השתלת
תורם
"(ז)1בחוק
"(ז )1תורם כהגדרתו
יהיה פטור מתשלומי
התשס"ח, 2008-

השתתפות עצמית שאושרו
עצמית שאושרו
מתשלומי
השתתפות
מתשלומיובצו ,וכן
שבתוספת
בסלוכן
ובצו,
המפורטים
חבריםשבתוספת
חברים המפורטים בסל
הבריאות שנזקק לו בשל
שירותילו בשל
בסלשנזקק
הבריאות
שירותיהכלול
בסל שירות
בעד כל
הכלול
(א,)2
שירות
בסעיף קטן
כאמורבעד כל
כאמור בסעיף קטן (א,)2
או בשל תוצאותיה".
תוצאותיה".
נטילת האבר
נטילת האבר או בשל
הראשונה,חוק
בתוספתפרט תיקון
תיקון חוק
בתיפרט
אחרי
הראשונה ,אחרי
התש"ס,182000-
מינהליים,בתוספת
התש"ס,182000-
מינהליים,לעניינים
בתי משפט
לעניינים
משפט בחוק
בחוק
בתיבתי .41
.41
משפט לעניינים
משפט לעניינים
יבוא:
,32
יבוא:
,32
מינהליים  -מס' 33
מינהליים  -מס' 33

השתלת
החלטתד' לחוק
לפי פרק
הערכה או
החלטת ועדת
פרק ד' לחוק השתלת
המנהל לפי
המנהל או
החלטתהערכה
החלטת ועדת
בריאות -
" .33בריאות .33" -
אברים ,התשס"ח162008-
אברים .",התשס"ח."162008-
תחילה
התחילה).
(להלן  -יום
התחילה).
במאי )2008
( - 1יום
(להלן
התשס"ח
בניסן )2008
כ"ובמאי
התשס"ח (1
חוק זה ביום
תחילתוכ"ושלבניסן
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .42
.42
שפרטיהמעבר
מותו ,הוראת
מעבר
מתועדים
מתועדים
לאחר
שפרטיה
לנטילת אבר
לאחר מותו,
אבר בחייו,
הסכמה,
לנטילת
בחייו ,נתן
התחילה,
הסכמה,
שערב יום
התחילה ,נתן
שערב יום .43מי
הוראת מי
.43
הוראות ניתנה לפי הוראות
הסכמתו כאילו
ניתנה לפי
כאילואת
זה ,יראו
הסכמתו
את לצורך
הבריאות
זה ,יראו
משרד
לצורך
שמנהל
הבריאות
במאגר
במאגר שמנהל משרד
חוק זה.
חוק זה.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
15
16
17
18

רפואה ומשפט

ייעעקקבב בבן ן––ייז זרריי
שרהבריאות
שר
הבריאות

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,191א)  ;239ס"ח התשס"ו ,עמ' .353
ס"ח התשס"ח ,עמ' .394
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשס"ח ,עמ' .180
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשס"ח ,עמ' .134
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חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח*2008-
הגדרות

.1

מועד המוות

.2

קביעת מוות
מוחי-נשימתי

.3

התנאים לקביעת
מוות מוחי-נשימתי

.4

בחוק זה -
"בדיקה מכשירנית"  -בדיקה של מדדים פתו–פיזיולוגיים הנדרשים לקביעת מוות
מוחי-נשימתי ,שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא בלתי תלויה בבדיקה הקלינית;
( )2היא נועדה לאשרר העדר זרימת דם למוח או העדר פעילות אלקטרו–
פיזיולוגית במוח;
( )3היא נעשית באמצעות מכשיר רפואי;
"בית חולים"  -בית חולים כללי ,ובית חולים כפי שקבע השר ,בצו;
"המנהל"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"הוועדה"  -ועדת הסמכה ומעקב רפואית-ציבורית ,שהוקמה לפי סעיף ;5
1
"מטופל"" ,רשומה רפואית"  -כמשמעותם בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו; 1996-
"מכשיר רפואי"  -מכשיר המנוי בתוספת הראשונה;
"רופא מומחה"  -רופא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז-
;21976
"השר"  -שר הבריאות.
מועד המוות של אדם הוא מועד קביעת מוות מוחי-נשימתי לפי הוראות חוק זה או
מועד קביעת מוות לבבי-נשימתי.
קביעת מוות מוחי-נשימתי של מטופל לא תיעשה אלא על ידי שני רופאים שהסמיכה
הוועדה ,ושמתקיימים בהם כל אלה:
( )1הם רופאים מומחים בתחום מומחיות רפואית המנוי בתוספת השניה ,ולעניין מטופל
שהוא קטין  -אחד מהם הוא רופא מומחה בתחום מומחיות רפואית המנוי בפרט  3או 7
לתוספת האמורה; בפסקה זו" ,קטין"  -מי שמלאו לו חודשיים וטרם מלאו לו  13שנים;
( )2הם אינם מעורבים ישירות בטיפול במטופל;
()3

*
1
2
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הם אינם עוסקים בהשתלות אברים.

(א) קביעת מוות מוחי-נשימתי תיעשה לפי הוראות שיקבע המנהל ,ובלבד שיכללו
תנאים אלה:
( )1הסיבה הרפואית להפסקת התפקוד המוחי ידועה וברורה;
( )2קיימת הוכחה קלינית להפסקה מוחלטת של נשימה עצמונית;
( )3קיימת הוכחה קלינית להפסקה מלאה ובלתי הפיכה של תפקוד המוח כולו,
לרבות תפקוד גזע המוח;
( )4הוכח ,לאחר בדיקה מכשירנית ,כי יש הפסקה מלאה ובלתי הפיכה של
תפקוד המוח ,לרבות תפקוד גזע המוח;
( )5נשללו מצבים רפואיים העלולים לגרום לטעות בתוצאות הבדיקות כאמור
בפסקאות ( )1עד (.)4
(ב) המנהל יקבע נהלים לתיעוד הליך של קביעת מוות מוחי-נשימתי; התיעוד יהיה
חלק בלתי נפרד מהרשומה הרפואית.
התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשס"ח ( 24במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,198 -מיום ט"ו בשבט התשס"ח ( 22בינואר  ,)2008עמ' .120
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
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מכשיר רפואי לעריכת
לעריכת
חולים
רפואי
בבית
מכשיר
להחזיק
חולים
החובה
בדברבבית
להחזיק
הוראות
החובה
יקבע
בדבר
הוראותהשר
(ג) השר יקבע (ג)
סוגים של בתי חולים
חולים
בתי על
בהדרגה
סוגים של
שיוחלו
יכולעל
בהדרגה
כאמור
שיוחלו
הוראות
מכשירנית;יכול
הוראות כאמור
בדיקה מכשירנית; בדיקה
בתקופה שיקבע השר ,בצו.
בתקופה שיקבע השר ,בצו.
הסמכה
ולמעקב ועדת
ולמעקב
מוחי-נשימתי
מוחי-נשימתימוות
מוותלצורך קביעת
רופאים
קביעת
להסמכת
ועדהלצורך
רופאים
ימנה
להסמכת
ועדה המנהל
הסמכה המנהל.5ימנה (א)
ועדת (א)
.5
ומעקב רפואית-
ומעקב רפואית-
עשרה חברים,
שבה
חברים,
מוחי-נשימתי,
עשרה
שבה
מוות
מוחי-נשימתי,
בקביעת
כאמור
מוות
רופאים
בקביעת
של
כאמור
פעילותם
רופאים
אחר
של
פעילותם
אחר
ציבורית
ציבורית
ואלה הם:
ואלה הם:
ההסתדרות או רופא
הרפואית בישראל
ההסתדרות
ראש של
המדעית
הרפואית בישראל או רופא
המדעית של
המועצה
המועצהיושב
( )1יושב ראש ()1
בישראל ,והוא יהיה
יהיה
הרפואית
בישראל ,והוא
ההסתדרות
הרפואית
יושב ראש
ההסתדרות
בהסכמת
ראש
שימונה
אחר יושב
אחר שימונה בהסכמת
היושב ראש;
היושב ראש;
ההסתדרות הרפואית בישראל;
הרפואית בישראל;
יושב ראש
ההסתדרות
ראשבהמלצת
שימונו
רופאיםיושב
בהמלצת
שלושה
()2שימונו
( )2שלושה רופאים
לישראל ,ובלבד שאחד
שאחד
הראשית
לישראל ,ובלבד
בהמלצת הרבנות
שימונו הראשית
רבניםהרבנות
בהמלצת
שלושה
( )3שלושה רבנים()3שימונו
מהם לפחות הוא רופא;
מהם לפחות הוא רופא;
הפילוסופיה ונציג העוסק
בתחוםהעוסק
הפילוסופיה ונציג
בתחוםנציג העוסק
האתיקה,
העוסק
בתחום
העוסקנציג
האתיקה,
בתחוםנציג
( )4נציג העוסק ()4
מהם ובלבד שאחד מהם
העליון,
שאחד
המשפט
ובלבד
העליון,בית
בהמלצת נשיא
בית המשפט
שימונו
המשפט,נשיא
בהמלצת
בתחום
בתחום המשפט ,שימונו
בישראל שאינו יהודי.
יהודי.
מוכרת
שאינו
דתית
בישראל
בן עדה
מוכרת
מהם הוא
ואחד דתית
בן עדה
רופא
הואהוא
מהם
לפחות
לפחות הוא רופא ואחד
לשוב ולמנותם לתקופת
לתקופת
רשאי
ולמנותם
לשוב המנהל
רשאישנים;
המנהל חמש
לתקופה של
ימונושנים;
הוועדהחמש
לתקופה של
ימונו חברי
(ב) חברי הוועדה (ב)
ימונה חבר ועדה כאמור
ועדהלאכאמור
רצופות
כהונהחבר
תקופות ימונה
רצופות לא
כהונהשתי
שלאחר
תקופות
שתיובלבד
נוספת,
שלאחר
כהונה
כהונה נוספת ,ובלבד
הפסקה של חמש שנים.
לאחרשנים.
אלא חמש
הפסקה של
כהונה נוספת
אלא לאחר
לתקופת
לתקופת כהונה נוספת
תפקידיה
תפקידיה
קביעת מוות
מוות לשם
ולהסמכתם
הרופאים קביעת
ולהסמכתם לשם
הרופאיםלהכשרת
את הדרכים
להכשרת
הדרכיםתקבע
(א) הוועדה.6תקבע(א)אתהוועדה
.6
וסמכויותיה של
וסמכויותיה של
כך
ולצורך
זה,
חוק
כך
לפי
ולצורך
מוחי-נשימתי
זה,
חוק
לפי
מוחי-נשימתי
הוועדה
הוועדה

לצורך קביעת מוות
מוות
שיוסמכו
לרופאים קביעת
שיוסמכו לצורך
ההכשרה
לרופאים
את תוכני
ההכשרה
תוכני תקבע
( )1תקבע את ()1
רפואה ,משפט ,אתיקה
אתיקה
אלה:
משפט,
תחומים
רפואה,
תכלול
אלה:
שההכשרה
תכלול תחומים
שההכשרה ובלבד
מוחי-נשימתי,
מוחי-נשימתי ,ובלבד
והלכה יהודית; והלכה יהודית;
ראש הוועדה ,לקביעת
לקביעת
הוועדה,יושב
ראשבחתימת
הסמכה,
תעודותיושב
שלבחתימת
הסמכה,
תעודותהענקה
( )2תאשר הענקה()2של תאשר
מטעמה .ההכשרה מטעמה.
מוחי-נשימתי לבוגרי
לבוגרי ההכשרה
מוות מוחי-נשימתימוות
תבדוקבבתי חולים ,תבדוק
מוחי-נשימתי
בבתי חולים,
מוחי-נשימתימוות
מוותתהליכי קביעת
בקרה על
תערוךקביעת
תהליכי
הוועדה
(ב) הוועדה תערוך(ב)בקרה על
חוק זה לקביעת מוות
מוות
הוראות
לקביעת
זהלפי
שהוסמכו
הוראות חוק
רופאים
באמצעותלפי
התהליכים שהוסמכו
באמצעות רופאים
התהליכים תקינות
את
את תקינות
ויישומן בבתי החולים.
החולים.
חוק זה
בבתי
ויישומןלפי
ביצועזההוראות
לפי חוק
הוראותאחר
ביצועותעקוב
מוחי-נשימתי
מוחי-נשימתי ותעקוב אחר
הוועדה בבתי חולים ,דרכי
חולים ,דרכי
שתערוך
בבתי
הבקרה
הוועדה
נוהלי
שתערוך
הבקרהלעניין
נוהליהוראות
לקבוע
לעניין
הוראותרשאי
לקבוע השר
(ג) השר רשאי (ג)
שלא נקבעו לפי חוק זה.
חוק זה.
לפיככל
דיוניה
סדרינקבעו
ככלאתשלא
תקבע
דיוניה
הוועדה
דיוניה; סדרי
תקבע את
וסדרי
הוועדה
עבודתה
עבודתה וסדרי דיוניה;
אחריות מנהל בית
מנהל בית
המפורטים
המפורטיםרפואית
בתחומי מומחיות
מומחיות רפואית
רופאים מומחים
מומחיםכיבתחומי
חולים ידאג
ביתרופאים
מנהל כי
חולים ידאג
אחריותמנהל
.7
בית .7
חולים
חולים
לקביעת מוות מוחי-
מוחי-
ויוסמכו
יוכשרו מוות
החולים,לקביעת
בביתויוסמכו
יוכשרו
המועסקים
השניה ,החולים,
המועסקים בבית
בתוספת השניה ,בתוספת
להוראות לפי חוק זה.
בהתאם זה.
נשימתי לפי חוק
נשימתי בהתאם להוראות
יידוע בני
בני המטופל
יידועשל
משפחה
המטופל
יידע בני
המטפל)של
הרופאמשפחה
יידע בני
המטפל)זה -
הרופא(בסעיף
במטופל
המטפל -
(בסעיף זה
רופא
במטופל
המטפל (א)
(א) רופא
המשפחה .8
.8
המשפחה
במצב של מוות מוחי-
הואמוחי-
מוות
שהמטופל
במצב של
חשש
קייםהוא
שהמטופל
סביר ,כי
חשש
במאמץ
לאתרםקיים
שניתןסביר ,כי
שניתן לאתרם במאמץ
בחשבון את רצונו של
יביאשל
אתוכןרצונו
בחשבוןזה,
המטופל בעניין
רצון וכן יביא
בעניין זה,
המטופל בדבר
את דעתם
רצון
וישמע
נשימתי,בדבר
נשימתי ,וישמע את דעתם
משפחה"  -קרוב משפחה
"בןמשפחה
קרוב
בסעיף -זה,
משפחה"
בכתב;
בעניין",בן
בסעיף זה,
עמדתו
בכתב;
בעניין ,את
אם הביע
עמדתו
המטופל,
המטופל ,אם הביע את
אפוטרופוס של המטופל.
המטופל.
ראשונה או
אפוטרופוס של
מדרגה ראשונה או מדרגה

מוחי-נשימתימוות מוחי-נשימתי
מוותלפעול לקביעת
רשאים
לקביעת
חוק זה
לפעול
הוראות
רשאים
זהלפי
שהוסמכו
הוראות חוק
רופאים
שהוסמכו לפי
(ב)
(ב) רופאים
יהיה המועד שבו נקבע
המטופלנקבע
המועד שבו
מותו של
מועדיהיה
המטופל
החוק;
להוראותשל
מועד מותו
בהתאם
המטופלהחוק;
שללהוראות
של המטופל בהתאם
מוחי-נשימתי ,ככל שנקבע.
ככל שנקבע.
מוות מוחי-נשימתי,מוות
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(ג) נקבע מוות מוחי-נשימתי ,רשאים בני משפחתו של המטופל לקבל לידיהם את
הרשומה הרפואית ,ככל שהיא נוגעת לעניין קביעת המוות המוחי-נשימתי; נוסף על
כך ,יידע הרופא המטפל את בני המשפחה כי באפשרותם להתייעץ עם עובד סוציאלי,
עם פסיכולוג וכן עם איש דת בהתאם לדתו של המטופל; בסעיף קטן זה -
"עובד סוציאלי"  -כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו;31996-
"פסיכולוג"  -מי שרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז.41977-
(ד) על אף האמור בחוק זה ,נקבע מוות מוחי-נשימתי וקביעה זו מנוגדת לדתו או
להשקפת עולמו של המטופל לפי מידע שהתקבל מבני משפחתו ,לא ינותק המטופל
ממכשיר ההנשמה ולא יופסק הטיפול התומך ישירות בטיפול הנשימתי בו ,עד להפסקת
פעולת הלב.
שינוי התוספות

.9
 .10השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות

תחילה

.11

ביצוע ותקנות

השר רשאי ,בצו ,בהסכמת הוועדה ,לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השניה.

של הכנסת ,להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילתו של חוק זה בתום  14חודשים מ– 1בחודש שלאחר יום פרסומו.

תוספת ראשונה
(הגדרת "מכשיר רפואי" בסעיף )1
(Brainstem Auditory Evoked Response ).B.A.E.R.
(Transcranial Doppler )TCD
(Sensrory Evoked Potential )SEP
(Computerised Tomography )CT( - Angiography )CT - A
(Magnetic Resonance Imaging. )MRI( - Angiography )MRA

.1
.2
.3
.4
.5

תוספת שניה
(סעיף ))1(3
תחומי מומחיות רפואית
הרדמה.
טיפול נמרץ כללי.
טיפול נמרץ ילדים.
נוירולוגיה.
נוירוכירורגיה.
רפואה דחופה.
רפואת ילדים.
רפואה פנימית.
קרדיולוגיה.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
3
4

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .152
ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
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קביעת המוות המוחי-נשימתי :ח"כ עתניאל שנלר
בערב שבת צעדתי מבית הכנסת לביתי עם שכני אייל ,שהיה חולה קשה מאוד ונדרשה השתלה מיידית של כבד להצלת חייו.
לא היו לו ספקות :השתלה עשויה להציל את חייו .המתנה להשתלה  -פירושה מוות ,אלמנה ויתומים .ההמתנה התארכה ,לא
היו תורמים ,לא היו אברים מתאימים ,והבירוקרטיה מנעה נסיעתו לחו"ל לצורך השתלה.
כשביקשתי לחוקק את חוק קביעת המוות המוחי-נשימתי ,עמדה למול עיני כוונה ערכית-חברתית וליישומה מטרה
אופרטיבית :הכוונה הערכית -חברתית נגעה להצלת חיי אדם רבים ככל שניתן ,תוך חיזוק משמעות "ערך האדם" ו"הערבות
ההדדית" ,ואילו המטרה האופרטיבית הייתה יצירת זמינות והיקף רחב יותר של אברים איכותיים לצרכי השתלה.
סוגיית זמינות האברים לצרכי השתלה נמצאת במתח שבין שני יסודות :היסוד החברתי-ערכי מחד ,והיסוד המדעי-רפואי
מאידך .כאמור ,קביעת רגע המוות הינו מושג חברתי-פילוסופי-משפטי-דתי ,הקובע את מותו של האדם על פי אמות מידה
מוסכמות בכל חברה וחברה .ואכן ,עיקר ההתלבטויות במהלך החקיקה עסקו בשאלות אלו .ברור לכל כי מבחינה רפואית
הפסקת תפקוד גזע המוח הינו מוות לכל דבר ועניין ,על אף שאין בכך בכדי למנוע בתנאים מסוימים את המשך פעילותם הזמני
של חלק מאברי הגוף  -ובכך לשמור על איכות האברים והרקמות לצורך השתלתם .אך כלל לא ברור האם החברה המודרנית
בכלל ,והחברה הישראלית ההטרוגנית בפרט ,יכולה לקבל ולהפנים תפישות חברתיות-תרבותיות-דתיות מוסכמות לעניין
קביעת המוות.
חלקה הגדול של החברה הישראלית (יהודית ,מוסלמית ודרוזית כאחד) הינה חברה מסורתית ומשקלן של הדת ו /או האמונה
ברגעי המוות מהותיים ומרכזיים .לפני כעשרים שנה קבעה הרבנות הראשית לישראל את התנאים ההלכתיים המאפשרים את
קביעת המוות על פי מות גזע המוח ,כשהעיקרון המוביל ביטא את ההכרח במעורבותו של איש דת בתהליך קביעת המוות,
וכן בהסתמכות על מכשור אובייקטיבי לקביעת רגע המוות ולא רק הסתמכות על קביעת הרופא .עקרון זה לא יכול היה
להיות מקובל על הקהילה הרפואית הדורשת ,בצדק ,עצמאות מקצועית ,ולכן נדרש היה לגשר בין האינטרסים הרפואיים
וההלכתיים.
בחוק שעבר נמצאה הדרך ליצירת הפרדת הפרוצדורה הרפואית מנוכחות ובקרה של אנשי דת ומצד שני  -התהליך הרפואי
תואם את הקריטריונים ההלכתיים  -כראוי לנושא עדין שכזה .כמו לכל חוק ,גם לחוק זה השלכות משפטיות רוחביות שלא
ניתן להתעלם מהן ,ובכללן -סוגיית תרומת אברים ,ניתוק ממכשירי החייאה ,דיני ירושה ,דיני אישות ועוד .אך יש לזכור:
הגדרת מוות אינה יכולה ואסור שתהיה הגדרה משפטית ,כי אם הגדרה חברתית-ערכית.
כמצופה ,רוב הציבור במדינת ישראל תומך בחוק ומעודד את מימושו .דומה כי אווירה חינוכית תומכת ומעודדת תרומת
אברים תשנה את המציאות ותציל חיי רבים .לצערי ,שתי קבוצות אינן שלמות עם החוק:
המפתיעה שבהן  -חלק ניכר מרופאי חדרי הטיפול הנמרץ ,שעיקר העבודה ביישום החוק תלויה על שכמם .הם סבורים
שהפרוצדורה החדשה תסרבל במעט את קביעת המוות  -ומשום כך ייתכן ויקטן מספרם של תורמי האברים.
ומהצד השני  -החרדים האשכנזים ,הסבורים כי יש לשמור מכל משמר על ההגדרה ההלכתית המסורתית של הפסקת פעילות
הלב והנשימה כהגדרת המוות הבלעדית ,כל זאת ,על אף שאדם המקבל דום לב ומפסיק לנשום  -ניתן להצילו .החרדים
האשכנזים מתקשים לקבל את המדע והמודרנה המחמירים הרבה יותר בקביעת המוות .המדע קובע כי הפסקת פעילות הלב
והנשימה אינה בהכרח מוות ,ומאידך מות גזע המוח מסמן בוודאות את המוות.
לשמחת כולנו מרן הרב עובדיה יוסף ,הראשון לציון  -הרב עמאר ,הרב מרדכי אליהו וראשי הרבנים החרדיים הספרדיים ,וכן
רבני הציונות הדתית  -כולם מכירים ותומכים בחוק קביעת המוות המוחי-נשימתי ,הגם שלעניין השתלת האברים מוסכם
כי כל מקרה צריך להיבחן לגופו.
אני מניח ומייחל כי במהלך שלוש השנים הבאות מספר תורמי האברים בישראל יוכפל ,ולא נזדקק לקבלת אברים מארצות
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אחרות .עיקר הצלחת החוק תלויה באווירה הציבורית-חינוכית-ערכית של החברה הישראלית על כל רבדיה במצווה הגדולה
שבהצלת נפשות ותרומת האברים.
אגב ,לאייל ,שכני ,נתרם כבד ("בדקה ה )"90-וכיום הוא מתפקד ככל אחד ועושה רבות לקידום תרומת האברים בחברה
הישראלית.

אחיזת עיניים במחיר חיי אדם [ -הערות ראשוניות בעקבות חקיקה] :ד"ר שמואל ילינק ,עו"ד

*

שני חוקים חדשים חקקה הכנסת לאחרונה" :חוק השתלת איברים התשס"ח "2008-ו"חוק מוות מוחי-נשימתי התשס"ח-
 ."2008שניהם ,ללא ספק ,חוקים חשובים ביותר ובעלי משמעות רבה" .היסטוריה בחקיקה" קבעו הכותרות .מספר
האיברים להשתלה יעלה וינצלו חיי רבים יותר" .נפתחה הדרך לציבור הדתי לתרומת איברים" ,קבעו הדוברים ולא ידעו מה
בפיהם ,כאילו שהציבור הדתי ,עד עתה ,לא תרם איברים ,לא פחות ואולי אף יותר מכלל הציבור והפרש כזה או אחר במספר
התרומות ,לכאן או לכאן ,אין לו כל משמעות בציבור הישראלי אשר ,רובו ככולו ,על כל רבדיו וחלקיו ,ממעט ביותר לתרום
איברים או לחתום על כרטיס תורם! וכבר ידוע שרבים מאלה שאורח חייהם הקבוע רחוק ממצוות הדת ,תולים את סירובם
לתרום בסיבות דתיות או מעין דתיות כמו שלמות הגוף ,תחיית המתים וכיו"ב.
עצם חקיקת שני החוקים הינה חשובה ביותר כשלעצמה .הגיע הזמן שבמדינת ישראל בהגיעה לגיל  60יהיה לה חוק השתלת
איברים בספר החוקים .הגיעה גם העת שנושא קביעת רגע המוות יעוגן בחקיקה .מה לאלה ולדברי הדוברים? אלה תולים
הכול באפשרות שנפתחה ,לכאורה ,להצלת יותר חיי אדם עקב ריבוי איברים להשתלה .הקורא דברים אלה (רייטינג ,כבר
אמרנו?) סבור ,על נקלה ,כי נמצא הפתרון הגואל למצוקה החריפה של האיברים להשתלה ,בה נתונה מדינת ישראל ,מזה זמן
רב.
החוקים האמורים ,קובעים ,ראשית ,את הצדדים המנהליים בכל נושא ונושא; הקמת המרכז הלאומי להשתלות ,הרכבו ,דרכי
פעולתו וסמכויותיו ,דרכי תרומת האיברים וחלוקתם (כאשר יש כאלה בנמצא) ,ועוד כהנה וכהנה עניינים שחשובה קביעתם
בחוק בניגוד למצב ששרר עד כה .אף קביעה בחוק של ההליכים לקביעת רגע המוות על פי קביעת מוות מוחי-נשימתי
הינה חשובה ביותר ,לרבות דרכי ההכשרה ,הפיקוח והיישום .כל אלה דברים חשובים .אך לחוקים אלה אמורה להיות מטרה
אחת מרכזית ,נעלה וחשובה יותר והיא; הצלת חיי אדם! כמה שיותר! האם יצליחו בכך חוקים אלה? האם צודקים הדוברים
והמדברים?
בבחינת העניין מקרוב נראה כי לא רק שהחוקים החדשים ,לא יביאו לשיפור כלשהו במצב ,אלא שאף יגרמו להרעתו
ובמחיר כבד של חיי אדם.
החוק ה"צעיר יותר" בתהליך ,הינו זה של קביעת המוות המוחי-נשימתי ,חוק שיזם חה"כ עתניאל שנלר .בדברים האחרונים
שאמר ,מייד לאחר קבלתו ,עלתה מדבריו נימה צנועה יותר מבראשונה .בראשונה טען כי אף הרבנים החרדים מסכימים
לנוסח החוק המוצע וכי קיימת הסכמה מקיר אל קיר .באחרונה נקט כבר – כפי שפורסם – לשון זהירה ומצומצמת יותר
לאמור; הרבנים הציוניים והרבנים החרדים הספרדים(!) תומכים בחוק ולהיכן "נעלמו" הרבנים החרדים האשכנזים (ובאורח
*





מרצה בפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית ירושלים ,ומחבר הספר" :תרומת איברים בתמורה".
התקבלו בכנסת ביום י"ז באדר ב' תשס"ח ()24.03.2008
שני החוקים פורסמו בס"ח  2144מיום  31.03.2008עמ'  406 ;394בהתאמה" .חוק השתלת איברים" נכנס לתוקף ביום ( 01.05.2008סע' 42
לחוק) וחוק מוות מוחי-נשימתי" יכנס לתוקפו רק ביום ( 31.05.2009סע'  11לחוק).
אכן היסטוריה של ממש ,אם נביא בחשבון שהצעת החוק הוגשה עוד ביום  24בנובמבר  , 2003הצ"ח  68עמ'  236ואף זאת לאחר טיוטות מספר
שהופצו על ידי משרד הבריאות החל משלהי המאה הקודמת.
בישיבת ועדת המשנה של וועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיום  16.10.2007בעמ'  6סיפא אמר:
"אני רוצה לומר לחברים ,שבשעות האחרונות אנו נמצאים במצב בו לא יהיה אדם שיתנגד באופן נחרץ לחוק לגבי קביעת המוות
המוחי-נשימתי".
ולהלן בעמ' :12
"הרב אליישיב התייחס להיבט של קביעת המוות המוחי-נשימתי .אין מחלוקת לגבי הצד הלבבי-נשימתי .השאלה היא לגבי מי
שאינו יכול לקבל את ההקשר הנשימתי-מוחי.... .אם לא תהיה הדאגה הזו ,החוק מבחינתו ראוי שיהיה".
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ספציפי :כב' הרב אלישיב)? לאמתו של דבר ,אלה (הוא) מעולם לא הסכימו לקביעת מוות מוחי-נשימתי [להבדיל ממוות
מוחי-לבבי ,קרי; הפסקת פעילות הלב להבדיל מהפסקת פעילות המוח] .די לעיין קלות במודעה אשר פורסמה מטעמו של
הרב אלישיב ,לאחרונה ,בביטאון "יתד נאמן" [ראה להלן בעמ'  ]200כדי להבין שדעתו עקבית ומעולם לא השתנתה .בנוסף
יש להאזין לדברי חה"כ גפני אשר הצביע נגד החוק ,להבדיל מיתר חה"כ הדתיים ,כולל נציגי ש"ס אשר הצביעו בעד ,פשוט כי
עמדתם לא שונתה ממה שפסקו רבותיהם עוד טרם קבלת החוק ,אלא שנראה ,נוכח הפרסומים האחרונים שאף אלה לא ראו
הדברים כפי שסבר חה"כ שנלר ואינם מתכוונים להמליץ על תרומת איברים מהמת.
המעניין יותר הינו ניסוח החוק .בסע'  2נקבע כי
"מועד המוות של אדם הוא מועד קביעת מוות מוחי-נשימתי לפי הוראות חוק זה או מועד קביעת מוות לבבי-
נשימתי".
הווה אומר ,השניים ימשיכו לדור בכפיפה אחת! אך זה איננו העיקר .יש משהו אחר ומיוחד בחוק זה אשר איננו קיים בשום
חוק אחר והוא; סעיף מובנה בחוק המאפשר את עקיפתו .אם תרצה לומר; סעיף קיום לחרדים וגם לאחרים שגישתם או
אמונתם דומים בנושא הנדון או ש"סתם" אינם בוטחים ברופאים .סעיף קטן ד' לסעיף  8לחוק קובע:
"על אף האמור בחוק זה ,נקבע מוות מוחי-נשימתי וקביעה זו מנוגדת לדתו או להשקפת עולמו של המטופל .....לא
ינותק ממכשיר ההנשמה ולא יופסק הטיפול התומך בטיפול הנשימתי עד להפסקת פעולת הלב".
אם כך ,צא ולמד ,לא רק שאין זה חוק הקובע בלבדית את המוות המוחי-נשימתי כדרך המקובלת היחידה על פי חוק במדינת
ישראל ,אלא שהחוק – בניגוד לכותרתו ובניגוד להכרזות יוצריו – מעגן אף את "מתחרהו" ,המוות המוחי-לבבי .אלא שברור
בעליל כי כל בני העדה החרדית האשכנזית ,הסרה למרותו של הרב אלישיב וכפי שהכריז והמליץ חה"כ גפני ,וכנראה אף
החרדים הספרדים ,ימשיכו לנהוג כמקודם ,הווה אומר לא יקבלו את קביעת המוות המוחי-נשימתי ,יסרבו לתרום איברים
מן המת (שאפשרי רק במצב מוות זה) וימתינו למוות על ידי הפסקת פעולת הלב .בלא ספק יצטרפו אליהם אף בני דתות
אחרות ,על פי אמונתם – ויש כאלה בחברה הישראלית – אך יצטרפו גם – הפעם מכוח החוק ,אחרים המעדיפים להמתין
לנס כלשהו או כאמור "סתם" אינם מאמינים לרופאים אשר קבעו את המוות המוחי-נשימתי .מילים אחרות ,עולם כמנהגו
נוהג .מי שהכיר במוות המוחי-נשימתי ותרם איברים מן המת קודם לחוק ,יעשה כן גם עתה .אחרים לא יתווספו .אם לא די
בכך כדאי לעיין בסיפא לסע' (8ב) הקובע:
"מועד מותו של המטופל יהיה המועד שבו נקבע מוות מוחי-נשימתי ,ככל שנקבע".
כלומר ,מי שבחר להמתין בפועל למוות מוחי-לבבי ,לאחר שהרופאים כבר קבעו את מותו המוחי-נשימתי של החולה (אלא
אם כן מנעו מהם לעשות כן) ,האם בית החולים ממשיך לטפל בחולה שכבר נקבע מותו? על מה בדיוק מבסס חה"כ שנלר את
הצהרותיו לפיהן תגדל משמעותית תרומת האיברים להשתלה? לא ברור.
חמור יותר המצב בחקיקת חוק השתלת איברים .כאן המדובר בחוק העוסק ישירות בנושא הכאוב האמור .היה ניתן לצפות
כי מן החוק תצא בשורה כלשהי .דרך חדשה שתיתן תקווה לממתינים ,שאכן יהיו בעתיד הקרוב יותר איברים להשתלה.
המדווחים על החוק ונוסחו מטעימים את העובדה כי לראשונה ,במדינת ישראל ,תוצע תמורה לתורמי איברים מן החי .טעות
חמורה! נוסח החוק כפי שהתקבל הינו פרי ניסוח ויוזמה של משרד הבריאות ,בתיקונים כאלה ואחרים שהוכנסו בו במהלך
חמש שנות דיונים בוועדה! אך תמיד ,לאורך כל הדרך ,הדגישו דוברי משרד הבריאות כי הסכמתם לתשלום כלשהו איננה,
בשום פנים ואופן ,כדי לשכנע מאן דהו לתרום איבריו ,אלא רק להחזר הוצאות שנגרמו עקב תרומת האיבר וניתוח הוצאת
האיבר לתרומה .דוברי משרד הבריאות הבהירו ,בכך פעלו בשקיפות הראויה לציון ,כי הם מתנגדים נחרצות לכל תמורה שיהא
בה חשש כי בשל גובהה היא עלולה להשפיע על שיקול דעתו של אדם ולגרום לו לרצות לתרום איבר רק או אף בעיקר בעטיה
של אותה תמורה .בחוק עצמו לא נזכר סכום כסף כלשהו .לא נזכר מספר כלשהו .כשנשאלו נציגי משרד הבריאות בוועדה
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לאיזה סכום יכול התשלום להגיע? נקבו במספר המצוטט בעיתונות של  18אלף  ₪ולעיתים  17אלף  .₪אף זה איננו סופי
וברור ,שכן העניין צריך עוד לעבור חקיקת משנה ומי יודע אילו מלחמות להקטנת הסכום יהיו שם .בעניין זה ,צריך לומר,
אין ויכוח עקרוני בין המשרד לבין חה"כ יחימוביץ אלא רק בשאלה באיזה גובה (של סכום) רף התמורה יתחיל להיות גורם
משפיע .לטעמה ,הסכום בו מדובר ,יכול שישפיע על אמהות חד-הוריות ואף על אחרים .אומנם נזכרות בחוק טובות הנאה
אחרות ,אך אלה ,לדעת כולם ,שוליות ,כגון פטור מדמי כניסה לגנים הלאומיים ואף ,מעט יותר משמעותי ,החזר הוצאות
נוספות בעריכת ביטוח פרטי של התורם ,או הוצאות טיפול פסיכולוגי .טובת הנאה אחרת – פטור מדמי בטוח בריאות
ממלכתי – נתקלה בהסתייגות שר האוצר ונפלה .ותעודת הוקרה כבר אמרנו? מילים אחרות ,אין כל בשורה בחוק .איש לא
יתרום מאומה בשל "טובות ההנאה" האמורות שאין בהן ,מלכתחילה ,כל כוונה או יכולת להשפיע על מאן דהו לתרום .אפילו
לא על בני משפחה קרובים הרוצים לסייע בהצלת קרוביהם אך חוששים לעשות כן בין מסיבות מוצדקות ובין אם לאו .זאת
בשונה מהצעות אחרות שהועלו ,לרבות על ידי כותב שורות אלה 10,להשתמש במכשיר הכספי-כלכלי להמרצת תורמי איברים,
תחת רגולציה הולמת ,תוך שמירה על בריאות התורמים ומתן תמורה ראויה והולמת ,קודם כל למעגל התורמים מן המת,
אחר כך לאלה מבני משפחה של הממתינים להשתלה ,הרוצים לתרום לקרוביהם אך חוששים מכך ורק אחר כך בפניה לציבור
הרחב .חה"כ רביץ ניסה להוביל גישה זו בוועדה ,אך כשל .בתמורה לתרומת איברים מן המת הוא כבר לא היה שותף לגישה זו
שכן ,כדעת רבותיו ,תרומה מן המת הינה בעייתית כשלעצמה מבחינת ההלכה – 11איסור ניוול המת ,הלנת המת ,איסור הנאה
מהמת ועוד הלכות אשר רק מחריפות את דברינו לעיל לעניין קביעת המוות .חוק השתלת איברים ,לעומת זה ,מציע ,לכאורה,
גישה יותר ליברלית באשר למתן תמורה לתורם או למשפחתו ,שעה שהתחייב בחייו לתרום לאחר מותו ובלבד שחתם בחייו
על כרטיס תורם .שוב ,העיקרון הינו שלא יהא בכך להשפיע – הפעם על הקרובים – להתיר תרומת איברים של יקירם שנפטר,
אם לא הסכים לכך בחייו .זו הרעה ברורה של הנוהג כיום אשר איננו מחייב ידיעה על הסכמת המנוח בחייו באשר לתרומת
איבריו לאחר מותו .מעבר לכך ,לא ברור מדוע אפשרות תשלום התמורה ניתנה ל"תאגיד שהשר הכיר בו" ומה יהיו תנאי
ההכרה? וגובה הסכום המותר? המדינה איננה רואה לנכון "ללכלך את ידיה" בתשלום תמורה להשגת יותר איברים ,שהרי
"רק" בהצלת חיים עסקינן .לכל אלה עוד צפויה מלאכה רבה בתקנות.
כאמור אין בחוק כל בשורה .אך להרעת המצב לא פיללנו ,אלא שכך עושה החוק החדש .המצב החמור של המחסור באיברים
להשתלה במדינת ישראל ידוע ומוכר .די לעיין בנתונים [ראה להלן בעמ'  ]200לפיהם מספר ההשתלות בישראל – מן המת ומן
החי – נותר יציב ואולי אף יורד במהל השנים .מספר המצטרפים ,מידי שנה ,גבוה יותר ממספר ההשתלות המתבצעות בישראל
ולמרות זאת מספר הממתינים הולך וקטן ,זאת "בזכות" פטירתם של עשרות ממתינים ,מידי שנה ,הרעה במצב בריאותם של
אחרים אך במיוחד בשל יציאה של רבים מאד (מספרם גדול יותר ממספר ההשתלות שאחראי להן המרכז הלאומי להשתלות)
להשתלות בחו"ל ,במימון  ,מבורך ,של קופות החולים .דלתות אלה ,במידה רבה תיסגרנה! נושא זה ,של מימון השתלת איברים
לישראלים בחו"ל ,שהיה מוסדר עד עתה על ידי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 12,אשר איננו בדרגה של חקיקה ואין בחובו איסור
או ענישה פליליים ועל כן אפשר התייחסות גמישה למשמעותו ,נכנס עתה לחוק הקובע בסעיף  5תחת הכותרת "סייג לאיסור
תיווך" ולפיו מימון השתלת איברים בחו"ל על ידי גוף בישראל (קופ"ח למשל) יהא מותר בשני תנאים" :כי נטילת האיבר והשתלת
האיבר נעשות על פי הדין באותה מדינה" תנאי סביר וברור אך גם כי" :מתקיימות הוראות חוק זה לעניין איסור סחר באיברים"!
הנה כי כן ,כנסת ישראל איננה קובעת כללי מוסר רק לעם השוכן בציון אלא לעולם כולו .אנחנו נהיה מוסריים יותר מכולם ,אפילו
במחיר חיי אדם .הפרה של סעיף זה הינה עתה הפרה של סעיפי החוק האוסרים מסחר באיברים או תיווך בכך ועונשם עד שלוש
13
שנות מאסר!
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ראה לדוגמא פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה והרווחה מיום  11.07.2007בעמ' .34-35
סע' ( 23ב) לחוק השתלת איברים.
סע' ( 23א) לחוק השתלת איברים.
מפורטות בהרחבה בספרו "תרומת איברים בתמורה" הוצאת פרלשטיין-גנוסר.2004 ,
ה"ש  8סעיף  5.6.3בעמ' .164
חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מס'  07/06מיום .13.03.2006
על פי הוראות סעיף (36א) ( )3לחוק השתלת איברים.
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המקום המועדף והזמין ביותר ,בשנים האחרונות ,ליציאת ישראלים להשתלת איברים במימון קופות החולים היה הפיליפינים,
שם ,על פי החוק ,מותרת תרומת איבר בתמורה כספית .פעולה האסורה לפי החוק הישראלי ,בישראל .על פי הסעיף האמור
אף מימון השתלה כזו דינו מאסר בפועל ובאחת נגזר דינם של עשרות רבות של ישראלים להישאר בארץ ,לסבול מהמחסור
החמור באיברים ומכיוון שבשורה חדשה ָאין ,הרי בעליל נגזר דינם למוות! למען האמת רק של העניים יותר ,החלשים ,שכן
בעלי היכולת ימשיכו לנסוע ,על חשבונם ,ויצילו את חייהם .כפי שקורה ברפואה הפרטית כולה .חסרי היכולת ,דווקא אלה
שחייהם ניצלו בזכות המימון המבורך של קופות החולים ,הם יישארו בבית .חייהם כנראה אינם מספיק חשובים .האתיקה
והרצון ללמד לגויים מוסר היוצא מציון ,חשובים יותר .אומנם יש כמה מקומות אליהם ניתן עדיין לנסוע ,במשורה ,כגון
ארה"ב ,גרמניה או בלגיה ,אך שם ההמתנה ארוכה הרבה יותר ,המחיר מרקיע שחקים והביטוח ,אפילו המשלים ,של קופות
החולים ,לא יכסה את העלות וממילא לחלשים לא יהיה מספיק כדי לשלם את ההפרש .והערה שולית לבעלי המוסר; וכי
השתלה בתשלום בארה"ב איננה "מסחרית"? ביה"ח מקבל איבר ,בד"כ מן המת ,ללא תמורה ,ומוכר שרותי השתלה ,הכוללים
את האיברים ,במחיר מלא .זה לדעת המחוקקים איננו מסחר! תופעה המכונה בעולם "תיירות השתלות".
עוד בישיבה מס'  11של ועדת המשנה להכנת חוק השתלת האיברים ,מיום  ,16.07.2007בראשותו של חה"כ פרופסור אריה
אלדד ,העריך חה"כ אלדד (עמ'  3לפרוטוקול) כי:
"נכון להיום החוק להערכתי ,לא ישפר משמעותית את מספר האיברים הנקצרים בישראל לצורכי השתלה ,והפתח
לאלה שהיום ממתינים להשתלה ואולי חיים שנים ארוכות בדיאליזה או מתים מהשתלות בחו"ל ,והיום זה פתח
ששמור לעשירים אך יש גם פתח חוקי שבו קופת החולים יכולה לאפשר מימון ,אולי חלקי ,בארצות מסוימות
שמשרד הבריאות התיר ולא בארצות שנאסר בהן ,זה פתח שאנו הולכים לסגור אותו בנוסח הזה של החוק".
וראש המרכז הלאומי להשתלות ,הפרופ' גבריאל גורמן ,הסכים איתו וציין (עמ'  8לפרוטוקול):
"החוק הזה לא אמור לשפר את מצב ההשתלות אלא להסדיר אותו ,כי מה שצריכים לעשות אלה דברים הרבה יותר
עמוקים מאשר חוק יבש ,שכולם ישכחו ממנו .יש פה עניין של הסברה ממושכת ,של עבודת חינוך ,של שכנוע בעם
בכל השכבות ,זה כרוך בכסף ,ולא ראיתי בהצעת החוק הזו שום דבר שמתייחס .לכן אין לי ספק שהחוק הזה הוא
קידום עצום לגבי הסדרת העניין ,אני לא חושב שהחוק הזה ישפר את מצב התרומות בארץ".
סיכומם של דברים; החוקים החדשים והחשובים ,לא רק שלא יביאו לשיפור המצב אלא ,בלי ספק יגרמו לאובדן חייהם של
רבים יותר ,בשל המחסור החמור ,אשר ילך ויחמיר בעקבות חקיקתם.

ראה נספחים בעמוד הבא.
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חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח - 142008-הארות והערות :אברהם סהר

*

מבוא  -גילוי נאות
אני רואה את עצמי כמי שבעל כורחו היה "בעל עניין" בנושא .מקור "העניין" בתחום מומחיותי הרפואית – רוב המטופלים
אשר ביחס אליהם הועלתה ומועלית השאלה אם הם חיים או לאו ,הם "חולים נוירוכירורגיים" .רוב הנפטרים מהם ניתן
ליטול אברים להשתלה טופלו במחלקות לנוירוכירורגיה .לרופא הנלחם על חיי מטופל שנפגע בצורה חמורה במוחו ,הדילמה
שבהחלטה אם "החולה שלו" עדיין שרוי בחיים או כבר חדל ,היא בלתי אפשרית ,ואסור להעמידו בפניה .החלטה זאת קשה
חרף העובדה כי דווקא לעוסק בתחום רפואי זה ידע והבנה עמוקים הרבה יותר בשאלות של "מצב המוח" מאשר לעמיתיו
שבתחומי רפואה אחרים ,המטפלים בחולים קשים .אסור להביא לתודעה של רופא זה כי המטופל ,בו הוא משקיע את כל
הא ְמ ִּב ְיציָ ה – ובהקשר זה אין זו מלה לא ראויה – עלול להפוך ל"מחסן אברי חילוף" .ערוב קביעת מותו
הידע ,המאמץ ואת כל ָ
של מטופל בנטילת אברים מגופתו לצורך השתלה בגופו של אחר ,עם כל המצווה ,במלוא מובנו של מושג זה ,הכרוכה בכך,
אסור שיתקרב אל אותו רופא ולא אל מטת אותו חולה.
מכאן המאמצים ,שראיתי כהכרחיים ,כדי ליטול את ההחלטה בדבר קביעת הפסקת פעילות המוח ,או מדויק יותר – הפסקת
פעולת המרכזים החיוניים שבמוח ,מידי הנוירוכירורג המטפל.
חשיבות עניין זה שמקומה בתחום הניקיון ,או אם תרצו ,האתיקה המקצועית ,יש בו גם השפעה שלילית על הפן המעשי של
הסכמת משפחות לנטילת אברים מן הנפטר .שילוב שני הנושאים – מוות ותרומת אברים – גרם וממשיך לגרום ַלבהלה,
חסרת הבסיס האמיתי ,בפני קביעת מות המוח .קבלת שני החוקים ,חוק השתלת אברים ,התשס"ח 2008-וחוק מוות מוחי-
נשימתי ,התשס"ח 15,2008-שעצם בואם לעולם כרוכים זה בזה כתאומים סיאמיים ,על כל התוצאות המשתמעות מכך ,ספק
אם עוזרת לפיזור חרדות קמאיות אלה.
עובדות שבמדע
העובדות שלהלן מוכרות לקורא ,ולא רק לעוסק ברפואה .עם זאת חשוב להצביע עליהן בהקשר לנושא הנדון – אני רוצה
להאמין כי חוק ,משפט ,והלכה ככל שהם נוגעים לעניינים שבמדע ,אינם יכולים ,ואינם רוצים שלא להתבסס על עובדות
בדוקות שלא ניתן להטיל בהן ספק:
· הלב הוא שריר הפועל כמשאבה 16.משאבה חכמה זאת מופעלת על ידי מנגנון ַה ְפ ָע ָמה אוטונומי ,המסדיר את הקצב על
פי צורכי הגוף .פיקוח עליון מגזע המוח אינו חיוני לפעולה .פעימות לב נמשכות גם בהיעדר פעילות המוח .שריר הלב אין
בו "נשמה יתרה".
· חיי אדם ,אינם מותנים בקיום לב פועם בחזהו ,ולא בתקינות מנגנון ההפעמה .במהלך ניתוח לב מפסיק המנתח זמנית את
הפעימות; בהמתנה להשתלת לב יש והלב הניזוק מוּ ָסר ,וזמנית (אף לשבועות) ממלאת את תפקידו משאבה מכאנית; יש
גם משאבה שניתן לשתלה ,בתוך חזה המטופל חסר הלב .וכל אלה הרי אנשים חיים במלוא המושג .אנשים שלקו בדום
לב טופלו והמשיכו לחיות .וגם זאת – לב שמוּ ָסר מתוך הגוף יכול להמשיך ולפעום זמן רב; תאי שריר הלב ניחנו בתכונה
המיוחדת של התכווצות ריתמית.
· מנגנון הנשימה גם הוא מופעל על ידי קוצב ,המתאים את קצב ועומק הנשימה על פי הצורך בכל רגע .מקומו בגזע המוח,
בסמוך למרכזים חיוניים נוספים ,וביניהם אלה החיוניים לקיום מצב "ההכרה" .מנגנון הפיקוח על הנשימה שניזוק ,ניתן
זמנית להתגבר על "התקלה" על ידי הנשמה בעזרת ִמ ְכשוּ ר – ַמנְ ֵשם.
*

14
15
16

פרופסור אמריטוס בנוירוכירורגיה ,אוניברסיטת תל אביב; מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה (בדימ') המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר; בוגר
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,אוניברסיטת תל רביב ,עורך דין.
נתקבל ביום כד' באדר התשס"ח ,31.03.2008 ,ס"ח  ,2144עמ'  .406להלן :החוק.
שניהם נתקבלו ביום כד' באדר התשס"ח ,31.03.2008 ,הראשון ס"ח  ,2144בעמ'  ,394והשני בעמ' .406
התיאור ברפואה המערבית הוא זה של  William Harveyמשנת  ,1628ויש המייחסים תיאור מדויק ומוקדם בהרבה – משנת  – 1242לרופא הערבי
איבן אל-נאפיס ,שהביא אותם בספרי מלומד הרפואה הנודע איבן סינא.
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· לכאורה ניתן לשמר פעולות חיוניות אלה לזמן בלתי מוגבל – הנשמה במנשם ,הפעלת הלב בקוצב .אולם הכרה שאבדה
מנזק למרכזי גזע המוח – תופעה אשר הרפואה למדה להכיר את סימניה – לאבחנה – לא ניתן להשיבה ,אם אינה
מתאוששת מעצמה.
· סימנים אלה ,של נזק בלתי הדיר של כל המרכזים החיוניים בגזע המוח ,הם המרכיבים את הרשימה אשר הרופא הנדרש
לקבוע את מות המוח של מטופל חייב לבדוק ולאשר.
הפסקת פעולת הלב ו/או הפסקת הנשימה ,אין להם משמעות משל עצמם אלא בכך שהפסקה זאת ,אם אינה מטופלת ,או
אינה ניתנת יותר לטיפול ,מביאה למוֹת המרכזים החיוניים שבגזע המוח – למות המוח – למות האדם .הווה אומר – אין
18 17
מוות זולת במות המוח, .
המצב בו אבדו באופן בלתי הדיר ההכרה וכל המנגנונים החיוניים המפקחים על פעולות הנשימה והלב גם יחד ,הוא המשמעות
הנכונה של המושג "מות האדם" במונחים פיזיולוגיים.
עובדות של חקיקה
ההסדר ותולדותיו
פרופסור דן מיכאלי ז"ל ,בעת ששימש מנכ"ל משרד הבריאות ,יזם דיון בנושא קביעת מוות מוחי עם כבוד הרבנים הראשיים,
הרב אברהם שפירא ז"ל ויבל"א הרשל"צ הרב מרדכי אליהו .זומנתי לדיון על ידי פרופסור מיכאלי ז"ל לשמש "עד מומחה"
ולהציג בפני כבוד הרבנים את מהות המושג "מוות מוחי" ,ואת הדרכים הקליניות לקביעתו .את הדיון ניהל וסיכם כבוד הרב
אליהו ,תוך שהביע הבנה ,והסכמה לראות בהפסקת פעילות המרכזים החיוניים שבגזע המוח את מות האדם .כבוד הרב
אברהם שפירא ז"ל המעיט בדיבור במהלך הדיון.
הדיון הוליד חילופי אגרות בין המנכ"ל פרופסור מיכאלי ז"ל לבין הרבנות הראשית ,בהן הציג כל צד את עמדתו .באגרת
19
הרבנות הראשית הובעה עמדה פחות תומכת מאשר בסיכום הדיון שלעיל.
בשנת  1986הוקמה וועדת שלושה – הפרופסורים י .בורמן ,מנתח הלב ,ז .שפירא ,מומחה השתלת הכליות ואנוכי ,הנוירוכירורג
20
– עליה הוטל להציע נוהל לקביעת מוות מוחי.
לאחר בחינת הנהלים שנהגו באותה תקופה במדינות שונות ,ובירור הדין בישראל 21,ולאחר היוועצות (בטיוטא השלישית)
במומחה למשפט רפואי הפרופסור עמוס שפירא מאוניברסיטת תל אביב ,הוגשה בשנת  1987להנהלת משרד הבריאות
הצעת נוהל לקביעת מוות מוחי .בהצעה הובעו מספר עקרונות ,ביניהם כאלה שהיו בגדר חידוש לעומת הנהלים שנהגו
במדינות אחרות:
· הנוהל נועד להציב אמות מידה ברורות ואחידות לכל מוסדות הרפואה בישראל.
· "עצם הצורך באיברים מגופות לצרכי השתלות אין בו כדי להשפיע במאומה על הסוגיה של קביעת שעת המוות".

22

· "האבחנה כי קיים מוות מוחי וכי הדבר נקבע עפ"י סטנדרטים מקובלים ומהימנים ,הוא עניין לרפואה ולרופא".

23

17

18

19
20
21
22
23

ואם נבקש באמת לדייק ,בדרך המכונה בשפה האנגלית כ ,hair splitting-יש לומר כי במקרה של "דום לב" אמיתי – כאשר הלב פוסק מלפעום,
מוחו עדיין חי במשך דקות מספר ,כל עוד יש בתאי המוח מלאי מספיק של חמצן .והראיה – יש בני אדם שלקו בדום לב וחזרו לחיים רגילים לאחר
שנעשו בהם פעולות החייאה .מכאן – שדום לב ,כשלעצמו אסור שישמש ראיה יחידה לקביעת מוות.
דברים דומים מאד לאלה בדבר המשמעות הפיזיולוגית של מוות ,נאמרו על ידי הרב פרופסור אברהם שטיינברג (ר' החלק האחרון של פרוטוקול
מס'  403מישיבת ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות יום שלישי ,ג' בכסלו התשס"ח ( 31בנובמבר .))2007 ,לצערי ,מנימוקים משלו ,לא הגיע
פרופסור שטיינברג למסקנה ההכרחית המתבקשת.
את האגרות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
עריכת וכתיבת ההצעה הוטלה עלי בגלל הנימוקים שפורטו במבוא שלעיל ,ובעיקר בגלל עמידתי על "עקרון ההפרדה" (ר' ה"ש  10למטה).
ביניהם פסק דינו המאלף של כבוד השופט מ .בייסקי ז"ל בע"פ  341/82בלקר נ' מדינת ישראל ,פ"ד מא (( ,1 )1ניתן ביום  )03.12.1986על כל
האסמכתאות המצוטטות והמאוזכרות בו.
סעיף  2.5לחוזר המנכ"ל מיום .29.11.1987
סעיף  2.6לחוזר הנ"ל.
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· נקבע מנגנון הפרדה בין הרופא המטפל לבין הרופא הקובע את המוות – פניית הרופא המטפל למנהל בית החולים ,מינוי
צוות רופאים שעליו לבדוק ולהחליט על פי אמות המידה הקבועות בהצעה – הוכחת המוות לנוכח נזק בלתי הדיר של
24
המרכזים החיוניים שבגזע המוח.
· ההצעה כי קביעת המוות תיעשה בשניים ,הייתה בשל החידוש שבנוהל זה בישראל .ההצעה בדבר  2ולא  3רופאים – כדי
למנוע אפשרות קביעה שלא בפה אחד.
· ההצעה כללה נוהל מפורט – פירוט כל התנאים המקדימים והבדיקות הקליניות שעל צוות הרופאים קובעי המוות לוודא
את קיומם ,כדי להסיר כל ספק מאבחנת המוות.
לאחר דיון בהנהלת משרד הבריאות ,נתקבלה ההצעה כלשונה וככתבה.
ביום ח' בכסלו התשמ"ח ( )29.11.1987חתם פרופסור יורם לס ,מנכ"ל משרד הבריאות על חוזר מנכ"ל מס ,15/87
ביום  ,21.08.1991עודכנו ההנחיות בידי המנכ"ל ד"ר משה משיח ,בחוזר מנכ"ל מס' ,11/91
ביום  30.04.1996נעשה עדכון נוסף על ידי המנכ"ל ד"ר מאיר אורן בחוזר מס' .10/96
לשני העדכונים האחרונים הוספו בדיקות באמצעים טכניים מסוימים ,כביכול לשם הגברת הביטחון להיעדר כל פעילות
25
המרכזים החיוניים שבגזע המוח.
בינתיים נפל דבר בירושלים – פרופסור י .בורמן ,מנתח הלב בבית החולים האוניברסיטאי הדסה בירושלים ,השתיל בחזהו
של חולה לב שהוסר מחולה בו נקבע מוות מוחי 26.במהלך עשרים השנים שחלפו מאז ,בהן פעלו רופאי ישראל על פי הנוהל
שנקבע בחוזרי המנכ"לים ,הושתלו בישראל עשרות לבבות בחולים וחייהם ניצלו .לאלה יש להוסיף את החולים שבגופם
הושתלו כבד ,ריאות ,לבלב ומעי ועוד .שביחס לאברים אלה יש חשיבות עליונה לאי-השהייתם בתוך גוף האדם שליבו ממשיך
לפעום גם לאחר מותו ,שבכך אובדת האפשרות להיעזר באותו אבר.
כל המעורבים היו מודעים כי הסדר זה אינו מספק ואינו מספיק .לכל המעורבים היה ברור כי החובה לקבל את הסכמת
המשפחה להתרמת האברים של יקירם שנפטר ,מקטינה את האפשרות לסייע לחולים הנזקקים להשתלה .הסירוב נבע
מסיבות שלא זה המקום לפרטן ,אך המשותף להן הוא ריחוקן מהנמקה רציונאלית ומבוססת על עובדות שנסקרו למעלה.
אלה שהנושא היה חשוב להם פעלו כדי להפחית את ההתנגדות ,תוך כיבוד קפדני של רצון המשפחות ,מבלי שאירעה תקלה
או טעות בקביעת מוות מוחי ,במשך כל  20שנות קיום הנוהל.
החקיקה החדשה
והנה לקראת סוף שנת  2007נתבשרנו כי ח"כ עתניאל שנלר מבקש לעשות לתיקון המצב .על נימוקיו ,מחשבותיו ושיקוליו
מספר ח"כ שנלר בר-שיח זה  27.אמר ח"כ שנלר ועשה – בדרך בה יכול ח"כ לפעול – הגשה בפני הכנסת של הצעת חוק ,שמאז
קריאתה הטרומית 28,ועד להשלמת מעשה החקיקה חלפו חמישה חודשים בלבד.
הגשת ההצעה הטרומית בפני מליאת הכנסת נפתחה בהצהרה מפי ח"כ שנלר:
"אני יכול לומר שבשיחותי עם גדולי התורה שפי משיג את אוזנם ,קיבלנו הסכמה מלאה... .
24

25

26
27
28

"עקרון ההפרדה" נועד כדי למנוע אף מראית עין של "ניגוד עניינים" שהוסבר במבוא שלעיל" .עקרון ההפרדה" לפיו סמכות רפואית מועברת
לסמכות רפואית-מנהלתית הפועלת לפי אמות מידה מוגדרות ,הושאל מהוראות סעיף 12ב לפקודת התעבורה  -דיווח על מחלות מסויימות של
נוהגי רכב [תיקון :תש"ם ,תשמ"ה].
כאן אבקש להעיר כי לפחות רוב האמצעים הללו היו זמינים במועד הגרסה המקורית של ההנחיות( .גם) הם אכן יכולים להצביע בבירור על היעדר
פעילות מרכזים בגזע המוח ,אך לעניות דעתי ,לא אלה מוודאים את אי-הדירות הנזק ,מה גם שהממצאים המתקבלים בעזרת מכשור זה מחייבים
פירוש והערכה של מומחה לדבר – של רופא.
יורם ירקוני" ,תן לבך" ,כל העיר ,כ"ג תשרי תשמ"ח .16.10.87
מספר רב של פרסומים בכל אמצעי התקשורת ,עד שאין צורך למנותם.
ישיבה  153של הכנסת ה ,17-כח' בתשרי תשס"ח  10.10.2007הצעת חוק קביעת מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ז[ 2007-הצעת חוק
פ.]2895/17/
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"לכאורה  -אני אומר את זה כי בדקנו  -יש הסכמה מקיר לקיר בבית הזה... .
"[ש] ברגעים אלה ממש אנחנו משלימים את ההסכמות לרבות עם הרבנים הראשיים"( .ההדגשות אינן במקור
– א.ס).
דא עקא ,בדיון הטרומי השני במליאה 29מכריז ח"כ משה גפני:
"אני אצביע נגד החוק ,מכיוון שהחוק קובע שהמוות נקבע על-פי מוות מוחי ,וזה נגד ההלכה".
החוק הועבר לוועדה בתמיכת  24ח"כים ,התנגדות  4והימנעות .1
ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת הקדישה לדיונים בהצעת החוק  4ישיבות ,אליהן הוזמנו מומחים ובהם
רופאים 31 ,30.הדיונים עסקו בפרטים ,אך בלט קו החשיבה כי תכלית החוק היא נטילת אברים ,ולהשגת המטרה יש למצוא
דרך לנטרל את התנגדות החוגים החרדיים 32,ובכך גם תחדל התנגדות המשפחות לתרומת אברי יקיריהם שנפטרו .בכל הדרך
לא ראו חברי הכנסת ממריצי ההצעה ,כי הסיכויים להשגת מטרה זאת קלושים .ראשית – אין הם דנים בדרכים לקביעת
מבוססת-מדע של אבחנה של מצב רפואי של אדם ,אלא
"יש פה בעיה עקרונית .אנחנו באמצעות החוק הזה נסוגים באופן טוטאלי מעקרון שמירה על החיים של בן אדם.
...
"הרי אנו עוסקים פה בחוק שהוא לא רק רפואי ,אלא גם הלכתי-מוסרי".

33

יתרה מזאת ,המציע והתומכים ,ואף לא הרופאים והיועצים האחרים ,אף לא ניסו להציג ,ולא כל שכן להדגיש ,את ההבדל או
34
ההפרדה בין אבחנת מוות לבין נטילת איברים .נהפוך הוא .שכך עולה בבירור מדברי מציע החוק בדיון האחרון בוועדה:
" עתניאל שנלר:
לא קראו את שם החוק.
" איתי עצמון (יועץ משפטי – א.ס:).
קראתי.
" עתניאל שנלר:
אני רוצה להסתייג משם החוק .אני רוצה לקרוא לחוק הזה ,חוק מחייה המתים .אם זה לא יתקבל ,אני אבקש
הסתייגות דיבור במליאה.
...
" עתניאל שנלר:
אני חושב שיש לזה משמעות גדולה מאוד .החוק הזה מחייה את מי שעומד על ערש דווי באמצעות איברים .הוא
מחייה מתים".
(ההדגשות אינן במקור – א.ס.).
29
30

31

32
33
34

ישיבה מס'  159מיום יב' בחשוון ,התשס"ח.24.10.2007 ,
ישיבה ראשונה ביום ג' בכסלו התשס"ח ( 13בנובמבר , )2007 ,שנייה ביום י"ז בכסלו התשס"ח ( 27בנובמבר  ,)2007שלישית ביום כ"ג בטבת
התשס"ח ( ,)01.01.2008כל אלה לפני הקריאה הראשונה במליאה ,והדיון הרביעי בוועדה ,ביום ד' באדר ב התשס"ח (.)11.03.2008
יש אולי עניין בכך כי בישיבות הוועדה השתתפו כמובן היו"ר (ח"כ י .גלנטי) והמציע (ח"כ ע .שנלר) ובנוסף להם ,בשלוש ישיבות  2ח"כים ,ובאחת
 ,3ולשתי ישיבות הוזמן גם ח"כ נוסף – הרב משה גפני.
ח"כ א .רביץ בישיבה השלישית של הוועדה.
ח"כ מ .גפני בישיבה הרביעית של הוועדה.
ציטוט מפרוטוקול ישיבת ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות מיום ד' באדר ב התשס"ח (.)11.03.2008
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בישיבות ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות הביעו הרופאים ,למעט הרופא ח"כ ד"ר אריה אלדד ,התנגדות להצעה על משמעויות
הלוואי שבה .טיעונם העיקרי היה שקביעת מוות היא פעולה של אבחנה רפואית ,שמטיבה וטבעה אין בה מקום להתערבות
זרה .הם התנגדו גם למינוי משגיחים עם וללא מירכאות – כביכול חזקה על הרופאים כי את כל הפעולות הרפואיות ,אבחנות
כטיפולים ,הם מבצעים בנאמנות ובמלוא המיומנות ,וברמה המוסרית הגבוהה ביותר ,ואילו לפעולת אבחנה אחרונה זאת אין
לבטוח בהם.
מעבר לאלה – לא היה בין הדנים מי שהעלה את העובדה כי הסיבה האמיתית והשכיחה ביותר להתנגדות משפחות לנטילת
איברי קרוביהם ,כלל אינה נובעת מנימוקים הלכתיים או דתיים כלליים ,אלא מפחד מיסטי ,בלתי רציונאלי ,שמעשה חקיקה
של הכנסת לא יוכל לו.
הצעת החוק הובאה לקריאה ראשונה במליאה בישיבה מס'  201ביום  .29.01.2008את הדיון פתח ח"כ שנלר בהצהרה
35
החלטית ומחייבת:
"אדוני היושב-ראש ,כנסת נכבדה ,אני רוצה לומר בדקתיים ,כי נדמה לי שזה אחד החוקים שיש עליהם הסכמה,
אני מקווה מקיר אל קיר .מדובר בחוק הזה בהגדרת המוות המוחי כפרוצדורה רפואית לכל דבר על-פי כללים
מודרניים של הקהילה הרפואית ובהסכמת כל הקהילה הרפואית להגדרת הפרוצדורה הרפואית של המוות המוחי.
הפרוצדורה הזאת תואמת באופן מוחלט את ההלכה היהודית ואינה סותרת ואינה נוגדת שום תפיסת עולם או
הלכה שאיננה יהודית בדתות האחרות".
ההצעה הובאה לקריאה שנייה ושלישית ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח ,31.03.2008 ,ח"כ שנלר פתח את דבריו בהצגת
עמדתו:
"אדוני היושב-ראש ,כנסת נכבדה ,יש חוקים פוליטיים .חברים ,לא החוק הזה;...
"שמו הפורמלי של החוק הוא "חוק מוות מוחי-נשימתי" .תסלחו לי ,מבחינתי שמו של החוק הזה הוא "חוק תחיית
המתים" ,שכן איברים של נפטרים ימשיכו לחיות ולהחיות ,ואנשים הנמצאים על ערש דווי  -יחיו.
"חברי הכנסת ,גם על זה נאמר" :פעמיים חי" .. .החוק ...מתאפיין בראש ובראשונה באפשרות למצוא את המכנה
המשותף לכלל החברה הישראלית  -יהודים וערבים ,דתיים וחילונים ,מבוגרים וצעירים  -כולם ,כולם ,כולם .כוחו
של החוק הזה ,חברי הכנסת ,הוא בגיבוש הסכמה בין כולם."...
המים הצוננים מפי ח"כ משה גפני לא איחרו לבוא:
"אדוני היושב-ראש ,אני מתנגד לחוק הזה מכול וכול .אדם שמת מוות מוחי הוא אדם חי .הוא לא מת .אנחנו
נכנסים כאן לשאלה המוסרית הנוראה ,הכי נוראה שיכולה להיות בחיים :אדם ,שאנחנו יודעים שהוא ימות בעוד
זמן כזה או זמן אחר  -האם מותר לקחת ממנו איברים ולתת אותם כדי להציל חיים של מישהו אחר? ( "...ההדגשה
אינה במקור – א.ס.).
לאחר הדיון בו הובעו תמיכה והסתייגויות לסעיפים שונים (יחסי קולות  31 – 22בעד 2 ,נגד 0 ,נמנעים) הוסיף ראש הממשלה
לחוק גוון פוליטי  -הוא הודיע כי הוא רואה בהצבעה הצבעת אמון בממשלה .הכנסת הצביעה כדלקמן :בעד החוק הצביעו
 ,24התנגדו  ,5ו 1-נמנע.

35

ישיבה  201של הכנסת כב' בשבט ,התשס"ח - 29.01.2008 ,הצעות חוק ,חוב' כ.198/
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הרבותא שבחוק
הישג החשוב והברור של חוק זה נמצא בסעיף :2
"מועד המוות של אדם הוא מועד קביעת מוות מוחי-נשימתי  ...או מועד קביעת מוות לבבי-נשימתי".
השוואת נוהל קביעת "מוות מוחי-נשימתי" על פי חוק זה ,שעתיד לשרור מיום  ,01.06.2009לנוהל קביעת "מוות-מוחי"
שנהג במשך  20שנה ,מורה על שני הבדלים שהם אחד – הקמת מנגנון ביורוקראטי ,בצורת ועדה אשר – על פי סילבוס
שהיא עצמה תערוך :א' – תסמיך רופאים ,שרק הם יורשו לקבוע מוות על פי סימנים אלה ,וב' – תבקר את פעולת אותם
36
רופאים.
החוק שותק ביחס לתוכן לימודי הרופאים ,שכולם מומחים בתחומים המורשים השונים ,בקורס ההכשרה .קשה להניח
כי הרופאים "המכשירים" שבוועדת יוכלו לחדש דבר למומחים-המתמחים .אשר לרבנים – מה השיטה בה ידריכו "הלכת
8
שנלר" ,או שמא "הלכת גפני"? ואיש המשפט ,על מה יסתמך? הרי בדין המדינה אין ַבנושא זולת חוק זה ופס"ד בלקר.
והפילוסוף ואיש האתיקה (ולמה הבדלה ,שהרי אתיקה היא אחד מענפי היסוד של הפילוסופיה) .מי מאלה יתיימר להבין
ברזי הפיזיולוגיה של המוח ,ולא כל שכן להדריך אחרים בקורס מזורז?
ולעניין השימוש במכשור – אין שוני ממשי בחוק זה לעומת הקיים ,וכבר הוזכר העניין 12,אולם יש לחזור ולהדגיש כי כל
שמכשיר "יודע" הוא להוציא פלט – משמעות "הנאמר" בפלט דורשת פרשנות של אדם – רופא מומחה .אז מה הועילו
חכמים? תוספת עוד מראית עין – כסות עיניים.
לעומת זאת יש תוספת של פתח למעורבות מינהלתית ו/או פוליטית ,ישירות או דרך אצילת סמכויות בידי השר 37או המנהל
38
הכללי.
ואף זאת – חוק מוות מוחי נשימתי ,התשס"ח 2008-מאפשר בחירה בין הדרכים בהן ייקבע מותו של אדם – ייקבע מוות
מוחי-נשימתי (כביכול יש קשר הכרחי בין שתי התופעות) ,לבין קביעת המוות עם "הפסקת פעולת הלב" 39.הבחירה תיעשה
"לפי מידע שהתקבל מבני משפחתו" 40.איזה מידע ,מי רשאי – או שמא חייב – למסרו ,ו/או לקבלו ,ו/או לבדוק מהימנותו,
ומי מבני המשפחה מוסמך להחליט על הדרך הנבחרת – כל אלה מן הסתם יהוו סלעי מחלוקת שיוסיפו לגודש שבבית
המשפט.
סוף דבר
החוק נתקבל ,הצבעת האמון עברה בשלום ,קולות שמחה הושמעו בכל אמצעי התקשורת 41,אולם העולם כמנהגו נהג –
מי שפעל על פי הנחיות המנכ"ל ,ובעקיפין סייעו מעשיו לחולים אחרים ,המשיך לעשות זאת .מי שהתנגד לחוק – ממשיך
ומתנגד לו ,ומדובר כמובן במנהיגיה הרוחניים של היהדות האשכנזית ,כפי הנראה בהנהגת כבוד הרב יוסף שלום אלישיב.
אין ספק כי התנגדות זאת אינה נשארת מוגבלת לסרים למשמעת גדולי התורה האשכנזים בעניינים אחרים .השפעת האיסור
36
37
38
39

40
41

סעיפים  5ו 6-לחוק.
סעיף ( .4ג) לחוק.
סעיף ( .4א ,ב) לחוק.
וזאת לדעת  -עד ליום  31.03.2008לא נזקק המחוקק בישראל ,ואף לא קודמו המחוקק המנדטורי ,להגדרת הדרכים ואמות המידה לקביעת מותו
של אדם.
סעיף .8ד .לפקודת בריאות העם 1940 ,מסתפק בהוראה הבאה..." :סיבת המוות כפי שנקבעה על ידי רופא ואושרה בחתימתו" (ההדגשה אינה
במקור – א.ס .).עד היום שלעיל ,רופא  -כל רופא  -מתוקף הסמכתו לעסוק ברפואה היה מוסמך לעשות את הפעולה הלא כל כך נעימה לרופא -
לקבוע את מות מטופלו .אולם מיום  31.03.2009יהיו בישראל שני סוגי רופאים  -כולם ,שמותר להם לקבוע מוות עם הפסקת פעולת הלב ,ואחרים
 זוגות המוסמכים ופועלים תחת פיקוח רבנים ,שיוסמכו לקבוע את הרגע בו חדלה פעולת מוח האדם.בלשון המעטה  -מצב מוזר ,וייחודי למדינת ישראל.
סעיף .8ד .לחוק.
ר' מכתב למערכת "הספקות נעלמו" מאת מיכאל פלדשטיין (החותם כ"חבר בחבר הנאמנים עמותת הוד" ,העוסקת בתרומת אברים על פי
ההלכה) ,הארץ.04.04.2008 ,
מכתב זה בא בתגובה למאמר מאת י .אטינגר" ,נטילת אברים כשהלב פועל היא רצח" ,מיום  ,27.03.2008בה ,בין היתר ,מתואר פרסום ביתד
נאמן .ר' גם את מאמרו של עו"ד ד"ר שמואל ילינק במקבץ זה ואת המובאה מיתד נאמן אותה הוא מביא.
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שהפחדה במרכזו מגיעה לחוגים רחבים מאד ,שבינם לבין התנהלות על פי ההלכה אין קשר ,והדוגמאות להתנהגויות מסוג
זה רבות ולא כאן המקום לעסוק בהן.
מי שהתנהגותו אינה ברורה היא ההנהגה הדתית הספרדית .כבוד הראשון לציון הרב שלמה עמר ,בגיבוי מלא של הרב עובדיה
יוסף ,נשמע כתומך החלטי בחוק במלואו .אולם ימים מספר לאחר מכן הודיע כבוד הראשון לציון כי עקרונית הוא אכן תומך
בחוק ,אולם יהיה צורך לדון בכל מקרה לגופו .מי ידון ,מתי ידון ועל פי אלו אמות מידה יפסוק – סתם ולא פירש .וייאמר
כי יוזמי החוק לא הביעו ולו חשש קל ,כי אם הכוונה לדיון בפני סמכויות רבניות גבוהות ,ומטבע הדברים מחוץ לכותלי בית
החולים ,יהיה הדיון כרוך בשיהוי ,שבסופו יסכל את המטרה שמאחרי היוזמה .כרגע – תיק"ו.
סיכום
מעשה חקיקת חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח 2008-הוא דוגמה מצערת למימרה המוכרת – ","bad cases make bad law
ואכן הבעיה קשה .יש להצטער על ערוּב של פוליטיקה ואמונה בתחומים אשר לעוסקים בהם אין הידע והניסיון הנדרשים
לבעיה .התוצאה היא שעטנז שטוב היה לולא בא לעולם .החוק שראוי היה כי יהווה ביטוי לשינוי שחל בגלל התקדמות במדע
הרפואה ,או למרב ניסיון לפשרה בין גישה המבקשת לנצל את השינויים ברפואה לטובת האדם ,לבין תפיסה מצרנית שמוכנה
רק ליהנות מחידושי הרפואה ,אף תוך התעלמות מאמיתות מסוימות הנלמדות מהם .לרוב טובה פשרה ממחלוקת ,אך פשרה
מעצם טיבה אמורה לבטא מצב הנמצא בין עמדות מנוגדות .מתנגדי החוק לא הסתירו את התנגדותם הנחרצת והלא ניתנת
לשינוי .התנהגות והתבטאות יוזמי החוק לאורך כל הדרך הייתה ונשארה תמוהה ,ואין לנו עניין לפרשה .מכל אלה – העלאה
"מרוממת" כשהייתה במקרה זה של נושא שעלול להעצים מחלוקת קיימת ,עלול רק להרע מצב שהיה מוסדר ופעל ,אף כי
בצורה רחוקה מאופטימאלית ,במשך  20שנה וללא תקלה .המחוקק הישראלי נסחף ועבר על הכלל העממי האמריקאי –
" ."if it ain't broke, don't fix itוחבל.

חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח - 2008-הערות לדבר חקיקה :ד"ר דניאל שפרלינג

*

חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח( 2008-להלן" :החוק") עיגן לראשונה בישראל את הגדרת המוות המוחי כמוות משפטי,
זאת לאחר שהפסיקה הכירה במוות זה באופן אגבי בלבד 42,וניתן לו ביטוי בהנחיה פנימית 43,שספק אם הוצאה בסמכות 44.על
אף חשיבות עניין ההסדרה של מוות מוחי בישראל החוק אינו חף מבעיות .ראשית ,יש להצטער על כך שהגדרת המוות כרוכה
באופן כה ישיר (בזמן ובתודעה) עם סוגיית תרומת האיברים .ההכרה בהגדרת המוות המוחי וההסכמה לקבוע הגדרה זו בחוק
45
לא נועדה ולא גובשה אלא כדי לאפשר ביתר קלות את קצירת האיברים מן המת ואת הגדלת מאגר האיברים להשתלה.
יעידו על כך הסיפור האישי של יוזם החוק 46,מעבר חוק השתלת איברים וחוק מוות מוחי באותו היום בכנסת ,ומכאן גם
הכללתם של שני החוקים באותה חוברת בספר החוקים .מבחינה מהותית ,החוק קובע כי כאשר קיים "חשש" שהמטופל הוא
במצב של מוות מוחי ,על הרופא לשמוע את דעתם של בני משפחת המטופל בדבר "רצון המטופל בעניין זה" ,ואם נקבע מותו
המוחי-נשימתי ,רשאים בני המשפחה לקבל לידיהם את הרשומה הרפואית הנוגעת לקביעת המוות ולהתייעץ ,בין היתר ,עם
איש דת 47.אף שניסוח דברי החוק רחוק מלהשביע רצון (מהו "עניין זה"? באיזה נושא יש להתייעץ עם איש הדת?) ,נדמה
*

42

43
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47

המכללה האקדמית ,נתניה .דוא"לdaniel.sperling@utoronto.ca; sperling@netanya.ac.il :

ע"פ  341/82נתן בן יחזקאל בלקר נ' מ"י פד"י מ"א (( 1 )1ניתן ביום .)03.12.1986
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  10/96מיום  30.4.96בנושא קביעת מוות מוחי ,נמצא באתר משרד הבריאות .www.health.gov.il :ראו במיוחד את
סעיף  2.3להנחיה ("הפסקה טוטלית ובלתי הפיכה של המוח היא מוות עפ"י דין").
הנחיית המנכ"ל אינה נסמכת על דבר חקיקה ראשי מסמיך .ראו בהקשר דומה :בג"ץ  5087/94מיכל זברו נ' שר הבריאות (לא פורסם) (החלטות
ביום  22.02.1995וביום .)17.07.1995
אכן ,בעיית המחסור באיברים להשתלה בישראל היא אמיתית .רק  8.4%מהאוכלוסייה הישראלית הבוגרת מחזיקים בכרטיס תורם ,זאת לעומת
 15-25%במדינות המערב .זאת ועוד ,שיעור המסכימים לתרומה מבין אלה שחברים באדי נמוך מ .50%-כך ,על אף שבשנת  2007הייתה עלייה
של כמעט  45%במספר המצטרפים לאדי לעומת השנה הקודמת ,מספר אירועי התרומה כמעט ולא השתנה בשלוש השנים האחרונות .לנתונים
נוספים ראו באתר המרכז הלאומי להשתלות איבריםhttp://www.health.gov.il/transplant :
חקיקת החוק נולדה בהמשך לשיחה שקיים ח"כ שנלר עם שכנו ,איש עסקים בשם איל גרינבאום שהיה זקוק להשתלת כבד .בתחילה ,ח"כ שנלר
חשב להציע חוק שיקבע קצירת איברים אוטומטית מנפטר אלא אם הביע התנגדות לכך .כיוון שהצעה זו גררה התנגדות הלכתית של הרב עובדיה
יוסף הגיע למסקנה ח"כ שנלר כי "הבעיה היא בסנכרון בין הרופאים לממסד הדתי" ,וכך "מצא" את עניין המוות המוחי כפתרון נוח לבעיה .גיל בן
נון" ,הסיפור האישי שגרם לח"כ שנלר ליזום את חוק מוות מוחי" ( 25.3.08 YNETנמצא באתר .)www.ynet.co.il
חוק מוות מוחי-נשימתי ,סעיפים (8א)(8 ,ג).
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שאת מה שלא גילה המחוקק יגלה הרקע לחקיקת החוק .יוצא ,אפוא ,שלא קדמה להכרה בהגדרה המשפטית החדשה של
המוות שום תפיסה שחורגת מההשלכה המעשית שיש להגדרה זו על החברה בישראל .נקודה זו עומדת בניגוד לכל מושכלה
48
משפטית-אתית בסיסית ,המבקשת להפריד בין קביעת המוות לבין סוגיית תרומת האיברים.
החוק אף מתיר לראשונה לאדם להביע בכתב את עמדתו בשאלה אם ירצה להעניק תוקף משפטי למותו המוחי ,ואם יסכים כי
במצב זה ינותק ממכשיר ההנשמה ויופסק הטיפול בו 49.בכך ,הוא צועד צעד גדול וחשוב בהגנה על חופש הבחירה של הפרט-
המטופל לא רק בקשר להליך המיתה 50,אלא אף מעבר לכך בנוגע לאירוע המוות עצמו 51.ואולם ,החוק נותן כוח בידי בני
משפחה של נפטר ,שלא הביע את עמדתו כאמור ,לכפות על הצוות הרפואי להמשיך ו"לטפל" בנפטר ,על אף שמבחינה קלינית
זה נחשב למת 52.לכוח זה משמעות תקדימית מסוכנת הנוגעת לפגיעה לכאורה בכבודו של המת ,שגופו מוסיף להידרדר
עד למותו הלבבי 53,להפרה של האוטונומיה המקצועית של הצוות הרפואי המוסמך ,ולעלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות
בהיענות לדרישה כזו.
יתירה מכך ,קביעת רגע המוות היא הליך רפואי טהור ובכל העולם הוא מסור בידי הרופאים בלבד 54.במשך שנים ניטשה
מחלוקת קשה בין הרופאים לרבנים בנושא קביעת המוות ,שביטויה גילויי חשדנות של הממסד הדתי ברופאים על כי
הם מקדימים בטרם עת את קביעת המוות של חוליהם ,ועל כן פעולתם שקולה היא לרצח .הרופאים מצדם שללו הכנסת
"משגיחים" אל בתי החולים וכתוצאה מכך ,הממסד הרבני לא עודד תרומה מן המת .אלא שגם אם החוק משקף פשרה
דתית – הכרה בהגדרת המוות המוחי מצד אחד ,אך רק לאחר בדיקה אובייקטיבית באמצעות מכשור מיוחד 55,ואישור על
ידי צוות שעובר הסמכה מאנשי דת 56,מצד אחר ,נראה שהיא אינה מייצגת את דעת רוב הציבור הדתי 57,וספק אם יש לה כוח
משמעותי להגדיל את מספר התורמים הפוטנציאליים 58.יישום החוק כרוך בעלויות לרכישת מכשירים רפואיים ,שלא היה
48

ראו למשל סעיף  2.5לחוזר מנכ"ל ,הערה  2לעיל" :עצם הצורך באיברים מגופות לצרכי השתלות ,אין בו כדי להשפיע במאומה על הסוגיה של
קביעת שעת המוות";
The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Revised Uniform Anatomical Gift Act 2006, §14(i): “Neither the physician
who attends the decedent at death nor the physician who determines the time of the decedent’s death may participate in the procedures for
”removing or transplanting a part from the decedent.
(available at: http://www.anatomicalgiftact.org/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=63#_Toc148498106).

49

חוק מוות מוחי-נשימתי ,סעיף (8א) ובמשתמע גם (8ד) .אפשרות דומה קיימת במדינת ניו ג'רזי שבארה"ב

50

ביטוי מרכזי וחשוב לכך ניכר בחקיקת חוק החולה הנוטה למות ,תשס"ו 2005-ס"ח תשס"ו ,חוברת  ,2039במיוחד סעיפים .31-36
לדיון רחב בנושא ראו

51
52
53

54

The New Jersey Bioethics Commission’s Combined Advance Directive for Health Care (March 1991), mentioned in Norman L. Cantor,.
 Advance Directives and the Pursuit of Death with Dignity (Bloomington, US: Indiana University Press: 1993) 163-164.להצעה של מוות עפ"י
בחירה אישית ראו Robert Veatch, Whole-Brain, Neocortical and Higher Brain Related Concepts in R.M. Zaner ed., Death Beyond Whole Brain
Criteria (Dordrecht: Kluwer: 1988) 171-186.
Daniel Sperling, Posthumous Interests: Legal and Ethical Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

חוק מוות מוחי-נשימתי ,סעיף (8ד).
מושג כבוד המת הוכר בפסיקה כנגזר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו .ראו למשל בג"ץ  4638/07חברת אלאקסא אלמובארק בע"מ נ' חברת
החשמל לישראל (החלטה מיום  ;)29.10.2007בג"ץ  4225/01כהן נ' שר הבטחון פ"ד נ"ח ( ;155 )4ע"א  294/91חברת קדישא גחש"א "קהילת
ירושלים" נ' קסטנבאום פ"ד מ"ו (.464 )2
ראו סעיף  2.6לחוזר מנכ"ל ,הערה  2לעיל" :האבחנה כי קיים מוות מוחי וכי הדבר נקבע על פי סטנדרדים מקובלים ומהימנים הוא עניין לרפואה
ולרופא";

                                                Uniform Determination of Death Act, § 1: “A determination of death must be made in accordance with accepted medical standards”.
 55חוק מוות מוחי-נשימתי ,סעיף  .)4(4המכשור הרפואי מנוי בתוספת הראשונה לחוק .המדובר בעיקר במכשיר ),TCD (Transcranial Doppler
56
57

58

הבודק ,באמצעות גלי קול ,נוכחות של זרימת דם בעורקים המרכזיים במוח .ראו גם איתי גל" ,משרד הבריאות מציג :המכשיר שיקבע מוות מוחי"
( .YNET 25.3.08נמצא באתר )www.ynet.co.il
חוק מוות מוחי-נשימתי ,סעיפים (5 ,3א)( .)3קביעת המוות תיעשה רק על ידי רופאים שהוסמכו על ידי ועדה סטטוטורית שבה עשרה חברים
– מתוכם שלושה רבנים.
הגדרת המוות המוחי-נשימתי זכתה למתקפה קשה מצד הציבור החרדי-אשכנזי תחת הנהגתו של הרב יוסף שלום אלישיב .בגילוי דעת שפורסם
בעיתון הליטאי "יתד נאמן" נאמר שתרומת איברים מאדם המוכרז מת עפ"י החוק החדש היא בגדר "שפיכות דמים" .אנשי הפלג הקנאי של
העדה החרדית איימו אף בפשקווילים ובמודעות על "פתיחת מערכה אדירה אשר תזעזע את אמות הסיפים" .התנגדות לחוק ניכרת אף בקרב
העדה הספרדית .במכתב שהוציא הרב הספרדי הראשי לישראל ,הרב שלמה עמאר ושעליו חתם גם הרב עובדיה יוסף נאמר תחילה כי "מרן
שליט"א חיווה דעתו דעת תורה שמעיקר הדין המוות נקבע עם מות המוח" .לאחר ביקורת קשה של הציבור החרדי-אשכנזי ,חזרו בהם ראשי
העדה הספרדית וסייגו את עמדתם כחלה רק לעניין קביעת המוות ולא לעניין סוגיית תרומת האיברים .יאיר אטינגר" ,רבנים :תרומת איברים
לאחר מוות מוחי – שפיכות דמים" הארץ  ;27.3.08אבישי בן חיים" ,חוק ההשתלות :הרבנים התקפלו"  NRGיהדות ( 1.4.2008נמצא באתר
 ;)http://www.nrg.co.il/online/HP_0.htmlיוסי סעידוב" ,חרדים יום-יום" העין השביעית ( 31.3.2008נמצא באתר  ;)www.the7eye.org.ilעודד בן
צבי" ,הרבנים לא חוזרים בהם ובטח שלא מתקפלים" דתילי ישראל ( 2.4.2008נמצא באתר .)www.datili.co.il
ניתן לטעון כי חקיקת החוק ופרסום דעת ראשי הקהילה הדתית בנושא אף הגדילו את תחושת ההתנגדות הקיימת בדת היהודית באשר לנטילת
איבר מאדם שלבו פועם ,ומבחינה זו שיעורי התרומה אף ירדו .להערכה דומה ראו ערן סגל" ,מי הסמיך את הרב לקבוע מהו מוות מוחי?" הארץ
.21.10.2007
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בהם צורך קודם ,ובצמצום מספר הרופאים ,שיוסמכו לקבוע את מותו של החולה .מבחינה פרקטית ,האפקטיביות של החוק
מוטלת בספק.
לסיכום ,חוק מוות מוחי-נשימתי הכיר בהגדרה מודרנית של מוות ובבחירה האישית של האדם להכיר במותו ,אך נדמה
כי המחיר התדמיתי והמעשי לכך יהיה גבוה מכפי שנצפה .מעבר החוק ישמש מבחן ליכולתה של הכנסת להסדיר נושאים
שברפואה ,בדת ובפילוסופיה ,והוא ילמד אותנו פרק חשוב לעתיד בכינון מדיניות חקיקה ,שתעמוד ,או לא תעמוד ,במבחן
התוצאה.
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חידושי פסיקה
עו"ד יונתן דייויס
www.med-law.co.il

פסקי דין חדשים בתביעות רשלנות רפואית ,אופן חישוב הנזק על פי הדוקטרינה של אובדן סיכויי
החלמה ,הפרת חובת סודיות רפואית כלפי צד ג' ,סירוב לתת טיפול רפואי ליולדת ,פיצויים עונשיים
ומוגברים והתיישנות תביעות בדיני ביטוח.
רשלנות רפואית :אופן חישוב הנזק על פי הדוקטרינה
של אובדן סיכויי החלמה
ע"א  4975/05אליעזר לוי נ' ד"ר זאב מור ואח' (פסק
דין מיום )20/3/08
בית המשפט העליון נזקק לאופן חישוב הנזק בעילה
של אובדן סיכויי החלמה לאחר שבהלכת פאתח (ע"א
 231/84קופת חולים של ההסתדרות נ' פאתח ,פ"ד
מב( )1988( 312 )3הוכרה העילה העצמאית של אובדן
סיכויי החלמה .בפסיקה מאוחרת יותר הוכרה זכותו
של מי שניזוק כתוצאה מרשלנות רפואית לקבלת פיצוי
(חלקי) גם כאשר קיימת עמימות ראייתית בשאלת
הקשר הסיבתי שבין ההתרשלות לנזק (ע"א 5049/91
קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ
ישראל נ' רחמן ,פ"ד מט( )1995( 378-376 ,369 )2ע"א
 2245/91ברנשטיין נ' עטיה ,פ"ד מט(724-723 ,709 )3
( )1995ע"א  1892/95אבו סעדה נ' שירות בתי הסוהר
 משטרת ישראל ,פ"ד נא()1997( 719-713 ,704 )2ע"א  2509/98גיל נ' קופת חולים של ההסתדרות
הכללית של העובדים בארץ ישראל ,פ"ד נד(47- ,38 )2
 )2000( 46ע"א  7375/02בי"ח כרמל  -חיפה נ' מלול
(טרם פורסם )31.3.2005 ,ע"א  4384/90ואתורי נ' בית
החולים לניאדו ,פ"ד נא( ;)1997( 192-190 ,171 )2ע"א
 6643/95יהונתן כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות
הכללית לעובדים בארץ ישראל ,פ"ד נג(704-697 ,680 )2
( )1999ע"א  8279/02גולן נ' עיזבון המנוח ד"ר מנחם
אלברט ז"ל ,פיסקה ( 13טרם פורסם .)14.12.2006 ,כך
הכירה הפסיקה ,בין היתר ,בזכותו של ניזוק לפיצוי חלקי
מקום שבו גרעה התרשלותו המוכחת של הנתבע מסיכויי
החלמתו של הניזוק ,אך רמת הוודאות בדבר קיומו של
קשר סיבתי בין אותה ההתרשלות ובין אי-ההחלמה היא
עמומה ואינה קרובה לנקודות הקיצון של ההסתברות (ר'
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ע"א  7469/03המרכז הרפואי שערי צדק נ' זכריה כהן,
פיסקה ( 12טרם פורסם )17.4.2005 ,למעשה מדובר
בפיצוי לפי סיכוי במתחם מצומצם ומוגדר של רשלנות
רפואית.
הדוקטרינה של אובדן סיכויי החלמה כראש נזק
נפרד מקובלת ומיושמת במשפט הישראלי מזה שנים
בעקבות פסק הדין בעניין פאתח  .יחד עם זאת ,נקבע
כי דוקטרינה זו היא רק דרך אחת  -אך לא יחידה -
להתמודד עם בעיית העמימות הסיבתית במקרים של
רשלנות רפואית ,ואף שיתרונותיה בצידה אין היא נקייה
מחסרונות .ואכן ,בפסקי דין שניתנו לאחר עניין פאתח
ובהם התעוררה שאלה של אובדן סיכויי החלמה (או
שאלה קרובה הנוגעת להגברת הסיכון לחלות או אובדן
הסיכוי שלא לחלות) ,לא בהכרח התבססה פסיקת
הפיצוי החלקי במקרים של עמימות סיבתית על המתווה
העיוני שהוצג בעניין .פסק הדין הבולט ביותר בהקשר זה
הוא פסק הדין בעניין עדן מלול ,שם נקבע כי ריכוך הכלל
הדורש הוכחת קשר סיבתי בין התרשלות ונזק על-פי
מאזן הסתברויות (באותם המקרים שבהם גישת "הכול
או לא כלום" גורמת לאי-צדק) ראוי כי ייעשה על דרך
של הסתפקות בקיומו של קשר סיבתי הסתברותי לנזק.
נזק זה ,כך נפסק שם ,ייקבע על פי ראיות סטטיסטיות או
בדרך של אומדנה .על פסק הדין בעניין מלול תלוי ועומד
דיון נוסף דנ"א (.)4693/05
בפרשה זו המנוחה נפטרה בגיל  29ממחלת סרטן צוואר
הרחם .ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את תביעת הבעל,
בנותיה הקטינות ועיזבונה וקבע כי קיימת רשלנות מצד
גניקולוג המנוחה וקופת חולים מכבי במועד אבחון
המחלה ,וכי אלמלא רשלנותם של המשיבים היו סיכוייה
של המנוחה להחלים מן המחלה גבוהים ב .20%-ביהמ"ש
המחוזי העמיד את הפיצוי החלקי שזכאים לו המערערים
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על  20%מתוך תביעת התלויים ,כשיעור סיכויי ההחלמה
שאיבדה המנוחה בעקבות ההתרשלות .בית המשפט
העליון קבע (פסק הדין נכתב על ידי השופטת אסתר
חיות) כי ממצאיו ומסקנותיו של בית משפט קמא בכל
הנוגע להתרשלותם של המשיבים ,לרבות בכל הנוגע
לנקודת הזמן העולה כדי רשלנות הימנעותו של המשיב 1
מלבצע אבחנה מבדלת ,מנומקים ומעוגנים היטב בחומר
הראיות שהיה בפניו ואין להתערב בהם .כן אין להתערב
בסכומי הפיצוי שקבע בית משפט קמא בראשי הנזק
השונים הן בתביעת העיזבון והן בתביעת התלויים.
עם זאת נקבע כי יש מקום להתערב בגובה הפיצוי החלקי
המגיע למערערים .במקרה דנן ,סבור ביהמ"ש כי יש
להעמיד את שיעור הפיצוי המגיע למערערים על 50%
מתביעת התלויים (בניכוי חלק יחסי בשיעור דומה של
קצבת השאירים) תחת השיעור של  20%שקבע בית
משפט קמא .שכן ,ללא התרשלות – סיכויי החלמה
 80%וסיכון לתמותה  .20%ובשל ההתרשלות – סיכויי
החלמה  60%וסיכון לתמותה  .40%כלומר ,הסיכון
לתמותה לאחר ההתרשלות עמד על  20% .40%מתוכו
נגרמו בשל ההתרשלות .נקבע כי המנוחה השתייכה
לאותם  40%שלא החלימו ,ועל כן קיים סיכוי סטטיסטי
של  )20/40( 50%שהמנוחה נפטרה בשל ההתרשלות.
גישה זו אף תואמת את העקרונות הכלליים הנוהגים
בדיני הנזיקין ולפיהם אל לו לבית המשפט להתעלם מן
המציאות כהווייתה ומהשפעתה על חישוב הנזק .ואף
פסה"ד בעניין פאתח אינו שולל מסקנה זו.
בית המשפט המחוזי בתל אביב נזקק אף הוא לסוגיית
חישוב הנזק בעילה של אובדן סיכויי החלמה .בע"א
(ת"א)  3459/06ד"ר שוורץ לב ואח' נ' עזבון המנוחה
דנה פילוסוף ז"ל (השופטים שנלר ,ורדי ודליה גנות)
(פס"ד מיום  .)26/2/08במקרה שענינו קשר סיבתי בין
דלקת קרום המוח על רקע דלקת ריאות שנגרמה מחיידק
הסטרפטוקוקוס .A
המנוחה נפטרה מדלקת קרום המוח ,כתוצאה מחיידק
הסטרפטוקוקוס מקבוצת  ,Aעל רקע דלקת ריאות
חריפה ,כשהיא בת חמש שנים בלבד .המשיבים ,הורי
המנוחה ,הגישו תביעת נזיקין לבית משפט השלום כנגד
המערערים וכן כנגד מכבי שירותי בריאות .המשיבים
ערערו פסק דינו של בית משפט קמא ,אשר חייב את
המערערים ומכבי לפצות את המשיבים ,לאחר שקבע
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כי המערערים אחראים לפטירת המנוחה .המשיבים
מצידם ערערו בערעור שכנגד על גובה הפיצוי ועל חלוקת
האחריות בין המערערים ,לאחר ביטול פסק הדין כנגד
מכבי.
ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור וקיבל את הערעור
שכנגד וקבע כי כאשר מדובר בכמה גורמי סיכון וברי
כי בכל מקרה היה נגרם הנזק אף אלמלא הרשלנות
הרפואית ,יכול וביהמ"ש יפחית משיעור הפיצוי את
שיעורו של הנזק האחר ,אשר היה נגרם בכל מקרה .כך גם
בעת שהנפגע מתקשה להוכיח את הקשר הסיבתי שבין
הרשלנות הרפואית לסיכויי החלמתו ,דהיינו כשקיימת
עמימות ראייתית ולא יהיה זה צודק להותיר את הניזוק
ללא פיצוי – משהוכחה הרשלנות הרפואית – אזי
בהתאם לקביעה הסטטיסטית בדבר השיעור היחסי של
הסתברות קיומו של אותו קשר סיבתי ,יגזר גם שיעור
הפיצוי .בכך חרג בית המשפט מהכלל של הכל או לא
כלום .מנגד ,אם עמד הניזוק בהוכחת הקשר הסיבתי
שבין הרשלנות הרפואית והנזק שנגרם לו ,כדברי בית
המשפט" :אין אנו נזקקים לדוקטרינה של פיצוי בגין
אובדן סיכויי החלמה ,אלא מצויים אנו במישור הרגיל
של הכל או לא כלום .במיוחד יפים הדברים מעת שדנים
אנו בשיעור זניח של סיכון לנזק גם אלמלא אותה
רשלנות רפואית" .במקרה דנן ,קבע בימ"ש קמא כי
אלמלא רשלנותו הרופא סיכויי החלמת המנוחה היו
בשיעור של  .85%-90%הקשר הסיבתי באופן מלא,
ואין בפנינו עמימות ראייתית .אין אנו מצויים במצב בו
הוכחת הקשר הסיבתי הינה למטה משיעור של ,50%
להיפך .כך אין בפנינו כמה גורמי סיכון שיקשה עלינו
לקבוע שיעור השפעת כל אחד מגורמים אלו .בענייננו,
מדובר היה בתסמינים חריגים אשר עמדו בפני הרופא
ואשר היו מחייבים בדיקה מעמיקה יותר ,או למצער,
הפנייתה של המנוחה לחדר מיון על מנת ששם ניתן היה
לבחון את הדברים לעומקם .ויודגש ,רשלנותו של הרופא
אינה רק באבחון השגוי של מחלת המנוחה ,אלא באופן
בו בירר את העובדות על מנת להגיע ל"חקר האמת",
ולשון אחר ,אי עריכת אותן בדיקות נדרשות ,בנסיבות
המקרה הרלוונטי .משכך ,אין מקום לטענת המערערים
כי בית משפט קמא הציב נורמות ההתנהגותיות אשר
לא ניתן ליישמן הלכה למעשה .בשל כל אלה העמיד בית
המשפט המחוזי את אחריות המערערים על  80%מנזקי
המשיבים.

׀ 211

חידושי פסיקה

הפרת חובת הסודיות של רופאה מטפלת בגילוי קיומו
של הריון לצד ג'

ולא הנזק הנטען בענייננו – עלות גידולו של הילד הבלתי
רצוי.

ת"א (8432/06ירושלים) פלונית נ' שירותי בריאות כללית
(פסק דין מאת השופט יוסף שפירא מיום )13/02/2008

הנתבעות טוענות כי העילה האמיתית העומדת בבסיס
התביעה הינה הפרת הזכות לפרטיות על פי חוק הגנת
הפרטיות .לטענתן ,חלות עליהן ההגנות הקבועות בסעיף
 )2(18לחוק הגנת הפרטיות .תום לב הוא שער הכניסה
לסעיף  18הנ"ל ,ואכן ,מעשיה של הנתבעת היו בתום לב.
אעפ"כ ,לא קמה לנתבעת ההגנה על פי סעיפים ()2(18ב)
או ()2(18ד) ,כפי שטענו הנתבעות .התוצאה ,אפוא ,זהה
לאמור באשר להפרת החובה החקוקה.

התובעת ,בהיותה תלמידת תיכון ,ניהלה קשר רומנטי
ארוך וקבוע עם חבר .לאור חשד אשר התעורר בקרבה
כי היא נכנסה להיריון ,פנתה התובעת לנתבעת ,אשר
הייתה רופאת הילדים של החבר ומשפחתו ,וסיפרה לאם
החבר על דבר ההיריון ,זאת ,טרם יידעה את התובעת.
בימים שלאחר מכן ,התנהל ויכוח בין המשפחות .השאלה
הינה ,האם הפרת חובת הסודיות הרפואית שללה את
זכות הבחירה של התובעת אשר רצתה להפסיק את
ההיריון .לו כך הדבר ,יש לבחון האם הנתבעת אחראית
לנזקי התובעת ,לרבות בגין עלויות גידול הילד הבלתי
רצוי .ביהמ"ש המחוזי קיבל את התביעה בחלקה וקבע
כי מבחינה עובדתית טרם קבלת ההפניה לבדיקת דם,
הוצג בפני הנתבעת מצג לפיו התובעת והחבר עומדים
להינשא .העולה מכך שטעותה של הנתבעת (אשר סיפרה
לאם החבר על דבר ההיריון טרם ידעה על כך התובעת),
ובה היא מודה ,הינה טעות בתום לב .עוד יש לקבוע כי
מלכתחילה התובעת ובן זוגה היו נגד ביצוע הפלה ,וכי
בחרו בדרך של הקמת משפחה והבאת הילד לעולם.
טענת התובעת כי עצם הידיעה שאביה מתנגד להפלות
שוללת את הבחירה החופשית שלה אינה מקובלת על
ביהמ"ש.
התובעים ניסו לעגן התביעה בעילה של הולדה בעוולה,
אולם בית המשפט קבע כי לפנינו סוגיה משפטית
הקרויה "לידה בלתי רצויה" ,המכונה במשפט האמריקאי
"התעברות בעוולה" .בסוגיה זו ,נולד ילד בריא וה"פגיעה"
הנטענת בה ,היא עצם המשך ההריון הבלתי רצוי ,קיומו
של היילוד וההוצאות הכרוכות בגידולו .אולם ,על אף
היות הסוגיה דנן ענף בדיני "הלידה הבלתי רצויה" ,אין
דומה המקרה דנן למקרים אחרים בהם נדונה סוגיה זו.
התובעים סמכו תביעתם על עילת הפרת חובה חקוקה
ביחס לפגיעה בפרטיות .שמירת הסודיות הרפואית
בהתאם לסעיף  19לחוק זכויות החולה ,נועדה להגן
על פרטיותו של המטופל ולשמור על האמון בין הרופא
למטופליו .כך ,כאשר החובה החקוקה אשר הופרה הינה
הפרת חובת הסודיות הרפואית ,אזי עוולת הפרת החובה
החקוקה תחול רק באשר לנזק של הפגיעה בפרטיות,
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התובעים טוענים כי הנתבעת חבה כלפי התובעת אף ע"פ
עוולת הרשלנות .בע"א  4842/05סבר ביהמ"ש העליון
כי הדרך הנכונה הינה לבחון האם ישנה התרשלות ,ובאם
התשובה לכך הינה חיובית ,אז לבחון האם חב המתרשל
חובת זהירות קונקרטית כלפי הניזוק .גישה זו מקובלת
על ביהמ"ש הן מבחינה מהותית והן מבחינה דיונית.
בית המשפט קובע כי רופא סביר ונבון אינו אמור להפר
את חובת שמירת הסודיות הרפואית כלל ,אף לא כלפי
בן משפחתו של המטופל .בכך התרשלה הנתבעת .לאור
הקביעות העובדתיות באשר לרצף האירועים ,הרי
שבמקרה דנן ברי כי לולא הפרת חובת שמירת הסודיות,
לא הייתה באה לעולם תביעה זו .מכאן ,שישנו קשר סיבתי
עובדתי בין הפרת חובת הסודיות לבין הנזק הנטען .אשר
לקשר הסיבתי המשפטי .בהתאם למבחני הפסיקה ,קיים
קשר סיבתי בין הפרת חובת שמירת הסודיות לפגיעה
בפרטיות ,אך לא בין הפרת חובת שמירת הסודיות ליתר
הנזקים להם טוענת התובעת.
הנזק של כאב וסבל (ביזוי ,השפלה ,נידוי) הינו הנזק הישיר
הנובע מהפרת חובת הסודיות ,וביהמ"ש פוסק לתובעים
פיצוי בסך  ₪ 180,000בגין נזקים אלו.התובעים טוענים
כי הפסיקה הכירה בראש נזק נפרד ,הלוא הוא "הפגיעה
באוטונומיית הרצון" .יש לקבל את עמדת התובעים כי
מדובר בשני סוגים נפרדים של נזק בלתי ממוני .אולם,
שלא כחלוקתם ,יש להפריד בין הנזק הבלתי ממוני מעצם
הפרת חובת הסודיות ,כפי שנקבע בעניין הכאב והסבל,
לבין הנזק הבלתי ממוני הנגרם משינוי מתווה חייהם של
ההורים ואשר מתקזז עם ההנאה שבגידול הילד .בנוסף,
הוכח מבחינה עובדתית כי לא נפגעה אוטונומיית הרצון
של התובעת .אף אם הייתה נפגעת אוטונומיית הרצון ,הרי
שהגורם אשר גרם לפגיעה זו אינן הנתבעות ,אלא אביה
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של התובעת .גם יתר טענות התובעים לנזק נדחות .על אף
האמור ,אילו הייתה התובעת זכאית לקבל פיצויים בגין
הנזקים הנטענים ,הרי שהייתה בידי התובעת האפשרות
למנוע את מלוא נזקה (על ידי מניעת ידיעתו של אבי
התובעת על דבר ההיריון) ,אולם היא כשלה בכך.
משמעות הסירוב ליתן טיפול רפואי ליולדת בהריון
בסיכון
ת"א (ירושלים)  7513/05ד.מ .נ' בי"ח הסהר האדום
ואח' (פסק דין מאת השופט י .שפירא מיום )30/4/08
התובעת  1הינה קטינה שנולדה לתובעים  2ו 3-בבית
החולים מוקאסד בירושלים (להלן" :התובעת") .נתבע 1
הוא בית החולים אליו הגיעה אם התובעת ולא התקבלה
ללידה ,ומשם פנתה לבית החולים מוקאסד .נתבע 2
הינו הרופא שביצע את מעקב ההריון באם התובעת
ההריון נשוא תביעה זו היה הריונה הראשון של התובעת
 .2מעקב ההריון נשוא התביעה בוצע אצל הנתבע 2
במרפאתו הפרטית במזרח ירושלים ,ואובחן כהריון רב
עוברים – הריון של תאומים.
בהגיע התובעת  2לשבוע ה 23 -להריונה ,אובחן אצלה
כי קיים פער בגדילת עובר אחד לעומת משנהו .בביקורה
האחרון של התובעת  2אצל הנתבע  ,2בשבוע ה32-
להריונה ,צייד אותה הנתבע  2במכתב הפנייה אל בית
החולים "הסהר האדום" ,בו ציין כי עליה לפנות לבית
חולים זה בכל מקרה בו תחוש בכאבים ו/או צירים וכן
בכל בעיה שתתעורר בהריון .עוד הורה לה הנתבע  2כי
בבואה אל בית החולים עליה להציג את מכתבו ,ולבקש
שייקראו לו מייד עם בואה לשם .בהיותה בשבוע ה35-
להריונה ,חשה התובעת  2בירידת מי השפיר ובכאבים
ופנתה לבית החולים ,לפי הוראתו של הנתבע  ,2כשהיא
מלווה בבעלה ואמו.
התובעים הגישו תביעה לפיצוי בגין רשלנותם הנטענת
של הנתבעים .התובעים טענו כי בית החולים ,הנתבע ,1
התרשל מאחר שסרב לטפל בתובעת  2בעת שילדה ,וזאת
על אף שהציגה מכתב הפנייה מהנתבע  ,2הרופא שטיפל
בה  2במהלך ההיריון .כן טענו כי הנתבע  2התרשל בטיפול
בתובעת  .2לטענת התובעים ,התרשלות הנתבעים גרמה
לנזק מוחי לילדה שנולדה בלידה – התובעת  – 1ולמותו
של העובר התאום בלידה.
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ביהמ"ש המחוזי קיבל את התביעה בנושא האחריות
וקבע כי אחריות הרופא איננה רק בקביעת דרך הטיפול
או בשינויה ,אלא כוללת גם את אופן הטיפול ,טיב
המעקב ,וקליטת אותות אזהרה .במקרה דנן ,בהתחשב
בעובדה שהיה מדובר בהיריון תאומים ,מעקב ההיריון
לא עמד בסטנדרט המקובל .בהעדר תרשומת מסודרת
אצל הנתבע  ,2הנטל המוטל על כתפיו בדבר מעקב סביר
בתובעת  2לא הורם .כמו כן ,הנתבע  2התרשל בטיפול
המשך ,שעה שהוא לא נמצא בארץ .אמנם ,הנתבע מסר
בידי התובעת  2מכתב ,אולם לא יידע רופא מחליף ואף
לא נתן הוראות להנהלה ולעובדי בית החולים לטפל
בתובעת  2לקראת ובעת שתגיע לבית החולים לצורך
הלידה .יש לקבוע כי מתקיים קשר סיבתי בין מחדליו
של הנתבע  2לנזק.
בבוא מקרה דחוף חלה על בית החולים חובת מתן טיפול
רפואי .בנסיבות המקרה דנן יש לקבוע כי בית החולים
התרשל בכך שלא קיבל את התובעת  2לצורך הלידה.
כמו כן ,מתקיים קשר סיבתי בין אי הטיפול המיידי בבית
החולים לבין הנזק שנגרם לתובעת .1
לתובעים נגרם נזק ראייתי בגין העדר רישום אצל
הנתבעים .די בנזק הראייתי המהותי שגרמו הנתבעים
כדי לקבל את התביעה בשל אי-עמידה בנטל המועבר
לכתפיהם .נזק זה מנע מהתובעים לקבל מידע רפואי
רלוונטי על מהלך האירועים או להוכיח את רשלנותם של
הנתבעים לרבות הקשר הסיבתי .יש לחלק את האחריות
בין הצדדים באופן שהנתבעים ישאו ב 75%-מהנזק
ואילו התובעים ב .25%-היה על התובעת  2להתקשר
עם הרופא ולהתייעץ עמו; אז היה מתברר לה שהוא אינו
בארץ והייתה שוקלת לפנות לבית חולים קודם לכן.
אי העמדת אישה בהריון על הצורך בחיסון כמקים עילת
תביעה עתידית
ת.א(.ירושלים)  7250/05שרה ריינץ נ' מכבי שירותי
בריאות (פס"ד מיום  1/5/08מאת השופט נועם
סולברג)
התובעת צריכה היתה לקבל חיסון  Anti-Dבמהלך
הריונה הראשון ,בשל הבדל בסוג הדם בינה לבין בעלה,
על מנת למנוע סיבוכים וסיכונים רפואיים בהריון
זה ובהריונות עתידיים .החיסון לא ניתן ,והיא תבעה
פיצויים כספיים על נזקיה-שלה ,על נזקים צפויים לילדים
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שייוולדו לה ,וסעד הצהרתי בדבר אחריותה של הנתבעת
(להלן :מכבי) .עיקר הדיון נסב על השאלה האם הרופאה
המטפלת הפנתה את התובעת לבדיקה שאמורה הייתה
לחשוף את הצורך בחיסון.

מכבי יעמוד על  70%וזה של התובעת על .30%
המיוחד בתביעה זו שחלקה ניתן כסעד הצהרתי הצופה
פני עתיד ביחס להריונות עתידיים ,לפיכך פסק בית
המשפט לתובעת סכום של  ₪ 150,000כפיצוי בשל נזק
לא ממוני על הידיעה המלווה אותה תדיר ,על הנוגדנים
שבגופה ועל הסיכונים לקראת הלידות העתידיות ועל
הוצאותיה הרפואיות .כן ניתן לה סעד הצהרתי לפיו מכבי
אחראית לנזקי התובעת וילדיה העתידיים ,נזקים ישירים
ועקיפים ,בגין אי-מתן חיסון  Anti-Dבשיעור .70%

בית המשפט קבע כי המאזן נוטה לחובת מכבי שלא
הוכיחה שד"ר גייפמן הפנתה את התובעת לבדיקת
 Coombsשנייה .גם אם יש טעות בקביעה זו ,עדיין
יש ֶּכ ֶשל באופן הילוכה של ד"ר גייפמן ,עליה הייתה
מוטלת חובה להסביר לתובעת במפורש את טיב בדיקת
 Coombsואת תכלית חיסון  ,Anti-Dאת משמעויותיהן
והשלכותיהן .על הרופא המטפל מוטלת חובה למסור
לחולה את המידע הנוגע למצבו ולמשמעותו של הטיפול
שהוא עתיד לעבור .מסירת המידע הינה תנאי לקבלת
הסכמת החולה לביצוע הטיפול הרפואי ,וטיפול רפואי,
כולל גם פעולות של אבחון רפואי .בשולחו מטופל לביצוע
בדיקה זו או אחרת ,חובה על הרופא הסביר להסביר
למטופל באופן ברור ככל האפשר ,ובמידה סבירה,
בהתחשב בנסיבות של המטופל ושל הבדיקה ,את מהות
הבדיקה ,חשיבותה והסיכונים העלולים להיגרם בעטיה.
האזהרה ,צריך שתעמוד ביחס ישר לגודל הסכנה הצפויה
לחולה .אזהרה כללית ללא הבהרת התוצאה במקרה
בו הסכנה הנשקפת היא רצינית ,אינה שלמה ומהווה
בנסיבות העניין רשלנות.

התובעים – בנותיו ,אלמנתו ,ועזבונו של אדם שבגופתו
בוצעה נתיחה שלאחר המוות הגישו תביעה לפיצוי בגין
נזקים שנגרמו להם ,לטענתם ,כתוצאה מהתנהלותם
הפסולה של הנתבעים במהלך ניתוח שלאחר המוות תוך
שימוש באיברי הנפטר שלא בהסכמה ופגיעה בכבוד
הנפטר .התובעים טענו ,בין היתר ,כי הנתיחה נערכה
מבלי שנתקבלה הסכמה כדין לעריכתה.

אסור היה לד"ר גייפמן להסתפק בהפניה כללית ולהימנע
ממעקב כנדרש .אמנם אין להטיל את חובת המעקב
ביחס לביצוע הוראות הרופא באופן בלעדי עליו ולהותיר
את המטופל חופשי מכל עוֹל .המעקב שבאחריות הרופא
תלוי ,בין היתר ,במיהותו של המטופל ,אם בר-דעת הוא,
אדם מן היישוב ,המסוגל לקחת אחריות לגורלו ולבצע
את המוטל עליו; מה מידת הסכנה הנשקפת למטופל
מאי-ביצוע הוראות הרופא במועדן או מאי-ביצוען
בכלל .עם זאת ,רופא לא יִ ׁ ָּש ַמע בטענה כי נמנע ממעקב
בהסתמכ ֹו על אחריות המטופל ,אם לא מילא אחר חובתו
ליתן למטופל הסבר בסיסי סביר לגבי הטיפול וחשיבותו.
רשלנותה של ד"ר גייפמן באה לביטוי בכך שלא הפנתה
את התובעת לבדיקת  Coombsשנייה ,לא נתנה לה
הסבר על טיבה ועל תכליתו של חיסון  ,Anti-Dולא
ביצעה מעקב כנדרש .אלא שלתובעת בענייננו יש אשם
תורם באשר לדרך התנהלותה בעניין .בשים לב לעמדת
המוצא של השתיים ,לאשמתן המוסרית ,לחובותיה של
אחריותה של
ּ
מכבי ,ולאור כלל נסיבות העניין שיעור

בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וקבע כי התנהלות
הנתבעים בכל הנוגע לטיפול בגופתו של המנוח לא עמדה
בדרישות הדין .נקבע כי הנתבעים הפרו את הוראות חוק
האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ג 1953-בכך שערכו נתיחה
בגופת המנוח מבלי שהייתה בידם תעודה החתומה על
ידי שלושה רופאים מוסמכים המאשרים את הצורך
בביצוע נתיחה ומבלי שנתקבלה לכך הסכמה כדין של בני
המשפחה הרלוונטיים על גבי הטופס שבתוספת לתקנות
האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ד .1954-את דרישת
ההסכמה כתנאי לעריכת נתיחה יש לפרש כדרישה
להסכמה מדעת .הנתבעים הסתפקו לצורך ביצוע הנתיחה
בהסכמה שניתנה על ידי התובעת  ,3אלמנתו של המנוח,
במשטרה ,בלא שקדם לה כל הסבר בדבר מהותו של
הליך הנתיחה .בכלל זה ,הנתבעים לא עדכנו את התובעת
 3כי הנתיחה כוללת נטילת חלקים ודגימות מגופת
המנוח שישמרו לאחר מכן במרכז .בהמשך ,הנתבעים
הביאו לקבורה חלק מהדגימות שניטלו מהגופה בלא
לעדכן בכך את בני משפחתו של המנוח .גם כשהחליטו
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הנתבעים לעדכן את התובעת  3כי נותרו בידיהם חלקים
נוספים מגופת המנוח ,היה זה רק לאחר שאולצו לעשות
כן בעקבות לחץ ציבורי ,וגם אז נעשה העדכון באופן
שהותיר חששות בלב התובעות שמא החלקים שהועברו
לידיהן אינם חלקי גופתו של המנוח.
בית המשפט קובע כי בנסיבות העניין מתקיימים
יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה בגין הפרת
החובה על פי חוק האנטומיה לקבל הסכמה כתנאי
לביצוע הנתיחה ולקבל אישור רפואי בדבר הצורך בה .גם
יסודות עוולת הרשלנות מתקיימים במקרה הנוכחי.
לנוכח האופן שבו פורש בפסיקה המונח "כבוד המת",
כשבגדרו של מונח זה נכלל גם כבודם של בני המשפחה
השומרים בלבם את זכרו של הנפטר ,לא יכול להיות ספק
שהפגיעה ב"כבוד המת" היא גם פגיעה ישירה באותם בני
משפחה ,מה שמקים להם עילת תביעה עצמאית משלהם.
לעומת זאת ,יש לדחות את תביעת העיזבון.
בית המשפט עורך ניתוח של סוגיית הפיצויים העונשיים
והמוגברים במשפט הישראלי וקובע כי על הנתבעים
לפצות את התובעות בגין הנזקים שנגרמו להן כתוצאה
מהתנהלות הנתבעים .נסיבות המקרה אמנם אינן
מצדיקות פסיקת פיצויים עונשיים .עם זאת ,לצורך
חישוב הפיצויים שיש לפסוק לתובעות יש לקחת
בחשבון את התנהלותם הפסולה של הנתבעים ,וקובע
כי יש מקום לפסוק לעיזבון פיצויים מוגברים בסכום
של  ₪ 150,000ולפצות את כל אחת מהתובעות  1ו2-
בסכום של .₪ 100,000
בהקשר זה נדונה ונדחתה בבית משפט השלום בתל
אביב בקשה לחסינותו של פרופ' יהודה היס על פי סעיף
7א לפקודת הנזיקין .ת.א (שלום ת"א)  57311/07חיה
ברדיציאנסקי ואח' נ' המכון לרפואה משפטית ואח'
(השופט י .הראל) (החלטה מיום .)6/5/08
גופת המנוח הועברה למכון לרפואה משפטית באבו-
כביר (להלן" :המכון") לשם נתיחתה ולאחר מכן ,הובאה
לקבורה בבית העלמין בקרית-עקרון .לימים ,בעקבות
דו"ח "ועדת סגלסון" (דוח משנת " 2001אשר התייחס
לכ )!(100-מקרים בהם ניטלו איברים לצורך הוראה ו/
או מחקר שלא בהסכמה מפורשת של המשפחות) ,הודיע
משרד הבריאות לתובעים כי שרידים מהגופה הושארו
במכון .לאחר שהשרידים הובאו לקבורה ,הגישו התובעים
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תביעה כנגד המכון ,מדינת ישראל וכנגד פרופ' היס אשר
שימש ,בזמנים הרלוונטיים לתביעה זו ,כמנהל המכון
ומשמש כיום כ"פתולוג המשפטי הראשי" של המכון.
בעקבות כך ,הגישה המדינה "הודעה לפי ס' 7ב לפקודת
הנזיקין (נוסח חדש) על קיומה של חסינות עובד ציבור
לפי ס' 7א לפקודה ובקשה לדחיית התובענה נגד הנתבע
פרופ' היס" (להלן" :הודעת ההכרה") .והתובעים הגישו
בקשה לקבוע כי לא מתקיימים תנאי החסינות.
בימ"ש השלום דחה את הודעת ההכרה תוך שהוא קובע
כי מדובר בהחלטה מנהלית ,שהביקורת השיפוטית עליה
הינה על פי כללי המשפט המנהלי .בהתאם לתקנות
הנזיקין (אחריות עובדי ציבור) ,תשס"ו ,2006-יש לנמק
את הודעת ההכרה .אמנם צודקת המדינה ,כי במסגרת
הודעת ההכרה ,אין מקום לפרט את הראיות ודי בהבאת
תמצית הטעמים .ברם ,בענייננו ,תמצית הטעמים לא
הובאה בהודעת ההכרה .למעלה מן הדרוש ביהמ"ש
דן בטענות לגופן ומצא פגמים בהחלטה שהתקבלה
באופן המחייב דחיית הודעת ההכרה והבקשה שכן
אינם עומדים במבחן הסבירות המנהלית .בית המשפט
מוצא לפרט חלק מהפגמים שנמצאו :א .ההמלצה למתן
חסינות ניתנה על ידי עוה"ד רזניק – היועצת המשפטית
של המכון ,אשר עובדת בכפיפות לפרופ' היס (האם
היתה לכך השפעה על החלטתה?) .ב .האם עמד בפני
הפרקליט אליו הועברה ההמלצה תיעוד כלשהו בנוסף
להמלצתה של עוה"ד רזניק? ג .ההמלצה בכתב שהועברה
על ידי עוה"ד רזניק לפרקליט המטפל לא הובאה בפני
בית המשפט על מנת שיוכל ללמוד מה עמד בפניו .ד.
המדינה ,לא הביאה בפני בית המשפט את הטעמים
שהביאו את שר הבריאות להחלטתו להדיח את פרופ'
היס מתפקידו כמנהל המכון ,על אף שסוגייה זו הועלתה
במפורש על ידי התובעים בבקשה שהגישו וכן לא את
הטעמים שהביאו להחלטת שר הבריאות להורות על
העמדתו לדין משמעתי של פרופ' היס; את העובדות
בכתב האישום ואת הכרעת הדין וגזר הדין .ה .הנתבעים
התנגדו להבאת הלך רוחו של פרופ' היס בפני ביהמ"ש
ואף לא עשו כן .ו .נוכח מספרם הרב של המקרים (גם
אם אין עסקינן בדיוק באותן עובדות) מתעורר חשש כי
לא מושגת כוונת המחוקק ל"מניעת אדישות של עובד
הציבור לדרך פעולתו ,לאחר שהוסר החשש מפני תביעה
אישית בנזיקין".
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פיצויים עונשיים בתביעה אזרחית לזכות נאנסת
ת.א (חיפה)  209/05פלונית נ' אבי מזרחי ואח' (השופט
ברלינר) (פס"ד מיום )1/5/08
התובעת נאנסה באכזריות על ידי הנתבעים שהורשעו
במשפט הפלילי .התובעת הגישה תביעה אזרחית נגררת
להליך הפלילי וביקשה שבית המשפט יפסוק לה פיצויים
עונשיים כנזק לא ממוני .בית המשפט המחוזי בחיפה
קבע כי חיוב הנתבעים בפיצויים הוא תוצאה מתחייבת מן
ההרשעה בפלילים ומהוראות פקודת הנזיקין בגין מעשי
האינוס והפגיעה בתובעת .אין אפוא מקום להעלות כל
הסתייגות באשר לעצם החיוב בפיצויים ,אותו יש להטיל
על הנתבעים.
בבואו לפסוק את הפיצויים התחשב בית המשפט בפגיעה
החמורה בתובעת ,לא רק הנפשית אלא גם הגופנית,
טיבם של המעשים ואופן התרחשותם ,הסלידה ושאט
הנפש מהם ,כל אלה מלמדים כי יש לפסוק לתובעת,
פיצויים בגין הכאב והסבל וכן פיצויים עונשיים בסכום
גבוה ,עד כי ,במקרה דנן ,יהוו פיצויים אלה את ראש הנזק
העיקרי .כמו כן ,כושר ההתמודדות הדל של התובעת,
והיותה צעירה פגועה עוד מלפני כן ,כל אלה מעצימים
את הפגיעה בה ,שתימשך לאורך שנים.
לעומת זאת ,הפסד ההשתכרות שנגרם לתובעת אינו גדול,
יחסית ,שכן עוד לפני הארועים היה כושר זה נמוך ביותר,
ואף אם איבדה את מלוא כושרה ,עדיין ההפסד החודשי
אינו גבוה .כמו"כ נפסק כי יש להתחשב בהיזקקותה
של התובעת לטיפולים נפשיים עקב מעשי האונס,
וניתן לשער כי היא לא תזכה לקבלם ,כולם או חלקם
או בתדירות הראויה ,במסגרת הניתן לקבל ברפואה
הציבורית ,וכן מחמת שככל הנראה תתקשה לגבות
מאת הנתבעים את הפיצויים ,ולא תוכל ,על כן ,לממן
את הטיפולים הנדרשים ,דבר שיעצים את הפגיעה בה.
שיקול מסוים לחובתה של התובעת באשר להערכת
הנזק ,עולה מכך כי היא לא תמכה את תביעתה בחוות
דעת רפואית של רופא פסיכיאטר בר סמכא שיקבע את
נכותה הרפואית ,ויאפשר פריסה מלאה של הנזק הרפואי
שנגרם לתובעת ,הטעון הוכחה בראיות ,הכל מבלי
להמעיט במפורט בחוות דעתו של הפסיכולוג הקליני.
כבר נפסק כי "בישראל ,הכירו בתי המשפט באפשרות
לחייב בפיצויים עונשיים בנזיקין (ע"א  216/54שניידר
נ' גליק ,פד"י ט  ;1335 ,1331ע"א  670/79הוצאת
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עיתון "הארץ" בע"מ נ' מזרחי ,פד"י מא(;205 ,169 )2
ע"א  30/72פרידמן נ' סגל ,פד"י כז( ;237 ,225 )2ע"א
 277/55רבינוביץ נ' סלע ,פד"י יב(.)1277 ,1261 )2
אולם בפועל ,בתי המשפט אינם מרבים לעשות שימוש
באמצעי הפיצויים העונשיים (ע"א  3654/97קרטין נ'
עתרת נירות ערך ( )2000בע"מ ,פד"י נג(.)406 ,385 )3
הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין לצורך עיגון הסדר
פיצויים עונשיים נדחתה (הצעת חוק פקודת הנזיקין
[נוסח חדש] (תיקון  -פיצויים עונשיים) ,התשס"ב-
 .)2001גם במקרים בהם נפסקו פיצויים עונשיים ,הם
יוחדו למקרים נדירים הכרוכים בפגיעה קשה במיוחד,
שנילווה לה אשם ברמה גבוהה ,המצדיק תגובה עונשית
גם במישור האזרחי" (ע"א  - 9225/01רונית זיימן נ' גד
קומרן ,תקדין עליון .)3941 ,)4(2006
חיוב בפיצויים עונשיים בנזיקין מוצדק "במקרים חמורים
במיוחד או של פגיעה קשה בזכויות חוקתיות ,ויש בו כדי
לחזק הרתעה יעילה בשעה שאין המשפט הפלילי חל.
בפיצויים עונשיים" ,כך נפסק" ,יש לנהוג בהסתייגות
או בזהירות" ,ופסיקתם "מתמקדת בדרך כלל בעוולות
כוונה ,כאשר התנהגות המזיק ראויה לגינוי" כך כאשר
מדובר "במקרים מקוממים ומסלידים במיוחד" (ר' ע"א
 9656/03עזבון מרציאנו ואח' נ' ד"ר זינגר ואח' ,תקדין
עליון  ,125 ,)2(2005והאסמכתאות שם).
בית המשפט פסק בגין הכאב והסבל ,כולל הפיצויים
העונשיים המגיעים לתובעת בגלל מעשי האינוס והפגיעה
בה ,כמפורט בפסק הדין הפלילי ,ולאור האמור בתצהירה
ובחוות הדעת ,סכום של  .₪ 1,000,000עבור הפסדי
ההשתכרות ,בעבר ובעתיד ,בגין הפגיעה בכושר העבודה
של התובעת ,סכום של  .₪ 300,000לשם מימון ההוצאות
הרפואיות לתובעת ,ולשם קבלת טיפול פסיכותרפויתי
מתמשך ,סכום של  .₪ 75,000בסה"כ  ₪ 1,375,000ועוד
שכ"ט עו"ד והוצאות.
רשלנות רפואית :הטלת אחריות בשל שחרור מוקדם
מבי"ח של חולה שלקה בלבו
ת.א (ת"א)  2071/01עזבון עו"ד רונת דוד ז"ל ואח' נ'
שירותי בריאות כללית ואח' (השופטת דרורה פלפל)
(פסק דין מיום )29/1/08
התובע הגיע לבי"ח בילינסון לאחר שסבל מלחצים
בחזה ומלחץ דם גבוה; בבדיקות שנערכו לו בחדר המיון
אובחנה אצלו תעוקה בלתי יציבה והוחלט לאשפזו.
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למחרת ערך הנתבע  2ביקור במחלקה ,והחליט לשחרר
את המנוח מביה"ח .בהמשך לקה המנוח באוטם חריף
בשריר הלב ,ובמהלך השנים חלה התדרדרות הדרגתית
במצבו והוא טופל בבי"ח שיבא ,עד שנפטר .כשנתיים
לפני שנפטר ,הוגשה על ידי המנוח התובענה דנן בגין
רשלנות רפואית .לטענת התובעים ,שחרור המנוח מבי"ח
בילינסון היה מעשה רשלני.
ביהמ"ש המחוזי קיבל את התביעה בקובעו כי על כל רופא
מוטלת חובת זהירות מושגית כלפי מי שמטופל על-ידיו.
באשר לחובת הזהירות הקונקרטית ,הרי שגם היא חלה
בענייננו ,כיוון שהגישה היא ,כי מרגע שרופא החל במתן
טיפול רפואי ,קמה מצדו חובת זהירות קונקרטית כלפי
המטופל .בענייננו ,הנתבעים היו יכולים וצריכים לצפות
כי שחרור המנוח לביתו ,לאחר שאובחן בהגיעו לביה"ח
כסובל מתעוקת חזה בלתי יציבה ,טומן בחובו סיכון
להתפתחות אוטם שריר הלב.
שאלת קיומה של התרשלות נבחנת לפי האמצעים שרופא
סביר היה נוקט בנסיבות העניין ,על מנת להבטיח את
שלומו של הניזוק .יש לזכור ,לא כל טעות מהווה רשלנות,
ויש להיזהר מלקבוע התרשלות במקרה בו נעשתה טעות
בשיקול הדעת של הרופא .כך גם ,פעולת רופא לא תיחשב
כרשלנית אם עשייתה התבססה על העדפת תפיסתה
של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות .על מנת
לדעת אם הייתה הפרה רשלנית של חובת הזהירות ביחסי
רופא-חולה יש להבהיר מה היו המדדים המקובלים של
חובה זו בעת מתן הטיפול הרפואי.
בענייננו יש לקבוע כי הנתבעים הפרו את חובת הזהירות
המוטלת עליהם והתרשלו כלפי המנוח; הנתבע  2לא
נהג כרופא סביר בכך ששחרר את המנוח לביתו שחרור
מוקדם  -תוך פחות מ 24-שעות מעת שאושפז ,פרק זמן
שהוכח כי אינו עומד בסטנדרט הרפואי המקובל לגבי
טיפול בחולה המאובחן כסובל מתעוקה בלתי יציבה.
אשר לקשר הסיבתי .הלכה פסוקה בתחום הרשלנות
הרפואית היא ,כי הגברת הסיכון מהווה בסיס לקשר
סיבתי .במקרה דנן ,ההתנהלות הרשלנית של הנתבעים,
שתחת ייצוב המנוח תוך כדי אשפוז ובירור יסודי של
חומרת מצבו בחרו לשחררו מביה"ח ,אילצה אותו לחפש
קרדיולוג פרטי אשר יבדוק אותו במהירות האפשרית
לאחר ששוחרר ,שכן הוא המשיך לחוש בכאבים; עובדה
היא ,שאותו קרדיולוג אבחן את דחיפות הצורך לביצוע
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צנתור  -אבחנה עליה היו הנתבעים צריכים לעמוד,
לו פעלו כ"רופא הסביר" ,ובסבירות גבוהה מאוד היו
מצליחים למנוע את מימוש הנזק .על כן אין לקבל את
טענת הנתבעים שנותק הקשר הסיבתי בין טיפולם לבין
פניית המנוח לטיפול רפואי נוסף.
בניגוד לטענות הנתבעים ,אין להטיל על התובעים אשם
תורם כלשהו לנזקם .הנתבעים טענו עוד ,כי ככל שתוטל
עליהם אחריות כלשהי ,ביהמ"ש מתבקש לחייב את
הצדדים השלישיים באחריות לנזקי התובעים ,בהיותם
אחראיים באופן בלעדי ומוחלט לטיפול הכולל במנוח
מנקודת הזמן שבה הוא הגיע לטיפול בבי"ח שיבא ואילך.
לית מאן דפליג שבי"ח שיבא חב חובת זהירות מושגית
וקונקרטית כלפי המנוח .ביהמ"ש שוכנע ,כי בי"ח שיבא
לא הפר את חובת הזהירות וטיפולו במנוח לא היה רשלני,
ומהיר בנסיבות.
בית המשפט פסק לתובעים פיצוי בסך כ₪ 1,300,000-
בניכוי תגמולי המל"ל.
ערעור נכים :גרימה או החמרה של מחלת אסטמה עקב
השירות הצבאי
ע"א (חיפה)  4127/07פלוני נ' קצין התגמולים (פסק
דין מיום )27/2/08
ערעור על החלטת הועדה לערעורים לפי חוק הנכים אשר
דחתה את תביעת התובע להכיר בו כנכה עקב מחלת
האסטמה בה לקה לטענתו במהלך השירות הצבאי.
המערער ,יליד שנת  ,1966התגייס לשירות חובה בצה"ל
בשנת  .1984בתום שירות החובה בצה"ל .בשנת ,1987
התגייס המערער לשירות בצבא הקבע ,בו הוא משרת עד
לעצם היום הזה.
במועד גיוסו לצה"ל היה מצב בריאותו של המערער תקין
לחלוטין .את רוב שירותו ,מאז גויס המערער לראשונה
ועד עתה ,עשה המערער ביחידות שדה .בתביעה להכרת
זכות לפי החוק טען המערער כי לקה במחלת האסטמה
תוך כדי שירותו הצבאי עקב חשיפה לחול ואבק באיזורי
האמונים בהן שירת.
ההלכה שנקבעה ועליה חזר בית המשפט העליון בפס"ד
קריספל (רע"א  8077/96פ"ד נא( ,)817 )2היא ,שמקום
שמחלתו של תובע פרצה לראשונה בעת שירותו והוכח
קשר סיבתי לשירות ,הרי שגם אם טרם השירות הייתה
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קיימת אצל התובע נטייה קונסטיטוציונאלית לחלות
במחלה האמורה ,רואים את המחלה כאילו נגרמה
במלואה עקב השירות ,ולא רק הוחמרה על ידיו (שם,
821א-ב).
עוד נקבע ,כי שאלת קביעת הקשר הסיבתי בין המחלה
לבין השירות הצבאי היא ,במהותה שאלה משפטית שעל
בית המשפט להכריע בה ,כאשר חוות הדעת הרפואיות,
אינן אלא בגדר ראייה בין כלל הראיות המובאות.
בנושא זה אין לנו אלא לחזור ולהפנות לפס"ד וינשטיין
(ע"א  ,134/64פ"ד יח( .)510 )2שם נאמר בין היתר ,כי
לא המבחנים הרפואיים הם שיכריעו בסוגיה זו ,אלא
המבחנים המשפטיים .ולכן ,ההכרעה הסופית בנושא היא
בידי בית המשפט ,כאשר מסקנתו תתבסס גם על חוות
הדעת הרפואיות המונחות בפניו (ראה פס"ד קריספל,
שם בעמ' 821ג-ו ,לרבות הציטוטים המובאים שם).
ועוד נקבע כי אם לוקה חייל במחלה בעלת אופי
קונסטיטוציונאלי שהייתה חבויה ובלתי ידועה עד
לאירוע שבו פרצה ,הרי שפרוץ המחלה עקב אירוע הקשור
בשירות יוצר לכאורה את הקשר הסיבתי המשפטי בין
השירות לבין המחלה ,והעובדה כי המחלה יכולה הייתה
להתפרץ גם שלא עקב השירות ,אין בה לשלול את הקשר
הסיבתי הנדרש לצורך זה (שם ,עמ' 821ז822-א).
בנסיבות אלה ,נחלקו דעות השופטים בערעור ,האם
במקרה כגון זה יש לראות את השירות הצבאי ופרוץ
המחלה כקשר של גרימה או שמא כקשר של החמרה
בלבד.
השופט י .כהן אליו הצטרף השופט שפירא סבר כי הוכח
קשר של החמרה בלבד .נראה הדבר שאצל המערער אכן
קיים רקע קונסטיטוציונאלי ,שכן מהחומר שלפנינו עולה,
שאף אחותו של המערער חלתה במחלת האסטמה ,ואין
חולקים שאחותו של המערער לא שרתה בצה"ל.
ואולם ,הלכה היא ,שרקע קונסטיטוציונאלי אין בו די כדי
לדחות תביעה להכרת זכות לפי החוק .במקרה בו מדובר
במחלה קונסטיטוציונאלית ,שפרצה אצל חייל תוך כדי
שירותו הצבאי ,יש לבחון ,האם קיים גורם כלשהו ,הקשור
בשירות הצבאי ,שגרם למחלה הקונסטיטוציונאלית
לפרוץ ממחבואה ולהתגלות.
בעניין זה המערער הצביע על האבק לו נחשף במהלך
שירותו הצבאי .המומחה מטעם המשיב סבר ,כי אין קשר
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בין מחלת האסטמה והחשיפה לאבק ,ולעומתו הצביע
המומחה מטעם המערער על חילוקי דעות בין המומחים
בשאלה זו .נזכיר את ההלכה ,לפיה ,אם קיימת אסכולה
רפואית ,התומכת בקיום קשר סיבתי בין חשיפה לאבק
ומחלת האסטמה ,כי אז היה מקום להכיר בזכותו של
המערער ,ולקבל תביעתו להכרת הזכות ,אפילו קיימת
אסכולה רפואית נוגדת.
על פי ההלכה הקובעת ,כאשר הייתה התפרצות ראשונית
של המחלה בעת השירות והתובע הצביע על קיומו של
קשר סיבתי לשירות – הרי שקמה חזקה לטובת התובע
שהמחלה נגרמה כולה עקב השירות ולא רק הוחמרה על
ידיו (ראה פס"ד קריספל ,שם בעמ' 822ב-ג).
על התובע כאמור ,מוטל נטל הראיה להוכיח קיומו של
קשר סיבתי בין המחלה לבין השירות הצבאי .נסיבות
כאלה מקורן באופי השירות הצבאי של התובע והקשר
ביניהן לפרוץ המחלה .הנסיבות בענייננו ,ועל אף שמדובר
בשירות ממושך ,אינן שוללות אפשרות להוכיח קיומו של
קשר סיבתי כזה ,גם אם לא חלה לגביו החזקה הלכאורית
הקיימת כאשר מדובר בשירות קצר.
שירות ממושך במאמץ מתמשך ,בתנאי שדה קשים,
יוצרים את הקשר הסיבתי הנדרש ,כפי שגם נקבע על
ידי חברי .די בכך שהמערער הוכיח ,כי מתקבל מאוד על
הדעת קיומו של קשר סיבתי בין המחלה לשירות ,וקשר
סיבתי כזה אפשרי גם לפי חוות הדעת של פרופ' רובין.
השופט כהן ,סבור שהעובדה שהמערער עישן תקופה
מסוימת בהיקף ניכר יש בה להביא למסקנה ,כי מדובר
בהחמרה .אינני יכול להצטרף למסקנה האמורה .העובדה
כי המערער עישן נזכרה דווקא בחוות הדעת של המומחה
מטעם המערער ולא רק שהוא לא ייחס לגורם זה גורם
משפיע על מחלת האסטמה אלא שאף בחוות הדעת
של פרופ' רובין ,המומחה מטעם המשיב ,אשר אף נדרש
לחוות דעת משלימה ,לא נזכר נתון זה כנתון רלוונטי,
וממילא אין המומחה מייחס לו גם כל משקל.
לעומתם סברה השופטת וסרקרוג כי בנסיבות אלה,
כאשר התובע הוכיח קיומן של נסיבות מיוחדות
המעידות על תנאי שירות ממושכים בתנאי שדה וחשיפה
לאבק ,וכאשר אין בפנינו חוות דעת רפואית השוללת
אפשרות לקיומו של קשר סיבתי כאמור ,וכאשר הרקע
הקונסיטוטציונלי אף הוא אינו משמעותי (אחותו בת
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לאב משותף בלבד ,סובלת מאסטמה) והמחלה פרצה
לראשונה בעת שירותו הצבאי ובעת שהמשיך להיות
בתנאי שירות שיש בהם לגרום למחלה ,הרי קמה
חזקה לטובתו כי המחלה נגרמה עקב השירות ועל קצין
התגמולים היה לסתור חזקה זו .האחרון לא עמד בנטל זה.

הקופה היא גוף "דו מהותי" ,ועל כן יש לבחון החלטותיה
ופעולותיה ,באמות מידה של החלטות הניתנות על ידי
גוף ציבורי ,על כל המשתמע מכך ,באשר לתחולת כללי
המשפט המנהלי; במיוחד לאור מעמדה של הקופה על פי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

לפיכך נתקבל הערעור כדעתם של השופטים כהן ושפירא
ונקבע החמרה בשיעור של  50%עקב השירות הצבאי.

בית הדין קובע כי לאור האמור ,בבואנו לפרש את
התקנון עלינו לנקוט בפרשנות המיטיבה עם המבוטח-
החולה .פרשנות כזו תתיישב עם תכליתו של חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,והיא מחויבת גם מחוק יסוד כבוד
האדם וחירותו .שכן ,חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
מקנה גם את זכותו של האזרח לשרותי בריאות ברמה
ובעלות סבירה.

התובע לקה בליבו ונזקק לניתוח צנתור ,במהלכו הותקנו
בליבו שישה סטנדים (תומכונים) .את הצנתור עבר
החולה בבית חולים פרטי "אסותא" (להלן" :אסותא")
ביום  .30.6.05החולה טופל באסותא לאחר שקיבל
אישור מראש של הקופה לביצוע הניתוח באסותא ,אצל
המנתח פרופ' חסין ,מנתח שלו יש עם הקופה הסדר חוזי
לביצוע ניתוחים (להלן גם" :ההסדר" .

הפירוש שבו נקטה הקופה ,כאילו ניתוח הצינתור שעבר
התובע היה כולו" מלאכת אינסטלציה" שהורכבה מאוסף
של אביזרים שהותקנו בגופו ,הוא בלתי סביר.

חובת הגילוי של קופת החולים להציג בשקיפות מלאה
את תנאי הביטוח המשלים
ע"ב  9914/05דוד לב נ' שירותי בריאות כללית (השופט
ד"ר יצחק לובצקי) (פס"ד מיום )7/5/08

התובע לא נשא בהוצאות "המנתח שבהסדר" ,ואולם הוא
נשא ב"הוצאות הניתוח" עצמו בסך של  ,₪ 47,578אותם
שילם מכיסו הפרטי .משפנה התובע לקופה לקבלת החזר
כספי במסגרת הביטוח המשלים ,נדהם לגלות הוא זכאי
ממנה להחזר של  ₪ 13,822בלבד .כלומר ,הביטוח המשלים
של הקופה הסכים להחזיר לחולה בערך רבע ( )1/4מעלות
הניתוח שבוצע "בהסדר" .את היתרה בסך ₪ 33,756
מבקש התובע בתביעתו הנוכחית .לדברי החולה ,לו היה
יודע כי הביטוח המשלים מכסה רק רבע מעלות הניתוח
עצמו ,כלל לא היה נכנס לתוכנית הביטוח המבטיחה
כיסוי" מושלם" לניתוחים פרטיים .שהרי ,הוא לא פנה
לרופא המנתח על דעת עצמו ,אלא השתמש בשרותיו
"במסגרת ההסדר" ,וממילא הניח כי הקופה תממן גם
את "הוצאות הניתוח" ולא רק את "הוצאות המנתח".
התשתית המשפטית לתביעת טיפול רפואי מבוססת על
חוק ביטוח בריאות .סעיף ( 10א) לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי מאפשר לקופ"ח למכור למבוטחיה "ביטוח
משלים" .תכליתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא
לספק שירותי בריאות ברמה סבירה מכוח חוק יסוד כבוד
האדם וחירותו .זוהי זכות חוקתית בעלת אופי חברתי.
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הליך ניתוחי טומן בחובו עלויות מגוונות לרבות כאלו
של רופא ,אשפוז ,ציוד מתוחכם ,חדר ניתוח ,שירותי
מרדים ועוד כהנה וכהנה ,וגם אביזרים המותקנים בגופו
של החולה במהלך הניתוח .לדעתנו ,גם כאשר מדובר
בשימוש באביזרים יקרים ,הקופה אינה יכולה להתנער
ממרבית עלותם ,שעה שהוכח כי המנתח נזקק לשימוש
בהם להצלחת הניתוח ,ואין להם תחליף סביר בעלות
נמוכה יותר.
הקופה פעלה על פי תקנון מעורפל שאיפשר לה לפרשו
כך שלא תצטרך לשאת ביותר מ $3,000-מעלות הניתוח
(להבדיל משכר המנתח) .נוצר הרושם (המוטעה) כי
ניתוח רפואי בגופו של אדם אינו אלא התקנת אוסף של
אביזרים ,שאספקתם אינה באחריות הקופה והביטוח
המשלים .אם נאמץ זאת ,תתחמק הקופה מלשאת מרוב
העלויות הכרוכות בניתוח ,אשר כזכור הובטח שיבוצע
במסגרת "הביטוח המשלים" .שכן ,הביטוח המשלים
יש להזכיר ,הבטיח לשאת לא רק בעלות הרופא המנתח,
אלא גם בעלות הניתוח עצמו.
לפיכך נקבע כי התוצאה הנכונה היא כזו שתיצוק
לתקנון פרשנות סבירה ,המזכה את התובע ב50%-
מעלות האביזרים שהושתלו בגופו במהלך הצינתור
(ללא הגבלת הסכום ל $3,000-לשנה) .כאשר בגין עלות
עבודת המנתח לא חוייב התובע לשלם מכיסו (למעט
"השתתפות עצמית".
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רשלנות רפואית :הולדה בעוולה  -אחריות במעקב הריון
כלפי אישה מהמגזר החרדי
ת.א (ירושלים)  3198/01פלוני ואח' נ' עירית ירושלים
ואח' (פסק דין מיום ( )12/5/08השופט מ .דרורי)
התובע ( 1להלן :התובע) נולד ביום  ,31.3.93לתובעים
 2ו( 3-להלן :האם ,האב ,ההורים) הנמנים על המגזר
החרדי .התובע אובחן כסובל ממום מולד הידוע בשם
( Spina Bifidaשדרה שסועה) .בשל מום זה ,סובל
התובע מתסמונות ומהפרעות שונות בשליטה על
הצרכים ופגיעה קוגניטיבית נלווית .עניינה של התביעה
פיצוי עבור הנזקים שנגרמו לתובע ולהוריו ,בגין רשלנות
רפואית ,הולדה בעוולה ,הפרת חובה חקוקה ,תקיפה
ופגיעה באוטונומיה .נתבעת -1העירייה ניהלה ,במסגרת
טיפת חלב את מעקב ההריון עד שבוע  .27נתבעת -2
היא קופ"ח שנתבע -3ד"ר טאובר העובד בשירותה ,ביצע
את סריקות העל-קול (אולטרה-סאונד) שאליהן נשלחה
האם במהלך ההריון.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה ופסק כי חובת
הזהירות של הרופא לפעול כרופא סביר ומיומן ,קובעת
את גבולות הרשלנות הרפואית .המבחן הוא מבחנו של
הרופא הסביר בשעת מעשה .אחריות רופא אינה נפסקת
עת שלח את המטופל לבדיקה .כמו כן ,רופא חייב להסביר
למטופל את חשיבות הבדיקות והטיפולים ,ולרבות
למטופלות מהמגזר החרדי .כן מוטלת חובה על הצוות
הרפואי לקיים מעקב אקטיבי אחר ביצוע הבדיקות
אליהן נשלח המטופל; כל רופא צריך להניח כי הכול תלוי
על כתפיו ,ולא לגלגל אחריות לרופא אחר .אמנם לרופא
מטפל יש אחריות נוספת של איסוף הנתונים מהרופאים
המקצועיים ,אך עדיין מוטלת חובה על רופא מקצועי,
בענייננו מומחה לעל-קול ,לאתר את הנתונים החשובים
ולדווח על כך באופן מלא לרופא המטפל .אם לא עשה כן,
כי אז הוא רשלן.
אי מעקב אחר הפיגור בגדילה של העובר על ידי פרופ'
מור יוסף מבי"ח הדסה ,מנע בדיקה מעמיקה של כל
הנושא ומהווה רשלנות שלו ,שכן הוא מבצע המעקב,
במקום טיפת חלב .משלא יידע פרופ' מור יוסף את האם
על מצבו של העובר ,ואף לא כי יש חשש למום ,ומשלא
הציב בפני האם את מלוא האפשרויות לפתרון המצב,
כולל הפלה ,הוא התרשל; כמו כן נקבע כי לאם אשם תורם
עקב אי ביצוע מלא של הוראות הרופאים לבצע בדיקות
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הקשורות לעובר ,וגם הבדיקות שבוצעו ,נעשו באיחור.
כמו כן ,לא שיתפה האם את צוות טיפת חלב בתוצאות
בדיקות העל-קול ולא הביאה לד"ר טאובר את תוצאות
בדיקות העל-קול .התנהגות זו חורגת מהסבירות ולכן
לאם אשם תורם ,שעוצמתו מושפעת מגילה הצעיר,
מחוסר ניסיונה בחיים ,ומהעדר משפחה תומכת.
בית המשפט חילק את האחריות כך שהטיל על טיפת
חלב (עירית ירושלים) ;25%-קופ"ח האחראית באחריות
שילוחית על הרופא מבצע בדיקות העל-קול ;30%-בי"ח
הדסה  ;30% -האשם התורם של האם ובמידה מועטת
של האב .15% -
עילת התביעה של הולדה בעוולה ,מקורה בעוולה המבוצעת
על האם בטרם הלידה ,כאשר לעובר אין זכויות וחובות,
וה"נזק" הוא בעצם הולדת התובע ,שהיה עובר בעת
רשלנות הרופאים ,בעת אי גילוי המום .אין צורך להוכיח
ב"רחל בתך הקטנה" כי האם הייתה מפסיקה את ההריון,
כי קשה לדרוש מאם להעיד על כך כאשר בנה האהוב
חי .אין הצדקה לבדוק את דתה של כל יולדת התובעת
בעילת "הולדה בעוולה" ,ואף לא מוצדק לבדוק את
מידת עוצמת הציות שלה לדת בה היא מאמינה ,בסוגית
ההפלה .על המיישם את החוק ,לנסות להיכנס לנעליו של
כל מידיין ,ולדמיין כיצד הוא היה נוהג באותה סיטואציה.
אין להסיק מכך שבימים בספורים עד הלידה לא פעלו
ההורים להפסקת ההריון ,את המסקנה כי אם הנתבעים
היו מודיעים להם על המום מוקדם יותר ,גם אז לא היו
הם מבצעים הפסקת הריון; אין להסיק מכך שההורים
שייכים למסגרת החרדית כי יהיו הם נגד ביצוע כל הפלה;
יש לבדוק כל מקרה לפי הנסיבות ואת השימוש של כל
אדם באוטונומיית הרצון שלו ,לפי מצב ההריון שלו.
בענייננו דווקא ניתן להניח כי האם היתה מבצעת הפלה,
לאור חומרת המום .גם יישום דיני ההפלה של ההלכה
מביא למסקנה כי בענייננו ניתן היה לבצע הפלה ,ואף
אם היה זה בניגוד לעמדת האב ,אין הדבר מהווה עילה
לגירושין .מכאן ,שהוכחה עילת הולדה בעוולה .לפיכך
נפסקו לתובע  1פיצויים בסך העולה על ₪ 8,000,000
בניכוי סכומי גמלאות המל"ל וכן להורים נפסק פיצוי של
כ ,₪ 880,000-שכן זכותם לפיצויים בגין לידה בעוולה,
עצמאית ונפרדת מתביעת הילד שנולד בעוולה .בפסק
דין תקדימי פסק בית המשפט נזק לא ממוני בשל אובדן
סיכויים לנשא והפסדי נדוניה להורי התובע.
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בפסק הדין המחזיק כ 300-עמודים ,מתבררות סוגיות
חדשות שטרם נדונו בפסיקה .השופט דרורי מקיים דיון
מעמיק בהשקפת ההלכה על הסוגיה של הולדה בעוולה,
וגם בסוגיית הנזק מתעוררות שאלות שאינן שגרתיות
בתביעת נזיקין.
מרוץ ההתישנות בתביעה לתגמולי ביטוח  -ממועד
האירוע או מועד גיבוש הנזק?
ע"א  1806/05הראל חברה לביטוח בע'מ נ' עזבון
המנוח דוד אמיתי ז"ל (השופטים א' פרוקצ'יה ,ע' ארבל,
א' רובינשטיין) (פסק דין מיום )21.05.2008
בימ'ש השלום ,דחה תביעה לתגמולי ביטוח שהגיש המנוח
מחמת התיישנותה .ערעור שהוגש לביהמ'ש המחוזי
התקבל ,לאחר שנפסק ברוב דעות ,כי מועד תחילת מרוץ
ההתיישנות בתביעות לתגמולי ביטוח תאונות ,כאשר
עילת התביעה הינה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה ,הינו
במועד התגבשות הנכות הצמיתה (ולא ביום קרות אירוע
הביטוח).

תקופת ההתיישנות יהא נהיר ,ובלתי מותנה בגורמים
משתנים שאין לצדדים שליטה עליהם .מטעם זה ,ועל
פי העקרונות שנקבעו בפסיקה ,יש לבחון את תקופת
ההתישנות ממועד אירוע התאונה ,מועד שאינו שנוי
במחלוקת .בנוסף ,עמדה זו אף עולה לכאורה בקנה אחד
עם ההסדרים הכלליים בחוק ההתישנות.
השופט רובינשטיין מודע לקושי שעניינו בציפייה
מהמבוטח להגיש תביעה עוד בטרם התגבשה הנכות
הקבועה ,שהינה אחד מהיסודות עליהם מבוסס תשלום
תגמולי הביטוח על פי הפוליסה .אולם לשיטתו ,ניתן
לפתור קושי זה בפניה למבטח בבקשה לדחות את
תקופת ההתיישנות ,או בהגשת תביעה לבית המשפט
תוך בקשה להשהיית הדיון בתובענה ,או במקרים
המתאימים ,שימוש בסעיפי ההשהייה שבדין ,כגון סעיף
 8לחוק ההתיישנות.
עם זאת חזר ביהמ'ש העליון על החובה כי על הפוליסה
להיות נהירה למבוטח בה במידה שהיא נהירה למנסחה
– המבטח ,וכי על המבטח לציין באופן ברור ומפורש את
תנאי תחולתה ,בכלל זה את המועד המדויק שנקבע כקרות
האירוע הביטוחי ,וממנו נגזר מועד ההתיישנות ,וכיצד על
המבוטח לנהוג כדי שיוכל לממש את זכויותיו.

ביהמ'ש העליון ,ברוב דעות (מפי השופט רובינשטיין,
בהסכמת השופטת פרוקצ'יה ,אל מול דעתה החולקת של
השופטת ארבל) קיבל את הערעור ופסק כי המועד הקובע
לשם תחילת מרוץ תקופת ההתישנות בתביעה לתגמולי
ביטוח הוא מועד קרות התאונה כאשר עסקינן בפוליסה
לביטוח תאונות אישיות ,וכשהמדובר במחלה או נכות,
המועד הראשון שבו יכלו לעמוד על קיומן – קבלת טיפול
רפואי; בכפוף – כאמור – להשעיות שבדין.

במקרה דנן ,המנוח לקה בליבו ביום  8.10.93ואושפז
באותו יום בבית החולים .במהות ועל פי ההלכה הנפסקת
כאן ,התגבש האירוע הביטוחי ביום זה .ומכאן שתביעת
המנוח התיישנה ודין הערעור להתקבל.

פרשנות זו עולה בקנה עם לשון סעיף  31ו 53-לחוק
חוזה הביטוח ,התשמ'א 1981-וכן עם כוונת המחוקק,
אשר קיצר באופן מודע ומכוון את תקופת ההתישנות
לשלוש שנים; אין להקל ראש בחשיבותה של ודאות
הן למבטח והן למבוטח ,באופן שמועד תחילתה של

השופטת ע' ארבל בדעת מיעוט ,סבורה כי יש לאמץ את
עמדת הרוב בבית המשפט המחוזי ,לפיה מועד תחילת
מרוץ ההתיישנות בתביעות לתגמולי ביטוח תאונות,
כאשר עילת התביעה הינה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה,
הינו במועד התגבשות הנכות הצמיתה.
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ביקורת ספרים
דר' דורון דינאי ,עו"ד

אסף י .טויב
משפט ,פסיכיאטריה ומערכת בריאות הנפש בישראל -
נושאים נבחרים
הוצאת פרלשטיין-גינוסר ,תל-אביב ,התשס"ז2007-
ספר זה מבוסס על חיבור לקראת קבלת תואר שלישי
בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
בירושלים ,שהגיש מחברו ,שהוא משפטן ,על מחקר שהוא
ביצע במכון למשפט ,פסיכיאטריה ומדיניות ציבורית
באוניברסיטת וירג'יניה ובבית החולים  Bellevueבניו-
יורק.
כפי שמעידה כותרת הספר ,הוא מתרכז במספר נושאים
נבחרים .אין המחבר מבקש להקיף את כל תחומי ההשקה
שבין הפסיכיאטריה והמשפט ,שהם רבים ומורכבים.
הנושאים בהם מתרכז הספר הם בעיקר הגנת היעדר
השפיות במשפט הישראלי ,ואשפוז כפוי של חולי נפש.
הבחירה בנושאים אלה נעשתה בשל היותם מרכזיותם
בתחום המשפט הפסיכיאטרי .כמו כן ,נכללו פרקים
בהם דן המחבר בתיאור הדיסציפלינה הפסיכיאטרית,
ובניתוח הפערים בין המשפט לבין הפסיכיאטריה .לסיום
הוא מציע לסייע בפתרון חלק מן הבעיות שהוצגו קודם
לכן ,בהקשר למשפט הפסיכיאטרי בישראל ,הנובעות,
אליבא דמחבר ,לפחות בחלקן ,מפערי תפיסה ומהבדלי
גישה שבין הפסיכיאטריה לבין המשפט.

שנערכו בישראל ובחו"ל בסוגיות מסוימות הנדונות
במסגרת אותם נושאים.
הספר מחזיק  663עמודים בכריכה קשה ,מהם 434
עמודים המוקדשים לדיון בסוגיות 25 ,עמודי מפתחות
חקיקה ,פסיקה ומאמרים 200 ,עמודי נספחים ,הכוללים
סקירה של משפט משווה באנגליה ובארה"ב ,השוואת
סעיפי חקיקה ,נתונים ממשרד הבריאות ומ הנהלת בתי
המשפט בישראל ומאתר האינטרפול ,וסקירה של מהות
המדע והיחס בין ענפי המדע השונים .המחבר מוסיף
תמצית קצרה בשפה האנגלית.

ניתוח הנושאים הנסקרים הוא מעמיק ונרחב וכולל
הפנייה לאסמכתאות רבות ומגוונות ,המאפשרת להעשיר
את הדיון .מבנה החיבור טיפוסי לחיבור מחקרי-אקדמי.
למרות שהמחבר מגיע בהכשרתו המקצועית מתחום
המשפט ,אין הוא נרתע מלהתמודד גם עם סוגיות
פסיכיאטריות-רפואיות בצורה יסודית .יש התייחסות
גם להתפתחות ההיסטורית של נושאים אלה בתורות
המשפט השונות ,ודיון בהסדרים הנוהגים ביחס אליהם
באנגליה ובארה"ב .המחבר מביא גם נתונים אמפיריים
לגבי תחום בריאות הנפש בישראל ,המאפשר לקורא
מבט ריאליסטי-מעשי .נמסרות גם תוצאות מחקרים
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תרגום ועריכה :פרופ' אמנון כרמי

הוועידה הכללית-
בהיותה מודעת ליכולת הייחודית של בני אדם להתייחס לעצם קיומם ולסביבתם ,להבחין באי-צדק ,להימנע מסכנה ,לקבל
אחריות ,לשאוף לשיתוף פעולה ולהפגין חוש מוסרי המבטא עקרונות אתיים,
בהתייחסותה להתפתחויות מהירות במדע ובטכנולוגיה ,המשפיעות יותר ויותר על הבנתנו את החיים ועל החיים עצמם
ושבעקבותיהן יש דרישה חזקה לתגובה גלובלית להשלכות האתיות של התפתחויות שכאלה,
בהכירה בצורך לבחון סוגיות אתיות הנגזרות בגין ההתפתחויות המהירות במדע ויישומיהן הטכנולוגיים תוך כדי הוקרה
נאותה של כבוד האדם והוקרה אוניברסאלית של זכויות אדם וחירויות בסיסיות ושמירתן,
בהחלטה שהגיעו הצורך והעת שהקהילה הבין-לאומית תקבע עקרונות אוניברסאליים שיספקו בסיס לתגובת האנושות
לדילמות ולמחלוקות ההולכות וגוברות שמדע וטכנולוגיה מציבים לאנושות ולסביבה,
בזכרה את ההצהרה האוניברסאלית לזכויות האדם( 10בדצמבר  ,)1948ההצהרה האוניברסאלית על הגנום האנושי וזכויות
האדם שאומצה על ידי הוועידה הכללית של אונסקו ( 11בנובמבר  )1997וההצהרה הבין-לאומית על מידע גנטי אנושי
שאומצה על ידי הוועידה הכללית של אונסקו ( 16באוקטובר ,)2003
בציינה את האמנה הבין-לאומית של האו"ם לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ואת האמנה הבין-לאומית לזכויות
אזרחיות ופוליטיות( 16בדצמבר  ;)1966הוועידה הבין-לאומית של האו"ם בעניין ביטול של כל צורות האפליה הגזעית( 21
בדצמבר  ;)1965ועידת האו"ם בעניין ביטול של כל צורות האפליה נגד נשים ( 18בדצמבר  ;)1979את ועידת האו"ם בעניין
זכויות הילד ( 20בנובמבר  ;)1989את ועידת האו"ם בעניין שונות ביולוגית ( 5ביוני  ;)1992את העקרונות הסטנדארטיים
להשוואת הזדמנויות לבעלי מוגבלויות שאימצה העצרת הכללית של האו"ם ( ;)1993המלצת אונסקו בעניין מעמדם של
חוקרים מדעיים ( 20בנובמבר  ;)1994הצהרת אונסקו בעניין גזע ואפליה גזעית ( 27בנובמבר  ;)1978הצהרת אונסקו בעניין
אחריותם של הדורות הקיימים לדורות הבאים ( 12בנובמבר  ;)1997ההצהרה האוניברסאלית של אונסקו בעניין שונות
תרבותית ( 2בנובמבר ;)2001 ,הוועידה ה 169-של ארגון העבודה הבין-לאומי ( )ILOבעניין הילידים והשבטים המקומיים
במדינות עצמאיות ( 27ביוני  ;)1989האמנה הבין-לאומית להנדסה גנטית של צמחים המשמשים למאכל ולחקלאות שאימצה
ועידת ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ( 3בנובמבר  ,2001ושנכנסה לתוקף ב 29-ביוני  ;)2004ההסכם להיבטים הקשורים
במסחר בזכויות לקניין רוחני ( (TRIPSשצורף כנספח להסכם מרקש ,ההסכם שכונן את ארגון הסחר העולמי (שנכנס לתוקף
ב 1-בינואר  ;)1995הצהרת דוחא בעניין הסכם  TRIPSובריאות הציבור ( 14בנובמבר  ;)2001וכלים רלבנטיים אחרים
שאימצו האו"ם והסוכנויות המתמחות של האו"ם ,ובייחוד ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ( )FAOוארגון הבריאות
העולמי (,(WHO
בציינה גם כלים בין-לאומיים ואזוריים בתחום הביו-אתיקה ,ובהם את האמנה להגנה על זכויות אדם ועל כבוד האדם בקשר
ליישום בתחומי הביולוגיה והרפואה :אמנת מועצת אירופה לזכויות אדם ולביו-רפואה ( 1997נכנסה לתוקף ב ,)1999-יחד
עם הפרוטוקולים הנוספים שלה ,וכן החקיקה והתקנות הלאומיות בתחום הביו-אתיקה והקודים הבין-לאומיים והאזוריים
להתנהגות ,וכן הקווים המנחים והמסמכים האחרים בתחום הביו-אתיקה ,כגון הצהרת הלסינקי של הארגון הרפואי העולמי
בעניין עקרונות אתיים למחקר רפואי העוסק בבני אדם ,שאומצה ב 1964-ותוקנה ב 1996 ,1989 ,1983 ,1975-ו;2000-
לצד הקווים המנחים האתיים הבין-לאומיים של מועצת הארגונים הבין-לאומיים של מדעי הרפואה לעניין מחקר ביו-רפואי
העוסק בבני אדם ,שאומצו ב 1982-ותוקנו ב 1993-וב,2002-
בהכירה בכך שיש לראות הצהרה זו כעולה בקנה אחד עם חוק מקומי ובין-לאומי והתואמת את חוק זכויות אדם,
בזכרה את חוקת אונסקו שאומצה ב 16-בנובמבר ,1945


אומצה על ידי המושב ה 33-של הוועידה הכללית של אונסקו (ב 19-באוקטובר .)2005
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בהביאה בחשבון את תפקידו של אונסקו בזיהוי עקרונות אוניברסאליים המבוססים על ערכים מוסריים משותפים כדי
להנחות התפתחות מדעית וטכנולוגית ושינוי חברתי על מנת לזהות אתגרים העולים מתוך מדע וטכנולוגיה ולהביא בחשבון
את אחריות הדורות האלה לדורות הבאים ואת הצורך לראות מכלול אחד בסוגיות העוסקות בביו-אתיקה – סוגיות שיש
בהן בהכרח ממד בין-לאומי – ולהביא בחשבון את העקרונות שכבר צוינו בהצהרה האוניברסאלית בעניין הגנום האנושי
וזכויות האדם ובהצהרה הבין-לאומית בעניין מידע גנטי אנושי ותוך התחשבות לא רק בהקשר המדעי הנוכחי אלא גם
בהתפתחויות עתידיות,
בהיותה מודעת שבני אדם הם חלק בלתי נפרד מהביוספרה ולתפקיד החשוב שלהם בהגנה זה על זה ועל צורות חיים אחרות,
בייחוד על בעלי חיים,
בהכירה בתועלת הרבה שהייתה ועשויה להיות להתפתחויות במדע ובטכנולוגיה המבוססות על חופש מדע ומחקר ,בין השאר
בהאריכן את תוחלת החיים ובשפרן את איכות החיים ,ובהדגישה שהתפתחויות שכאלה צריכות תמיד לשאוף לשפר את
רווחתם של יחידים ,משפחות ,קבוצות או קהילות של המין האנושי בכללותו מתוך הכרה בכבוד האדם ובכבוד האוניברסאלי
לזכויות אדם ולחירויות בסיסיות ולשמירה עליהן,
בהכירה באי-תלותה של הבריאות אך ורק בהתפתחויות במחקר המדעי והטכנולוגי אלא גם בגורמים פסיכו-חברתיים
ותרבותיים,
בהכירה גם בהשפעה שעשויה להיות להחלטה בעניינים אתיים בתחומי הרפואה ומדעי החיים ובטכנולוגיות הקשורות בהם,
על יחידים ,משפחות ,קבוצות או קהילות ועל המין האנושי בכללותו,
בתתה את הדעת לכך ששונות תרבותית ,כמקור לחילופין ,לחדשנות וליצירתיות ,הכרחית לאנושות ,ושבמובן זה היא המורשת
המשותפת של האנושות ,אך בהדגישה שאין לעודדה על חשבון זכויות אדם וחירויות בסיסיות,
בתתה את הדעת גם לכך שזהותו של אדם כוללת ממדים ביולוגיים ,פסיכולוגיים ,חברתיים ,תרבותיים ורוחניים,
בהכירה בהשפעה מיוחדת שהייתה להתנהגות מדעית וטכנולוגית לא-אתית על קהילות ילידיות ומקומיות,
בהיותה משוכנעת שרגישות מוסרית ומחשבה אתית צריכות להיות חלק אינטגראלי מהתהליך של התפתחויות מדעיות
וטכנולוגיות ,ושביו-אתיקה צריכה למלא תפקיד מכריע בהכרעות לגבי בעיות המתעוררות בעקבות התפתחויות שכאלה,
בהביאה בחשבון שרצוי לפתח גישות חדשות לאחריות חברתית כדי לוודא שהתקדמות במדע וטכנולוגיה תתרום לצדק,
לשוויון ולאינטרס של המין האנושי,
בהכירה בכך שדרך חשובה להערכת מציאות חברתית ולהשגת שוויון היא לייחס תשומת לב למעמד האישה,
בהדגישה את הצורך לחזק שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום הביו-אתיקה ,בהתחשבות מיוחדת בצרכים המיוחדים של
מדינות מתפתחות ,קהילות ילידיות ואוכלוסיות פגיעות,
בהתחשבה בכך שכל בני האדם ,בלי הבחנה ,יפיקו תועלת מאותן אמות מידה אתיות גבוהות ברפואה ובמחקרי מדעי
החיים,
מכריזה על העקרונות שלהלן ומאמצת הצהרה זו.

תנאים כלליים
סעיף  – 1היקף
 .1הצהרה זו עוסקת בנושאים אתיים הקשורים ברפואה ,במדעי החיים ובטכנולוגיות הקשורות בהם ,כפי שאלה מיושמים
על בני אדם ,והיא מביאה בחשבון את הממדים החברתיים ,המשפטיים והסביבתיים שלהם.
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 .2הצהרה זו מופנית אל מדינות .במידה הראויה והרלבנטית ,והיא מספקת גם הנחיה להחלטות או לנהלים בעבור יחידים,
קבוצות ,קהילות ,מוסדות ותאגידים – ציבוריים או פרטיים.
סעיף  – 2מטרות
להלן מטרותיה של הצהרה זו:
 .1לספק מסגרת אוניברסאלית של עקרונות ותהליכים שינחו מדינות בניסוח חוקים ,מדיניות או כלים אחרים שלהן בתחום
הביו-אתיקה;
 .2להנחות פעולות של יחידים,קבוצות,קהילות ,מוסדות ותאגידים – ציבוריים ופרטיים;
 .3לקדם הוקרה של כבוד אדם ולהגן על זכויות אדם על-ידי הבטחת יחס כבוד לבני אדם ולחירויות בסיסיות ,בהתאם לחוק
בין-לאומי לזכויות אדם;
 .4להכיר בחשיבותו של חופש מחקר מדעי ובתועלות הנובעות מהתפתחויות מדעיות וטכנולוגיות ,תוך כדי הדגשת הצורך
שמחקר והתפתחויות כאלה יתרחשו במסגרת של עקרונות אתיים שנקבעו בהצהרה זו ובשמירה על כבוד אדם ,על זכויות
אדם ועל חירויות בסיסיות;
 .5לטפח דיאלוג בין-תחומי ופלורליסטי בנושאים ביו-אתיים בקרב כל בעלי העניין ובחברה בכלל;
 .6לקדם נגישות צודקת להתפתחויות רפואיות ,מדעיות וטכנולוגיות וכן זרימה אפשרית מרבית של ידע בעניין אותן
התפתחויות ובעניין השותפות בתועלת המופקת מהן ,בשימת לב מיוחדת לצורכיהן של מדינות מתפתחות;
 .7להבטיח ולקדם את האינטרסים של הדורות הקיימים והבאים;
 .8להדגיש את החשיבות של השונות הביולוגית ושימורה כעניין משותף של האנושות.

עקרונות
במסגרת הצהרה זו יכובדו העקרונות שלהלן בהחלטות או בנהלים שיינקטו או יבוצעו על-ידי מי שאליהם היא מופנית.
סעיף  – 3כבוד אדם וזכויות אדם
 .1כבוד אדם ,זכויות אדם וחירויות בסיסיות יכובדו במלואן.
 .2האינטרסים של היחיד ורווחתו יהיו עדיפים על האינטרס הבלעדי של מדע או חברה.
סעיף  – 4תועלת ונזק
ביישום ובקידום של ידע מדעי ,טיפול רפואי וטכנולוגיות הקשורות בהם ,צריך להגדיל עד למקסימום את התועלות הישירות
והלא-ישירות למטופלים ,למשתתפים במחקר ולאחרים המושפעים מהם ,ולצמצם למינימום כל נזק אפשרי ליחידים כאלה.
סעיף  – 5אוטונומיה ואחריות פרטנית
תכובד האוטונומיה של אנשים בקבלת החלטות ,תוך נשיאה באחריות להחלטות אלו וכיבוד האוטונומיה של אחרים .אמצעים
מיוחדים יינקטו לגבי אנשים שאינם מסוגלים ליישם אוטונומיה על מנת להגן על זכויות ואינטרסים שלהם.
סעיף  – 6הסכמה
 .1כל התערבות רפואית של מניעה ,אבחון וריפוי תתבצע רק לאחר קבלת הסכמה מוקדמת ,חופשית ומודעת של האדם
הנוגע בדבר ,המבוססת על מידע נאות .ההסכמה חייבת להיות מפורטת מקום שהדבר נאות ,וניתנת לחזרה ממנה על ידי
האדם הנוגע בדבר בכל עת ומכל סיבה שהיא ,בלי פגיעה או גריעה מזכויות.
 .2מחקר מדעי יבוצע רק לאחר קבלת הסכמה חופשית ,מפורשת ומודעת מראש של האדם הנוגע בדבר .המידע חייב להיות
נאות ,ניתן באופן מלא וכולל דרכים לחזרה מן ההסכמה .הסכמה ניתנת לחזרה על ידי האדם הנוגע בדבר בכל עת ומכל
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סיבה שהיא בלי פגיעה או גריעה מזכויות .חריגות מעקרון זה יותרו רק בהתאם לסטנדארטים אתיים וחוקיים שאומצו
על ידי מדינות ,בהתאם לעקרונות ולתנאים שנקבעו בהצהרה זו ,בייחוד בסעיף  ,27ועל פי חוק בין-לאומי לזכויות אדם.
 .3במקרים נאותים של מחקר הנעשה על קבוצה של אנשים או על קהילה ,ניתן לבקש הסכמה נוספת של הנציגים החוקיים
של הקבוצה או הקהילה .בשום מקרה לא תומר הסכמה מודעת של יחיד בהסכם קבוצתי משותף או בהסכמה של מנהיג
קהילה או של בעל סמכות אחר.
סעיף  – 7אנשים משוללי יכולת הסכמה
בהתאם לחוק מקומי ,הגנה מיוחדת תינתן לאנשים משוללי יכולת להסכים:
 .1הסמכה למחקר ולטיפול רפואי תושג בהתאם לאינטרס המיטבי של האדם הנוגע בדבר ועל פי חוק מקומי .על כל פנים,
האדם הנוגע בדבר יהיה מעורב במידה האפשרית הגדולה ביותר של קבלת ההחלטה להסכים וכן בתהליך של החזרה מן
ההסכמה.
 .2מחקר יבוצע רק לטובת התועלת הבריאותית הישירה שלו או שלה ,כפוף להסמכה ולתנאים המגוננים שנקבעו בחוק,
ובתנאי שאין חלופה מחקרית שיעילותה דומה עבור משתתפי מחקר בעלי יכולת להסכים .מחקר שאין בו פוטנציאל
לתועלת בריאותית ישירה יהיה חריג ,ההגבלה בו תהיה מרבית ותחשוף את האדם לסיכון מינימאלי ולקושי מינימאלי,
ואם המחקר צפוי לתרום לתועלת בריאותית של אנשים אחרים באותה קטגוריה ,כפוף לתנאים שנקבעו בחוק והמתאימים
להגנה על זכויות אדם של היחיד .יש לכבד סירוב של אנשים כאלה להשתתף במחקר.
סעיף  – 8כיבוד של פגיעות אנושית ושלמות אישית
פגיעות אנושית תובא בחשבון בעת השימוש והקידום של ידע מדעי ,טיפול רפואי וטכנולוגיות הקשורות בהם .יחידים
וקבוצות בעלי פגיעות מיוחדת יהיו מוגנים ,ותכובד שלמותם האישית של יחידים כאלה.
סעיף  – 9פרטיות וסודיות
תכובדנה הפרטיות של אנשים הנוגעים בדבר והסודיות של המידע האישי שלהם .אין להשתמש במידע שכזה או לחשוף אותו
למטרות שונות מאלה שלשמן נאסף או הותר לאיסוף ,לפי חוק בין-לאומי ,ובייחוד לפי חוק בינלאומי לזכויות אדם.
סעיף  – 10שוויון ,צדק ויושר
יכובד השוויון הבסיסי של כל בני האדם לגבי כבוד וזכויות ,כך שיתייחסו אליהם בצדק וביושר.
סעיף  – 11אי אפליה ואי הכתמה
אין להפלות או להכתים שום יחיד או קבוצה מכל סיבה שהיא על ידי פגיעה בכבוד אדם ,בזכויות אדם ובחירויות בסיסיות.
סעיף  – 12כיבוד שונות תרבותית ופלורליזם
כבוד ראוי יינתן לחשיבות של שונות תרבותית ופלורליזם .ואולם ,אין להעלות שיקולים שכאלה כדי לפגוע בכבוד אדם,
בזכויות אדם ובחירויות בסיסיות או בעקרונות שנקבעו בהצהרה זו או על מנת להגביל את היקפם.
סעיף  – 13סולידאריות ושיתוף פעולה
יש לעודד סולידאריות בין בני אדם ושיתוף פעולה בין-לאומי למימוש מטרה זו.
סעיף  – 14אחריות חברתית ובריאות
 .1קידום בריאות והתפתחות חברתית של אנשים הם יעד מרכזי של ממשלות שכל המגזרים בחברה שותפים לו.
 .2בהתחשב בכך שהשגת הסטנדארט הגבוה ביותר האפשרי של בריאות היא אחת הזכויות הבסיסיות של כל אדם – ללא
הבדל גזע ,דת ,אמונה פוליטית או מצב כלכלי או חברתי – על ההתפתחויות במדע ובטכנולוגיה לקדם:
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א .גישה לשירותי בריאות איכותיים ולתרופות חיוניות ,בייחוד לבריאותם של נשים וילדים ,משום שהבריאות
חיונית לחיים עצמם וחובה עלינו לראות בה מצרך חברתי ואנושי;
ב .גישה למזון ולמים מתאימים;
ג .שיפור בתנאי החיים ובסביבה;
ד .ביטול הדחיקה לשוליים וההדרה של אנשים מכל סיבה שהיא;
ה .צמצום העוני והבערות.
סעיף  – 15שיתוף בתועלות
 .1החברה בכללותה ,וכן במסגרת הקהילה הבין-לאומית ,במיוחד לגבי מדינות מתפתחות ,תשותף בתועלות המופקות מכל
מחקר מדעי ומן השימושים בו .ביישום עקרון זה אפשר להשתמש בתועלות הללו בכל אחת מהצורות שלהלן:
 .1סיוע מיוחד ובר -קיימא לאנשים ולקבוצות שהשתתפו במחקר והכרה בהם;
 .2נגישות לטיפול רפואי איכותי;
 .3מתן אמצעים אבחוניים וטיפוליים חדשים או מוצרים שהם פירות המחקר;
 .4תמיכה בשירותי בריאות;
 .5נגישות לידע מדעי וטכנולוגי;
 .6צורות אחרות של תועלת התואמות את העקרונות שנקבעו בהצהרה זו.
 .2תועלות לא ישמשו לצורך השפעה בלתי נאותה להשתתפות במחקר.
סעיף  – 16הגנה על הדורות הבאים
התחשבות נאותה תינתן להשפעה של מדעי החיים על דורות באים ,לרבות ההרכב הגנטי שלהם.
סעיף  – 17הגנה על הסביבה ,הביוספרה והשונות הביולוגית
התחשבות נאותה תינתן לקשרי-הגומלין בין בני אדם לבין צורות חיים אחרות ,לחשיבות של נגישות ראויה למקורות
ביולוגיים וגנטיים ולשימוש בהם ,לכבוד כלפי ידע מסורתי ולתפקיד של בני אדם בהגנה על הסביבה ,על הביוספרה ועל
שונות הביולוגית.

יישום העקרונות
סעיף  – 18קבלת החלטות ועיסוק בנושאים ביו-אתיים
 .1יש לקדם מקצועיות ,הגינות ,יושר ושקיפות בקבלת החלטות ,בייחוד הצהרות על כל ניגוד אינטרסים וחלוקה נאותה של
ידע .יש לנקוט כל מאמץ על מנת להשתמש בידע ובמתודולוגיה המדעיים הטובים ביותר בנמצא לצורך העיסוק בנושאים
ביו-אתיים ולצורך בחינה תקופתית שלהם;
 .2יש לקיים דיאלוג קבוע עם אנשים ובעלי מקצוע הנוגעים בדבר ועם החברה בכללותה.
 .3יש לקדם הזדמנויות לדיון ציבורי פלורליסטי מודע ,ולתת ביטוי לכל הדעות הרלבנטיות.
סעיף  – 19ועדות אתיקה
יש להקים ועדות אתיקה עצמאיות ,בין תחומיות ופלורליסטיות ,לקדמן ולתמוך בהן ברמה הנאותה על מנת:
 .1להעריך את הנושאים האתיים ,המשפטיים ,המדעיים והחברתיים הרלבנטיים הקשורים בפרויקטים של מחקר שבני אדם
משתתפים בהם;
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 .2לייעץ בבעיות אתיות בהקשרים קליניים;
 .3להעריך התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות ,לנסח המלצות ולתרום להכנה של הנחיות לגבי נושאים שבמסגרת הצהרה זו;
 .4לטפח דיון ,חינוך ,מודעות ציבורית ומעורבות בביו-אתיקה.
סעיף  – 20הערכת סיכון וניהולו
 .1מדינות ,מוסדות ציבוריים ופרטיים ואנשי מקצוע הקשורים בפעילויות על-לאומיות ישתדלו להבטיח שכל פעילות
במסגרת של הצהרה זו המבוצעת ,ממומנת או ננקטת באופן אחר ,בשלמותה או בחלקה ,במדינות שונות תעלה בקנה
אחד עם העקרונות שנקבעו בהצהרה זו;
 .2כאשר מחקר מתבצע או מנוהל בדרך אחרת במדינה אחת או יותר(המדינה/ות המארחת/ות) ומקור המימון הוא של
מדינה אחרת ,על מחקר שכזה להיות ברמה הולמת של בחינה אתית במדינה/ות המארחת/ות ובמדינה שבה ממוקם
המממן .בחינה זו תתבסס על סטנדארטים אתיים וחוקיים העולים בקנה אחד עם העקרונות שנקבעו בהצהרה זו;
 .3מחקר על-לאומי בריאותי חייב להיות קשוב לצרכיהן של המדינות המארחות ,ויש להכיר בחשיבותו של המחקר התורם
להקלה של בעיות בריאותיות כלל-עולמיות דחופות;
 .4תנאים לשיתוף פעולה והסכמה על התועלות של מחקר חייבים להיקבע תוך השתתפות שווה של הצדדים למשא ומתן
בעת הדיון בהסכם המחקר;
 .5על המדינות לנקוט צעדים נאותים ,ברמות הלאומיות והבין-לאומיות ,ללחום בטרור ביולוגי ובסחר לא-חוקי באברים,
רקמות ,דוגמיות ,משאבים גנטיים וחומרים הקשורים בגנטיקה.

קידום ההצהרה
סעיף  – 22תפקידן של מדינות
 .1על מדינות לנקוט את כל הצעדים הראויים ,התחיקתיים ,המנהליים או האחרים ,כדי ליישם את העקרונות שנקבעו
בהצהרה זו בהתאם לחוק בינלאומי לזכויות אדם .יש לתמוך בצעדים אלו בפעולה בתחומי חינוך ,הכשרה ומתן מידע
לציבור;
 .2על מדינות לעודד את הקמתן של ועדות אתיקה עצמאיות ,רב-תחומיות ופלורליסטיות ,כפי שנקבע בסעיף .19
סעיף  – 23חינוך ,הכשרה ומידע של ביו-אתיקה
 .1כדי לקדם את העקרונות שנקבעו בהצהרה זו ולהגיע להבנה טובה יותר של ההשלכות האתיות של התפתחויות מדעיות
וטכנולוגיות ,בייחוד במה שקשור בצעירים ,על מדינות לעמול ולקדם חינוך לביו-אתיקה והכשרה בכל הרמות ,וכן לעודד
תכניות להפצה של מידע וידע בביו-אתיקה;
 .2על מדינות לעודד את השתתפותם של ארגונים בין-ממשלתיים בין-לאומיים ואזוריים ושל ארגונים לא-ממשלתיים בין-
לאומיים ,אזוריים ולאומיים במאמץ זה.
סעיף  – 24שיתוף פעולה בין-לאומי
 .1על מדינות לקדם הפצה בין-לאומית של מידע מדעי ,ולעודד זרימה חופשית של ידע מדעי וטכנולוגי ושיתוף בו;
 .2במסגרת שיתוף פעולה בין-לאומי ,על מדינות לקדם שיתוף פעולה תרבותי ומדעי ולקשור הסכמים דו-צדדיים ורב-
צדדיים שיאפשרו למדינות מתפתחות לבנות את יכולתן ליצור ולהשתתף בחלוקה של ידע מדעי ושל הידע המקצועי
והתועלות הכרוכות בדבר;
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 .3על מדינות לכבד ולקדם סולידאריות בינן לבין עצמן וגם בין יחידים ,משפחות ,קבוצות וקהילות ,בתשומת לב מיוחדת
למי שנחשבים פגיעים בשל מחלה ,מוגבלות או תנאים אישיים ,חברתיים או סביבתיים אחרים ולמי שמשאביהם מוגבלים
ביותר.
סעיף  – 25פעולת מעקב של אונסקו
 .1אונסקו יקדם ויפיץ את העקרונות שנקבעו בהצהרה זו .בעשותו כן ,יבקש אונסקו סיוע של הוועדה הבין-ממשלתית
לביו-אתיקה ( )IGBCושל הוועדה הבין-לאומית לביו-אתיקה (; )IBC
 .2אונסקו יאשרר את מחויבותו לעיסוק בביו-אתיקה ולקידום שיתוף הפעולה בין  IGBCלבין .IBC

תנאים מסכמים
סעיף  – 26זיקה הדדית והשלמה של העקרונות
יש להבין הצהרה זו כמכלול ,ויש להבין את העקרונות כמשלימים וכבעלי זיקה הדדית .יש להתייחס לכל עקרון בהקשר של
העקרונות האחרים ,על פי הנסיבות המתאימות והרלבנטיות.
סעיף  – 27הגבלות ביישום העקרונות
אם יש צורך להגביל את יישומם של העקרונות שבהצהרה זו ,ייעשה הדבר לפי חוק ,ובכלל זה חוקים למען בטחון הציבור,
לצרכי חקירה ,איתור והעמדה לדין על עבירות פליליות ,להגנה על בריאות הציבור או להגנה על זכויותיהם וחירותם של
אחרים .על כל חוק שכזה לעלות בקנה אחד עם חוק בין-לאומי לזכויות אדם.
סעיף  – 28שלילה של מעשים המנוגדים לזכויות אדם ,לחירויות בסיסיות ולכבוד אנושי
אין לפרש כל דבר בהצהרה זו כמעניק למדינה ,קבוצה או אדם כלשהם זכות כלשהי להיות מעורבים בפעילות כלשהי או לבצע
מעשה כלשהו בניגוד לזכויות אדם ,לחירויות בסיסיות ולכבוד אדם.
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חוק ההפריה והאמבריולוגיה הבריטי
מיקור-חוץ ופונדקאות
אישור ה FDA-ותביעת פיצויים נגד יצרן
מדד איכות בתי חולים
עלות פרסום תרופות חדשות
יחסי יצרני תרופות ומכשור רפואי ורופאים
תביעה קנטרנית
פיצוי שאירים
מחברי-צללים ,מחקר ומהימנות
שקיפות במימון מחקרים
השפעת אווירת תביעות ברשלנות על דרך הגשת טיפול
נוירוכירורגי
תביעה נגד עד מומחה
גדר אחריות רופא מטפל

 .1חוק ההפריה והאמבריולוגיה הבריטי
מר גורדון בראון ,ראש ממשלת בריטניה ,הודיע כי הוא
ירשה לחברי מפלגתו חופש הצבעה על הצעת החוק
הידועה כHuman Fertilisation and Embryology-
 .Billהחוק עוסק בשלושה תחומים שכל אחד מהם
מעורר מחלוקת – מחקר פוריות ,יצירת עוברים בני-
כלאיים ( )hybridבין עובר אדם לסוגי בעלי חיים אחרים,
וסוגית הולדת "אחים להצלה" ()saviour siblings
ֹלדת ילדים מתוך מטרה שישמשו "מאגר" לחומרים
– הו ָ
כגון מוח עצם ,להצלת חייהם של ילדים נגועים במחלה
באותה משפחה.
הצעת החוק ,שבאה להסדיר מחקר מדעי המתבצע גם
במדינות אחרות ,עורר בבית הנבחרים האנגלי ויכוחים
בעניינים שבמוסר ומצפון ,והתנגדות עזה מצד הכנסייה
הקתולית.

 .2מיקור-חוץ ופונדקאות
אתיקאנית ,שהיא עורכת דין ,מביעה ביקורת על הנוהג
המתפשט והולך במדינות המערב המפותחות ,לשכור



נשים הודיות שתשמשנה אמהות פונדקאיות לילדיהם
הביולוגיים .התשלום "הנוהג" של  6,000דולר ארה"ב הוא
שווה ערך לשכר עבודה של  15שנים אצל רבות מהנשים
המסכימות לשמש פונדקאיות ,ולכן "העסקה" נראית
כטובה לשני הצדדים( .אף כאשר לסכום זה מתווספות
ההוצאות ,הסבל והזמן הכרוכים בטיפולי הפריה מצד
האם הגנטית) .הכול נראה בעיני המזמינים כשקוּ ל כנגד
התוצאה – ילד שמקורו הגנטי-הביולוגי הוא של ההורים
המשלמים ,הנחשב בעיניהם כעדיף על ילד מאומץ.
לעצב ,או לפחות
תופעה זאת ,לדעת המחברת ,מסייעת ֵ
לחזק ,השקפה חברתית לא פשוטה – הפער הכלכלי-
תרבותי העצום בין החברות ,מחזק בדעת הורים-בכוח
את התפיסה כי רק ילד שהוא תוצר ביצית וזרע שלהם
הוא אכן "ילד אמיתי" שלהם.

 .3אישור ה FDA-ותביעת פיצויים נגד יצרן
בפסק דין בדעת רוב ,שניתן מפי כב' השופט  Scaliaבבית
המשפט העליון של ארה"ב ,נפסק כי אישור שניתן על ידי
רשות המזון והתרופות הפדראלית (Food and Drug
 )Administration - FDAלתרופהִ ,מ ְכשוּ ר או כל ציוד
וחומר אחר שנועדו לשימוש רפואי ,אינו מקנה לאותה
תרופה ואחרות חסינות בפני תביעה שעילתה מתייחסת
להוראות היצרן לדרך השימוש באותה תרופה ,המוצגות
בעלון המצורף שבאריזת התרופה.
פסק הדין ניתן בדחיית ערעור (בדרך  )certoiaryחברת
 Wyattעל פסק דין שבערעור שניתן על ידי בית המשפט
העליון של מדינת ורמונט ,בה התקבלה תביעתה של
דיאנה לוין אשר קיבלה זריקת  Phenerganבתוספת
לתרופה אחרת להרגעת התקף מיגרנה עזה ,אלא
שהתרופה הוזרקה לעורק ,וכתוצאה מכך נתהווה נמק
שחייב כריתת חלק הגף הימנית העליונה מתחת למרפק.
אזהרה בפני דרך ההזרקה שננקטה לא נכללה בהוראות
היצרן שבאריזה.

LONDON (Reuters) Mar 25
Josephine Johnston, LLB (hons), MBHL, The Ethics of
Outsourcing Surrogate Motherhood to India, Medscape J
Med. 2008;10(3):52. ©2008 Medscape, Posted 03/03/2008
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 .4מדד איכות בתי חולים
ביום  28.03.2008הועלה באינטרנט ,ביוזמת רשויות
הבריאות הפדראליות של ארה"ב ,אתר המאפשר להעריך
ולהשוות איכות של כ 2,500-בתי חולים ברחבי ארה"ב.
מטרת האתר להביא לשקיפות מערכת הבריאות בפני
ציבור צרכניה .בין ספקי הבריאות יש החוששים כי יהיו
ביניהם כאלה שישאו "בעונש" בגלל נכונותם לטפל
בחולים קשים יותר (ותוצאות הטיפול במוסדות אלה
בהכרח יהיו פחות טובים).

 .5עלות פרסום תרופות חדשות
ה Public Library of Science-פרסם לאחרונה מאמר
בשם The Cost of Pushing Pills: A New Estimate
of Pharmaceutical Promotion Expenditures in
 States the Unitedובו חישוב כלל ההוצאות על פרסום

תרופות חדשות של התעשייה הפרמצאוטית בארה"ב.

 .6יחסי יצרני תרופות ומכשור רפואי ורופאים
לאחר פרסומים מספר בכתבי עת שאין לחשוד בהם
כבעלי עניין   , ,התפרסמה מידע בדבר היקף התשלומים
המועברים לידי פרטים או גופים בתחום הרפואה ,על
ידי יצרני וספקי תרופות ,חומרים נוספים וציוד למינהו
למערכת הרפואה ,כמנהג הנפוץ בארה"ב .סנָ ט ארה"ב,
ביוזמת הסנטור הרברט קוהל (דמ' וויסקונסין) ,יו"ר
וועדת הסנט לנושאי הזדקנות האוכלוסין ,מנהלת
הוועדה חקירה במעשי חברות Zimmer ,Stryker
ואחרות שהן מהחשובות שביצרני ִמ ְפ ָרקים מלאכותיים
(מכירות בסך מעל  9מיליארד דולר ארה"ב בשנה) ,בדבר
תשלומים ,המוסווים בצורת מתנות או שכר טרחה בגין
ייעוץ ,שניתנו לרופאים המשתמשים בציוד של חברות
אלה .תשלומי חמש החברות העיקריות ,הוערכו בסך
שבין  230ועד מעל  300מיליון דולר ארה"ב ,במשך ארבע
השנים שקדמו לחקירה .תופעה דומה תוארה ביחס

לעזרי שמיעה.







http://medicine.plosjournals.org, April 9, 2008
KEISERNETWORK.ORG. Kaiser Daily Health Policy Report,
Feb.28, 2008, Capitol Hill Watch
consumeraffairs.com 28/02/2008
 FORBESמהתאריך שלעיל.
http://www.seniorjournal.com/NEWS/Politics/2008/8-02-27AgingCommitteeHears.htm
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החברות מצדן טענו כי התשלום ניתן בגין דיווח על מעקב
אחר תוצאות ניתוחי השתלת הפרקים ,ולא לקניית
נאמנות הרופאים וקידום מכירות .נציג משרד הבריאות
הוסיף כי הקושי לתבוע רופאים על  ,kickbacksשהם
תשלומי שוחד לכל דבר ,נובע מהסוואת התשלום כדמי
השתלמות.
במהלך החקירה הודו נציגי החברות כי "התשלומים
לרופאים היו מוגזמים".
נציגי רופאים המתנגדים לתשלומי חברות ,מאמינים כי
רק התערבות ממשלתית עשויה להפסיק נהלים נפסדים
אלה .על פי חישוב המבוסס על מחקר שנעשה בנפרד על
ידי שלושה מוסדות העוסקים במחקרי שוק ,הוערכה
הוצאה זאת לשנת  2004ב 55.7-מיליארד דולר ארה"ב.

 .7תביעה קנטרנית
כתב העת  AMNewsמדווח על מספר תביעות
קנטרניות ונטולות בסיס ,שלא רק נדחו על ידי בתי
המשפט ,אלא שעורכי הדין התובעים "זכו" בסופם
בהוצאות אישיות כבדות שהוטלו עליהם על ידי בתי
המשפט.

 .8פיצויי שאירים
שחקן הטלביזיה  ,John Ritterתושב קליפורניה,
הובהל בחודש ספטמבר  2003לבית חולים בגלל
כאב עז בחזה .הוא אובחן כסובל מאוטם בשריר הלב.
בשלב מאוחר יותר התברר כי הוא סבל מהתפרצות
מפרצת הוותין (  )dissecting aortic aneurysmוהוא
נפטר .ארבע שנים לאחר מותו תבע עיזבונו באמצעות
משפחתו את בית החולים ואת רופאיו ברשלנות
שגרמה למותו .רוב הנתבעים ,לרבות בית החולים,
הגיעו להסדר לפני אולם בית המשפט ,בסכום כולל
של  14מיליון דולר ארה"ב.
שני רופאים ,רדיולוג וקרדיולוג סירבו להשתתף בהסדר
ונתבעו יחד בסכום של  67מיליון דולר ארה"ב .סכום
עתק זה נשמע גבוה במיוחד לאור העובדה כי מדינת
קליפורניה היא חלוצה ,מבין מדינות ארה"ב ,בהגבלת
פיצויים בגין כאב וסבל .אך תביעה זאת לא הייתה בראש


Amy Lynn Sorrel, AMNews staff. Dec. 10, 2007.
http://www.ama-assn.org/amednews
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נזק זה – הסכום חושב כפיצוי בגין הפסד הכנסה צפויה,
על בסיס הכנסתו בתקופה שלפני מותו.
חבר המושבעים מצא את הנתבעים נקיים מהתרשלות.



ה JAMA-מביא " 11דברות" – כללים שהוא מציע
לאמץ ,שמטרתן הגברת השקיפות שלניסויים בתרופות,
ומניעת אפשרויות של התערבות החברות ב"עריכה" של
תוצאות ומסקנות המחקרים.

מביא הידיעה מציע דרך יעילה יותר להבטחת פיצוי
במקרה מוות לא צפוי מסוג דומה – ביטוח חיים וביטוח
אובדן כושר עבודה בגובה סכום ההכנסות הצפוי.

 .10שקיפות במימון מחקרים

 .9מחברי-צללים ,מחקר ומהימנות

בנושא דומה לזה שבידיעה הקודמת ,ובסמיכות זמנים
מעניינת ,דן מאמר המערכת של כתב העת החשוב New
 England Journal of Medicineבחשיבות מידע בדבר
13
מקורות מימון של מחקרים.

כתב העת החשוב  ,JAMAשהוא ביטאון ההסתדרות
הרפואית האמריקאית ,מביא בגיליונו מיום 16.04.2008
מידע מביך וחשוב ביותר על התנהלות חברות יצרניות
תרופות ורופאים.
במהלך תביעות הנזיקין שעסקו בטיפול בתרופה Vioxx
(ששמה הגנרי  )rofecoxibנחשף מידע בדבר מהימנות

הפרסומים בכתבי עת מדעיים ,שעסקו בתכונות השונות,
ובעיקר במידת הבטיחות ,שבשימוש בתרופה זאת, .
נטען כי שיעורי התמותה בחלק מן המאמרים ,כפי שנתגלו
ברישומים הפנימיים של המחקרים ,היו נמוכים באורח
משמעותי מאלה שהובאו בפרסומים .רבים מבעלי השמות
שהופיעו בראש המאמרים שהובאו קיבלו תשלומים
תמורת "השאלת" ושימוש בשמותיהם ,מבלי שהם עצמם
12
היו מעורבים בכתיבת המאמרים .מחברי מאמר המערכת
קבעו בפסקנות :
11 10

"Make no mistake--the manipulation
of study results, authors, editors, and
reviewers is not the sole purview of one
"company.

חברת  ,Merckיצרנית התרופה ,השיבה בטענה כי
התיאורים ב JAMA-הם "false, misleading, or lack
."context

http://www.huffingtonpost.com/2008/02/05/john-ritters-67mmedica_n_85023.html
Ross JS, Hill KP, Egilman DS, Krumholz HM. Guest authorship 10
and ghostwriting in publications related to rofecoxib. A case
rofecoxib litigation. study of industry documents from
JAMA 2008; 299:1800-1812.
Psaty BM, Kronmal RA. Reporting mortality findings in trials      11
of rofecoxib for Alzheimer disease or cognitive impairment.
rofecoxib litigation. A case study based on documents from
JAMA 2008; 299: 1813-1817.
DeAngelis CD, Fontanarosa PB. Impugning the integrity of     12
medical science the adverse effects of industry influence.
JAMA 2008; 299:1833-1835
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מערכת כתב העת מסבה את תשומת לב הקוראים
למחקר שנתפרסם באותו כתב עת חשוב עצמו ,14ונערך
על ידי צוות דו-לאומי נכבד ("הוועדה המחברת" כללה
שבעה אנשי מדע מהחשובים ממספר מוסדות מובילים
בארה"ב וקנדה).
במחקר נעשו בדיקות  CTחוזרות של הריאות ל31,567-
בני אדם א-סימפטומטים אך שהיו בקבוצת סיכון
ללקות בסרטן הריאה .ל 27,456-מאלה נערכו בדיקה
חוזרת  7עד  18חודש לאחר הבדיקה הראשונה .מסקנת
המחקר הייתה כי בבדיקת סקירה ניתן לגלות גידול
סרטני בריאה כשהוא עדיין בדרגה  .Iהסרה ניתוחית של
גידול כזה מגבירה את סיכויי ההישרדות של החולה עד
למעל .90%
המחקר מומן על ידי קרן עלומת שם ,שפעלה כולה
בתוך המוסד האקדמי ,וניהולה המעשי והבלבדי היה
בידי החוקרת שעמדה בראש צוות המחקר .יחד עם
זאת התברר כי מקור הקרן היא חברת  ,Liggettשהיא
אחת מחברות הטבק הגדולות בארה"ב .קשה להתעלם
מהעלאת אפשרות של ניגוד עניינה של החברה בתוצאות
המחקר.
המערכת מעלה שאלות הנוגעות במוסריות קבלת
תרומות למחקר מסוג זה דווקא מחברות טבק.

13

14

Robert S. Schwartz, M.D., Gregory D. Curfman, M.D.,
Stephen Morrissey, Ph.D., and Jeffrey M. Drazen, M.D. Full
N Engl J Disclosure and the Funding of Biomedical Research
Med, 358:1850, April 24, 2008
The International Early Lung Cancer Action Program
Investigators. Survival of patients with stage I lung cancer
detected on CT screening. N Engl j Med 355: 1763, 2006.
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המערכת מדגישה את הצורך בגילוי נאות של קשרים
אפשריים בין החוקרים-מחברים לבין גופים שעשוי
להיות להם קשר לנושאי המחקר עצמו.

 .11השפעת אווירת תביעות ברשלנות על דרך הגשת
15
טיפול נוירוכירורגי
בכינוס השנתי של הAmerican Association of-
 )AANS( Neurological Surgeonsהציג ד"ר זכרי
ליטבק מן הOregon Health & Sciences University -
 in Portlandממצאי מחקר על השפעת תביעות ברשלנות

על פעילות נוירוכירורגים באזורים שונים של ארה"ב.
מתברר כי פרמיות הביטוח המקצועי בתחום מומחיות
זה מגיעות ל $300,000-$100,000-לשנה .בשנת 2005
חויבו כלל המומחים בנוירוכירורגיה בתשלום פיצויים
בסכום כולל של  28מיליון  ,$שהם בממוצע $465,000
למומחה (וגבוה מבכל תחום אחר) ושיא של  5.6מיליון $
בתביעה אחת.
רמת התביעות לא השפיעה על בחירת או שינוי מקום
פעילותו (מעבר ממדינה למדינה) של הנוירוכירורג ,אך
שינתה את אופייה .במחקר שנערך בשנת  2002מסרו
הנוירוכירורגים שנבדקו כי כתוצאה מעליית פרמיות
הביטוח שקלו  43%מהם הגבלה של ממדי פעילותם30% ,
שקלו פרישה מוקדמת ורק  20%מעבר למדינה אחרת
בתוך ארה"ב .במחקר הנוכחי התברר כי הנוירוכירורגים
המומחים אכן פעלו על פי השיקולים שלעיל – צמצמו
את ממדי פעילותם .כתוצאה מכך ,ובהינתן כי נפח
הפעילות לא נשתנה ,נדרש מספר גדול יותר של מומחים
כדי לבצעה.
אך חמור מזה " -אווירת התביעות" הפחיתה בצורה
משמעותית מאד את נכונות המומחים להגיש טיפול
בנפגעים בחבלות ראש בחדרי מיון ,והעלתה את הדרישות
לתגמול על "שירות כוננות" כשלעצמו .ולבסוף:
"Solving the overall issue of the current
malpractice crisis may require legal
reform that somehow limits the liability
of neurosurgeons who agree to provide
emergency care. … there is a need for
15

American Association of Neurological Surgeons 76th Annual
Meeting: Presented on April 28, 2008.
www.medscape.com/viewarticle/573903
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a greater societal understanding of
what constitutes realistic outcomes for
neurosurgical patients".

 .12תביעה נגד עד מומחה
מדובר בתביעה בנזיקין שהוגשה על ידי עיזבון של
תובעת ,נגד רופא (ד"ר סוורדלוב) ששימש עד מומחה
מטעם התביעה בהליך בו אותו עיזבון תבע את הרופאים
שטיפלו במנוחה (הגדלת שד) 16.בתביעה הנוכחית נגד
הרופא-העד לא עלתה שאלת סיבת המוות .בתביעה
המקורית הגיש בחוות-דעתו ייחס המומחה (הנתבע
בהליך הנוכחי) לרופאי הנפטרת פעילות שלא ברמה
המקובלת .לדעתו ,לולא שחררו את המנוחה מבית
החולים בטרם עת ,היא הייתה נותרת בחיים.
בחקירתו בהליך המקורי השיב המומחה ד"ר סוורדלוב
כי הוא לא קרא את תצהיר הרופא המרדים ,והסכים
כי בכך נמנעה ממנו ראייה מקיפה ומלאה של הנושא.
בהמשך הוסיף כי היה מטיב לעשות לו קרא את דברי
הרופא המטפל ,והודה כי הוא לא ביקש את המסמך ולא
ידע על קיומו.
בעקבות דברים אלה פנה ד"ר סוורדלוב אל פרקליטי
התובעים וביקש את תצהירי הרופאים המטפלים.
כתוצאה – חיבר חוות-דעת נוספת בה קבע כי הטיפול
לא נפל מן הרמה המקובלת.
התביעה המקורית נדחתה.
בניסיון "להציל את התיק" תבע פרקליט העיזבון את
המומחה ,שהוא עצמו זימן ,על ששינה את גרסתו .עילות
התביעה היו:
 .1רשלנות מקצועית;  .2תרמית;  .3מצג שווא רשלני;
 .4הפרת חובה שילוחית;  .5הפרת חוזה;  .6הפרת הסכם
מכללא על הוגנות ותום לב;  .7גרימת פגיעה רגשית
ברשלנות.
הערכאה הראשונה דחתה את התביעה ,ערכאת הערעור
החזירה את התיק לדיון חוזר בביהמ"ש קמא.
המערכת מזמינה את הקוראים להתייחס לפנים השונות
העולות מן המקרה שהוצג.
16

Pace v. Swerdlow, 2008 WL 570805 (10th Cir. 2008).
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 .13גדר אחריות רופא מטפל
LYN-ANN COOMBES, administratrix,1 vs.
ROLAND J. FLORIO. 450 Mass. 182, *; 877
N.E.2d 567, ** 450 Mass. 182, *; 877 N.E.2d
** 567, ** 450 Mass. 182, *; 877 N.E.2d 567,
December 10, 2007, Decided
Supreme Judicial Court OF Massachusetts
Of the estate of Kevin Coombes.

1

הערה מקדימה
תביעה מסוג זה כפי הנראה לא הייתה עולה בישראל,
בעיקר בגלל השוני של הדין בישראל לעומת זה שבארה"ב
– הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה-
18
 17,1975וסעיף 12ב לפקודת התעבורה.
פסק דין זה שניתן בדעת רוב בMassachusetts-
 Supreme Judicial Courtקבע:
"…a doctor may be liable to someone
other than his patient for harm caused
by a doctor’s failure to warn his patient
of the side-effects of treatment.
"The Court…expanded the duty of
care that doctors owe, extending it to all
persons who are foreseeably put at risk
by the doctor’s failure to warn".

התביעה המקורית הוגשה ל ,Superior Court-אשר
דחה אותה על הסף .בית המשפט העליון נטל את הדיון
מבית המשפט לערעורים .הדחייה בוטלה והתיק הוחזר
לדיון בבית המשפט קמא.
העובדות
הילד  Kevin Coombsנפטר כתוצאה מפגיעת מכונית
בה נהג ָס ָקה ,שאיבד את ההכרה תוך נהיגה וסטה
למדרכה .הנהג היה נתון להשפעת תרופות (תופעות
לוואי) שנטל בהוראת הנתבע ד"ר פלוריו ,מבלי שהאחרון
הזהיר את הנהג הפוגע בפני הסיכון בנהיגה כאשר הוא
נוטל אותן התרופות .התביעה נגד ד"ר פלוריו נדחתה על
17

18

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה 1975-ס"ח תשל"ה
עמ 234
פקודת התעבורה תשכ"א ,דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] ,7
( ,)1/8/61עמ' 173.
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הסף בנימוק כי על רופא מוטלת חובת זהירות רק כלפי
המטופל על ידו.
(הוגשה גם תביעה נגד הנהג הפוגע על גרימת מוות
ברשלנות ,אולם סקה נפטר).
סקה ,הנהג הפוגע ,סבל ממחלות וביניהן סרטן הריאה
עם גרורות .במהלך הטיפול בסרטן הזהיר ד"ר פלוריו את
המטופל כי נהיגה במצבו אינה בטוחה .עם סיום טיפולים
אלה התיר הרופא את הנהיגה .בעת התאונה נטל סקה
מספר תרופות ,חלקן עלול לגרום לשינוי ברמת הערנות
ולנמנום.
המומחה מטעם התובעים חיווה דעתו כי רמת הטיפול
הנאותה מחייבת רופא מטפל להזהיר את המטופל בפני
הסיכון בנהיגה תחת השפעת התרופות ,ובחלקן מופיעה
האזהרה בעלון לצרכן שבחפיסת התרופה.
החלטת בית המשפט העליון
בית המשפט העליון (בדעת רוב מפי  )Ireland, J.ציין כי
עילת רשלנות "רגילה" אינה ישימה במקרה זה בהיעדר
יחסי מטפל-מטופל .התביעה מוגבלת למחדלו של ד"ר
פלוריו להזהיר את המטופל בדבר תופעות הלוואי
האפשריות ( )potentialשל התרופות שעל נטילתן הוא
הורה.
נקבע כי על ד"ר פלוריו הייתה מוטלת חובת הזהירות
כלפי קווין קומבס .לוּ הזהיר ד"ר פלוריו את סקה ,הוא
היה עומד בסטנדרד הזהירות המצופה מרופא מטפל.
על רופא מוטלת חובת הזהירות כלפי כל אדם הצפוי
להינזק כתוצאה מן הטיפול שמקבל המטופל בהוראת
אותו רופא .חובה זאת כוללת אזהרה נאותה בפני תופעות
לוואי לתרופות הנרשמות למטופל .במקרה של תרופות
שעלולות לגרום להפרעה בערנות ,הצפיוּ ת לסכנת
תאונה בנהיגה היא ברורה ,ולפיכך חובת הזהירות אינה
מוגבלת למטופל בלבד .בית המשפט ציטט תחומים
שאינם רפואה בהם הוכה החובה כלפי צדדים (בין היתר
רשלנות של בר שהגיש משקאות חריפים לנהג שגרם
לתאונה) ,אף אם מעורב גורם ביניים (לכאורה גורם זר
מתערב) בין הרשלן לניזוק .פסק דין הרוב קובע:
"Relying on those same principles,
I conclude that a physician owes a
duty of reasonable care to everyone
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הסתייגויות השופטים
השופט ( GREANEY, J.ושניים נוספים) מסתייג
בנימוק שהטלת חובת הזהירות על כל ניזוק פוטנציאלי
גורפת מדי .הרופא חייב להזהיר את המטופל בדבר
הסיכונים מהתנהגות בהשפעת התרופה ,אך אין להטיל
עליו חובה לאכוף את עצתו על המטופל מרגע שזה עזב
את משרד הרופא .יש גם ספק ביעילות האזהרה.

השופט  CORDY, J.הסתייג מחשש להרחבת גדר חובת
הזהירות הפוטנציאלית כלפי צדדים שלישיים שעמם אין
לרופא יחסים חוזיים – תוצאה הנוגדת עקרונות יסוד
של יחסי מטפל-מטופל ,ויוצרת מספר בלתי מוגבל של
צדדים שלישיים .מה גם שלדעתו יחסי מטפל-מטופל
אינם יחסים מיוחדים ,אלא יחסים מוגבלים לטיפול
הספציפי בלבד.

השופט (הנשיא)  ,MARSHALL, C. J.הסתייג תוך
ציטוט הנוסח החדש יותר של הRestatement (Third)-
)of Torts, (Proposed Final Draft No. 1, 2005
הקובע:
…' "Liability for Physical Harm § 41:
duty to warn is 'more limited' than duty
to use reasonable care".
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דו"ח פעילות על הנעשה במרכז לבריאות ,משפט ואתיקה

דו"ח פעילות :המחלקה לבריאות נפש ,משפט ואתיקה
עו"ד אורן אסמן* ופרופ' רוברטו מסטר

**

המחלקה שואפת לקדם דיון ,מחקר ,לימוד ,הוראה ופרסום של נושאים הקשורים לפסיכיאטריה משפטית ,תוך הבנה שמדובר
בתחום מתפתח בארץ  -כהולם למדינה דמוקרטית המכבדת את זכויות האזרח והחולה .בין השותפים לפעילות המחלקה:
רופאים פסיכיאטרים ,עובדים מתחום בריאות הנפש ,עורכי דין ומשפטנים .להלן תיאור תמציתי של פעילויות המחלקה
בישראל .אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק פעיל בפעילויותינו ,מוזמנים ליצור עימנו קשר.
חוג לדיון בסוגיות פסיכיאטריות-פורנזיות
מדי כחודשיים ,מתכנסת קבוצה של מומחים מתחום בריאות הנפש והמשפט לדון בפסקי דין ומקרים מעניינים בתחום
הפסיכיאטריה המשפטית.
בשנת  2007התכנס החוג מספר פעמים ועלו בו הנושאים ופסקי הדין הבאים:
 .1אחריות חולי נפש בנזיקין( .הסוגיה נדונה בהרחבה בפסק הדין המרתק ע"א (חיפה)  2174/04גדי כרמי נ' סבג דניאל
ואח' ( .)2004בזמן הדיון שערכנו ,התנהל בבית המשפט העליון הדיון ברשות הערעור ,שניתנה עקב חשיבות הסוגיה
הנדונה .פסק הדין המאוחר :רע"א  1272/05גד כרמי נ' דניאל סבג (.))2007
 .2כשרות נפשית של רופאים (נקודת המוצא לדיון היה ע"א  10834/04פלונית נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות
(.))2006
 .3קשר סיבתי בתביעת תגמולים (הדיון התנהל סביב ו"ע  838/04תקוה שוחטמן נ' משרד הבטחון – אגף השיקום).
 .4אחריות המדינה בנזיקין בשל מתן רישיון נשק או אי שלילתו מחולי נפש (ת.א  000751/93בלהה שטרן נ' חברת השמירה
ז.ר .גלעד ( ;)2003ת.א 8636/99 .גורדון לי נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (.)2006
 .5מעמדן של חוות דעת פורנזיות – גלגוליה של פרשה אחת
ת.פ( .חיפה)  - 456/01הדיון הראשון במחוזי חיפה
ע"פ  - 1796/04ערעור לעליון על גזר הדין שניתן במחוזי חיפה
ת.פ( .חיפה)  - 456/01דיון חוזר במחוזי חיפה לגבי גזר הדין
ע"פ  - 7215/06ערעור על גזר הדין שניתן בפעם השניה במחוזי חיפה
הפורום לדיון ולבחינת הצעות לשינויים בחוק לטיפול בחולי הנפש ודברי חקיקה נלווים
פורום אקדמי זה עוסק באיסוף וליבון מידע לגבי שינויים אפשריים בהסדרים המשפטיים הקשורים בחולי הנפש בישראל,
ובראשם ,חוק הטיפול בחולי הנפש .לצורך כך ,הוזמנו אנשים שונים ,מהסקטור הציבורי והפרטי ,לדון ולהציג את דעתם
האישית והמקצועית בנושא .המידע תועד בפרוטוקולים של הפורום הפתוחים לעיון הציבור הרחב באינטרנט:
http://medlaw.haifa.ac.il/departments/psy.htm

כאמור ,פעילות אקדמית זו נעשית באופן וולונטרי ,על ידי קבוצת אנשי מקצוע מתחום הפסיכיאטריה והמשפט ,בראשם
פרופ' מסטר ועו"ד אסמן ,ללא כל כפיפות למשרד ממשלתי זה או אחר.
*

עו"ד אורן אסמן ,יו"ר (משותף) המחלקה לבריאות נפש ,משפט ואתיקה ,המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה .מרצה בפקולטה
למשפטים ובחוג ללימודים רב תחומיים ,אוניברסיטת חיפה .דוקטורנט בפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
asman.oren@gmail.com

**

פרופ' רוברטו מסטר ,יו"ר (משותף) המחלקה לבריאות נפש ,משפט ואתיקה ,המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה .הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב.
rmester@netvision.net.il
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דו"ח פעילות על הנעשה במרכז לבריאות ,משפט ואתיקה

כעת ,לאחר סקירה מקיפה של ההצעות השונות העומדות על הפרק ובעיות שונות שמתעוררות במצב המשפטי הקיים,
מתגבש מסמך שיעמוד לרשות משרדי הממשלה הרלוונטיים ומקבלי ההחלטות.
ימי עיון וכנסים
המשימה העיקרית בתחום זה היא לקדם דיון ולימוד סוגיות בתחום הפסיכיאטריה המשפטית .כנסים שנערכו על ידי
המחלקה או בשיתוף פעולה עימה בשנת :2007
" .1הפרעות בשליטה על דחפים" ,בית החולים "אברבנל".7.2.2007,
 .2מושב בנושא " ,"Mental Health Looks to the Futureבמסגרת הכנס הבינלאומי" :ביואתיקה :היום בראי הדורות
הבאים" ,אילת.11-14.2.2007 ,
 .3כנס בנושא" :ניהול סיכונים בבריאות הנפש" ,בית החולים "שער מנשה"10.5.2007 ,
 .4כנס בנושא " , "New Developments in the Field of Genetics and Criminalityבית החולים " לב השרון",
.31.7.2007
 .5מושב במסגרת הכנס "על אחריות וסמכות – סוגיות בתחומי הקליניקה ,המוסר והמשפט הרפואי" ,שפיים 1-
.2.11.2007
מידע שוטף על אירועים מתוכננים של המחלקה נמצא באינטרנט:
http://medlaw.haifa.ac.il/departments/psyconference.htm

הוראה
 .1קורס בנושא "פסיכיאטריה ומשפט" נבנה והועבר על ידי עו"ד ד"ר שמואל וולפמן ,בפקולטה למשפטים באוניברסיטת
חיפה.
 .2קורס בנושא "פסיכיאטריה ומשפט" תוכנן עבור תכנית המוסמך ( ).LL.Mבמשפט ובריאות באוניברסיטת חיפה .הקורס
הועבר בשני המחזורים הראשונים של התכנית על ידי פרופ' מסטר ,ד"ר מירז ועו"ד אסמן.
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