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תקציר
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (להלן" :החוק") מקנה לכל מבוטח אפשרות לפנות לבית הדין לעבודה בכל תובענה שעניינה
יישום החוק ,למעט תביעת נזיקין .בנוסף מציע החוק דרכים אלטרנטיביות לפתרון מחלוקות בין המבוטח לקופות
החולים.
על פי החוק ,מונה נציב תלונות הציבור שתפקידו לדון בתלונות מבוטחים נגד קופות החולים ונותני שירותים מטעמן.
החוק מקנה לנציב סמכויות הנתונות לנציב תלונות הציבור על פי חוק מבקר המדינה ,ולאחרונה אף תוקן החוק באופן
המקנה למנכ"ל משרד הבריאות סמכות לאכוף את החלטות נציב הקבילות ,בכל מקרה שהנציב מצא כי תלונת המבוטח
מוצדקת ,וקופת החולים לא פעלה על פי החלטתו.
גוף נוסף שהוקם מכוח החוק הוא ועדת הערר לשירותי בריאות במדינות חוץ ,שתפקידה להכריע במקרים בהם דחתה
קופת חולים בקשת מבוטח לקבלת שירותי בריאות במדינת חוץ.
מטרתו המרכזית של מחקר זה היא לבחון את השפעת עמדת נציב קבילות הציבור (ועדת הערר) על החלטות בתי-הדין
לעבודה ,האם החלטות הנציב/ועדת הערר מאומצות על ידי בית-הדין ,ובאלה מקרים ההחלטות אינן מאומצות .נבחנו גם
מגמות כלליות בפסיקה בעשור הראשון לתחולת החוק .המסקנות המרכזיות מהמחקר:
בשנים שחלפו מאז חקיקת החוק ,לא ניכרת הצפת בתי-הדין בתביעות .מתוך התביעות המוגשות ,כ 75%-נדחות והעותר
אינו מקבל את הסעד שביקש .רק בכ 25%-מהמקרים שהגיעו לדיון בבית הדין קדמה פניה לנציבה.
ככלל ,בתי-הדין מאמצים את עמדתה המקצועית-רפואית של הנציבה .באותם מקרים בהם לא אומצה עמדתה ,הדבר נבע
משיקולים משפטיים ,אשר אין בהם לפגוע במעמד הנציבה כסמכות מקצועית עליונה בתחומה ,ובדרך כלל כשהעדיפו את
עמדת המבוטח על פני עמדת קופת החולים .רק במקרים נדירים אימץ בית הדין את עמדת קופת החולים בניגוד לעמדת
הנציבה.
החסרונות והבעיות העיקריים שהביאו עותרים לפנות לבית הדין במישרין ,ללא פניה קודמת לנציבה ,הם חוסר יכולת
לתת מענה מיידי ,כולל סעדים זמניים ,במקרים בהם מתבקש סעד דחוף.
*
**
***

ד"ר יצחק ברלוביץ  MD, MHAמנהל המרכז הרפואי ע"ש א .וולפסון ,חולון
עודד גורני ,LL.M. ,עו"ד ,יועץ משפטי ,המרכז הרפואי ע"ש ח .שיבא ,רמת גןOded.Gorni@sheba.health.gov.il :
דורית קדם ,LL.M.,עו"ד

המחברים מבקשים להודות לפרופסור מרדכי שני על הדרכתו ,עצתו וסיועו בהכנת והשלמת מאמר זה.

מילות מפתח :ביטוח בריאות ממלכתי; סל התרופות; נציב הקבילות; בית הדין לעבודה; ועדת הערר לשירותי בריאות
במדינות חוץ; חוסר שוויון; ועדות חריגים ; סעדים זמניים.
 .1חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד( 1994-להלן" :החוק") ,נכנס לתוקפו בינואר  .1995טרם חקיקתו היה ביטוח
הבריאות וולונטרי ,ולמרות שרוב האוכלוסייה הייתה מבוטחת ,עדיין נותרו כ 250-אלף איש ( 5%מכלל האוכלוסיה) ללא
ביטוח בריאות.
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בטרם נכנס החוק לתוקף ,כל אחת מקופות החולים קבעה ,באופן עצמאי ונפרד ,את היקף סל השירותים שחבריה היו זכאים
לו ,וזאת באופן כוללני ,לא אחיד ולא מפורט .כך כל קופה הפעילה שיקול דעת רחב וגמישות בבואה לקבוע את זכויות
המבוטחים בה.
זאת ועוד ,לפני חקיקת החוק לא הייתה קופת חולים חייבת לקבל כחבר כל אדם שביקש זאת .ההכרעה הסופית לגבי קבלת
מבוטח לקופה הייתה בידי הקופה עצמה בלבד ,וחלק מהקופות השתמשו בסמכות זאת כאמצעי לבחירת מבוטחים "טובים"
(אוכלוסיה צעירה ובריאה ,בעלת הכנסה גבוהה) ודחיית מבוטחים "רעים" (מבוגרים וחולים).
כניסת החוק לתוקף ,לאחר דחיית  15הצעות חוק קודמות בנושא ,הביאה לביטוי את השינוי בתפיסה החברתית ,באשר
לזכאות לקבלת שירותי בריאות .זכאות זאת קיבלה מעמד של זכות יסוד שעל החברה להבטיח לכל תושב ,ללא תלות
באמצעים הכספיים העומדים לרשותו או בכל תנאי אחר.
הסעיף הראשון בחוק קובע כי "ביטוח הבריאות יושתת על עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית" – עקרונות אלה
ממחישים את השינוי בתפיסה ,שהנחה את המחוקק בכל סעיפי החוק.
החוק מחיל חובת ביטוח בריאות על כל תושבי המדינה .הוראה זו הכלילה את אוכלוסיית הבלתי מבוטחים למעגל הזכאים
לשירותי בריאות .בנוסף ,החוק קבע כי כל תושב זכאי לקבלת סל שירותים מוגדר ושוויוני .הגדרת סל השירותים בחוק
נועדה להבטיח כי המבוטח יקבל את שירותי הבריאות ,ללא כל תנאי ,וכי תינתן פומביות לזכותו לקבל שירותים אלה.
החוק מקנה גם חופש בחירה מוחלט בקופה המבטחת ,זכות מעבר מקופה לקופה ואיסור על הקופה להגביל קבלת מבוטחים
מכל סיבה שהיא ,כגון :גיל ,מחלה או שייכות למקום עבודה ו/או לארגון עובדים .עקרון חופש הבחירה בקופה המבטחת נועד
לצמצם את תופעת הסינון שאפיינה את המערכת לפני חקיקת החוק.
החוק מסדיר גם את מערכת היחסים בין המדינה לקופות החולים וקובע כי המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות
וקופות החולים אחראיות ,כלפי מי שרשום בהן ,לתת את מלוא שירותי הבריאות שלהם החבר בקופה זכאי על פי חוק זה.
על משמעות הרפורמה שחולל החוק עמד כב' השופט מ' חשין (כתוארו אז) במסגרת הדיון בבג"צ  – 2344/98שהגישו
קופות החולים נגד שר האוצר ושר הבריאות:
"חוק הבריאות נתקבל בכנסת בשנת תשנ"ד .1994-חוק זה שינה מבחינה משפטית-נורמטיבית את מערכת
ביטוח הבריאות בישראל ,את זכויות המבוטחים ,את יחסי קופות החולים עם חבריהן ואת יחסי קופות
החולים עם המדינה .החוק – שאופיו הוא אופי של קודיפיקציה – יועד לפרוש את רשתו על יחסי כל
הגופים שלעניין ,ועל פי הוראותיו אמורות היו להיות מוכרעות זכויות וחבויות של הכל .שלוש הן מערכות
היחסים שהחוק ביקש להסדיר ואלו הן :יחסי קופות-החולים ומבוטחיהן ,קופה קופה ומבוטחיה שלה;
יחסי קופות החולים ורשויות המדינה; יחסי המבוטחים והמדינה" (סעיף  6לפסק הדין).
ובהמשך פסק הדין:
"מבנהו של חוק הבריאות ,מבנה יחיד ומיוחד הוא; זכותו של תושב לקבל שירותי בריאות זכות היא כלפי
קופות החולים ואולם החובה למימונם של אותם שירותים מוטלת היא – על דרך העיקרון – על המדינה.
כך מבדיל החוק בין החובה לספק שירותי בריאות  -חובה המוטלת על קופת החולים – לבין החובה לממן
אותם שירותים – חובה המוטלת ,כעיקרון ,על המדינה" (סעיף  16לפסק הדין).
סעיף  54בחוק קובע את זכותו של כל אדם לפנות לערכאות ,ומעניק לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה
הנובעת מיישומו ,למעט תביעת נזיקין .על החלטות בתי הדין האזוריים לעבודה ,ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה,
ובמקרים חריגים יש אפשרות לעתירה לבג"צ נגד החלטת בית הדין הארצי.
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בהתאם למדיניות הנהוגה בבתי הדין לעבודה  -בהוראת נשיא בית הדין הארצי ,כב' השופט ס' אדלר  -יש לצרף את משרד
הבריאות כצד לכל הליך הדן ביישום הוראות החוק ,גם כאשר התובע עצמו לא עשה כן ,וזאת כדי לקבל את עמדת המשרד

בסוגיה.
לאור האמור ,הפך משרד הבריאות להיות צד לכל דבר ועניין בסכסוכים שהתבררו בעבר בין קופת החולים למבוטח ,וכך

נפתח הפתח במקרים חריגים לחיוב המשרד במימון במישרין של שירותים רפואיים שקופת החולים אמורה לספקם.
 .2דרכים חלופיות לפתרון מחלוקות הנובעות מיישום החוק
כאמור לעיל ,סעיף  54לחוק מקנה למבוטח אפשרות לפנות לבית הדין לעבודה בכל תובענה שעניינה יישום החוק ,למעט
תביעת נזיקין .אולם ,פרט לאפשרות הפניה לערכאות ,צופה החוק פני עתיד ומציע דרכים חלופיות לפתרון מחלוקות בין
המבוטח לקופת החולים ,שעשויות להתגלע תוך יישומו.
להלן סקירה קצרה של הדרכים לפתרון מחלוקות המוצעות בחוק:
א .בירור תלונות מבוטחים במסגרת קופת החולים
סעיף (26א)( )1לחוק ,קובע כי לכל קופה יהיה תקנון,אשר יקבע את זכויות חבריה וכן את הדרכים להגשת תלונות ובירורן.
נקבע גם כי ייקבעו בתקנון גם הליכי בוררות או פישור בתביעות של חבר ,ובלבד שהליכים אלא לא יתקיימו אלא לפי
בקשתו.
סעיף  28לחוק קובע כי מועצת קופת החולים היא זו אשר תמנה אחראי לבירור תלונות החברים בתוך הקופה.
מן האמור עולה ,כי מבוטח שסבור שזכויותיו שבחוק נפגעו ,רשאי לפנות בתלונה ודרישה לבירור זכויותיו אל קופת החולים
בה הוא מבוטח.
ב .הגשת ערר לוועדת ערר לשירותי בריאות במדינות חוץ
סעיף  11לחוק מאפשר למבוטחי קופות החולים בישראל לקבל בתנאים מיוחדים שירות בריאות מחוץ למדינת ישראל
ְבעלוּ ת עד גובה ,שווה ערך בשקלים חדשים ל( $250,000-דולר ארה"ב) ,ללא השתתפות כספית של המבוטח.
התנאים והנהלים לקבלת שירות בריאות מחוץ למדינת ישראל מוסדרים בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות
במדינות חוץ) ,התשנ"ה .1995-סעיף (4א) לתקנות קובע כי במקרה בו דחתה קופת חולים בקשת מבוטח לקבלת שירותי
בריאות במדינת חוץ ,רשאי הוא להגיש ערר לוועדת ערר.
ועדת הערר מתמנה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות וחברים בה שלושה רופאים וממלאי מקומם ,העוסקים בתחום הרפואי
הנדון במסגרת הערר.
מבחינה מנהלית ,החלטת ועדת הערר היא סופית ומחייבת הן את הקופה והן את המבוטח ,אך בפועל יכול המבוטח לערער
על ההחלטה בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה .בית הדין לעבודה מוסמך לחייב את ועדת הערר לפעול (בדומה לוועדות
הערר בקופות החולים) כגוף מעין שיפוטי ,על כל המשתמע מכך – מתן זכות טיעון למבקש ,ולוּ בכתב ,ניהול פרוטוקולים

וציון נימוקי החלטות.
מבוטח המגיש ערר נגד החלטת קופת חולים וזו דוחה את בקשתו לקבלת שירות רפואי בחו"ל ,צריך לעשות זאת עובר
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לקבלת הטיפול בפועל .אולם ,בהחלטה תקדימית משנת  ,2001קבע בית הדין לעבודה בתל אביב ,כי אין חובה לפנות מראש
לוועדת הערר ,אף כי זו הדרך הנכונה והראויה ,וכי על הקופה וועדת הערר לדון גם בבקשות למימון הוצאות טיפול בחו"ל
שהוגשו בדיעבד ,לאחר שהטיפול כבר ניתן .מכאן ,כי בפני כל מבוטח הסבור שזכותו לקבלת שירות בריאות בחו"ל קופחה,
פתוחה הדרך להגיש ערר לוועדת הערר.
ג .קבילה בפני נציב הקבילות
סעיף  43לחוק קובע כי שר הבריאות ימנה ,באישור הממשלה ובאישור מועצת הבריאות ,נציב שתפקידו לטפל בקבילות
הציבור.
סעיף  45לחוק מאפשר לכל תושב להגיש לנציב תלונה נגד קופת חולים ,נגד נותן שירותים מטעמה ,עובד מעובדיהם או כל
מי שפועל מטעמם ,בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
החוק מקנה לנציב סמכויות הנתונות לנציב תלונות הציבור מכוח סעיפים  41-43ו 45-לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח1958-
[נוסח משולב] ,כמפורט להלן:
דרכי בירור התלונה
הנציב רשאי :לברר את התלונה בכל דרך שיראה ,ואינו קשור להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות; לדרוש ממי שהתלונה
עליו להשיב עליה תוך התקופה שיקבע בדרישתו; לשמוע את המתלונן ,את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר אם ראה תועלת
בדבר; לדרוש מכל אדם או גוף לתת לו כל ידיעה או מסמך העשויים לדעתו לעזור בבירור התלונה.
הפסקת בירור תלונה
הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה במקרים המוגדרים בחוק.
קביעת תוצאות בירור התלונה
על הנציב להודיע למלין ולנילון ,ואם ראה לעשות כן ,גם לממונה ,את תוצאת בירור התלונה ,תוך ציון נימוקיו .במקרה
שהתלונה מוצדקת ,רשאי הנציב להצביע בפני מי שהתלונה עליו ובפני הממונה על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל
הדרך והמועד לתיקונו.
זכויות וסעדים
החלטות וממצא הנציב בעניין תלונה:
( )1אין בתלונה כדי להעניק למלין או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין שלא היו להם לפני כן.
( )2אין בהם כדי למנוע מהמלין או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם.
לפי הדו"חות הסטטיסטיים של נציבות הקבילות ,טיפלה הנציבה בשנים  2005-2000ב 22,715-קבילות .מתוכן נתקבלה
עמדת הקובל ב 5,029-מקרים ( )22%ונדחתה עמדת הקובל תוך אימוץ עמדת הקופה ב 5,124-מקרים ( .)22.5%ביתר
המקרים ( )12,562לא נתקבלה החלטה לגופו של עניין ,עקב היעדר סמכות הנציבה או שלא ניתן היה להיענות לסעד המבוקש
10
מסיבות אחרות.
כאמור ,עד לאחרונה לא ניתן היה לאכוף על קופות החולים את קביעות נציבת הקבילות וקביעותיה לא העניקו למבוטחי
קופות החולים כל זכות או סעד משפטי שלא היה להם לפני כן .לפיכך ,נדרשו המבוטחים לפנות לבית הדין לעבודה לצורך
 כב' השופט לובוצקי בע"ב (אזורי ת"א)  2616/00פלוני נ' מכבי שירותי בריאות (לא פורסם.)26.7.2001 ,
 ס"ח .248
 10הנתונים נלקחו מתוך הדוחות השנתיים של נציבת הקבילות בהוצאת משרד הבריאות לשנים הנ"ל.
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קבלת סעד משפטי ,בכל המקרים בהם סירבו קופות החולים ונותני השירותים לספק את השירות המבוקש ,וזאת גם במקרים
בהם תלונתם נמצאה מוצדקת על ידי נציב הקבילות .בפועל ,כפי שיפורט בהמשך ,רק מיעוט המבוטחים שקבילתם התבררה
בנציבות אכן פנו לבית הדין לעבודה לאחר קבלת החלטת הנציבה בעניינם.
כדי "לתת שיניים" להחלטות הנציבה ,הוכנס תיקון מס'  34לחוק ביטוח בריאות ממלכתי .התיקון מקנה למנכ"ל משרד
הבריאות סמכות לאכוף על קופות החולים את החלטות נציב הקבילות בכל מקרה שהנציב החליט כי תלונת מבוטח ,שעניינה
אי-מתן שירותי בריאות ,היא מוצדקת ,וקופת החולים לא פעלה על פי החלטתו בתוך  21יום מיום מתן ההחלטה על ידי
הנציב .סמכות האכיפה אינה מופעלת באופן אוטומטי ועל המבוטח המעוניין באכיפת החלטת הנציב לפנות למנכ"ל משרד
הבריאות או למי שהוסמך על ידו 21 ,יום לאחר שניתנה החלטת הנציב ,בבקשה לאכוף את אותה החלטה.
במקרה בו הוגשה בקשת אכיפה ,והמבוטח רכש את שירותי הבריאות ,יורה המנכ"ל למוסד לביטוח לאומי להחזיר למבוטח
את הסכום שהוצא על ידו בעד רכישת שירותי הבריאות ,וזאת מתוך מקורות המימון המגיעים לקופת החולים לפי סעיף
(16א)( )1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי .אולם ,במקרה בו קופת החולים ,נגדה הוגשה התלונה ,מתנגדת לעמדת הנציב
ומגישה לבית הדין לעבודה תובענה לפני הגשת בקשה למנכ"ל לקבלת החזר כספי – לא תטופל הבקשה על ידי המנכ"ל
וזכותו של המבוטח לקבל את השירות ,תוכרע בפסיקת בית הדין .הגשת תובענה ,כאמור ,לאחר שהוגשה הבקשה למנכ"ל
לקבלת החזר כספי – לא תביא הגשת התובענה להפסקת הטיפול בבקשה לקבלת ההחזר הכספי.
תיקון זה נכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,2006והוא חל על החלטות הנציב שניתנו מאותו יום ואילך.
מוקדם עדיין לקבוע מה תהיינה השלכות תיקון זה בחוק ,אך אין ספק כי הוא מחזק את קביעות הנציב ,ויתכן שיחסוך
התדיינויות משפטיות מיותרות בפני בתי הדין לעבודה.
 .3מטרת המחקר ותוצאותיו
מחקר זה בא לבחון איזה משקל מייחס בית הדין לעבודה לקביעות נציב הקבילות ,בבואו להכריע בתובענה שעניינה יישום
הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי – באיזו מידה נטה בית הדין לאמץ את קביעות הנציב ,ובאלו מצבים ראה לנכון להפוך
את קביעותיו ,ומדוע.
במסגרת מחקר זה ,נבחנו כ 130-הליכים משפטיים מהשנים .2005-1997
מיפוי גס של סוגי התביעות המוגשות לבתי הדין לעבודה מכוח החוק ,מצביע על ארבע קטגוריות עיקריות ,כמפורט להלן:
א .הליכים שנועדו לחייב את קופות החולים/משרד הבריאות לספק למבוטחים תרופות/טיפולים שאינם כלולים בסל
הבריאות ( 71הליכים).
ב .הליכים שנועדו לחייב את קופות החולים/משרד הבריאות להשיב למבוטחים כספים שהוצאו על ידם עבור ניתוחים/
טיפולים/תרופות ( 26הליכים).
ג .הליכים שנועדו לחייב את קופות החולים/משרד הבריאות לממן למבוטחים ניתוחים בחו"ל ( 23הליכים).
ד .הליכים בנושא בחירת נותן שירותים ( 6הליכים).
להלן נתייחס לכל אחת מן הקטגוריות:

א .הליכים שנועדו לחייב את קופות החולים לספק למבוטחים תרופות/טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות
את התובענות בקטגוריה זאת ניתן לחלק לשתי קבוצות:
 .1תובענות שעניינן קבלת תרופות ו/או טיפולים שלמרות היותם כלולים בסל ,מסרבות קופות החולים לספקם ,וסירובן
במקרים אלה נוגד את הדין.
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 .2תובענות שעניינן תרופות ו/או טיפולים שאינם כלולים בסל ,ואף כי לעיתים נראה כי יש הצדקה רפואית מלאה לספקם,
לא מוטלת על קופות החולים החובה לעשות כן .במקרים אלה ,השופט ,המצווה לפסוק על פי החוק ,נאלץ ,לא פעם,
להתמודד עם קושי מוסרי גדול .שהרי מדובר בדחיית תביעה לתרופה/טיפול ,אשר על אף שתועלתה/ו הוכחה מדעית,
לעתים גם כמציל חיים ,אין השופט יכול להורות לקופת החולים לספקם ,כיוון שאינם כלולים בסל.
היטיב לבטא זאת כב' השופט ר .כהן בפסק-הדין בפרשת גיל איזק( 11הדן בתרופת ההרצפטין לחולי סרטן):
"אין ספק שנטיית הלב של כל בן אנוש היא שייעשה הכל כדי שיינתן לחולה כמו גם לתובעת ,הטיפול
הטוב ביותר שרק ניתן ,במיוחד כשמדובר במחלה סופנית .השאלה ,נותרת בעינה ,האם נוכל לחייב ,עפ"י
ובהסתמך על הוראות הדין בישראל ,לחייב הנתבעים לשאת במימון עלותה של התרופה.
להוותנו לא נטיית ליבנו ,אהדתנו ורצוננו לסייע לתובעת ככל שניתן ,עומדים להכרעה בתיק זה ,אלא
מוטלת עלינו החובה ,לבחון את התשתית העובדתית ,שבמקרה דנן ,מוסכמת היא ,לאור הוראות החוקים
הרלבנטיים לתביעה ולהכריע ,לאור פרשנות סעיפי חוקים אלה ,האם יש להיעתר לתביעה זו או לדחותה"
(סעיף  3לפסק-הדין).
הפער הבלתי ניתן לגישור בין הרצון האנושי לסייע לפונה במצוקתו לבין המצב החוקי המונע על פניו את מתן הסעד המבוקש,
הביא את בתי-הדין לעבודה ,בתקופות מסוימות ,לגלות גמישות במתן סעדי ביניים ולחייב בדרך עקיפה זאת את קופות
החולים לספק ,ולו זמנית ,תרופות וטיפולים שאינם במסגרת הסל		.
גישה זאת הייתה מבוססת על עקרונות משפטיים כלליים שעניינם סעדי ביניים בבתי המשפט .לפיהם ,אם באי-מתן הסעד
הזמני יגרם למבקש נזק בלתי הפיך ,יש להיעתר לבקשה למתן סעד זמני ,כדי למנוע מצב בו הדיון בתיק העיקרי יהפוך
לתיאורטי או למאוחר מדי עבור אותו התובע.
דוגמה מובהקת לגישה זו באה לידי ביטוי בסדרת החלטות שניתנו על ידי בתי-הדין האזוריים לעבודה בשנים ,2000-2002
בעיקר בעניין תרופות למחלת הסרטן ומחלות קשות אחרות ,כטרשת נפוצה .ניתנו צווים זמניים שחייבו את קופות החולים
לספק למבוטחים את התרופה המבוקשת ,בטרם ניתנה הכרעה בתביעה העיקרית אם הוא זכאי לאותה התרופה או לאו.
כך היה בעניין תרופת ההרצפטין 14,13 ,12ובעניין תרופת הטקסול 16 ,15ובעניין תרופות האימונוגלובולינים ( )IVIGלחולי טרשת
18 ,17
נפוצה.
אולם ,גישה זו ,שברמה האנושית והמוסרית קשה לחלוק עליה ,הביאה למצב הבלתי אפשרי ,בו ההחלטה בתיק העיקרי הפכה
בפועל לחסרת משמעות .שכן ,מרגע בו ניתן סעד ביניים המורה לקופת החולים לספק טיפול ו/או תרופה מסוימת ,היה ברור
כי גם אם במסגרת התביעה העיקרית יוכח שהמבוטח אינו זכאי לקבלת הטיפול /התרופה שניתנה לו על פי הסעד הזמני ,לא
ניתן יהיה ,מסיבות רפואיות ,להפסיק את הטיפולי שהוחל בו .הפסקת התרופה עלולה להסב למבוטח נזק בריאותי ,שלא
היה נחשף אליו לולא החל בשימוש באותה תרופה .יתירה מכך ,מהפן המשפטי ,המדיניות הגמישה שנקט בה בית הדין במתן
הסעדים הזמניים ,הפכה את הפניה לבתי-הדין לעבודה למסלול עוקף את סל התרופות ,גם כאשר ברור היה כי התרופה ו/או
הטיפול המבוקשים אינם כלולים בסל.
 11ע"ב (אזורי ת"א)  7022/99גיל איזק נ' מדינת ישראל (לא פורסם.)17.6.1999 ,

 12בש"א ( אזורי ת"א) ( 2024/01ע"ב  )1721/01וקסלר שרה נ' מכבי שירותי בריאות (לא פורסם.)23.5.2001 ,
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בש"א (אזורי ת"א)  5295/00ברם רימה נ' מכבי שירותי בריאות (לא פורסם.)6.12.2000 ,
בש"א ( אזורי ת"א) ( 6201/02ע"ב  )8842/02עדה בן צבי נ' מכבי שירותי בריאות (לא פורסם.)3.12.2002 ,
בש"א ( אזורי ת"א) ( 1219/01ע"ב  )1472/01יצחק פרץ נ' קופת חולים כללית (לא פורסם.)2001 ,
בש"א ( אזורי ת"א) ( 4169/01ע"ב  )6177/01משה דלאל נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)5.9.2001 ,
תב"ע ( אזורי ת"א) נז 14-1544/לילי כרמל נ' קופ"ח כללית (לא פורסם .)10.8.1997 ,אולם ההחלטה נהפכה במסגרת ערעור הקופה על פסק
הדין -דב"ע  7-4/97קופ"ח כללית נ' לילי כרמל  ,פד"ע ל"ג .)1998( 416
בש"א ( אזורי ת"א) ( 4944/00ע"ב  )8337/00ענת יהל נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם .)14.11.2000 ,ההחלטה נהפכה במסגרת הערעור-
ע"ע  1396/00שירותי בריאות כללית נ' ענת יהל ,פד"ע ל"ט .)2003( 34
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בית הדין הארצי ראה את הסכנה הטמונה במדיניות הגמישה ,כאמור ,וקבע לה גדרים וסייגים בפסק הדין בעניין רימה ברם
ובסדרת פסקי דין שהלכה בעקבותיו .בעניין זה כתב כבוד הנשיא ס' אדלר:
"דרך המלך בתובענות על פי חוק ביטוח בריאות היא להכריע בתביעת המבוטח גופה ,על סמך מכלול
העובדות והמסמכים הנוגעים למקרה .מכיוון שעניינן של חלק מן התובענות הוא טיפול רפואי דחוף ,יש
מקום לעיתים לתת סעד זמני .יחד עם זאת וכאמור לעיל ,אין להפוך את הדיונים בסעד זמני לכלל ואת
הדיונים בתביעות העיקריות ליוצא מן הכלל.
הענקת סעד זמני מתאים למקרים שאי-מתן טיפול רפואי עלול לסכן את חיי המבוטח או לגרום לו נזק
בריאותי משמעותי ,למשל כאשר המבוטח זקוק לטיפול מיידי .אך אין מקום למתן סעד זמני כאשר
ביצוע הטיפול יכול להמתין לסיום הדיון בהליך העיקרי .כמו כן ,במקרים רבים טיפול שאינו מציל חיים
אינו מחייב סעד זמני.
נוסיף ,כי אין זה נכון לזכות מבוטח בסעד זמני כאשר לכאורה הוא אינו זכאי לסעד הסופי .שונה המצב
במקרה שהחולה ,המבקש סעד זמני ,אינו זכאי לטיפול לפי סל הבריאות ,מהמקרה ,שיש לחולה טענה
סבירה ,לכאורה ,לפיה הוא זכאי לטיפול במסגרת סל הבריאות.
מה עוד ,שבמקרים רבים ,כמו המקרה דנן ,קיים טיפול חילופי בסל הבריאות.
משבאנו עד כאן ,יודגש כי בכל מקרה על בתי הדין האזוריים לתת עדיפות לשמיעת בקשות ותביעות
19
עיקריות בנושא ביטוח הבריאות ממלכתי".
בעקבות שינוי זה במדיניות המשפטית ,בכל הנוגע למתן צווים זמניים ,חל שינוי מהותי במספר התיקים בהם ניתנו צווים .כך,
בעוד שבשנת  2001התקבלו  7בקשות למתן סעד זמני נגד הקופות מתוך  10בקשות שהוגשו ( ,)70%כבר בשנת  2002חל
שינוי דרמטי ,והתקבלו רק  3בקשות למתן סעד זמני מתוך  9בקשות שהוגשו (.)33%
יתרה מכך ,בית הדין הארצי הפך את ההחלטה ב 2-מתוך  3המקרים בהם ניתן סעד זמני בבית הדין האזורי 20,כך ,שבסיכומו
של דבר ,בשנת  ,2002ניתן סעד זמני במקרה אחד בלבד!
המגמה ,לעיל ,נשמרה גם בשנים שלאחר מכן:
בשנת  2003ניתן סעד זמני על ידי בית הדין לעבודה רק ב 2-מקרים מתוך ;10
בשנת  2004ניתן סעד זמני רק ב 3-מקרים מתוך ;8
בשנת  2005ניתן סעד זמני על ידי בית הדין לעבודה רק במקרה אחד מתוך  6ובמקרה נוסף הושגה פשרה.
כאמור ,בצד ההתפתחות במדיניות השיפוטית בקטגוריה זאת של תביעות ,נבחן המשקל שייחס בית הדין לקביעות הנציב
לפי החוק בבואו להכריע בתובענה שעניינה יישום הוראות הנציב.
אותרו  25מקרים בהם המבוטחים פנו לקבלת עמדת הנציב ,לפני שפנו למיצוי זכויותיהם על פי חוק בבית הדין לעבודה.
מתוך אלה:
 .1הנציבה תמכה בעמדת המבוטחים ב 4-מקרים ( )16%והתנגדה לעמדתם ב 21-מקרים (.)84%
 .2קביעות הנציבה אומצו על ידי בית הדין לעבודה ב 17-מקרים ( ,)68%ואילו ב 8-מקרים ( )32%פסק בית הדין בניגוד
לקביעת הנציבה.
 19סעיף  14בפסה"ד ב ע"ע (ארצי)  1020/01מכבי שירותי בריאות נ' ברם רימה (לא פורסם.)18.7.2003 ,
 20ע"ע (ארצי)  1188/02שירותי בריאות כללית נ' טברו אליס (לא פורסם ;)7.10.2002 ,ע"ע (ארצי)  1267/01קופת החולים הכללית נ' גיל אייל
דקל ,פד"ע ל"ז .)2001( 97

 16׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 39דצמבר 2008

חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הליכים למיצוי זכויות המטופל

 .3בית הדין לעבודה אימץ את עמדת הנציבה ב 15-מקרים בהם קביעתה הייתה נגד המבוטח ,וב 2-מקרים בהם קבעה בעד
המבוטח.
 .4מתוך המקרים בהם בית הדין לא אימץ את עמדת הנציבה ( 32%ר' סעיף  2לעיל) ב 6-פסקה הנציבה נגד המבוטח (24%
מתוך ה )32%-ורק ב 2-מקרים ( 8%מתוך ה )32%-פסקה הנציבה בעד המבוטח ונגד הקופה 22 ,21בשני המקרים נדונה
התרופה קלקסן).
מן האמור לעיל עולה ,כי בית הדין אימץ את עמדת קופות החולים בניגוד לקביעת הנציבה רק ב 8%-מהמקרים (כאשר 2
המקרים בהם נדחתה עמדת הנציבה והתקבלה עמדת קופת החולים מתייחסים ,כאמור ,לאותו הנושא).
התיקים בהם התקבלה הכרעה מנוגדת לקביעת הנציבה ,מצביעה על כי ברוב המקרים בית הדין לעבודה קיבל את מסקנות
הנציבה מבחינה מקצועית ,אך לאחר שמיעת התיק ועיון בראיות ,החליט לסטות ממנה בשל נימוקים אחרים שלא הובאו
בחשבון במסגרת קביעתה ,כגון:
א .טענת אפליה/חוסר שוויון

23

ב .פגמים נוהליים בעבודת ועדות החריגים

24

ג .בקשה לטיפול ייחודי מציל חיים

25

ד .מניעת נזק בלתי הפיך למטופלים שכבר החלו ליטול תרופה

28,27 ,26

פסקי הדין בעניין טברו 29,ארגוב 30,דלאל 31ופרץ 32ניתנו בשנים  ,2000-2001בטרם נשתנתה מדיניות בית הדין .דהיינו ,ככלל,
יש לדון בעתירות לגופו של עניין ולקבל החלטה בתביעה העיקרית ,ללא דיון בבקשה לסעד הזמני .מפסקי הדין עולה בבירור,
כי כל השופטים בתיקים אלה סברו כי לעותרים לכאורה לא הייתה עילה לקבל את התרופה המבוקשת ,ורק משיקולים
משפטיים כלליים ,שעניינם סעדים זמניים שפורטו לעיל ,ניתן הצו הזמני שחייב את קופת החולים לספק את התרופה.
בארבעה מקרים אלה ,בפועל קיבל בית הדין את עמדתה המקצועית של הנציבה ולא מצא בה פגם .נראה אפוא ,כי אם אותם
המקרים היו נדונים היום ,סביר כי התוצאה הייתה שונה והבקשה לסעד זמני הייתה נדחית.
שני המקרים הנותרים בהם לא נתקבלה עמדת הנציבה מבוססים על טיעונים מהותיים יותר ,אולם לא מקצועיים-רפואיים,
אשר גם היום מהווים נימוק מרכזי לקבלת עתירות :חוסר שיוויוניות במתן התרופה 33ופגמים בעבודת ועדות החריגים.
מטבעם ,יש לנציבה קושי לבדוק טיעונים אלה ,מה גם שלא תמיד נמצא בפניה מלוא המידע המוצג בפני בית-הדין.

34

ראינו כי בשני מקרים בלבד הפך בית הדין את קביעת הנציבה שצידדה בעותר והעדיף את עמדת הקופה 36 ,35 .מקרים אלה
עסקו בתרופה קלקסן .לאחר שמיעת מומחים רפואיים ,דחה בית הדין את קביעת הנציבה כי התרופה כלולה בסל ובהתוויה
הנדרשת למחלת העותרים .בית הדין אימץ את עמדת קופת החולים שטענה כי התרופה אינה כלולה בסל לטיפול במחלת
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ע"ב (אזורי חי')  3762/02אקרמן דן נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)7.10.2003 ,
ע"ב (אזורי חי')  4021/03שפורן גבריאלה נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)10.2.2005 ,
בש"א (אזורי ת"א)  3932/00אורי פרחי נ' קופת החולים הכללית (לא פורסם.)1.8.2000 ,
ע"ע (ארצי)  1091/00אלעד שטרית נ' קופת חולים מאוחדת ,פד"ע ל"ה .)2000( 5
ע"ב (אזורי חי')  4037/01טברו אליס נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)18.4.2002 ,
בש"א (אזורי ת"א)  2766/01פרידה ארגוב נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)22.5.2001 ,
לעיל ה"ש .16
לעיל ה"ש .15
לעיל ה"ש .25
לעיל ה"ש .26
לעיל ה"ש .16
לעיל ה"ש .15
לעיל ה"ש .23
לעיל ה"ש .24
לעיל ה"ש .21
לעיל ה"ש .22
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משפט רפואי

העותרים .עם זאת ,יצוין כי במקרה של אקרמן דן ,ועדת החריגים של הקופה אישרה את מתן התרופה בכמות ובמינון שקבעה,
וזאת לפנים משורת הדין .נתון זה עמד בפני בית הדין בקבלו את החלטתו.
לסיכום פרק זה ,ניתן לומר כי בתי-הדין לעבודה אימצו בצורה כמעט מוחלטת את העמדה המקצועית-רפואית של הנציבה.
באותם מקרים בהם לא אומצה עמדתה ,נבע הדבר משיקולים משפטיים ,שחלקם אינם מקובלים יותר על פי הנחיות בית
הדין הארצי לעבודה ,ואשר אין בהם כדי לפגוע במעמד הנציבה כסמכות מקצועית עליונה בתחומה.

ב .הליכים שנועדו לחייב את קופות החולים/משרד הבריאות להשיב למבוטחים כספים שהוצאו על ידם עבור ניתוחים/
טיפולים/תרופות
ברור כי קטגוריה זאת היא פחות בעייתית בהיבט המוסרי לעומת הקטגוריה הקודמת .הסוגיה הנדונה כאן היא כספית בלבד,
ונוגעת לזכאות המבוטח לקבלת החזר כספי .אין כאן בקשה לצווים זמניים ,ואין ההכרעה בתביעת המבוטח הרת גורל.
עם זאת ,אין לשכוח כי להכרעת השופט בתיקים מסוג זה עשויה להיות משמעות רחבת היקף ביחס למקרים עתידיים.
הכרעה במקרה פרטי המחייבת את הקופה לממן טיפול מסוים ,תקבע הלכה שתחול על כלל המבוטחים ,ועשויה להיות בעלת
משמעות כספית מרחיקת לכת.
מהתיקים העוסקים בהחזרים כספיים לשנים  ,2001-2005עולים הנתונים הבאים:
 .1אותרו  33הליכים משפטיים בהם נדון החזר כספי למבוטח ,כולל ניתוחים/טיפולים בחו"ל ,שהסתיימו בפסק דין.
 .2מתוך התיקים הנ"ל ,התקבלה עמדת המבוטח ב 7-מקרים ( )21%ונדחתה ב 26-מקרים (( .)79%יש לציין כי במקרה
אחד 37ניתן לתובע החזר כספי מינימאלי ,כך שבפועל התביעה נדחתה .לכן נכלל פסק הדין במקרים בהם נדחתה עמדת
המבוטח).
 .3כללית מסתמנת מגמה של הפחתה של מספר המקרים בהם ניתן סעד כספי לתובעים בשנים אלה:
בשנת  2001התקבלו  2תביעות מתוך )33%( 6
בשנת  2002התקבלו  2תביעות מתוך )40%( 5
בשנת  2003התקבלו  2תביעות מתוך )18%( 11
בשנת  2004התקבלו  1תביעה מתוך )17%( 6
בשנת  2005לא התקבלה אף לא אחת מ 6-התביעות שהוגשו.
עם זאת ,יש להדגיש כי במסגרת המחקר לא נבחנו הליכים שהסתיימו בפשרה כספית ,ויש לבחון את הנתונים שלעיל
בהסתייגות זאת.
רק ב 4-מקרים מתוך  26בהם נדון החזר כספי עבור טיפול בארץ הייתה פניה לנציבה בטרם הוגשה תובענה לבית-הדין .ב2-
מקרים 39 ,38דחתה הנציבה את פניית המבוטח לקבלת החזר כספי ,וב 2-מקרים נוספים 41 ,40תמכה בעמדת המבוטח .בכל 4
המקרים בית הדין אישר את החלטתה.
נתון זה מצביע על כי רוב מכריע – למעלה מ – 80%-מהתובעים סעד כספי מקופות החולים בבית -הדין לעבודה ,לא פנו
לנציבה קודם לתביעה .כמו כן ,כאשר הייתה פניה מוקדמת של מבוטח לנציבה בנושא זה ,קביעות הנציבה כובדו הן על ידי
הקופות והן על ידי הקובלים ,ומשום כך לא היה צורך בהמשך התדיינות משפטית .יתירה מכך ,נראה כי לולא פנו התובעים
37
38
39
40
41
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ע"ב (אזורי ת"א)  1770/01אברהם שיבר נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)30.7.2001 ,
בש"א (אזורי ת"א) ( 3508/00ע"ב  )6201/00הילה וינטרוב נ' שר הבריאות (לא פורסם.)4.11.2001 ,
ע"ב (אזורי ת"א)  63322/01בן אבגי דוד נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)15.6.2004 ,
ע"ע (ארצי)  1557/04קופת חולים כללית נ' ישעיהו קפצן (לא פורסם.)29.12.2005 ,
ע"ב (אזורי חיפה)  8430/98קליין נינה נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)25.12.1998 ,
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במישרין לבית -הדין ,והיו מנצלים את אפשרות הפניה לנציבה ,היה עניינם מתברר במהירות ויעילות רבה יותר מאשר בבית-
הדין ,שההתדיינויות בו ממושכת ,והסיכון בדחיית התביעה גבוה.

ג .הליכים שנועדו לחייב קופות החולים /משרד הבריאות להשיב למבוטח כספים שהוציא עבור ניתוחים/טיפולים בחו"ל
נבחנו  23הליכים העוסקים בטיפול רפואי בחו"ל ,בין במסגרת עתירות כנגד החלטת ועדת הערר של משרד הבריאות ובין
כתביעות כספיות ישירות נגד מבטחים וקופות חולים.
במקרה אחד בלבד 42,פסק בית הדין לעבודה בניגוד לעמדת ועדת הערר .במקרה זה דובר בחולה בסרטן צוואר הרחם ,אשר
בישראל הוצע לה ניתוח כריתה נרחב ,ואילו בארה"ב הוצעה לה חלופה ניתוחית הרבה פחות חמורה ,שפגיעתה באיכות
החיים נמוכה באופן משמעותי .המנוחה בחרה לבצע את הניתוח בחו"ל ודרשה החזר כספי ,אולם קופת החולים לא נעתרה
לדרישתה .ועדת הערר סירבה לאשר את ההחזר בקובעה כי אין ראיות שלא ניתן היה לבצע את הניתוח בישראל .למרות זאת,
בית הדין לעבודה (כב' השופט טננבוים) קיבל את התביעה ,כאשר משקל מרכזי בפסק-הדין ניתן לעובדה כי ועדת הערר
לא ניהלה פרוטוקולים כנדרש ,וכי לא ניתן היה לבחון את שיקוליה ואת החומר הרפואי עליו התבססה בהחלטה .בהיעדר
מסמכי הוועדה ,הגיע בית הדין למסקנה כי בתנאים שהיו באותו מועד ,לא יכלה המנוחה לקבל הצעה לניתוח אופטימאלי
דומה בישראל ,ולכן יש לקבל את התביעה .עם זאת ,בית הדין בחר להדגיש כי באופן כללי היעדר ניסיון בישראל ,כשלעצמו,
אין בו די כדי לזַ ּכוֹת את המבוטח במימון שירות הבריאות בחו"ל .סביר כי אלמלא הפגם הפרוצדוראלי בעבודת ועדת הערר,
בית הדין היה מגבה את עמדת הוועדה ולא היה מתערב בהחלטתה.

ד .הליכים בנושא בחירת נותן שירותים
סוג נוסף של עתירות מופנה נגד סירוב הקופה לאפשר למבוטח לבחור את נותן השירותים בו הוא מעוניין .המדובר במקרים
של בחירת מוסד רפואי ,בחירת מנתח ,בחירת מקום מתן הטיפול וכו'.
החוק אמנם קובע בסעיף ( 23א) כי" :חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה
מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה" ,אולם באותה נשימה מסייג בס"ק (ב) וקובע כי" :קופת חולים תקבע את
הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה עם יותר מנותן שירותים אחד".
כלומר ,בצד זכותו העקרונית של המבוטח לבחור את נותן השירותים ,לקופת החולים נתונה הסמכות לקבוע את הסדרי
הבחירה והיקפם.
נבחנו  6הליכים שעניינם בחירת נותן שירותים .ב 5-מקרים ( )80%אומצה עמדת הקופה ,ובמקרה יחיד 43הוחזר הדיון בבקשה
לוועדת החריגים של הקופה ,שעניינה בהמשך אשפוז במחלקה שיקומית בבית החולים שיבא.
 2ממקרים אלה נבחנו על ידי הנציבה בטרם הפניה לבית הדין ,כאשר במקרה אחד 44הנציבה תמכה בפניית המבוטח לאפשר
לו להינתח להסרת גידול בלבלב בבית חולים איכילוב ,אולם בית הדין תמך בעמדת הקופה ודחה את עמדת הנציבה ,בהדגישו
את סמכות הקופה על פי חוק לקבוע את אזורי הבחירה למבוטחיה.
יודגש כי כל ההליכים שסווגו בקטגוריה זאת ,התייחסו לבקשות לבחירת נותן שירותים שהוגשו מראש ,ולא לתביעות להחזר
כספי בדיעבד ,לאחר שהטיפול נעשה על חשבון המבקש ונתקל בסירוב הקופה.
מקרים מסוג זה נכללו בקטגוריה השנייה של תביעות להחזר כספי ,אך רק במקרים חריגים ביותר 45אישר בית הדין החזר
כספי חלקי במקרה של פעולה בניגוד להחלטת הקופה ,שעסקה בבחירת נותן השירות שלא במסגרת ביטוחים משלימים.
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לעיל ה"ש .7
ע"ב (אזורי ת"א)  7782/03כהן ליאור נ' קופת חולים מאוחדת (לא פורסם.)21.3.2004 ,
בש"א (אזורי ת"א) ( 7905/04ע"ב  )10004/04יוסף הרשקוביץ נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)23.11.2004 ,
ע"ע (ארצי)  342/03נג'יבה עיאס נ' שירותי בריאות כללית (טרם פורסם.)26.6.2006 ,
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 .4סיכום ומסקנות
במהלך השנים מאז חקיקת החוק ,לא הוצפו בתי הדין בתביעות .מדי שנה הוגשו לבתי-הדין לעבודה לא יותר ממספר עשרות
עד מאות בודדות של תביעות ,למרות שהליך הגשת התובענה לבתי-הדין הוא פשוט באופן יחסי ,ומשך בירור יחסית אינו
ארוך.
בין התביעות המוגשות ,כ 75%-נדחות .שיעור זה גבוה יותר בשנים האחרונות.
המיעוט היחסי של ההליכים המשפטיים מעיד על היות החוק ישים ועל יעילות ההליכים החלופיים לבירור מחלוקת ,הכלולים
בחוק כפי שתואר לעיל.
ככלל ,מאמצים בתי הדין בצורה כמעט מוחלטת את עמדתה המקצועית-רפואית של הנציבה .באותם מקרים בהם לא אומצה
עמדתה ,הדבר נבע משיקולים משפטיים ,שבחלקם אינם מקובלים עוד על פי הנחיות בית הדין הארצי לעבודה .אין בכך כדי
לפגוע במעמד הנציבה כסמכות מקצועית עליונה בתחומה.
גם במקרים בהם לא אימץ בית הדין את עמדת הנציבה ,הוא עשה זאת בהעדיפו את עמדת המבוטח על פני עמדת קופת
החולים ,ורק במקרים נדירים אימץ בית הדין את עמדת קופת החולים בניגוד לעמדת הנציבה .כלומר ,מבחינה סטטיסטית,
הסיכוי של קופות החולים להפוך את עמדת הנציבה בבית הדין הוא קלוש.
מהמקרים שנבדקו ,רק בכ 25%-מהמקרים שהגיעו לדיון בבית הדין קדמה פניה לנציבה.
החסרונות והבעיות העיקריים בפעולות הנציבה ,שהביאו את העותרים לפנות לבית הדין ,היו:
א .חוסר יכולת לתת מענה מיידי ,בעיקר במקרים דחופים בהם מתבקש סעד דחוף.
ב .אין בסמכות הנציבה לתת סעדים זמניים – גם התיקון לחוק לא נתן פתרון למצבים הדורשים פתרון דחוף .במקרים אלה
פניה לבית הדין ,שבסמכותו לתת צווים זמניים ,יעילה יותר.
ג .החלטת הנציבה אינה סופית ומחייבת את הקופה רק באופן חלקי ,גם לאחר התיקון בחוק .לפיכך מעדיפים עותרים לקצר
הליכים ולפנות ישירות לגורם המחליט  -לבית הדין.
ד .היעדר יכולת אכיפת החלטות הנציבה הוסדר ,ולו חלקית ,בתיקון לחוק.
היעדר היכולת של הנציבה לתת פתרון דווקא להליכים הקשים והדחופים מסביר את הפער בין מספר העתירות לבית הדין,
שנבחנו במסגרת המחקר ,בהן הייתה פניה מוקדמת לנציבה (כ ,)25%-לאלה שבהם הייתה הפניה ישירה לבית הדין ללא פניה
קודמת לנציבה (כ .)75%-אין ספק כי הוספת סמכויות לנציבה ,בעיקר במקרים דחופים ,כולל מתן סמכות לתת סעד זמני
וקיצור מועדי בירור הקבילות ,יעלו משמעותית את מספר המקרים בהם תהייה פניה מוקדמת לנציבה כתחליף לפניה ישירה
לבית הדין .הנתונים שהוצגו מעלים את האפשרות לשקול תיקון בחוק כך ,שהפניה לבית הדין ,תהיה מותנית בפניה מוקדמת
לנציבה ,בדומה להליך בפני ועדת הערר לטיפולים בחו"ל ולהליכים דומים במסגרת תביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי,
משרד הביטחון וחוקים אחרים בהם מתעוררות שאלות רפואיות.
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חוק זכויות החולה בפסיקת בית המשפט העליון  -תריסר שנים לחוק
משה זיידנבאום

*

תקציר
זכויות החולה הוכרו בחוק ובהלכה הפסוקה בישראל גם טרם נחקק חוק זכויות החולה .החוק סייע להסדיר חלק ממערכות
היחסים בין מטפלים למטופלים .במאמר זה נעשה ניסיון לסרוק את פסיקת בית המשפט העליון בעשור הראשון לאחר
החלת החוק ומתייחס רק לאותן זכויות החולה הנובעות מן החוק .מצאנו  60פסקי דין שנתנו בבית המשפט העליון,
בתפקידו בערכאת ערעור או כבג"צ ,מתוך  332פסקי דין שניתנו בכל הערכאות .רוב הדיונים עוסקים ביחסי מטפל-
מטופל ,אך יש גם כאלה שנושאם שונה .מאמר זה אינו מתמקד בפן אחד כי אם בכל פרקי החוק.
שני הנושאים בהם הרבה בית המשפט העליון לפסוק היו הסכמה מדעת ורישום רפואי .נושא שלישי בשכיחותו היה עניין
ועדות בדיקה ,שהוא אחד מחידושי החוק .פסיקות בודדות עסקו בזכות לקבלת טיפול רפואי ,איסור הפליה ,טיפול נאות,
הזכות לקבלת מידע על המטפל ,הזכות לחוות דעת נוספת ,שמירה על כבודו ופרטיותו של החולה וכל יתר הנשואים בהם
עוסק החוק .נושאים מסוימים בהם עוסק החוק לא הובאו עדיין בפני בית המשפט העליון.
החברה בישראל הייתה יכולה גם להתמודד עם בעיות מטפל-מטופל ללא החוק ,ולהסתפק בחוקים אחרים ,בכללי
האתיקה הרפואית ובעיקר בהלכה הפסוקה .עם זאת ,מפאת חשיבות זכויות האדם בכלל וזכויות החולה בפרט ,החוק
מאפשר למטופל שלדעתו נפגע לממש את זכותו על פי חוק – זאת אכן רוח הדברים בדברי ההסבר להצעת החוק.
*

ד"ר משה זיידנבאום  ,LLB ,MPH ,MDרופא מומחה למחלות עור .לשעבר מנהל רפואי בקופ"ח מאוחדת מחוז י-ם ,בוגר המכללה למשפטים
רמת גן ,עו"דseiden@zahav.net.il :

מבוא
זכויות האדם מתפרשות ומתייחסות בין היתר על קבוצות ספציפיות בחברה .מאמר זה עוסק באוכלוסיה שכולנו ,בפועל
או בכוח ,משתייכים אליה והיא קבוצת החולים .המאמר עוסק בזכויות מטופלים במערכת הבריאות ,בפן המשפטי ולא
בחברתי-ציבורי אם כי לעיתים קשה להפריד בין השניים.
חקיקה ופסיקה העוסקת בזכויות החולה היו קימות גם בעבר .כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית גם הם עוסקים
בהן .אך עם חקיקת חוק זכויות החולה ,התשנ"ו[ 1996-להלן :החוק] ,הוסדרו בו מערכות היחסים בין מטפלים למטופליהם
במישורים שונים .כאן נתייחס רק לזכויות החולה הנובעות מן החוק.
מטרת החוק – כנאמר בסעיף הראשון היא" :לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן
על כבודו ועל פרטיותו" .החוק עוסק בנושאים הכוללים טווח רחב של זכויות :בזכות לקבל טיפול רפואי ,בנאותות הטיפול,
בזכות לקבלת מידע על המטפל ,בקבלת דעת נוספת ,בשמירה על כבוד ופרטיות החולה ,בטיפול במצב חירום ,בהסכמת
החולה לטיפול לאחר קבלת מידע על מהותו ,בזכות לקבל מידע מהרשומה הרפואית ,בשמירה על סודיות רפואית וביישום
הוראות החוק על ידי ועדות מוסדיות שונות.
במאמר זה ייסקרו פסקי הדין של בית המשפט העליון שניתנו מאז נחקק החוק ,והתייחסות בית המשפט העליון להוראות
החוק ,כפי שהתבטאה בפסיקה .אין המאמר מתיימר לברר את כל התביעות במדינה בנושאים אלה או לשקף את ממדי בעיית
זכויות חולים .בעשור הראשון לחקיקת החוק ניתנו  332פסקי דין ,בכל הערכאות ,בעניינים הקשורים לחוק .מהם  60ניתנו



ר' מדור אתיקה רפואית באתר www.ima.org.il
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בבית המשפט העליון ובהם נערך הדיון כערעור או בסמכותו כבג"צ .ברוב המקרים הועלו הוראות החוק על ידי בית המשפט,
לעתים על ידי בעלי הדין עצמם כתמיכה בגרסתם .ברוב המקרים נסב הדיון על יחסי מטפל-מטופל.
הדיון בפסקי הדין יהיה על פי סדר פרקי וסעיפי החוק .כל פרק הוא נושא בפני עצמו וראוי כאמור להעמקה נוספת.

פרק א :הזכות הבסיסית לטיפול רפואי נאות וכיבוד המטופל
פרק זה עוסק בזכות עצמה ,במצב רגיל ובמצב חירום ,איסור הפליה ,טיפול רפואי נאות והמשכו בצורה נאותה ,זכאות למידע
על זהות המטפל ,שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל.
יש הגורסים שפרק זה הוא כללי ,דקלרטיבי ובלתי מחייב מבחינה משפטית .מצאנו  12פסקי דין העוסקים בנושאים אלה.
אחד מאלה אינו עוסק ביחסי מטפל-מטופל ואף לא בתחום הבריאות.
הזכות לטיפול רפואי
הזכות לטיפול רפואי מובאת בסעיף (3א) לחוק:
כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים ,מעת לעת,
במערכת הבריאות בישראל.
זכות זאת נשמעת כמובנת מאליה ,אך במצב שאינו חירום על פי החוק ,הזכות מותנית בהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות.
כך שההגדרה הרחבה ניתן לפירוש שונה על ידי המבטח ,המטפל או המטופל – על האמרה "ההסדרים הנוהגים".
הזכות לביטוח רפואי עולה בפסקי הדין בעיקר בהקשר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד( 1994-להלן – חוק ביטוח
בריאות ממלכתי) מכוחו הזכות להיות מבוטח ,כמו גם כזכות בסיסית הנגזרת מחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .בהקשר
לזכות לטיפול יש הסתמכות מעטה יותר על חוק זכויות החולה .האזכור היחיד בעניין זה לחוק זכויות החולה ,היה בבג"צ
אינס אל אטראש ,במקרה של ילדה בדווית שנזקקה לטיפול בזריקות ,שחייבות להישמר בקירור ,ואילו כפר מגוריה לא
חובר לחשמל בהיותו בלתי מוכר .כב' השופט א' א' לוי פסק:
"לנוכח זכותה של הפעוטה לקבלתו של טיפול רפואי ,זכות שאין חולקין עליה גם הואיל והיא מעוגנת בחוק

זכויות החולה נותרה להכרעה שאלת יישומה של אותה זכות".
זאת חרף תגובת המשיבים ,שרי הבריאות והתשתיות ,כי משפחת הפעוטה גרה במתחם שהוקם שלא-כחוק ,ולא ניתן
לחברו לרשת החשמל .במצב זה ,וכך נאמר בפסק הדין .המשיבים התבקשו לספק פתרונות אפשריים כמענה הולם לפעוטה
במצבה.
טיפול במצב חירום רפואי [סעיף (3ב)]
במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה.
במצב חירום רפואי ניתן הטיפול ללא כל התניה .לא מצוין על מי החובה לספק את השרות הדחוף .הרופאים מחויבים לפעול
כך על פי כללי האתיקה הרפואית ובמסגרת התנהגות הולמת רופא .בארבע עתירות לבג"צ הוזכרה הוראה זאת.
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בפס"ד בג"צ עמותת הרופאים ,מזכיר הנשיא ברק את הזכות לטיפול רפואי "לאדם הנתון במצוקה גופנית מיידית" .זה
הדין שהיה גם טרם החוק ,וכן אין התניה על הזכאות להימנות כמבוטח במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי .מדובר בחוק
ההסדרים ,10שהוסיף את סעיף 2א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה ,1995-בו נקבע מי לא ייחשב "תושב"
לעניין זכויות ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי .העתירה הופנתה נגד חוקתיות התיקון על ידי עמותת רופאים לזכויות
אדם .בין היתר נטען כי ההסדרים שנקבעו בסעיף 2א פוגעים פגיעה שאינה מידתית בזכות לבריאות .כך מנתח הנשיא ברק
את הזכות לביטוח בריאות:
"כך מוסכם למשל כי חובתה של המדינה להבטיח ,באמצעות שירותי הרפואה שלה ,כי יינתן טיפול נאות
לאדם הנתון במצוקה גופנית מיידית .כיום מצהיר על כך החוק (סעיף (3ב) לחוק זכויות החולה) ,אף קודם
לכן היה זה הדין ,אשר ביטא את עמדתה המוסרית של החברה הישראלית .ואולם זכות זו.. ,אינה מתבטאת
בהכרח בזכאות להימנות כמבוטח במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי".
שמונה חדשים לאחר מכן ,חוזר הנשיא ברק לסעיף זה בעניין שאינו עוסק בבריאות ,אלא על דרך הדוגמא ההפוכה .בעתירת
מועמדת לגיור ,בג"צ גוזמן 11.כאן נדונה דרישת בית הדין המיוחד לגיור ,לשהייה בישראל במשך תקופה קבועה בדין ,בטרם
תותר כניסתה להליכי גיור .הנשיא ברק מצדד בעמדת הרשויות לספק שרות ציבורי רק על פי קריטריונים מסוימים ,כתקופת
שהות מסוימת ,ומדגיש שעניין זה שונה מההוראה בדבר מתן טיפול רפואי מיידי .זאת הפעם הראשונה בה נעשה שימוש
בחוק לנושא שאינו קשור בזכויות החולה ,אלא לצורך השוואה לנושא שונה.
שני פסקי דין חדשים דנים בטיפול דחוף בתושבים זרים על פי חוק זכויות החולה .בפברואר  2007ניתן על ידי כב' השופטת
א' פרוקצ'יה  -פס"ד אוניסקי 12.מדובר בעתירה לקבלת צווים נגד הרשויות המוסמכות שיאפשרו מתן טיפול רפואי דחוף לעותר,
השוהה בישראל מכוח אשרה ,וחולה במחלה קשה המצריכה טיפול רפואי אינטנסיבי .המדינה  -המשיבה  -הודיעה כי נמצא
פתרון מעשי בנסיבות המיוחדות של מקרה זה ,שבמסגרתו יזכה העותר במימון הטיפול הרפואי לו הוא זקוק .יחד עם זאת
היא מבהירה בהודעתה כי:
"הפתרון המעשי שנמצא ניתן לפנים משורת הדין ,בנסיבות המקרה המיוחדות ביותר ,ואיננו כולל כל הכרה
שהיא בכך שמצבו הרפואי של העותר הוא מצב חירום רפואי כמשמעותו בחוק זכויות החולה".
פס"ד פלונים 13שניתן בספטמבר  2007מפי כב' השופט א' רובינשטיין ,מבסס את הצורך בנוהל קבוע המאפשר מתן טיפול
רפואי דחוף לעובדים זרים ,על פי המוגדר החוק .בעתירה בה נטען ,כי גירוש העובדים הזרים למדינות מוצאם ימנע
מילדיהם החולים לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש .העותרת ,עמותת רופאים לזכויות אדם ,טענה כי לא הוכנו על ידי ועדת
השרים נהלים לטיפול בילדים אלה ,וכי על פי המשפט הפנימי והבינלאומי כאחד זכאים הילדים לטיפול רפואי:
"החידוש שבהנחיות היישום (של מינהל האוכלוסין) הוא בראש וראשונה ההיוועצות ברופאים מומחים
כמחויבות שנטל עליו מנהל מינהל האוכלוסין .זאת ,כדי לבדוק אם מדובר במצב חרום רפואי כהגדרתו
בחוק זכויות החולה".
הווה אומר ,גם מי שאיננו תושב ולא נהנה מזכויות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,הרי על פי חוק זכויות החולה יש לשקול
בהיוועצות במומחים ,בעניין דחיפות הטיפול דחוף ,ומהגדרה זאת לשקול את מימונו על ידי המדינה.


10
11
12
13

בג"ץ  .1 494/03עמותת רופאים לזכויות אדם  .2מרכז הסיוע משפטי לעולים של המרכז לפלורליזם יהודי  .3המוקד להגנת הפרט  .4מכון
אדווה נ'  .1שר האוצר  .2המוסד לביטוח לאומי ,פ"ד נט (.)2004( ,322)3
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)2003התשס"ג2002-.
בג"ץ  552 / 04אירנה גוזמן נ' מדינת ישראל פ"ד (לא פורסם .)6.7.2005
בג"ץ  257 / 07ולרי אוניסקי נ' שר הפנים [פ"ד (לא פורסם .)14.2.2007
בג"ץ  5665 / 05פלונים נ' שר הפנים (לא פורסם.)25.9.07 ,
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איסור הפליה  -סעיף ( 4תיקון התשס"ה]:
"מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ מוצא ,נטייה מינית או
מטעם אחר כיוצא באלה".
הוראה זאת היא ביטוי לעיקרון האוניברסאלי של שוויון .השימוש היחיד בה נעשה בבג"צ אקסקלוב 14.העתירה נסבה על
יישום צו ביטוח בריאות על ידי קופ"ח ,ונגד סבירות ההחלטה שלא לממן תרופה לטיפול בגידול ממנו הוא סבל .נטען כי
הוראות חוק זכויות החולה ,וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,מטילים על קופת החולים חובה לממן את התרופה המבוקשת
עבורו .נטען כי סירובה של מכבי לממן את הטיפול היווה הפליה אסורה ,שכן מכבי מימנה ועודנה מממנת טיפול בתרופה זאת
למטופלים אחרים במצבו של העותר .הסברי מכבי בתגובתה לא הניחו את דעת הבג"צ:
"[ ...ש]בין השנים  2003-2001קיבלו לכל הפחות ארבעה מטופלים שנסיבותיהם דומות לנסיבותיו של העותר,
מימון לטמודל כטיפול קו ראשון .עוד יצויין כי העותר הגיש תגובתו על ההודעה מטעם מכבי ,ובה צורף
מכתב מפרופ' סיגל ,אשר חלקה על הפרטים המוצגים בתגובת מכבי .מכל האמור נראה שטענות העותר
בדבר ההפליה מחייבות בירור".
בדיון חוזר בבית הדין הארצי לעבודה .ניתן צו ביניים שהורה למכבי לממן את הטיפול לעותר עד להכרעת בית הדין הארצי.
הן פסק הדין הסופי של בית הדין הארצי והן בג"צ ,באפריל  ,2006הגיעו למסקנה שלא דובר בהפליה ,מנימוקים שלא נבעו
מחוק זכויות החולה אלא מחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
טיפול רפואי נאות [סעיף  ]5והבטחת המשך טיפול נאות [סעיף ]8
מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ,הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית ,והן מבחינת יחסי
האנוש.
עבר מטופל ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר ,יהיה המטופל זכאי ,לפי בקשתו ,לשיתוף
פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול הרפואי בו ,לשם הבטחת ההמשך הנאות של
הטיפול.
הוראת חוק זאת לוקה בחוסר בהירות .לא ברור מהו טיפול רפואי נאות ,מהי רמה מקצועית נדרשת ,מהן אמות המידה להם.
נראה כי מדובר בסעיף הצהרתי.
בפס"ד מלימובקה 15,מתייחס הנשיא ברק לאמרה "טיפול נאות" שבחוק .נגד ד"ר מלימובקה הוגשו קובלנות שייחסו לו
התנהגות שאינה הולמת רופא וגילוי חוסר יכולת או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כרופא ,על שימוש בתרופה בניגוד
להתוויות ,והעברת החולה לחדר מיון במוסד אחר ללא מסירת המידע הרלבנטי .הוועדה שמינה שר הבריאות קבעה כי
רשלנות המערער הוכחה מעבר לכל ספק סביר .הוועדה המליצה על התליית רישיונו של המערער לחמש שנים .לאחר תיאור
ההתנהלות ,נכתב בפסק הדין
"[...ש]מדובר בהתנהגות שאין לקבלה במסגרת יחסי רופא-חולה" (סעיפים  5ו 8-לחוק זכויות החולה).
...המערער פעל בניגוד לעקרונות המנחים בתחום העיסוק ברפואה בין שמדובר בכבוד המקצוע ,בין
שעניינם ביחסים שבין רופא לחולה וכן יתר כללים אתיים ואחרים המעצבים ערכים ותפיסות שראוי כי
יחולו במקצוע הרפואה (ע"א  580/86פישמן נ' שר הבריאות וראו גם את חוק זכויות החולה)".
חודשיים לאחר מכן הוזכרו הוראות סעיף זה בשנייה ,בבקשת רשות ערעור מודן נ' מכבי 16,נדון עניינו של רופא נגדו התלוננו
מטופלות ,וקופת החולים בקשה לסיים את הסכם העבודה עמו .הבורר שדן בעניין פסק שמעשי הרופא סבירים וביטל את
 14בג"ץ  6637 /03אברהם אקסקלוב נ' בית הדין הארצי לעבודה (לא פורסם.)1.1.2004 ,
 15ע"א  8142 / 04יריב מלימובקה נ' שר הבריאות ,פ"ד נט (.)2005( ,166 )6
 16רע"א  3971 / 04רם מודן נ' מכבי שירותי בריאות (לא פורסם.)22.5.05 ,
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חוק זכויות החולה בפסיקת בית המשפט העליון  -תריסר שנים לחוק

החלטת הקופה .בהמשך קבע בית המשפט המחוזי שיש לבטל את פסק הבוררות ,בהיותו נוגד את תקנת הציבור .הרופא
ביקש לערער על החלטה זו .בפסק דינו כתב כב' השופט ס' ג'ובראן:
" ...צדק בית-המשפט המחוזי בביטול קביעת הבורר ... ,מעשים כגון אי רישום נאות של מסמכים ,או מעשים
כגון התעלמות מממצאי בדיקת אולטרא-סאונד והפגנת אדישות כלפי תלונותיה ומכאוביה של מטופלת
שהביאו להפסקת הריונה ,הם מעשים חמורים ורציניים ואכן יש לראותם כהפרה רצינית של ההסכם... ,
המבקש פעל בניגוד לעקרונות המנחים בתחום העיסוק ברפואה ,בין שעניינם ביחסים שבין רופא וחולה
ובין אם האמור בעקרונות ובערכים אשר ראוי ,כי יתקיימו בתחום הרפואה (ראו ע"א  580/86פישמן נ' שר
הבריאות ,וראו גם את סעיפים  5ו 17-חוק זכויות החולה)".
שני פסקי הדין מתייחסים למקור אחד  -פסק דין פישמן 17שניתן על ידי כב' השופט א' גולדברג בשנת  ,1987כעשר שנים
לפני שחוקק חוק זכויות החולה ,ועוסק בערכים ראויים במקצוע הרפואה .יש מקום להביא כאן דברים מפס"ד זה:
"אין אנו נזקקים להגדיר במדויק ,מהי התנהגות שאינה הולמת רופא כמובנה בסעיף  )1(41לפקודת
הרופאים ,ו"ניסיון להגדיר בפירוט את הזיקה הדרושה בין ההתנהגות לבין מקצוע הרפואה לא רק קשה,
אלא ,אולי ,אף לא רצוי" (ע"א  , 224/79בעמ'  ,441מדברי כבוד השופטת בן-פורת) .כל שנאמר ,כי התנהגות
שאינה הולמת רופא היא זו שאינה תואמת את העקרונות המנחים בתחום העיסוק ברפואה ,בין שמדובר
בכבוד המקצוע ,בין שעניינם ביחסים שבין רופא לחולה וכן יתר הכללים אתיים ואחרים ,המעצבים ערכים
ותפישות ,שראוי כי יחולו במקצוע הרפואה".
מידע בדבר זהות המטפל [סע' ]6
א   .מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו.
ב   .המנהל הכללי יקבע הוראות בדבר דרכי הזיהוי של מטפל ושל עובד מוסד רפואי
הוראת חוק זאת אוזכרה פעם אחת בלבד וזאת בבג"צ אגודת טכנאי השיניים 18,בו עתרו טכנאי השיניים נגד אחד התנאים
שקבע שר הבריאות להיתר להקמת מרפאת שיניים פרטית נדרש כי טכנאי השיניים ישא על בגדו תג המציין את שמו ,תוארו
ואת מקצועו – טכנאי שיניים .כב' השופט זמיר מדבר על חובת זיהויו ותפקידו של המטפל:
"תנאי זה נועד ,כנראה ,להבטיח שטכנאי השיניים לא יעסוק בריפוי שיניים ,שאין הוא מורשה לעשותו,
בזמן שהותו במרפאה הנמצאת בשליטתו .בעצם ,תנאי זה הולם ברוחו את הדרישה שנקבעה באופן כללי
בתקנות" .וכן" ,ראו גם סעיף  6לחוק זכויות החולה".
דעה נוספת [סע' ]7
מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל
הדרוש למימוש זכות זו.
הוראה זאת נמצאת גם בכלל מס'  5מכללי האתיקה של הר"י האומר:
"החולה רשאי לבקש התייעצות עם רופא נוסף .הרופא המטפל לא יסרב וישתף פעולה עם היועץ".
בפס"ד מיאסה עלי דאקה 19,שעניינו העיקרי באוטונומיה של הפרט ובהסכמה מדעת ,נדרש ,בין יתר הדברים ,כב' השופט ת'
אור לנושא הדעה הנוספת ,בדברו על האוטונומיה ועל הכרסום המסתמן בגישה הפטרנליסטית של רופאים:
 17ע"א  580 / 86ד"ר עמירם פישמן נ' שר הבריאות ,פ"ד מא (.)1987( ,614 )2
 18בג"ץ  2074/951אגודת טכנאי השיניים בישראל ואח' נ'  .1המנהל הכללי של משרד הבריאות  .2שר הבריאות  .3ההסתדרות לרפואת שיניים
בישראל ,פ"ד נג (.)1999( ,451 )3
 19ע"א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ'  .1בית החולים "כרמל" .2 ,קופת חולים של ההסתדרות הכללית ,פ"ד נג (.)1999( ,526 )4
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"תפיסה זו ,כך נראה ,היא ההנחה המצויה בבסיס הוראת סעיף  7לחוק זכויות החולה הקובעת את זכותו של
מטופל לדעה רפואית נוספת בטרם יחליט על ביצוע טיפול רפואי".
שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל [סע' ]10
(א) מטפל ,כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל
פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי( .ב) מנהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על
כבודו ועל פרטיותו של המטופל הנמצא במוסד הרפואי.
עקרון אוניברסאלי זה נדון בפס"ד אחד בעניין סלמאן 20שניתן מפי כב' השופט א' רובינשטיין ,והוא בקשת רשות ערעור
על החלטת ועדה רפואית עליונה הפועלת על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט( 1959-נוסח משולב) ,החליטה על
מעקב סמוי אחר המבקש שנחשד בהתחזות .הפעם ,השימוש בחוק זכויות החולה בא מפי המערער ולא בפסק הדין .בית
המשפט הצדיק את פעולת הרשויות ,והוועדה הרפואית לא חרגה מסמכותה:
"...אין לחייב ועדה להכריע בשאלה רפואית העומדת לפתחה בעוד ספק מקנן בליבה באשר לעובדות וניתן
להתיר ספק זה על ידי מעקב סמוי .הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו מתעורר חשד בליבות חברי
הועדה כי נבדק מציג בפניה מצג שקרי ."...
יש לציין שהחוק מדבר על שמירת כבוד מטופל על ידי מטפל .העלאת טענה זאת בהקשר לוועדה רפואית ייתכן ואינה
במקומה.
פרק ב :הסכמה מדעת לטיפול רפואי [סע' ]13-15
 .13הסכמה מדעת לטיפול רפואי
(א)   לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה.
(ב)   לשם קבלת הסכמה מדעת ,ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי לאפשר
לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע;לענין זה" ,מידע רפואי" ,לרבות -
(   )1האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
(   )2תיאור המהות ,ההליך ,המטרה ,התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע;
(   )3הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ,לרבות תופעות לוואי ,כאב ואי נוחות;
(   )4סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
(   )5עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.
(ג)   המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי ,בשלב מוקדם ככל האפשר ,ובאופן שיאפשר למטופל
מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.
(ד)   על אף הוראות סעיף קטן (ב) ,רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל ,הנוגע
למצבו הרפואי ,אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או
הנפשית של המטופל.
 .14אופן מתן הסכמה מדעת
(א) הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב ,בעל פה או בדרך של התנהגות.
(ב) הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת תינתן במסמך בכתב ,שיכלול את תמצית ההסבר שניתן
למטופל.
 20רע"א  3625 / 05עזאלדין סלמאן נ' קצין התגמולים (לא פורסם.)2.4.06 ,
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(ג)   נזקק מטופל לטיפול רפואי המנוי בתוספת ונמנע ממנו לתת את הסכמתו מדעת בכתב ,תינתן
ההסכמה בפני שני עדים ,ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
(ד)   במצב חירום רפואי ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת יכול שתינתן בעל פה ובלבד שדבר
ההסכמה יתועד בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
 .15טיפול רפואי ללא הסכמה על אף הוראות סעיף 13
(   )1מטפל רשאי לתת טיפול רפואי שאינו מנוי בתוספת ,גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל אם
נתקיימו כל אלה:
(א)   מצבו הגופני או הנפשי של המטופל אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת;
(ב)   לא ידוע למטפל כי המטופל או אפוטרופסו מתנגד לקבלת הטיפול הרפואי;
(ג)    אין אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו אם מונה בא כוח מטעמו לפי סעיף  ,16או אין אפשרות
לקבל את הסכמת אפוטרופסו אם המטופל הוא קטין או פסול דין.
(   )2בנסיבות שבהן נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואי ,שיש לתיתו בנסיבות
הענין בהקדם ,רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל אם ועדת האתיקה ,לאחר
ששמעה את המטופל ,אישרה את מתן הטיפול ובלבד ששוכנעה כי נתקיימו כל אלה:
(א)   נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת;
(ב)   צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל;
(ג)    קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי יתן המטופל את הסכמתו למפרע.
(   )3בנסיבות של מצב חירום רפואי רשאי מטפל לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של
המטופל ,אם בשל נסיבות החירום ,לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל ,לא ניתן לקבל את הסכמתו
מדעת;טיפול רפואי המנוי בתוספת יינתן בהסכמת שלושה רופאים ,אלא אם כן נסיבות החירום אינן
מאפשרות זאת.
 .16מינוי בא כוח למטופל
(א)מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי;בייפוי הכוח
יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי.
(ב)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן מתן ייפוי הכוח לפי סעיף זה.
הסכמה מדעת היא נושא שהתפתח בפסיקה לפני שנחקק חוק זכויות החולה ,בעקבות ההכרה בזכות האדם לקבל את כל
ההחלטות הקשורות לגופו .יש שיטות משפט הבודקות את המידע הנמסר על פי "מבחן הרופא הסביר"  -העומק והלשון בה
נוהג רופא ,המקובלת ונחשבת כסבירה בעיני הרופאים .השיטה האחרת נוהגת על פי "מבחן החולה הסביר" – רמת ההסבר
והפירוט הנדרשת לחולה סביר להבין את המידע הנמסר לו .גישה זאת נתקבלה בפסיקה הישראלית.
כללי האתיקה הרפואית מכירים מזה עשרות בשנים בנושא הסכמה מדעת 21.החוק מעגן את ההלכה הפסקה ומדגיש את
היקף ואפן מסירת המידע .אחד החידושים בחוק הוא איסור על הימנעות ממסירת מידע אלא על פי היתר מועדה לאתיקה,
שיכול להינתן רק אם מסירת המידע עלולה לגרום נזק חמור לבריאות המטופל.
עם זאת ,לדעת רות ערן 22זכות המטופל לקבל מידע רפואי לצורך החלטה בדבר הסכמה לטיפול רפואי מוצע ,אינה זכות יסוד,
אלא זכות חברתית לשירותי בריאות .על כן ,למרות היקף הזכות שהינו רחב ביותר ,אפשר להגבילה בהתחשב באינטרסים
של המטופל ,המטפל והציבור.
 21סעיפים  10,28,29של כללי האתיקה הדומים במהותם לסעיפים בחוק.
 22רות ערן שמיר" ,המידע הדרוש לצורך הסכמה מדעת לטיפול רפואי ,זכות המטופל מול חובת המטפל" .רפואה ומשפט.)2007( ,51 ,36 ,
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 12פסקי דין של בית המשפט העליון עוסקים בהסכמה מדעת .פסק דין אחד אינו דן ביחסי מטפל מטופל כי אם בהגנת
הצרכן .בשני מקרים נדון עניינה של אוכלוסייה ספציפית ,האחד בקטין והקשר בין החוק לבין חוק הכשרות המשפטית ,והשני
עוסק בתורמי איברים.
פסק הדין הראשון בעניין הסכמה מדעת ניתן בבית המשפט העליון ,שבעה חדשים לאחר החלת החוק ,על ידי כב' השופט
א' מצא בעניין ואתורי 23.מצוין בו כי ההסכמה מדעת הייתה למעשה מוכרת בדין גם לפני חקיקת החוק ,ואילו מאז הנושא
מעוגן בחוק ספציפי.
בפסק הדין נדון מקרה של אישה שנפטרה במהלך הריונה .נטען כי המוות היה תוצאת רשלנות ,שהתבטאה בין היתר ,בהימנעות
רופאיה מלהסביר למנוחה את חומרת הסכנה בה היה כרוך שימור ההיריון .בדו"ח ועדת החקירה של משרד הבריאות הובהר
כי לא ניתן היה למצוא ולוּ סימן שהסבר כזה נמסר למנוחה או לבני משפחתה .בית המשפט קבע כי לא הייתה רשלנות
בעצם ההחלטה שלא להפסיק את ההיריוןַ ,ובטיפול שניתן .אך על הרופאים הייתה מוטלת חובה להסביר למנוחה את מהות
הסיכונים הכרוכים במצבה .בהיעדר ראיה למילוי החובה ,נתקבלה התביעה:
"הסכמה מודעת של המטופל לבחירת רופאיו במסלול רפואי הכרוך בסיכונים מיוחדים ,הינה תנאי
בסיסי לכשרות ההחלטה הרפואית .חובת הרופא לספק לחולה את המידע שבידו ,באשר לטיפול הניתן
לו ולתוצאותיו האפשריות" ,נגזרת מחובת הזהירות הכללית אשר הרופא ובית החולים חבים לחולה .היא
נגזרת מזכותנו לדעת על עצמנו ,המהווה ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי של האדם והמבטאת את
כבודנו כאדם" (ברק ברע"א  1412/94הדסה נ' גלעד ואח' ,בעמ'  .)525אכן ,חובת הגילוי המוטלת על רופא
אינה מוחלטת ולא תמיד היא משתרעת על כל פרטי המידע הרפואי ... .אך מקום שהבחירה במסלול רפואי,
או קבלת טיפול רפואי ,כרוכים בסיכונים מהותיים ,חלה על הרופאים חובה (הכפופה אמנם לחריגים) לספק
למטופל את המידע שבאופן סביר דרוש לו לגיבוש החלטה אישית מושכלת בשאלה ,אם לבחור במסלול
הרפואי המסוים תוך נטילת הסיכונים הכרוכים בכך אם רוצה (פרשת קוהרי עמ' .")171
כלומר ,מסירת מידע לחולה כלולה בחובת זהירות ,אם לא מולאה ,הרי זה מעשה רשלנות.
זמן קצר לאחר מכן ,ניתן ,מפי כב' השופטת ד' דורנר פסק דין ברמן 24.כאן נדונו בדיקות על-שמע שגרתיות בהיריון ,בהן לא
נתגלו מומים בגפיים .נטען כי לא נמסר לאימהות שבבדיקה לא אין רואים את פרטי הגפיים ,ובכך נשללה מהן האפשרות
לבחור בדיקה מפורטת יותר .התביעה נדחתה בבית המשפט המחוזי .בית המשפט העליון סבר אחרת:
"המבחן למידע שחובה למסור למטופל אינו אפוא הנוהג המקובל בקרב הרופאים אלא צרכיו של המטופל
למידע כדי להחליט אם לקבל את הצעת רופאו .צרכים אלה נקבעים על-פי קנה-מידה אובייקטיבי .על
הרופא מוטל למסור למטופל את כל האינפורמציה שאדם סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכים
לטיפול המוצע".
והוסיפה כב' השופטת (כתוארה אז) ד' בייניש:
"הנורמה לפיה חייב רופא ,העומד לבצע טיפול רפואי ,ליתן לחולה את מירב הפרטים הקשורים לטיפול לשם
קבלת הסכמתו המודעת... ,לרבות המידע בדבר הסיכונים והסיכויים  -היא כיום נורמה מוכרת בפסיקתנו
וסטייה ממנה היא בבחינת רשלנות"...
דהיינו – גילוי לא מלא הוא שווה ערך לרשלנות בהתקיים קשר סיבתי בינו לבין הנזק .המבחן למהות המידע הוא מבחן
החולה הסביר ולא הנהוג בין הרופאים הסבירים.
 23ע"א  4384 / 90שמעון ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נא (.)1999( ,171 )2
 24ע"א  434 / 94שי ברמן ,קטינה באמצעות הוריה נ' מור  -המכון למידע רפואי בע"מ ,פ"ד נא (.)1997( ,205 )4
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פסק הדין בעניין בן אכר 25ניתן מפי כב' השופט ת' אור .הדיון נסב על עניינו של קטין שנולד עם נזק חמור ומחלת כליות אשר
חייבה טיפול בדיאליזה .ההורים סירבו לטיפול .רופאי הילד ,באמצעות היועץ המשפטי לממשלה ,עתרו לבית המשפט לענייני
משפחה וקיבלו על פי חוק הכשרות צו למתן הטיפול ,אך זה בוטל בבית המשפט המחוזי .מכאן נתבקשה רשות ערעור בבית
המשפט העליון.
בראש הדברים נדונה שאלת סמכות בית-המשפט להורות על טיפול לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב-
( 261962להלן :חוק הכשרות) ,לאחר חקיקת חוק זכויות החולה העוסק בסמכות ועדת האתיקה לאשר טיפול רפואי ללא
הסכמת המטופל .מה ההוראה הגוברת:
"לא הונחה תשתית כלשהי ,המלמדת כי תכלית החקיקה של סעיף  )2(15לחוק זכויות החולה מחייבת את
המסקנה כי בוטל במשתמע סעיף  68לחוק הכשרות .יש לזכור ,כי כאשר חוק הזכויות בא לעולם ,הייתה
קיימת מערכת מסועפת של דינים ,אשר הסדירה את הסיטואציה של טיפול בקטינים מקום בו הוריו או
אפוטרופסיו של קטין אינם מסכימים למתן טיפול כאמור ... .ניתן להניח כי המחוקק היה נוקט עמדה
לגבי הוראות אלה ,אם היה מבקש לבטלן או לשנותן בחוק זכויות החולה .אך בחוק זכויות החולה ,אין כל
התייחסות לחקיקה שקדמה לו ,ואשר עסקה במתן טיפול רפואי לקטינים".
מכאן – חוק זכויות החולה איננו מבטל את הוראת חוק הכשרות בכל הקשור לטיפול בקטינים.
שלש שנים לאחר החלת החוק ,ניתן פסק הדין בעניין מיאסה עלי דעקה 27.החולה אושפזה לניתוח ברגלה ,והוחתמה על
טופס הסכמה לעניין זה .יומיים לאחר מכן ,כשהייתה כבר על שולחן הניתוחים ,הוחתמה גם על טופס הסכמה לעריכת
ביופסיה בכתף ,עליה הוחלט בגלל חשש לגידול בראש עצם הזרוע .בעקבות ניתוח הביופסיה התפתח מצב של "כתף קפואה",
עם נכות בשיעור של  .35%בית החולים נתבע לפצותה על הנזק שנגרם בניתוח בכתף .נטען כי הרופאים התרשלו בעריכת
הביופסיה וכי המערערת לא הסכימה לניתוח הביופסיה .בית המשפט המחוזי דחה את התביעה.
במרכז הערעור עמדה הטענה בדבר התרשלות הרופאים באי קבלת הסכמה מדעת לטיפול בכתף .החולה בקשה לחייב את
הרופאים לפצותה על נזקי הגוף אשר נגרמו לה עקב אי-קבלת הסכמתה מדעת והן בשל הנזק הלא גופני אשר נגרם לה עקב
הפגיעה בזכותה לאוטונומיה על גופה .על כך אמר כב' השופט ת' אור:
"...ניתן ללמוד ממנו על מגמת המחוקק .סעיף (13ב) לחוק קובע כי "לשם קבלת הסכמה מדעת ,ימסור
המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול
המוצע;...
"ניתן לומר כי ככל שהטיפול אינו מיועד למנוע סכנה מיידית ,וככל שניתן לדחות את הטיפול בלי להחמיר
את המצב ,כדי שהחולה יוכל לגבש את הסכמתו כשהמידע הרלוונטי בידיעתו ,כך חובת הגילוי של הרופא
רחבה יותר.
" ...החובה של רופא לגלות לחולה את כל המידע המהותי  ...נגזרת מקיומה של חובת זהירות ,כללית
28
וקונקרטית ,של הרופא כלפי החולה ,וכיום ,היא מעוגנת בחוק זכויות החולה.
"מן הזכות לאוטונומיה נגזרת זכותו של החולה לחירות ההחלטה באשר לגופו ,לבריאותו ולקבלת טיפול
רפואי (חוק זכויות החולה ,סעיפים  1ו .)13-יש הסבורים כי מכוח אדנותו של אדם על גופו רשאי הוא
29
להתנגד לניתוח המיועד להציל את חייו ולסרב לביצוע טיפול ,אף אם בכך מסכן הוא את חייו.
25
26
27
28
29

רע"א  5587 / 97היועץ המשפטי לממשלה נ' בן אכר (קטין) פ"ד נא (.)1997( ,830 )4
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב .1962-ס"ח  ,)17.08.1962( 380עמ' .120
ע"א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ'  .1בית החולים "כרמל" ,חיפה  .2קופת חולים של ההסתדרות הכללית פ"ד נג (.)1999( 526 )4
שם ,סע'  23עמ'  ,581מדובר על הקשר של הסכמה מדעת והאוטונומיה של החולה והרפואה המתגוננת.
שם ,סע'  29עמ'  ,612מדובר על הקשר בין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,האוטונומיה של החולה והסכמה מדעת.
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" ...אי-מסירת מידע על אודות סיכונים מסוימים וממשיים ,עשויה לעלות כדי התרשלות של הרופא."...

30

כב' השופטת שטרסברג-כהן הוסיפה עניין היקף המידע:

31

"יסודות אובייקטיביים תוך שימת דגש על נסיבותיו המיוחדות והייחודיות של החולה שלפנינו".
פרופסור ע' קפלן 32סבור כי נדרשת בחינה משולבת של פרמטרים אובייקטיביים וסובייקטיביים שיש לכנותה בשם "מבחן
החולה המעורב" (בעקבות מאמר של פרופסור י' אנגלרד) ,ונראה כי המשמעות המעשית של גישתה של כב' השופטת
שטרסברג-כהן היא החלת מבחן החולה הסובייקטיבי.
בפסק דין הדסה נ' גלעד 33מזכיר כב' השופט י' אנגלרד את נושא האוטונומיה ומצב בו לא ניתן לקבל הסכמת החולה ,ביחס
לטענה שיש לאפשר אוטונומיה לחולה בכל מקרה .בית החולים הדסה נמצא חייב בקבעו כי בית החולים לא נקט באמצעים
הסבירים למניעת התאבדות החולה לאחר שזה כשל בניסיונו הראשון ,ובכך הפר את חובת הזהירות אותה חב כלפי החולה.
לטענת הדסה ,כיוון שעומדת לחולה זכות יסוד להחליט על עצם חייו ,אין לה חובת זהירות כלפיו .ועל כך עמד השופט י'
אנגלרד:
"התקווה היא ,כי לאחר טיפול ושמירה יתגבר החולה על הדחף הדיכאוני וישוב לחיים רגילים בקרב
משפחתו .בנסיבות אלה ,אין לראות פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות יסוד של החולה .אזכיר בעניין זה את
סעיף  15לחוק זכויות החולה ,שגם לו השלכות על הסוגיה שבפנינו".
בפסק הדין בעניין שטנדל 34מתארת כב' השופטת ד' דורנר את מהות ההסכמה מדעת ,שהייתה נהוגה אף לפני שנחקק החוק.
התובע (המערער) סבל מגידולי פוליפים באפו ונותח .לאחר הניתוח סבל מדימומים שהצריכו אשפוזים ,והתברר כי הפוליפים
חזרו וצמחו .החולה תבע את הרופא על תקיפה ורשלנות ,בנימוק שלא נתן הסכמתו לניתוח כפי שבוצע .בפסה"ד שבערעור
נכתב:
"כיום ,חובת הגילוי ,לרבות היקף החובה והחריגים לה ,מעוגנת בחוק זכויות החולה .חוק זה... ,משקף
עקרונות שהתגבשו בפסיקה עוד קודם לכן .בחוק זכויות החולה ... ,נאסר על מתן טיפול רפואי ללא הסכמה
מפורשת  -ככלל ,בכתב ,ובמקרי חירום בעל-פה או בהתנהגות ,ואף זאת בתנאי שדבר ההסכמה יתועד ,ככל
האפשר ,בסמוך לאחר מעשה ."...
כב' השופט טירקל 35הוסיף בעניין הסכמה מכללא( ,דברים דומים נאמרו על ידי כב' השופט מ' שמגר (כתוארו אז) שנים רבות
36
טרם החוק:
" ...אכן ,יש שטיפול רפואי אינו מצריך הסכמה מיוחדת מראש ,ויש שניתן להסיק לגביו הסכמה מכללא ,בין
היתר כאשר הטיפול הוא המשכו הישיר וה"טבעי" של טיפול שלגביו ניתנה הסכמה" ... .
כב' השופטת מ' נאור נדרשה לחוק זכויות החולה בנושא שאינו רפואי ,כי אם קשור בהגנת הצרכן ,בפסק דין תנובה,
בהסתמכה על פסק דין עלי דעקה .הדיון היה על תוספת סיליקון לחלב דל שומן ,שנועדה למנוע את הקצפתו .התובע ביקש
לאשר את התביעה כייצוגית בין היתר בעילה של אי-סימון התוספת על גבי האריזה ,בניגוד לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א-
 .1981הנתבעת – תנובה – הכחישה בתחילה את הוספת הסיליקון .בית המשפט המחוזי הכיר בתביעה כייצוגית ,ועל כך
הוגש ערעור .וכך נכתב בפסק הדין:

37
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שם ,סע'  ,47עמ'  ,624מדובר לגבי היקף המידע הנמסר.
שם ,סע' .45
עֹפר קפלן" ,הסכמה מדעת בטיפול רפואי – היבטים מעשיים" ,רפואה ומשפט.)2003( ,119 ,28 ,
ע"א  6649/96הסתדרות מדיצינית הדסה נ'  .1עופרה גלעד  .2אסף גלעד  .3יואב גלעד  .4יסמין גלעד  .5אשר גלעד,פ"ד ,נג(.)1999( ,529)3
ע"א  6153/97יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה ,פ"ד ,נו(.)2002( ,746)4
שם ,סעיפים  ,4-6לפס"ד של השופט טירקל.
דברי הנשיא שמגר בפרשת רייבי בעמ'  .508-507כמן כן ע"פ  480/85קורטאם נ' מדינת ישראל ,בעמ' .683-682
ע"א  1338/97תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ'  .1תופיק ראבי  .2היועץ המשפטי לממשלה  .3המועצה הישראלית
לצרכנות וערעור שכנגד ,פ"ד ,נז (.)2003( ,673)4
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חוק זכויות החולה בפסיקת בית המשפט העליון  -תריסר שנים לחוק

"הפגיעה באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי כבר הוכרה בפסיקתו של בית-משפט זה :דעקה נ' בית
החולים "כרמל"  ...בית-המשפט קבע כי נזק מעין זה הוא בר-פיצוי במסגרת עוולת הרשלנות והטיל פיצוי,
 ...לפי פקודת הנזיקין... .כוחם של דברים אלה יפה לדעתי אף לענייננו .החדרת תוספת של סיליקון לחלב
בניגוד לתקן היא פגיעה באוטונומיה של הפרט( ,בכך שלא דווח לצרכן והוא לא "נתן את הסכמתו" לכך)".
זכותו של הפרט לקבלת מידע על עניינים הנוגעים לגופו הורחבה לתחומים נוספים .מחדל בעניין זה הוא פגיעה באוטונומיה
של הפרט.
סמוך לכך מכן פורסם פסק הדין בעניין גדאבן 38,שהוגש על ידי עותר שנזקק להשתלת כליה ועותרת שבקשה לתרום לו כליה.
בהערכה פסיכו-סוציאלית נקבע כי העותרת חסרת כוחות ומשאבים מספיקים להתמודדות עם ההשתלה .על סמך חוות-
דעת זאת לא אשרה הוועדה את בקשת העותר לתרומת הכליה על ידי העותרת .כב' השופט מ' חשין דן בנושא ההסכמה
מדעת במקרה זה:
"התכלית התומכת ב"תרומה אלטרואיסטית" נסבה על התורם ,ותכליתה לוודא כי  ...ההסכמה להשתלה
ניתנת מדעת; כי התורם קיבל את כל המידע הרפואי הדרוש לו ,באופן סביר ,כדי לאפשר לו להחליט אם
יסכים להליך ההשתלה או אם יסרב לו; כי יֵ דע התורם את הסיכונים הכרוכים במעשה ההשתלה ... ,כי
מבחינת אישיותו כשיר הוא התורם לעבור את תהליך ההשתלה ועוד .כך הוא מבחינת התורם וכך הוא גם
מבחינת הזוכה בתרומה".
בפסק דין אדנה 39דן כב' השופט ת' אור בהיקף ההסבר .הדרישה לפרוט מלא לרבות סיבוכים נדירים ,והסכמת המטופל
לניתוח גם אם יש סיכון נדיר.
במקרה זה ,ניתן אלחוש אפידורלי בחיתוך קיסרי .במהלך הניתוח אירע תסחיף של בועת אוויר למוח ,ונגרם נזק מוחי בלתי-
הפיך .בבית המשפט המחוזי נתקבלה טענת המנותחת בדבר התרשלות בביצוע ההרדמה  -זאת בשל אי-מתן הסכמה לניתוח,
ועל כי ההרדמה נעשתה בידי רופא מתמחה ,ולא על ידי רופא מומחה .בפסק הדין שבערעור נכתב:
"...במקרה שלפנינו חתמה המשיבה על הסכמתה לניתוח ואף ניתנו הסברים על הניתוח ... .הצדדים אמנם
מסכימים כי למשיבה לא הוסברו כל הסיכונים של הניתוח הקיסרי ,אולם אין לדרוש מן הרופאים שהיקף
ההסברים שניתנים למטופל יהיה מוחלט ויכלול סיכונים רחוקים ובלתי משמעותיים .ניתן לצמצם היקף זה
לגדרם של סיכונים ממשיים בלבד ,שהינם מהותיים בנסיבות העניין".
בפסק דין מרכז לייזר לניתוחי קרנית 40נדון מקרה של אדם שנותח באמצעות מכשיר לייזר לטיפול בקוצר ראייה .לאחר
הניתוח איבד המנותח את כושר ראייתו בעין המנותחת בשל דימום ברשתית .בית המשפט המחוזי קיבל את תביעתו.
בפסה"ד שבערעור כתב כב' השופט א' ריבלין:
"...המבחן למסירת המידע אינו טכני ,כי אם מהותי" .החתמת המטופל על טופס ההסכמה אינה כשלעצמה
תנאי מספיק לקיומה של 'הסכמה מדעת'" (ע"א  2781/93דעקה נ' בית החולים כרמל .)526 ,החובה לגלות
למטופל מידע הולם על הטיפול ולקבל את הסכמתו קנתה לה שביתה בפסיקה ולאחר-מכן  -גם בחוק
41
זכויות החולה".
בהמשך ניתן פס"ד סידי 42.מדובר בתינוק שנולד כשהוא בעל מומים .תביעה בעילת הולדה בעוולה נדחתה בבית המשפט
המחוזי – פה אחד פסקו השופטים כי בהיעדר הוריה רפואית לא הייתה מוטלת על הרופא חובה להפנות את האם לבדיקה
38
39
40
41
42

בג"צ  .1 5785/03ג'האד גדבאן  .2עביר זידאני נ'  .1מדינת ישראל ,משרד הבריאות .2 ,ד"ר יצחק ברלוביץ ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות.3 ,
ועדת ההערכה הארצית להשתלות מן החי של משרד הבריאות .4 ,המרכז הלאומי להשתלות ,משרד הבריאות ,פ"ד נח(.)2003( ,29)1
ע"א  .1 6948/02פנטה אדנה .2 ,מולא מנדפראו נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות ,ע"א  ,8135/02מדינת ישראל ,משרד הבריאות נ' .1
פנטה אדנה  .2מולא מנדפראו ,פ"ד נח (.)2004( 535 )2
ע"א  522 / 04מרכז לייזר לניתוחי קרנית בע"מ נ' מחמד דיראוי (לא פורסם.)28.6.2005 ,
שם ,סע' .15
בע"א  4960 / 04ערן סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית( ,לא פורסם)19.12.05 .
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נוספת .המחלוקת נסבה על השאלה האם הרופא הפר את החובה למסור לאם מידע רפואי בכך שלא יידע אותה בדבר קיום
הבדיקה הנוספת .בהחלטת רוב נקבע כי אכן הפר הרופא את חובתו להביא בפני האם את המידע:
"[הרופאים] ...נדרשים להעביר לו את המידע ולקבל יחד עמו את ההחלטות הנדרשות .זוהי משימה
קשה .היא מערבת שיקולים מקצועיים-רפואיים ,שיקולים אנושיים ולא אחת גם שיקולים תקציביים-
מנהלתיים .היא מחייבת מתן משקל למכלול האינטרסים הרלבנטיים ,ובראש ובראשונה  -לאינטרס של
החולה ולזכויותיו ,שהרי הוא ,בסופו של יום ,חש ונושא על גופו את תוצאות ההחלטה המתקבלת .על כן,
בפסיקתנו נקבע סטנדרט גילוי... ,
בקשה לדיון נוסף 43בנימוק של הלכה חדשה בדבר חובת הרופא לידע את המטופל על בדיקות הנעשות שלא במסגרת קופת
החולים ואף מעבר לים ,נדחתה על ידי המשנה לנשיא ד' ביניש:
"ההלכה שנקבעה בפסק הדין נשוא העתירה באה בהמשך לפסיקה קודמת של בית משפט זה בסוגיית
ההסכמה מדעת ומהווה ביטוי נוסף להרחבת זכותו של המטופל לקבלת המידע הנחוץ לו לשם קבלת
החלטות מושכלות בדבר הטיפול הרפואי המוצע לו ...מגמה זו באה לידי ביטוי גם בחקיקת חוק זכויות
החולה".
פסה"ד האחרון בנושא זה שניתן בבית המשפט העליון הוא בעניין א.ח נ' מדינת ישראל 44.התינוק נולד במום שדרגת נכותו
הייתה  .100%לא הייתה מחלוקת על כי לא נעשתה לאם בדיקת חלבון עוברי ,וגם לא נעשתה בדיקת על-שמע לסקירת
מערכות ,אלא בדיקת על-שמע בסיסית אחת ,בשבוע ה 17-לקביעת גיל ההיריון .עמוד השדרה לא נבדק ,וממילא לא התגלה
קיום המום .בבית משפט המחוזי טענו א' והוריו כי לו דווחו בדבר המום היו מסכימים להפסקת ההיריון .נטען כי האחריות
לביצוע הבדיקות מוטלת על מדינת ישראל  -משרד הבריאות ,שהפעילה את התחנה לבריאות המשפחה וקופת חולים הכללית
שהפעילה את בית החולים המרכזי לעמק ,והרופאים הספציפיים שטיפלו בה .התביעה נדחתה.
בפסה"ד שבערעור התייחסה כב' השופטת ברלינר לנורמה של המידע שיש למסור בהתייחס למקובל באותה תקופה:
"הנורמה ,ככל שהדבר אמור בזכויות החולה לעניין המידע שהוא זכאי לקבל  -מצויה היום בחוק זכויות
החולה .סעיף 13ב'  ....האמור לעיל יכול להבהיר מהו היקף חובתו של המטפל ,ומהו חלקו של המטופל.
המטופל הוא שצריך להחליט ,זוהי זכותו ,זוהי גם חובתו".

פרק ג :הרשומה הרפואית והמידע הרפואי
חובת ניהול רשומה רפואית [סע' ]17
( 17א) מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית; הרשומה הרפואית תכלול ,בין היתר,
פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל ,עברו
הרפואי כפי שמסר ,אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול; ואולם תרשומת אישית של המטפל אינה
חלק מהרשומה הרפואית( .ב) המטפל ,ובמוסד רפואי  -מנהל המוסד ,אחראים לניהול השוטף והעדכני של
הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתאם לכל דין( .ג) נמסרה רשומה רפואית לשמירה בידי המטופל ,יתועד
הדבר על ידי המטפל או המוסד הרפואי.
מטרת הרשומה הרפואית מנקודת ראות הרופא היא לאפשר טיפול טוב יותר בעזרת תיעוד כל הבדיקות והטיפולים הרפואיים
שניתנו למטופל עובר לפנייה הנוכחית .ההוראה בדבר שמירת רשומות רפואיות קיימת עוד בתקנות בריאות העם (שמירת
רשומות) ,התשל"ז .1976-החובה לתעד הוכרה בפסיקה גם לפני חקיקת החוק .החוק מטיל גם אחריות פלילית על אי תיעוד
רשומה רפואית .במישור האזרחי ,אי-תיעוד מהווה רשלנות ובסיס לדרישה להעברת נטל ההוכחה ,בשל גרימת נזק ראייתי
לנתבע בגלל אי-אפשרות לברר את שנעשה לו .מהצד השני – רישום מדויק עשוי לסייע לנתבע להתגונן בפני תביעה ברשלנות.
 43דנ"א  461 / 06קופת חולים כללית נ' ערן סידי (לא פורסם .)17.7.2006
 44ע"א  119 / 05א .ח .נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות (לא פורסם .)10.9.2006
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חוק זכויות החולה בפסיקת בית המשפט העליון  -תריסר שנים לחוק

 12פסקי דין של בית המשפט העליון עוסקים בחובת רישום רפואי ,מלא ונאות.
פסק דין בנגר 45הוא הראשון והמצוטט ביותר בפסיקה שבאה אחריו .כב' השופט ת' אור ציין את חשיבות הרישום .הדיון עסק
בעניינה של ילדה שנולדה עם שיתוק מוחין ,בלידה בה ניתן לאם אלחוש אפידוראלי ,במהלכו חלה ירד לחץ דמה של האם
וחלה האטה של דופק לב העוברית .נטען כי רופאי בית החולים התרשלו בטיפול באם ובבת .בית המשפט המחוזי דחה את
טענת הרשלנות .בערער נדונה גם הבקשה להעברת נטל ההוכחה אל הנתבעים ,כיוון ששני מסמכים רפואיים ,בעלי חשיבות
נעלמו .על כך התבטא כב' השופט ת' אור:
"החובה לנהל רשומות רפואיות ולשומרן ,וזכותו של החולה למידע רפואי האצור ברשומות רפואיות הנוגעות
לו ,מוסדרות כיום בחוק זכויות החולה .... ,אי-קיום הוראת סעיף  17בדבר שמירה על רשומות רפואיות אף
מהווה עבירה פלילית ,בלי שיש צורך להוכיח מחשבה פלילית או רשלנות (סעיפים  26ו(28-ב) לחוק)".
הרישום נחשב תמיד כחובת הרופאים ,וחלק מנוהלי העבודה בכל מוסד רפואי .זכות החולה לעיין במידע לא תמיד הייתה
ברורה לצוות הרפואי .ראיית אי-רישום כעבירה פלילית הוא חידוש של החוק.
פסק דין קליין ליאור 46ניתן בבית המשפט העליון בדחיית בקשה לדיון נוסף .נטען כי רופאת המשפחה התרשלה בכך
שהפסיקה טיפול אנטיביוטי סמוך להתחלתו ,ובכך גרמה נזק .הרופאה טענה כי התרופה הופסקה בגלל הופעת פריחה .בית
המשפט המחוזי ,דחה את התובענה ,אך מתח ביקורת על אי ניהול תקין של הרישום על ידי הרופאה .בדחותו את הבקשה
אמר כב' הנשיא ברק:
"טוענים העותרים ,ראשית ,כי משעה שלא היו רישומים מספיקים בגיליון הרפואי של המטופל ,לא רק
שהייתה התרשלות רבתי אלא שיש לראות בכך אחריות מוחלטת של הרופא .עיגון לכך מוצאים העותרים,
בסעיפים  17ו(28-ג) לחוק זכויות החולה; עיון בטענותיהם של העותרים אינו מגלה עילה שיש בה כדי לבסס
דיון נוסף .אשר לטענות בדבר קיומה של אחריות מוחלטת בחוק זכויות החולה ,או בדבר העברת נטל
השכנוע – להבדיל מנטל הבאת הראיות  -גם בהן ,לא מצאתי בנסיבות המקרה משום עילה לקיומו של
דיון נוסף .על כן ,אין אני מוצא עילה לדון בשאלה עובדתית זו שנית ,על דרך של קיום דיון נוסף .הוא הדין
לעניין פרשנותו של חוק זכויות החולה ,והשפעתו של חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו על פרשנות הדין בכל
האמור לגבי "רשלנות רישומית".
בפסק דין שבודי 47נדרש כב' השופט ת' אור לסוגיית הרשומה הרפואית פעם נוספת .הדיון נסב על לידת פג ,עליה נטען כי
נזקיו הם תוצאה של טיפול רשלני .בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה:
"חשיבותם הרבה של רישומים רפואיים היא בכך ,שניתן יהיה לעיין בהם ולהשתמש במידע האצור בהם ,הן
לצורך המשך טיפול בחולה בעתיד ,והן כראיה למצבו ולטיפול רפואי שקיבל .לפיכך ,אין די בקיום רישום
מסודר כנדרש .ללא שמירה על הרישומים ,נעקרת כל התועלת שניתן להפיק מהם..." .כאמור בפס"ד בנגר
הנ"ל ,אי-שמירתם של רישומים רפואיים מהווה מחדל רשלני העלול לגרום לתובעים "נזק ראייתי" שאינו
ניתן לתיקון ,ויש בו כדי להעביר אל הנתבעת את הנטל לשלול את קיומה של הרשלנות מצדה".
בפסק דין דרוקמן 48דנה כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן בחשיבות הרישום הרפואי .בערכאה הדיונית נטען כי מות אם
התובעים בניתוח נגרם על ידי רשלנות ותקיפה מצד רופאיה .הועלתה גם טענה נגד קבלת דו"ח ועדת חקירה שמינה מנכ"ל
משרד הבריאות ,במקום חוות דעת מומחה ,והתובעים ביקשו לראות בו עדות שמיעה .בקשה נוספת הייתה להיפוך נטל
השכנוע אל כתפי המשיבים לנוכח היעדר המסמכים הרפואיים הנוגעים לעניין .התביעה נדחתה והוגש עליה ערעור בו פסקה
כב' השופטת שטרסברג-כהן:
45
46
47
48

ע"א  6330 / 96אורנה בנגר קטינה נ' בית החולים הכללי ע"ש ד"ר הלל יפה ,חדרה ,פ"ד נב (.)1998( ,145] )1
דנ"א  0493 / 79קליין ליאור (קטין) נ' ד"ר מלינה קנר (לא פורסם .)1.2.98
ע"א  3263/96קופת חולים הכללית נ'  .1ינון שבודי ,קטין  .2איבון שבודי  .3צבי (צביקה) שבודי וערעור שכנגד ,פ"ד נב (.)1998( , 817 )3
ע"א  6160 / 99נתן דרוקמן נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נה (.)2001( 117 ,)3
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"...להיעדרם של רישומים רפואיים  -הן בשל רישום לקוי והן בשל אי-שמירה עליהם  -יכול שתהיינה שתי
השלכות :האחת ,הקמת עילת תביעה עצמאית ברשלנות בשל "נזק ראייתי" כלפי הרופאים והמוסדות שהיו
חייבים בעריכת הרישומים הרפואיים ובשמירה עליהם וכשלו בכך ,כאשר עילה כזו ,כשלעצמה ,מקנה זכות
לפיצויים לחולה הניזוק (...ע"א  789/89עמר נ' קופ"ח בעקבות ע"א  285/86נגר נ' וילנסקי) .השנייה ,במישור
הראייתי ,העברת נטל השכנוע מן התובע אל הנתבע".
בפסק דין משגב לדך 49נדון עניינו של ילד שנולד כשהוא סובל משיתוק בגף ,גודש בפנים ושטף דם ביד .נזקים אלה נרשמו
בדו"ח רופא היילודים שבדק אותו ,אולם ברישום מהלך הלידה לא תועד כל אירוע חריג .בלידה נכחה רק המיילדת ,אך
הרופא המיילד ,הנתבע ,לא נכח בה .בית המשפט המחוזי קבע כי לא עלה בידי בית החולים להוכיח שלא הייתה התרשלות.
כיוון שלא היו בהיריון גורמי סיכון שחייבו את הרופא לשקול ניתוח קיסרי או לקיים פיקוח הדוק על הלידה ,אין הרופא
אחראי לנזקי הקטין.
הערעור נסב הן על אחריות בית החולים ועל שאלת האחריות האישית של הרופא המיילד .כב' השופטת מ' נאור התבטאה
בעניין הרישום:
"בענייננו העיד הרופא שיש רישום המבטא את נוכחותו ובדיקתו ... .בין כך ובין כך ,חובת רישום (או הוראה
לרשום) היא חובה המוטלת על הרופא עצמו .יצוין ,כי כיום קובע כך חוק זכויות החולה ,בסעיף (17א)".
כלומר ,שוב ,אי הרישום המלא מהווה כשלעצמו אחריות לנזק.
בפסק דין נבון 50דן כב' השופט ס' ג'ובראן ,ברשומות רפואיות בענניינו של ילד אשר בגיל שלושה שבועות חלה בדלקת
קרום המוח ,אושפז וקיבל טיפול אנטיביוטי ,ללא סיבוכים .בעבור הזמן נתגלה שיתוק מוחין עם נכות בשיעור .100%
הטענה העיקרית הייתה של איחור בהתחלת הטיפול בבית החולים ,שגרמה לנכות .בית המשפט קבע כי לא הוכחה הטענה
העובדתית .בערעור נטען ,בין היתר ,כי היו סתירות ברישום בתיק הרפואי ,ובהן יש כדי להפוך את נטל הראיה .על כך התבטא
כב' השופט:
"על כל בית חולים מוטלת החובה לשמור את הרשומות הרפואיות  ...עם זאת אין קיימת חובה על המוסד
הרפואי לשמור את הרשומות הרפואיות לעד..." ...לא כל חוסר ברישום מקים באופן אוטומטי נזק ראייתי
לתובע וזכות להעברת נטל הראיה ממנו לנתבע .זכות זו תקום רק כאשר היעדר הרישום נוגע ללב השאלה
שבמחלוקת .עמד על כך השופט אנגלרד בע"א ."1/01
כלומר – יש לשמור על הרשומות אך לא לעד ,אלא על פי התקנות ,העברת נטל הראייה על הנתבע קמה רק כאשר היעדר
הרישום נוגע ללב השאלה שבמחלוקת.
בפסק הדין משרד הבריאות נ' אדנה 51שהוזכר גם בהקשר להסכמה מדעת ,מדבר כב' השופט ת' אור פעם נוספת על חובת
התיעוד ,לאחר שנקבע חוסר רישומים רפואיים והועבר נטל השכנוע:
"חובתם של רופאים ושל מוסדות רפואיים לבצע רישומים רפואיים בזמן אמת ולשמור על רישומים אלה
הוכרה בפסקי-דין רבים של בית-משפט זה .היא מעוגנת עתה בסעיף  17לחוק זכויות החולה."...
בפסק דין טווינה 52דנה כב' השופטת מ' נאור בתביעת רשלנות .הראיות שהובאו היו המסמכים הרפואיים מזמן אמת וחוות
דעת של מומחי שני הצדדים .וכך נאמר( ,עמ'  ,4סע' :)15
49
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ע"א  8549/00בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים (בפירוק זמני)  .2חאמד אחמד דבאש נ'  .1חאמד אחמד דבאש  .2מדיקל דיפנס יוניון
 .3ד"ר קרלוס קופרשטיין ,פ"ד נו (.)2002(,844 )3
ע"א  5373/02גיא נבון נ' קופת חולים כללית ,פ"ד נז (.)2003(,35 )5
ע"א  .1 ,6948/02פנטה אדנה  .2מולא מנדפראו נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות ,ע"א  ,8135/02מדינת ישראל ,משרד הבריאות נ'  .1פנטה
אדנה  .2מולא מנדפראו ,פ"ד נח (.)2004( ,535 )2
ע"א  1483 / 00מדינת ישראל נ' מרים טווינה (לא פורסם .)2004( )21.1.2004
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"לטענת המערערים ,בין אם מחשבים את מרוץ התקופה מיום הטיפול האחרון בצילום ,או מיום סיום
הטיפול בבית החולים ,הרי בעת הגשת התביעה כבר הסתיימו עשר שנים ובית החולים היה פטור מלהמשיך
ולשמור את הצילום .לפיכך ,לא היה מקום להעביר אליהם את נטל השכנוע ,כיוון שפעלו כדין".
בפסק דין רגב 53התייחסה כב' השופטת א' פרוקצ'יה לחובת הרישום מהיבט זכויות החולה .בין היתר נטען כי נטל ההוכחה על
אי-התרשלות צריך לעבור לשכם המשיבה עקב הנזק הראייתי שנגרם לנוכח ליקויים ברישומים הרפואיים:
"הרישום נועד לשרת תכליות שונות....
"התיעוד הרפואי משרת את ההליך הרפואי ,את ההליך המשפטי ואת זכויות החולה ,ואמת המידה לרמת
התיעוד הנדרשת נגזרת ממבחן הסבירות ,כאשר אל מול חשיבותו של התיעוד נשקלים שיקולים מעשיים של
אפשרויות ויכולת מבחינת תנאי עבודתו של הרופא ,דחיפות פעולתו ,העומס המוטל עליו וכיוצא באלה)".
בפסק דין מודן 54שעניינו התנהגות לא נאותה של הרופא ,הסכים כב' השופט ס' ג'ובראן עם בית המשפט המחוזי בדבר ביטול
פסק הבורר ,שלא ראה במעשי הרופא "הפרה רצינית" של ההסכם בין הרופא לקופת החולים שהעסיקה אותו .בקשר לאי
רישום נאות אמר כב' השופט:
"מעשים כגון אי רישום נאות של מסמכים ,...,הם מעשים חמורים ורציניים ואכן יש לראותם כהפרה רצינית
של ההסכם ,ומכאן נכונה גם מסקנתו של בית המשפט לבטל את פסק הבוררות בשל תקנת הציבור .המבקש
פעל בניגוד לעקרונות המנחים בתחום העיסוק ברפואה... ,וגם את סעיפים  5ו 17-חוק זכויות החולה)".
כלומר אי רישום נאות של מסמכים הוא גם התנהגות לא נאותה של רופא שיכולה להוות עילה לביטול הסכם העסקה.
פסק דין פלוני נ' הדסה 55ניתן בשני תיקים שהדיון בהם אוחד – אחריות למות נשים כבנות שלושים ,יום לאחר שהוכו על ידי
בעליהן תוך מריבה .כב' השופט א' רובינשטיין כתב:
"דוקטרינת הנזק הראייתי למרכיביה מושרשת מכבר במשפטנו;
" ...הכלל הוא ,בפשטות ,כי "נזק ראייתי שנגרם לתובע ,מקום שבו לא נערכים רישומים רפואיים כנדרש או
שלא נשמרים רישומים אלה ,עשוי להביא  ...להעברת נטל השכנוע מכתפיו של התובע אל שכמו של הנתבע"
(ע"א  6696/00הנזכר ,מפי השופט ריבלין) .אך משנזק כזה נגרם במקרה זה והועבר נטל השכנוע והורם  -אין
מקום להתערב בפסק הדין קמא בעניין זה".
פסק הדין האחרון בנושא הרישום הוא פלונית נ' שירותי בריאות כללית 56בה נדון מקרה של תינוקת שלקתה בנכות מלאה.
כב' השופט א' רובינשטיין נדרש לעניין הרישום ,מזכיר את עיקרי הפסיקה בנושא ,חוזר על דבריו הקודמים ,וממשיך:
"...אכן מחד גיסא עלינו להיזהר מהרכבת פרקטיקות מודרניות ,שהתגבשו בעידן של פסיקה המחייבת
תיעוד ושל חוק זכויות החולה ,באופן גורף על ימים משכבר ,והדבר כמובן מחייב ראיות שהן הרלבנטיות
לעת המתאימה (ראו גם ע"א  9063/03פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה) .האם במקרה דנן יש להפוך את
נטל השכנוע משלא מולאו עמודות ה"מזון" וה"הקאה"? האם יש להפוך את נטל השכנוע מחמת חסרונו
57
של הגיליון הסיעודי?"
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ע"א  8/01676אורי רגב ,צילה רגב ,אברהם רגב נ' מדינת ישראל וערעור שכנגד ,פ"ד נט (.)2004( ,625)4
רע"א  1793 / 40רם מודן נ' מכבי שירותי בריאות (לא פורסם .)50.5.22
ע"א  9063 / 03פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (לא פורסם .)22.6.05
ע"א  4744 / 05פלונית נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם . )9.8.06
שם ,סע'  ,14בהקשר להעברת נטל השכנוע במקרים שוליים.
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משפט רפואי

זכות המטופל למידע רפואי [סע' ]18
שלושה פסקי דין עוסקים בעניין מסירת מידע לחולה .השאלות עלו בהקשר לתחום בריאות הנפש ,והפסיקה עסקה בהשוואה
בין חוק זכויות החולה לבין חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א( 1991-להלן :חוק הטיפול בחולי נפש).
סע' (18א)
מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית ,לרבות העתקה,
המתייחסת אליו.
בפס"ד בנגר 58שכבר נזכר כאן מזכיר כב' השופט ת' אור פרט לחשיבות עצם הרישום ,גם את זכות החולה למידע רפואי:
"נזכיר בעניין זה ,שהחובה לנהל רשומות רפואיות ולשומרן ,וזכותו של החולה למידע רפואי האצור ברשומות
רפואיות הנוגעות לו ,מוסדרות כיום בחוק זכויות החולה ,בסעיפים  17ו 18-שבו".
בפסק דין פלונית נ' משרד הבריאות 59,דן כב' השופט מ' חשין ברשומה הרפואית בהשוואה לחוק הטיפול בחולי נפש .רשויות
הרווחה הביעו חשש למצבה הנפשי של החולה .הפסיכיאטר המחוזי זימן את האישה לבדיקה ,בעקבותיה החליט שאין לכפות
עליה טיפול נפשי או אחר .הוא סירב למסור לידיה את החומר הרפואי שבידיו ,שהביא לזימונה לבדיקה .הנבדקת עתרה לבית
המשפט לעניינים מנהליים ,שדחה את העתירה ,והיא המשיכה וערערה .וכך נאמר בפסק הדין שבערעור:
"לכאורה ,וכהוראת סעיף (18א) לחוק זכויות החולה ,מצומצמת זכותו של מטופל לקבל מידע רפואי אך
"מהרשומה הרפואית ...המתייחסת אליו"  -כך ולא עוד אחרת .אלא שבתתנו דעתנו על הוראת סעיף 17
לחוק זכויות החולה ... ,וביודענו כי הגדרת "רשומה רפואית" (בסעיף  2לחוק) כוללת גם את "התיק הרפואי
של המטופל שבו מצויים מסמכים רפואיים על אודותיו" נוסיף ונדע כי אין הבדל של-ממש בהקשר זה בין
החובה למסירת מידע לפי חוק הטיפול בחולי נפש לבין החובה למסור מידע לפי חוק זכויות החולה".
בפסק דין ג'אבר 60נדונה על ידי כב' השופט א' רובינשטיין זכות החולה במחלת נפש לראות חוות דעת שנכתבה עליו .לצורך
זה הוא מסתייע בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ובחוק זכויות החולה .כב' השופט קובע כי ידיעה על מצב בריאותו של אדם
היא חלק מכבודו:
"ידיעה באשר למצב בריאותו של אדם היא לדעתי חלק מכבודו כאדם ,שהרי עסקינן במרכיב בסיסי ביותר
מקיומו ומחייו ,לא כל שכן כשהיא נוגעת לחירותו .סעיף (18א) לחוק זכויות החולה ,קובע כי "מטופל זכאי
לקבל מטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית ...המתייחסת אליו" ,למעט מקרים
המנויים בסעיף קטן (ג)"...
ב .סע' (18ג)
על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו(-ב) רשאי מטפל להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי מלא או
חלקי המתייחס אליו ,אם המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן
את חייו; החליט המטפל כי אין למסור למטופל מידע כאמור בסעיף קטן זה ,יודיע מיד על החלטתו לועדת
האתיקה ויצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירתו.
בפסק דין פלונית נ' משרד הבריאות 61שהוזכר כבר לעיל ,דן כב' השופט מ' חשין בזכות המטפל למנוע מידע ממטופל על פי
חוק זכויות החולה בהשוואה להוראות חוק הטיפול בחולי נפש:
"חוק זכויות החולה ,שלא כחוק הטיפול בחולי נפש ,מפרט הן בזכותו של חולה לקבל מידע על אודות
מצבו הרפואי הן בסייגים השלובים באותה זכות; הוראת סעיף (18א) מכוננת את זכותו של החולה
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ע"א  6330 / 96אורנה בנגר ,קטינה נ' בית החולים הכללי ע"ש ד"ר הלל יפה ,פ"ד נב (.)1998 ( ,145] )1
עת"מ  6219/03פלונית נ'  .1משרד הבריאות  .2ד"ר דן אנוך ,פסיכיאטר מחוזי ,מחוז חיפה ,פ"ד ,נח (.)2004( ,145 )6
בש"פ  909/05עבד אל-חמיד ג'אבר נ' מדינת ישראל ,פ"ד ,נט (.)2005(, 755)5
עת"מ  6219/03פלונית נ'  .1משרד הבריאות  .2ד"ר דן אנוך ,פסיכיאטר מחוזי ,מחוז חיפה ,פ"ד ,נח (.)2004( ,145 )6
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לקבל מידע ,והוראת סעיף (18ג) מדריכה את שיקול-דעתו של המטפל כי "אם המידע עלול לגרום
נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו" ,כי-אז רשאי המטפל שלא
למסור למטופל מידע רפואי הנוגע לו ,במלואו או בחלקו .ניתן דעתנו על כי מטפל רשאי למנוע מידע
ממטופל אך בתתו דעתו על בריאותו של המטופל ,ורשאי הוא לשקול אך שיקול זה בלבד .מטפל אינו
רשאי ,ואינו מוסמך ,לכאורה למנוע מידע ממטופל אם מסירת המידע עלולה לסכן את הזולת (את
הרופא עצמו או אדם אחר) .כפי שראינו ,שיקול סיכונו של הזולת הוא שיקול ראוי שלא למסור מידע
לחולה על-פי חוק הטיפול בחולי נפש .לא כן הוא דברו של חוק זכויות החולה ,ששיקול סיכונו של
הזולת אינו שיקול ראוי לאי-מסירת מידע למטופל על אודות מצבו הרפואי .השיקול של הגנת הזולת
עולה בחוק זכויות החולה בהקשר אחר; (זה יוזכר בסעיף (20א)( )5לחוק)".
בפסק דין ג'אבר 62המאוחר יותר ,נידונה קבלת המידע על פי שיקול דעתו של הרופא ובהשוואה בין אותם שני חוקים .וכך
אומר כב' השופט א' רובינשטיין:
"הסעיפים הרלוונטיים בחוק טיפול בחולי נפש ,שהוזכרו מעלה ,מתיישבים ביסודם עם האמור בחוק זכויות
החולה ,אף שנחקקו לפניו ,כגון באשר לזכות החולה לקבל מידע רפואי בקשר למצבו "לפי שיקול דעתו של
הרופא" (סעיף(35יא)) .יש להניח כי דברים אלה תואמים את האמור בסעיף (18ג) לחוק זכויות החולה .הוא
הדין לגבי סעיף (42ב) לחוק טיפול בחולי נפש ,שחרף האמור בסעיף (42א) בעניין סודיות המידע שהגיע
לאדם בגדרי חוק זה ,מתיר לרופא למסור את המידע לחולה ,לאפוטרופסו ולקרובו ,שוב "לפי שיקול דעת
הרופא" .כאן יבואו שיקולים רפואיים".
ג .סע' (18ד) ו(18ה)
סעיף (18ד)  -ועדת האתיקה רשאית לאשר את החלטת המטפל ,לבטלה או לשנותה( .ה) בטרם תיתן ועדת
האתיקה את החלטתה ,רשאית היא לשמוע את המטופל או אדם.
בפסק דין פלונית נ' משרד הבריאות 63מנתח כב' השופט מ' חשין ומשווה את הזכות הקיימת בשני החוקים .השאלה
שבמחלוקת הייתה האם היה הפסיכיאטר המחוזי ,חייב למסור לידי המערערת את החומר הרפואי שהחזיק בו ואשר עניינו
מצבה הנפשי? (ר' לעיל).
האישה דחתה גם את הצעות הרשויות למסור בידיה חלקים מתוך המידע ,וגם את ההצעה למסור את ההחלטה לידי וועדת
אתיקה .בית-המשפט המחוזי סבר ,כי חוק הטיפול בחולי נפש הוא חוק ספציפי ,והוראתו גוברת על חוק זכויות החולה .כב'
השופט מ' חשין כתב:
" ...רופא המחליט כי בשל אחד הטעמים המנויים בסעיף (18ג) שלחוק אין למסור מידע למטופל על אודות
מצבו הרפואי ,חייב להודיע על הדבר לוועדת אתיקה ...,ועדת האתיקה רשאית לאשר את החלטת הרופא,
לבטלה או לשנותה (סעיף (18ד)) ,ומוסמכת היא לשמוע לעניין זה את המטופל או אדם אחר (סעיף (18ה)).
 ...ועדת אתיקה אינה בבחינת ועדת ערר רגילה ...,ועדת אתיקה היא איבר בלתי נפרד מן המנגנון של אי-
מסירת מידע למטופל על אודות מצבו הרפואי ,והחלטתו של רופא שלא למסור מידע לחולה עוברת מאליה
לבחינתה ולשיקולה של ועדת אתיקה.
"נושא זכותו של חולה נפש לקבל מרופאו מידע על אודות מצבו הרפואי נשלט לכאורה בידי שני דברי-חוק:
בידי חוק הטיפול ובידי חוק זכויות החולה... .אין זהות בין ההסדרים עצמם ... .והשאלה שאלה :מהו היחס
בין ההסדר שנקבע בחוק הטיפול לבין ההסדר שנקבע בחוק זכויות החולה? וכמסקנה נדרשת מכך :מה
הם העקרונות האמורים להדריך רופא לעת ששוקל בדעתו שלא למסור לחולה נפש מידע על אודות מצבו
הנפשי.
" ...חוק זכויות החולה גובר לכאורה בהיותו חוק מאוחר לחוק הטיפול ... ,ואולם רק לכאורה כך ,שכן חוק
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הטיפול הוא חוק ספציפי ביחס לחוק זכויות החולה... ,
" ...דעתנו היא כי על עניינו של חולה נפש יחול ההסדר הקבוע בחוק הטיפול בעיקר בשל היותו הסדר
ספציפי המייחד עצמו והמתאים עצמו לחולי נפש ... .שומה עלינו לעשות כמיטבנו ולראות את הסדרי שני
החוקים ,ככל הניתן ,כמשלימים זה-את-זה... ,
"להשלמה נוסיף ונזכיר כי על-פי הוראת סעיף (35יא) לחוק הטיפול ,רשאי רופא להביא במניין שיקוליו
סיכון בריאותם או חייהם של אחרים .שיקול זה נעדר מהוראת סעיף  18לחוק זכויות החולה ,אכן ,לעניינם
של חולי נפש יש חשיבות נעלה לאפשרות כי החולה יפגע באחרים ,ולא נמצא לי טעם טוב וראוי להעלים
שיקול זה מסמכותו של רופא למסור מידע לחולה נפש על-פי חוק הטיפול".
וכב' השופט מ' חשין מסיים:
"זכות החולה לקבלת מידע מעוגנת בחוק מאוחר וכללי ,החל על כל החולים .מובן הוא ,שוועדת האתיקה,
בהחלטותיה ,חייבת לתת דעתה לסוג המחלה והשפעתה ,הכול כאמור בחוק .משכך ,בהסכמת המדינה,
אנו מקבלים את הערעור ... ,וקובעים ,כי בקשת המערערת תידון על-ידי ועדת האתיקה ,שאליה מועברת
הבקשה מכוח סעיף  18לחוק זכויות החולה".
שמירת סודיות רפואית [סע' ]19

64

סעיף (19א) מטפל או עובד מוסד רפואי ,ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל ,שהגיע אליהם תוך כדי
מילוי תפקידם או במהלך עבודתם( .ב)מטפל ,ובמוסד רפואי  -מנהל המוסד ,ינקטו אמצעים הדרושים
כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי
תפקידם או במהלך עבודתם.
סודיות המידע שנמסר לרופא מוכרת מאז שבועת היפוקרטס 65.גם כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל מס'
 18ועד  22מחילים על הרופא חובת סודיות .גם בטרם נולד החוק היו חוקים שעסקו בצנעת הפרט – חוק יסוד כבוד האדם
וחירותו ,חוק העונשין ,פקודת הראיות ,פקודת הרופאים ועוד.
בבית המשפט העליון עלה נושא זה בפסק דין אחד בלבד בעניין עטייה 66.העותרת ,בהיותה חיילת הועמדה לדין על שימוש
בסמים .מידע זה הגיע לרשויות התביעה מחברי צוות רפואי ,לאחר שנמסר להם על ידי העותרת שבאה לקבל טיפול רפואי.
העותרת דרשה מן הפרקליט הצבאי הראשי לבטל את כתב האישום כיוון שהמידע נמסר אגב הפרת חיסיון רפואי .הבקשה
נדחתה בטענה כי המידע נמסר על ידי החיילת גם לאחרים .כב' השופטת ד' ביניש כתבה בערעור:
"מוכנה אני לקבל גם כי אף מחוץ לגבולות החיסיון ראוי לשים סייג לשימוש הנעשה במידע רפואי גם
כאשר מידע זה אינו מיועד לשמש ראיה ,אם יש בהשגתו משום פגיעה בסודיות הרפואית (סעיף  19לחוק
זכויות החולה) .יתרה מזו :גם כאשר לא חל על המידע חיסיון ,יש לשקול בין שיקולי הפצ"ר בהעמדה לדין
את הצורך לעודד גישה חופשית של חיילים לרופא ולגורמים המטפלים .שיקול זה הינו אחד השיקולים
שיש להביא בחשבון ,כאשר כנגדו יש להביא בחשבון אינטרסים אחרים ובהם האינטרס הציבורי באכיפת
החוק".
כלומר ,ראוי שלא להשתמש במידע רפואי כראיה אם יש בו פגיעה בסודיות רפואית אלא אם מדובר בקיום אינטרס ציבורי
חיוני.

 64סע' (19א) מטפל או עובד מוסד רפואי ,ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל ,שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם .סע'
(19ב) כמו כן ,הנ"ל ינקטו אמצעים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי
מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
 65מתוך השבועה" :כל אשר ייוודע לי תוך כדי עבודה באומנותי ותוך כדי מגע ומשא עם בני-אדם במסגרתה ,ושלא נועד להפצה ,אצפין ולא אגלה
לאיש".
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חוק זכויות החולה בפסיקת בית המשפט העליון  -תריסר שנים לחוק

מסירת מידע רפואי לאחר [סע' ]20
סע' (20א)()2
חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי;...
בפסק דין ג'אבר 67שכבר הוזכר ,ההתייחסות לנושא זה הייתה על מסירת חו"ד פסיכיאטרית לידי בא כוח הנאשם .בבית
משפט השלום ובבית המשפט המחוזי הוחלט לחסות בפני העורר את חוות-הדעת הפסיכיאטרית שניתנה בעניינו ,לפני הגשת
כתב אישום .המשיבה (התביעה) טענה כי מדובר בחומר חקירה שזכות ההגנה לעיין בו קמה רק עם הגשת כתב האישום.
העורר טען ,בין היתר ,כי חוות-דעת פסיכיאטרית אינה בהכרח חומר חקירה ,ואין לחסותה בשלב שלאחר הצהרת התובע:
"באשר למסירת המידע הרפואי לאחרים ,לענייננו חל מן הסתם סעיף (20א)( )2לחוק זכויות החולה ,שלפיו
ניתן למסור מידע כזה אם "חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע
הרפואי".
כלומר ,שימוש במידע רק על פי דין ,בהליך פלילי.
סע' (20א)()5
ועדת האתיקה קבעה ,לאחר מתן הזדמנות למטופל להשמיע את דבריו ,כי מסירת המידע הרפואי על
אודותיו חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור וכי הצורך במסירתו עדיף מן הענין שיש באי מסירתו;
בפס"ד פלונית נ' משרד הבריאות 68חוזר כב' השופט מ' חשין ודן בחוק זכויות החולה בהשוואה לחוק הטיפול בחולה הנפש.
הוא מבדיל בין אי מסירת מידע לחולה במקרה של צורך בהגנת הזולת ,לעומת העברת מידע לאחר במקרים אחרים:
"השיקול של הגנת הזולת עולה בחוק זכויות החולה בהקשר אחר; סעיף (20א)( )5לחוק ,המדבר על מסירת
מידע לאחר על אודות מצבו הרפואי של מטופל מקום שמסירת המידע "חיונית להגנה על בריאות הזולת
או הציבור".

פרק ד :ועדות
ועדת בדיקה
 .21ועדת בדיקה
(א) בחוק זה" ,ועדת בדיקה"  -ועדה שהוקמה לשם בדיקת תלונה של מטופל או של נציגו או לשם בדיקת אירוע
חריג הנוגע למתן טיפול רפואי ,על ידי כל אחד מאלה:
(ב) (   )1מנהל מוסד רפואי לגבי טיפול רפואי שניתן במסגרת אותו מוסד;
(   )2מנהל קופת חולים לגבי טיפול רפואי שניתן במוסד ממוסדות קופת החולים;
(  )3המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך.
(ג) ממצאיה ומסקנותיה של ועדת בדיקה יימסרו למי שמינה את הועדה ולמטופל הנוגע בדבר ,והוראות
סעיף  18יחולו בשינויים המחויבים; הממצאים והמסקנות כאמור יימסרו גם למטפל העלול להיפגע
ממסקנות הועדה.
(ד) פרוטוקול דיוניה של ועדת הבדיקה יימסר רק למי שמינה את הועדה ולמנהל הכללי.
(ה) בית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופל ,לנציגו או למטפל ,וכן ,על אף האמור בסעיף
(18ג) ,להורות על מסירת הממצאים והמסקנות למטופל ,אם מצא כי הצורך בגילויו לשם עשיית צדק עדיף
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מן הענין שיש לא לגלותו; הוראה כאמור יכול שתינתן במסגרת הליך שמתנהל בפני בית המשפט או על פי
בקשה אשר תוגש לבית משפט שלום.
(ה)   החליט המנהל הכללי לפתוח בהליך משמעתי על פי דין או להגיש תלונה נגד אדם בשל חשד למעשה
פלילי ,רשאי הוא להורות על מסירת הפרוטוקול ,לצורך ניהול החקירה או ההליך המשמעתי ,לאדם
המוסמך לכך ,וכן למטפל שנגדו נפתח ההליך או הוגשה התלונה.
מדובר בוועדה המוקמת לבדיקת תלונה של מטופל ,במקרה של אירוע רפואי חריג .ההוראות ברורות .פרוטוקול הוועדה
אשר ככלל יימסר לידי מי שהקים אותה .יש בכך משום חידוש – חיסיון על תוכן הדיונים של ועדת בקרה פנימית ,שהפכה
למעשה לחיצונית ,בניגוד להלכת גלעד 69.המטופל ,באישור בית המשפט ,יהיה רשאי לקבל לידיו גם את הפרוטוקול .פסקי
הדין דנים בחיסיון הוועדה ,ובממצאיה כראיות .ששה פסקי דין עוסקים בעניין זה.
דייויס 70העביר ביקורת על החיסיון שניתן לוועדת הבדיקה ולוועדת הביקורת .לדעתו העדיף המחוקק את האינטרס של
המוסדות וקיפח את זכות המטופל ,בניגוד למוצהר בראש החוק .להערכתו ,חיסיון דיוני הוועדה בא להגן על עניינו של
המטפל ,ואין לו מקום בחוק העוסק בזכויות החולה ,ובאיזון בין זכותו לדעת מה קורה לגופו לבין תפקוד ועדת איכות או
ועדה פנימית.
גם ד"ר סטולר 71בנתחו את הסיבות העדיף גילוי פרוטוקולים של ועדת בדיקה לשם עשיית צדק ,על העניין שלא לגלותם .הוא
סבור שלמרות חוק זכויות החולה ,אין שינוי מהעקרונית שנקבעו בפסק דין גלעד .לדעתו הזכות לקבל מידע רפואי על פי חוק
יסוד כבוד האדם וחירותו ,על פרשנות נכונה של חוק זכויות החולה ,שתכליתו להגן על חולה ,מקום שעולה חשש שוועדת
בדיקה אינה מגלה את כל האמת על אודות טיפול רפואי ,כבמקרה אורלי גבאי 72,גוברת זכותו החוקתית של החולה .ארגוני
הרופאים מצדם טענו שהאינטרס הציבורי ייפגע בכך שרופאים יהססו להעיד בפני הוועדה פן הממצאים ו/או הפרוטוקולים
יחשפו אותם לתביעות .החשש בפני פגיעה בתפקוד ועדות הבדיקה ,עלול להטיל את המערכת הרפואית לשיתוק בקרת
האיכות במערכת הבריאות.
הראשון בפסקי הדין בנושא ועדת בדיקה היה בג"ץ ניל"י 73מפי כב' השופטת ד' דורנר .ועדת הביקורת הוקמה לבדיקת
פטירת חולה לאחר ניתוח .בעקבות הדו"ח בו נמתחה ביקורת על תפקוד הרופא הוא הושעה מעבודתו .הרופא-העותר טען,
כי בעבודת הוועדה נפלו פגמים חמורים ,החלטותיה נגועות בניגוד עניינים ,והמשיבה – קופת חולים הכללית ,התערבה שלא
כדין בשיקול דעתה העצמאי של הוועדה .נטען גם כי הוועדה חרגה מסמכותה בכך ,שבנוסף לממצאים העובדתיים היא
הסיקה גם מסקנות במישור המשמעתי .בית המשפט התבקש להורות על בטלות דו"ח הוועדה שהיה בין הגורמים לפיטוריו,
וכי תיאסר העברת הדו"ח לכל גורם שהוא.
בית המשפט כתב:
"דין העתירה להידחות על-הסף ... ,המשיבות אינן ממלאות תפקיד ציבורי על-פי דין ,כמובנו בסעיף (15ד)
לחוק יסוד :השפיטה ,הוועדה אינה גוף סטטוטורי ואף אין היא גוף שיפוטי או מעין שיפוטי ,שכן תפקידה
מתמצה בחיווי דעה מקצועית בלבד ... .בפני העותר פתוחה הדרך ,ככל שמוצא הוא עילה לכך ,להעלות
טענותיו בפני בית-הדין לעבודה או בית-המשפט המחוזי ,לפי העניין".
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ההלכה נקבעה ברע"א  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה עין כרם נ' גלעד ,פ"ד מט( .)1995( 516 )2מדובר בהתאבדות תוך כדי אשפוז בבי"ח.
מנהל ביה"ח מינה ועדת בדיקה פנימית לבדיקת נסיבות האירוע .בתביעת רשלנות נגד בית החולים נטען על ידי ביה"ח כי הדו"ח חסוי .בית
המשפט המחוזי נעתר לבקשה ליתן צו לעיון בדו"ח הבדיקה הפנימי .ערעור על החלטה זו נדחה על ידי בית המשפט העליון .נקבע ,כי על מנת
שתעמוד לבעל דין טענת חיסיון ,עליו להוכיח כי מדובר במסמך שהמטרה הדומיננטית שעמדה ביסוד הכנתו היא הכנה לקראת התדיינות
משפטית תלויה ועומדת או צפויה.
יונתן דייויס" ,חוק זכויות החולה" .במדור חיקוקי פסיקה ומשפט ,רפואה ומשפט)1996( ,64 ,15 ,
אחיקם סטולר" ,האיזון הראוי בין גילוי לשם צדק ,לבין העניין שלא לגלות" .רפואה ומשפט .)1998( ,12 ,20
מדובר ביולדת שנפטרה במהלך הלידה .מונתה ועדת בדיקה לפי סעיף  21לחוק זכויות החולה שקבעה שלא היה פגם בטיפול הרפואי .הוגשה
בקשה מטעם המשפחה לגלות את הפרוטוקולים של הוועדה ,המנהל הכללי של משרד הבריאות התנגד לכך .בית המשפט החליט להורות על
גילוי הפרוטוקולים לפי סמכותו בסעיף ( 21ד) לחוק זכויות החולה וקבע כי הוועדה התרשלה בעבודתה .המר"פ (שלום י-ם)  852/97גבאי
ואחרים נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות (לא פורסם).
בג"צ  6658 / 02ד"ר משה ניל"י נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם.)29.1.03 ,
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כלומר ,בג"ץ אינו מתערב גם אם יש חשד שהוועדה חרגה מסמכותה .ניתן לפנות בתביעה רגילה לבית הדין לעבודה או בית
משפט מחוזי.
מספר חודשים לאחר מכן חזרה כב' השופטת ד' דורנר ונדרשה לנושא זה ,בפסק דין משרד הבריאות נ' ש.א:

74

"בעקבות האירוע הקים משרד הבריאות ועדת בדיקה על-פי סעיף  21לחוק זכויות החולה ,המשיבים,
שהגישו בינתיים כנגד המבקשים תובענה אזרחית לבית-המשפט המחוזי ,עתרו לעיון בפרוטוקולי הוועדה.
בית-המשפט ,בהחלטה מנומקת ומפורטת ,ולאחר שמצא כי הנאמר בהם חיוני לצורך גילוי האמת ,נענה
לבקשה והורה על המצאת הפרוטוקולים לידי המשיבים .על החלטה זו ערערו המבקשים לבית-המשפט
המחוזי ,אך ערעורם נדחה".
בפסק דין לילי חן 75דן כב' השופט י' עדיאל בנושא וועדת הבדיקה וחיסיון .עיזבון המנוחה הגיש תביעת רשלנות רפואית.
להוכחת התביעה עתרו התובעים לבית משפט השלום שיורה למשרד הבריאות לחשוף את פרוטוקול דיוני הוועדה כדי
שתשמש כחוות דעת רפואית .המדינה התנגדה לבקשה בטענת חיסיון .השאלה שעמדה להכרעה בערעור הייתה באלו מקרים
יורה בית המשפט על גילוי פרוטוקול של ועדת בדיקה .לשון אחר ,מתי יימצא ,לפי סעיף (21ד) לחוק זה" ,כי הצורך בגילוי
הפרוטוקול לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותו" .פסק הדין עוסק במסגרת הנורמטיבית ,לרבות באפשרות
לקבל את דיוני הפרוטוקול על פי חוק חופש המידע ,התשנ"ח:1998-
"נושא החיסיון בקשר לפעילותה של ועדת הבדיקה הרפואית נדון  ...בפסק-דין גלעד ... ,נדחתה הטענה,
שהחיסיון נדרש כדי למנוע פגיעה בתפקודן של ועדת בדיקה הפועלות בבתי החולים ,ונקבע שעל בית
החולים להעמיד את דו"ח הוועדה לעיונה של משפחת המטופל.
בית המשפט חוזר על הגדרות וההבדלים בין שתי הוועדות שמכוח חוק זכויות החולה ,הן באשר לדיונים והן ביחס
לפרוטוקולים .ובהמשך מוסיף:
"בית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופל ,לנציגו או למטפל אם מצא כי הצורך בגילויו
לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותו; הוראה כאמור יכול שתינתן במסגרת הליך שמתנהל בפני
בית המשפט או על-פי בקשה אשר תוגש לבית משפט שלום" .פרשנותו של סעיף זה היא העומדת במוקד
הדיון.
"[ ...האפשרות ש]ניתן להגיש בקשה לגילוי פרוטוקול לבית משפט שלום ,גם כבקשה עצמאית  ...מלמדת
שעשיית הצדק  ...איננה ,בהכרח ,עשיית צדק בהליך שיפוטי .אכן ,הזכות "שיש לו לאדם ...לדעת מה נעשה
בגופו" (פס"ד גלעד) ,עומדת לו גם ללא קשר לקיומו של הליך משפטי.
" ...עולה השאלה האם חולה יוכל לקבל לעיונו פרוטוקול של ועדת בדיקה מכוח חוק חופש המידע[ ... .ו]אם
הרשות תוכל לסרב למסור את הפרוטוקול על יסוד הוראת חוק חופש המידע ,שלפיה רשות ציבורית אינה
חייבת למסור מידע ,שגילויו עלול לשבש את תפקודה התקין ,או שעניינו דיונים פנימיים .דומה ,שבמקרה
כזה תעלה גם השאלה ,האם הוראת סעיף (21ג) ,הקובעת ש"פרוטוקול דיוניה של ועדת הבדיקה יימסר רק
למי שמינה את הועדה ולמנהל הכללי" ,שוללת את תחולתו של חוק חופש המידע מכוח סעיף  20לחוק זה,
בהיותה "חיקוק  ....האוסר  ...גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבורית".
במאמר שהתפרסם לאחרונה בביטאון לשכת עורכי הדין בירושלים מסכם דייויס 76את הלכת לילי חן:
א .בית המשפט מונה נימוקים מדוע אין לאפשר גילוי פרוטוקול של ועדת בדיקה ,כדי שלא ישמש תחליף לחוות דעת,
כדי לשמור על שם הרופא ומשיקולי קידום הרפואה והפקת לקחים.
 74רע"א  10431 / 03משרד הבריאות נ' ש .א (לא פורסם.)30.11.03 ,
 75רע"א  4708 / 03לילי חן נ' מדינת ישראל  -משרד הבריאות ,סע'  ,10-11פ"ד (לא פורסם.)7.11.2005 ,
 76יונתן דייויס" ,קבילות דו"ח ועדת בדיקה לפי חוק זכויות החולה והגשתה כתחליף לחוות דעת מומחה בתביעת רשלנות רפואית" ,הלשכה,
ביטאון לשכת עורכי הדין ,הוועד המחוזי ירושלים.)2008( ,30 ,79 ,
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משפט רפואי

ב .בית המשפט מציין את היתרון שיש לצדדים אם ייחקר יו"ר הוועדה על הדו"ח ובנסיבות אלה ניתן להגיש את הדו"ח
כראיה בנוסף לחוות דעת מומחה.
ג .דו"ח הוועדה יכול לשמש ראיה בעלת משקל לחובת הנתבע או לזכותו בתביעה ברשלנות ,גם אם לא הוגשה חוות דעת,
אם הוכיח בעל הדין כי לא הצליח למצוא מומחה שיחווה את דעתו.
ד .ניתן להזמין את יו"ר הוועדה להתייצב לחקירה נגדית.
כב' השופט י' עדיאל חזר לנושא זה בפסק דין אביעד 77,בו עלתה שאלת אמות המידה להקמת ועדת בדיקה:
"...בחלקה הכללי התייחסה העתירה לשאלה ,אימתי על המשיבים למנות ועדת בדיקה לשם בדיקת תלונות
המוגשות לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות (המשיב) .לעניין זה בית משפט התבקש להורות למשרד
הבריאות להוציא תקנות ו/או הנחיות פנימיות מסודרות בדבר הקריטריונים להקמת ועדות בדיקה
78
כאלו".
בפסק דין הלפרין 79הרחיב כב' השופט א' גרוניס את הדיבור בנושא ועדת בדיקה .עיזבון המנוחה אביטל הלפרין ז"ל תבע
ברשלנות את המטפלים במנוחה ,שנפטרה זמן קצר לאחר ניתוח .לפני הגשת התביעה הורה מנכ"ל משרד הבריאות על הקמת
ועדת בדיקה לבחינת מספר מקרי סיבוך שלאחר ניתוחים שבוצעו בידי אותו רופא .בין היתר ,נתבקשה הוועדה לבדוק את
נסיבות הניתוח במנוחה .בדו"ח הובעה המסקנה כי לא הייתה הצדקה לניתוח ,לא ניתנו הסברים מספקים למנותחים בכל
הנוגע לסיכוני הניתוח ונמצאו ליקויים ברישומים הרפואיים .חברי הוועדה המליצו על נקיטת צעדי משמעת .העיזבון ביקש
להגיש את דו"ח ועדת הבדיקה כראייה ולזמן את יו"ר הוועדה לעדות .בית המשפט התיר זאת בניגוד לכלל השולל הזמנה
לעדות של חברי ועדה ציבורית שהוקמה על פי דין.
לאחר דיון בהיבטים השונים וההיסטוריה של ההלכות העוסקות בוועדות ובשימוש בהן לצורך עדות ,מסכם כב' השופט א'
גרוניס:
" .21הסוגיה הראשונה בה דנו הייתה האם דו"ח ועדת הבדיקה הינו קביל כראיה נגד המשיב  .2ענינו בחיוב
לשאלה זו ,זאת לאור פסיקתו של בית המשפט העליון  ...נראה שכיום דו"ח כזה יהיה קביל כבר מן הטעם
שמדובר בדו"ח שנערך על ידי ועדה שמונתה על ידי משרד הבריאות מכוח חוק זכויות החולה .הסוגיה
הנוספת שעלתה על הפרק הייתה האם בעל דין ,שדו"ח הוועדה מוגש כראיה נגדו ,זכאי לחקור בחקירה
נגדית את חברי הוועדה .מצאנו ,כי בכפוף לנתונים של המקרה הספציפי ,צפוי שדו"ח כאמור יקבל משקל
ראייתי משמעותי ,משום שמדובר בדו"ח שנעשה על ידי ועדה שמונתה על ידי משרד הבריאות וחבריה הינם
רופאים ידועי שם .אף יש לזכור ,כי ההתנהלות הדיונית של הוועדה בה עסקינן הייתה רחוקה מזו הנהוגה
בבית משפט או בגוף מעין שיפוטי... .הפער בין ההתנהלות למעשה של ועדת הבדיקה לבין הנעשה בבית
משפט ,על רקע הפוטנציאל הראייתי של הדו"ח ,הוא שמוביל למסקנה שיש לאפשר חקירה נגדית של יו"ר
הוועדה .משאמרנו זאת ,חובה לזכור את כוחו של בית המשפט להגביל את בעלי הדין בהבאת עדים ולקבוע
גבולות לחקירה הנגדית... .
"לא ניתן להתעלם כליל מטענת המבקשת כי הידיעה שקיימת אפשרות לזמן חברי ועדות בדיקה לחקירה
נגדית עלולה להרתיע חברים פוטנציאליים מפני השתתפות בוועדות כאלה .בעניין זה יהיה צורך ללמוד מן
הניסיון שיצטבר .אם יתברר בעתיד שאמנם קיימת רתיעה כאמור ,אפשר שיהיה צורך לשקול מחדש לא רק
את סוגית הזכות לחקירה נגדית אלא את שאלת קבילותם של הדו"חות"...
כב' השופטת א' פרוקצ'יה תמכה בדעות אלה ,אך תוך הסתייגות:
 77בג"צ  3346 / 03יעקב אביעד נ' מר דני נווה  -שר הבריאות (לא פורסם)4.5.2005 ,
 78ככל הידוע לא נוסחו קריטריונים בעניין זה עד עתה.
 79רע"א  7731 / 04מדינת ישראל  -משרד הבריאות נ' עיזבון המנוחה אביטל הלפרין ז"ל (לא פורסם.)21.6.2007 ,
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" ...החשש כי החשיפה לחקירה בהליך שיפוטי עלולה להרתיע רופאים מלשמש חברים בועדת בדיקה אינו
נראה בעיני שיקול מוכח ,ובודאי אינו שיקול מכריע שיש בו כדי לפטור מטעמי הגנה על אינטרס ציבורי
מהעמדת הדו"ח לבחינה בחקירה נגדית .דווקא טעמים שבאינטרס הציבורי מצדיקים כי לדו"ח הבדיקה
ינתן מעמד ראייתי איתן לא רק מבחינת קבילותו הראייתית ,אלא גם מבחינת משקלו הראייתי ,על דרך
העמדתו לחקירה נגדית".
פסק דין נמירובסקי 80עוסק אף הוא בחיסיון הוועדה ,ונכתב בידי המשנה לנשיאה ,כב' השופט א' ריבלין:
" ... .17יש לקיים בחינה מחודשת של שאלת החיסיון ,לאחר שבית המשפט קמא יעיין במסמכים אלו ויאזן,
על-פי אמות המידה שהתוו ,בין השיקולים המתחרים .יצוין ,כי מסקנתו של בית המשפט קמא ,לפיה אין
להורות על גילוי המסמכים המבוקשים מכוח חוק חופש המידע מקובלת עלי ,ואוסיף בעניין זה כי בענייננו,
לא התקיימו גם התנאים המקדמיים הקבועים בחוק לצורך גילוי מידע מכוחו .סעיף (7א) לחוק ,שמתווה
את סדרי הדין לבקשת מידע ,קובע כי" :בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על
ידו" .בפני בית המשפט קמא וכך גם בפנינו ,לא הובאה ראיה כי נעשתה פנייה בכתב לממונה על חוק חופש
המידע בחברת החשמל וכי בקשה זו סורבה .כמו כן ,גם לו הייתה מוגשת בקשה שכזו ,ובתשובה לבקשה
היה סירוב כאמור ,הרי שהדרך של המבקשים לתקוף את ההחלטה ,היא בבית משפט המחוזי בשבתו כבית
משפט לעניינים מנהליים כמצוות סעיף  17לחוק חופש המידע .אם כן ,הוראות חוק חופש המידע אינן
ישימות עבור המבקשים".
לסיכום ,בית המשפט העליון קובע שדו"ח ועדת בדיקה עשוי להוות עדות שמיעה מותרת וניתן לחקור את חברי הוועדה.
מאידך הוא קובע שאין לאפשר גילוי פרוטוקול הדו"ח על מנת שלא ישמש במקום חוות דעת מומחה .בית המשפט מציין כי
הפסיקה עברה ממצב בו קבילות הדו"ח תלויה בקיום תנאים מתאימים עד לנקודה בה דו"ח ועדת הבדיקה קביל כמות
שהוא גם ללא הסכמת מושא הבדיקה .דו"ח ועדת בדיקה יכול להיות בעל משקל ראייתי רב לבחינת שאלת האחריות של
הרופא ומכאן מתחייבת האפשרות של העמדת עורכי הדו"ח בביקורת של חקירה נגדית.
ועדת בקרה ואיכות
 .22ועדת בקרה ואיכות
( )1בחוק זה" ,ועדת בקרה ואיכות"  -אחת מאלה;
( )1ועדה פנימית של מוסד רפואי שהקים מנהל המוסד לשם הערכת הפעילות הרפואית ושיפור איכותו
של הטיפול הרפואי;
( )2ועדה שהקים מנהל קופת חולים לשם שיפור איכות שירותי הבריאות במוסדות קופת החולים;
(   )3ועדה שהקים המנהל הכללי לשם שיפור איכות שירותי הבריאות.
(ב)   תוכן הדיונים שהתקיימו בועדת הבקרה והאיכות ,הפרוטוקול ,כל חומר שהוכן לשם הדיון ושנמסר
לה ,סיכומיה ומסקנותיה ,יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל הנוגע בדבר ולא ישמשו ראיה בכל
הליך משפטי.
(ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) סיכומיה ומסקנותיה של ועדת הבקרה והאיכות יימסרו למי שמינה
את הועדה ,ורשאי הוא לעיין בפרוטוקול דיוני ועדת הבקרה והאיכות ובכל חומר אחר שנמסר לה.
(ד)   מצא מי שמינה את הועדה כי קיימת לכאורה עילה לנקיטת אמצעי משמעת על פי דין כלפי מטפל
יודיע על כך למנהל הכללי.
(ה)   ממצאים עובדתיים שקבעה ועדת הבקרה והאיכות הנוגעים למצבו של מטופל ,לטיפול בו ולתוצאותיו ,יתועדו
ברשומה רפואית מיד עם קביעת הממצאים ,אם לא היו רשומים קודם לכן ,ויהיו חלק מהרשומה הרפואית.
פסקי הדין מעטים מתייחסים לנושא ספציפי זה ,וזאת כנדונה סוגיית חיסיון של ועדה ,גם שלא בעניינים שברפואה.
 80רע"א  5806 / 06נמירובסקי מיכאל נ' אורי שימקו (לא פורסם.)13.6.07 ,
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פסק דין לילי חן 81עוסק בעיקר בסעיף  21לחוק – בוועדת בדיקה – אך כב' השופט י' עדיאל התייחס גם לוועדת הבקרה,
בהדגשת השונות שלה ובהיותה חסויה תוך ציטוט לשון סעיף  22שלעיל.
בפסק דין משרד התחבורה נגד חברת החדשות הישראלית 82דן כב' השופט א' ריבלין בבקשה למסור דו"ח של ועדת ביקורת
פנימית ,כמובן שלא בעניין שברפואה .וכך נאמר:
"אמנם ,סעיף  22לחוק זכויות החולה ,המסדיר את הסוגיה של "ועדות בקרה ואיכות" במוסדות רפואיים,
קובע בין היתר כי "תוכן הדיונים שהתקיימו בועדת הבקרה והאיכות ,הפרוטוקול ,כל חומר שהוכן לשם
הדיון ושנמסר לה ,סיכומיה ומסקנותיה ,יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטפל הנוגע בדבר ולא ישמשו
ראיה בכל הליך משפטי" .אולם דבריו של הנשיא בפרשת גלעד ,ודברים דומים שאמר גם בפרשת אזולאי
(לגבי דו"ח ביקורת פנימית של בנק ,שם ,בעמ'  - )64יפים לענייננו ,שבו אין בנמצא הוראה הקובעת חיסוי,
להבדיל מאי-קבילות".
כלומר ,לא כל ועדות הביקורת דומות מבחינת החיסיון שניתן לדיוניהן ודוחותיהן.
פסק דין מקורות 83ניתן בעתירה למסירת דו"ח של פרויקט להתפלת מים .כב' השופט א' רובינשטיין משווה חיסיון דו"ח זה
לחיסיון ועדת ביקורת שבחוק זכויות החולה:
"בתצהיר גילוי המסמכים שהגישה המבקשת ,נטען כי הגם שהדו"ח מצוי בידיה ,הוא חסוי בשל הכנתו
"לצורך הליכים משפטיים" ;... .כי הדו"ח חוסה תחת כנפיו של סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע ,וכי
משיקולים של הרמוניה נורמטיבית יש לקבוע שחל על הדו"ח חיסיון הזהה במהותו לדו"ח של ועדת בקרה
ואיכות של מוסד רפואי לפי חוק זכויות החולה.
"...בתגובתם העלו המשיבים מספר טיעונים ביניהם נטען כי  ...יש להקביל בין החיסיון שבתקנות סדר
הדין האזרחי לחיסיון על פי חוק חופש המידע ,וזאת בנימוק של הרמוניה חקיקתית עם חוק זכויות החולה
המאפשר חיסיון...
"...ניתן לומר גם ,כי מתוך שקבע המחוקק כחריג את החיסיון על דו"ח בקרה ואיכות לפי חוק זכויות החולה
(סעיף (22ב) לחוק)  -מתוך אותו לאו אתה שומע הן ,כי ככלל דו"חות פנימיים אחרים אינם חסויים ,בהיעדר
הוראה ספציפית אחרת ,בהקשר של תקנות סדר הדין .אמנם בענייננו עסקינן בנושא בקרה ואיכות ,ומכאן
הגזירה השוה שביקשה המבקשת לגזור .ואולם ,בחוק זכויות החולה נקבעת גם ועדת בדיקה (סעיף ,)22
וממצאיה נמסרים אף למטופל".
בפסק דין איריס יחיא 84נדרש כב' השופט א' רובינשטיין לחיסיון ועדת בקרה ,בדיון בבקשה למסירת דו"ח תחקיר צה"ל על
חדירת מחבל לישוב ופגיעה בתושביו .משפחת הנרצחת בפיגוע ביקשה לקבל את התחקיר ,ובקשתם נדחתה מנימוקי חיסיון.
על פי חוק השיפוט הצבאי" ,חומר התחקיר חסוי בפני כל אדם" ,הרמטכ"ל ,במסגרת סמכויותיו ,הסכים למסור לעותרים את
סיכום ממצאי התחקיר .העתירה הייתה למסירת כל חומר החקירה:
"לאורך השנים נשברו קולמוסים רבים בניסיון למצוא את נקודת האיזון הראוי בין הרצון להבטיח מסירת
מידע מלא בתחקירים מסוגים שונים לבין עקרונות של חופש מידע ,וניהול הליכים משפטיים בקלפים
גלויים :כך ביחס לדו"ח בדיקה במוסד רפואי שהתבקשה מסירתו במהלך משפט אזרחי"...
כב' השופט א' רובינשטיין ,לאחר שעיין במלוא הדו"ח בהסכמת בעלי הדין ,סמך ידיו על החלטת הרמטכ"ל ,נראה כי מן
הנימוק כי בדו"ח יש נושאים מערכתיים צבאיים ,המצדיקים את החיסיון.
81
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חוק זכויות החולה בפסיקת בית המשפט העליון  -תריסר שנים לחוק

ועדת אתיקה
 .24ועדות אתיקה
(א)   המנהל הכללי ימנה ועדות אתיקה;כל ועדה תהיה בת חמישה חברים וזה הרכבה:
(   )1אדם הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי מתוך רשימה שערך שר המשפטים ,והוא יהיה
היושב ראש;
(   )2שני רופאים מומחים ,כל אחד מתחום התמחות אחר;
(   )3פסיכולוג או עובד סוציאלי;
(   )4נציג ציבור או איש דת.
(ב)   על אף הוראות סעיף קטן (א) ,בהשגות לפי סעיף  23תדון הועדה בהרכב של שלושה חברים,
שהם יושב ראש הועדה ושני הרופאים המומחים.
(ג)   התעורר מקרה שיש בו צורך בהכרעה דחופה של ועדת האתיקה ולא ניתן לכנסה בדחיפות
הנדרשת מסיבה כלשהי ,יוקנו לבית המשפט המחוזי סמכויותיה של ועדת האתיקה.
(ד)   השר רשאי להתקין תקנות בדבר דרכי מינוים של חברי ועדת האתיקה ,תקופת כהונתה וסדרי
עבודתה של הועדה.
פסק דין פלונית נ' משרד הבריאות 85דנה כב' השופטת ד' דורנר בעתירה למסירת הרשומות הרפואיות של חולה שאושפזה
בבית חולים פסיכיאטרי .משנדחתה הבקשה ,עתרה החולה לבית המשפט המחוזי בבקשה למתן צו עשה להעברת החומר
הרפואי לידיה ,ולחלופין להפעלת ההליכים הקבועים בחוק זכויות החולה – להעברת הדיון בבקשתה לוועדה לאתיקה .בית
המשפט המחוזי החליט כי בעניין זה גוברות הוראות חוק הטיפול בחולי נפש ,בהיותו חוק ספציפי ,ועל פיו ההחלטה נתונה
בידי הפסיכיאטר ,ודחה את התביעה .בפסק הדין שבערעור נכתב:
"לדעתנו יסודו של הערעור בדין .שכן ,זכות החולה לקבלת מידע מעוגנת בחוק מאוחר וכללי ,החל על כל
החולים .אך מובן הוא ,שוועדת האתיקה ,בהחלטותיה ,חייבת לתת דעתה לסוג המחלה והשפעתה ,הכול
כאמור בחוק .משכך ,בהסכמת המדינה ,אנו מקבלים את הערעור ,מבטלים את פסק-דינו של בית-המשפט
המחוזי וקובעים ,כי בקשת המערערת תידון על-ידי ועדת האתיקה ,שאליה מועברת הבקשה מכוח סעיף
86
 18לחוק זכויות החולה".
בעתירה מנהלית פלונית נ' משרד הבריאות 87אזכר כב' השופט מ' חשין את ועדות האתיקה וציין את החידוש בחוק בכך
שהגדיר את תפקידן:
"חוק זכויות החולה חידש חידוש גדול בכוננו ועדות אתיקה ובציידו ועדות אלו בסמכויות מסמכויות
שונות... .ההרכב המיוחד של וועדות האתיקה נועד ליתן פתרונות רחבי-אופק לשאלות מתחומי המשפט,
הרפואה ,החברה ,המוסר ,הפסיכולוגיה והדת".
אחריות מנהל מוסד רפואי
עונשין
סעיף  :26מנהל מוסד רפואי ידאג לקיום החובות המוטלות על המוסד הרפואי לפי הוראות חוק זה.
סעיף :28
(א) מטפל או מוסד רפואי המפלה בין מטופלים מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ מוצא או נטיה מינית ,דינם
 85ע"א  7905 / 02פלונית נ' משרד הבריאות (לא פורסם.)28.7.2003 ,
 86ר' את דעתו של כב' השופט מ' חשין על המעמד היחסי של חוק זכויות החולה וחוק טיפול בחולי נפש ב עת"מ  6219/03פלונית נ'  .1משרד
הבריאות  .2ד"ר דן אנוך ,פסיכיאטר מחוזי ,מחוז חיפה ,פ"ד ,נח (.)2004( ,145 ,)6
 87עת"מ  6219/03פלונית נ'  .1משרד הבריאות  .2ד"ר דן אנוך ,פסיכיאטר מחוזי ,מחוז חיפה ,פ"ד ,נח (.)2004( ,145 ,)6
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 קנס כאמור בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-(ב) המפר חובה מן החובות המפורטות בסעיף  ,17דינו  -קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין,
התשל"ז ;1977-עבירה לפי סעיף קטן זה ,אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.
כב' השופט ת' אור התייחס לאחריות המוסד לשמירת הרשומות ולהוראה שאי רישום מהווה עבירה פלילית בפסק דין
88
בנגר:
"[ש]החובה לנהל רשומות רפואיות ולשומרן ,וזכותו של החולה למידע רפואי האצור ברשומות רפואיות,
מוסדרות כיום בחוק זכויות החולה ,בסע'  17ו 18 -אי-קיום הוראת סעיף  17בדבר שמירה על רשומות
רפואיות אף מהווה עבירה פלילית(..סע'  26ו(28-ב)".
גם כב' הנשיא ברק בפסק דין קליין 89הזכיר פן זה:
"טוענים העותרים ,ראשית ,כי משעה שלא היו רישומים מספיקים בגיליון הרפואי של ...לא רק שהייתה
התרשלות רבתי אלא שיש לראות בכך אחריות מוחלטת של הרופא .עיגון לכך מוצאים העותרים ,בסעיפים
 17ו(28-ב) לחוק זכויות החולה".
סיכום
מאמרים רבים ,שאין כוונה לפרטם כאן ,עוסקים בחוק זכויות החולה .מאמרים אלה עוסקים בעיקר בביקורת על הנחיצות
שלו והיותו בעיקר הצהרתי .יש המנתחים את הצד האתי של יחסי חולה-רופא .מאמרים נוספים עוסקים באחד הנושאים
שבחוק ,כגון :הסכמה מדעת ,חובת רישום ומסירת מידע ,סודיות ועוד .במאמר זה ניסיתי לסקור את טיפולו של בית המשפט
העליון בחוק ,במהלך תקופת  12השנים מאז נחקק .הובאה כאן יריעה של פסיקות ,שניתנו בבית המשפט עליון ביישבו
כערכאת ערעור או כבג"ץ .החוק עוסק במכלול נושאים .כל נושא קשור בזכויות החולה מזווית אחרת אך הנושאים שונים ולא
בהכרח כרוכים זה בזה.
כיום במבט לאחור 12 ,שנה לאחר החלת החוק ,ניתן להצביע על חסרים ואי-שלמות בהוראות שונות של החוק .מאמר זה
אינו עוסק בביקורת החקיקה .ביקורת כזאת נדונה בימים אלה בפורומים אחרים ,כגון :ועדת זכויות החולה של לשכת עורכי
הדין ,האגודה לזכויות החולה וגופים אחרים .מאמר זה מתייחס לפרשנות החוק כפי שהיא מתבטאת בפסיקת בית המשפט
העליון.
שלושת הנושאים שהעסיקו את בית המשפט העליון יותר מאחרים היו :הסכמה מדעת ,הרישום הרפואי וסוגיית ועדות
הבדיקה.
בסוגית ההסכמה מדעת הדגיש בית המשפט העליון כי הפרת חובת הגילוי – אי-מסירת מידע נאות לחולה – נוגדת את
חובת הזהירות הכללית המוגנת בפקודת הנזיקין ,ומהווה גם הפרת חובה חקוקה .זכותו של החולה לחירות ההחלטה באשר
לגופו ,לבריאותו ולקבלת טיפול רפואי ,נגזרת מהזכות לאוטונומיה ,אשר מעוגנת בחוק כבוד האדם וחירותו .היקף ואופן מתן
המידע בדבר הטיפול נמדד על פי צרכי החולה הסביר ,בהתאמה לכושר הבנת המטופל ,לסוג המחלה או הפעולה ולדחיפות
הטיפול .ההסבר אינו חייב לרדת לפרטים נדירים .יש ליידע את המטופל בדבר בדיקות או טיפולים קיימים אף אם אינם
נכללים בסל הבריאות.
הנושא השני בשכיחותו שנדון בבית המשפט העליון קשור לרישום הרפואי .בית המשפט רואה ברשומה הרפואית כלי עזר
חיוני להמשכיות הטיפול .עם זאת עשויה הרשומה לשמש ,בעת הצורך ,גם כראייה משפטית .אי רישום או לקוי בו הם רשלנות,
 88ע"א  6330 / 96אורנה בנגר ,קטינה נ' בית החולים הכללי ע"ש ד"ר הלל יפה חדרה ,פ"ד נב (.)1998( ,145] )1
 89דנ"א  3940 / 97קליין ליאור (קטין) נ' ד"ר מלינה קנר (לא פורסם.)1.2.98 ,
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הגורמת נזק ראייתי לתובע במישור האזרחי ,והוא עלול לגרור אחריו העברת נטל ההוכחה על הנתבע .מחדל זה הוא גם
עבירה פלילית .עם זאת ,ליקוי או היעדר רישום ייחשבו כנזק ראייתי רק אם הפגם נוגע ללב השאלה שבמחלוקת .ליקוי
ברישום ,שהוא חלק מתפקידו של רופא ,הוא גם התנהגות שאינה נאותה ,ויכולה אף לשמש עילה להפרת ההסכם שבין רופא
למעסיקו.
ועדת הבדיקה היא אחד מחידושי החוק .בית המשפט העליון המליץ כי משרד הבריאות יקבע כללים להקמת ועדה מסוג
זה – דבר שלא הוסדר עד היום .בית המשפט קבע כי דו"ח ועדת בדיקה קביל כראייה ,וכי ניתן לזמן את יו"ר הוועדה לחקירה
בבית המשפט ,בהיות ההליכים בפני הוועדה שונים מאלה הנהוגים במשפט .חשיפת דו"ח ועדת בדיקה תותר כאשר תועלת
גילויו לחשיפת האמת תעלה על התועלת שבחיסיונו .חשד לחריגת ועדת בדיקה מסמכויותיה יכול שיתברר בפני בית משפט
אזרחי ,בעתירה מינהלית ,או בבית הדין לעבודה.
יש הוראות בחוק זכויות החולה שעדיין לא "זכו" להתייחסות בפסיקת בית המשפט העליון .החשובים בהם הם העוסקים
בטיפול רפואי במצב חירום או סכנה חמורה (סעיף  11בחוק) ,בדיקה בחדר מיון (סעיף  ,)12מינוי בא כוח למטופל (סעיף
 ,)16ומינוי אחראי במוסד לזכויות המטופל (סעיף .)25
נראה כי החברה בישראל הייתה יכולה להמשיך ולהתמודד עם בעיות מטפל-מטופל גם ללא החוק ,תוך היעזרות בחוקים
אחרים ,בכללי האתיקה הרפואית ובעיקר על פי ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון .עם זאת מפאת חשיבות זכויות אדם
בכלל וזכויות החולה בפרט ,טוב שיש חוק מיוחד לנושא זה בו יכול מטופל שחש כי נפגע ,להיאחז כדי לממש את זכויותיו.
ואכן זאת רוח הדברים בדברי ההסבר להצעת החוק ,מהם ניתן ללמוד על רוח החוק וכוונתו:
"מזה זמן רב הוכר הצורך בהסדרת זכויותיהם של חולים ומטופלים למיניהם והתגבשה הדעה כי הגיעה
העת לעגן בחוק זכויות אלה .שהרי מדובר באנשים שמפאת מצבם המיוחד הם חשופים לפגיעה בזכויותיהם
הבסיסיות הן מבחינה חוקית והן מבחינה אנושית .אנשים אלו נתונים במצב של תהייה ואי וודאות ,בהרגשה
של תלות במטפלים ובמוסדות המטפלים ובתנאים של לחץ נפשי .גמלה אפוא ההכרה כי יש להבטיח
למטופלים גישה אנושית נאותה ומתחשבת".
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הערות למאמר
המחבר מציין ברשימתו הסוקרת את התפתחות הפסיקה הנוגעת לחוק זכויות החולה כי זכותו של החולה לטיפול רפואי
נראית כמובנה מאליה ,ואף על פי כן היא אינה כזו .למעשה ,כל זכות למוצר ,או לשירות מסוים ,אינה מובנת מאליה .אין לאדם
זכות לדיור נאות ,אם כי קיימים הסדרים חוקיים מסוימים שנועדו להקשות על השלכתו לרחוב .אין זכות לאדם לאכול ,אם
כי במצבים עובדתיים וחוקיים מסוימים יש לתת לו קצבת הבטחת הכנסה או קצבת נכות וכיו"ב.
זכות החולה לקבל טיפול רפואי נאות אינה מובנת מאליה ,ובעצם היא מהווה סתירה להיסטוריה של הרפואה המודרנית,
שמאז ומעולם ראתה בטיפול מצרך או שירות שיש לרכוש בכסף מלא .בארצות הברית כך הוא המצב עד היום ,ועל כן מצויים
בה עשרות מיליוני אזרחים ללא ביטוח רפואי שזכותם לטיפול רפואי מוגבלת ביותר.
אם בישראל התחלנו להתייחס לזכות כאל זכות אדם יסודית ,הדבר נובע מההיסטוריה המיוחדת של מדינת ישראל ,שבה,
עוד לפני הקמת המדינה ,הוקמו קופות החולים ,שבהן היו חברים רוב התושבים היהודים ,ובהמשך רובם המכריע של תושבי
המדינה.
ספק אם היינו מדברים על זכות החולה לטיפול אלמלא נשענה ההכרה בזכות על מערכת בריאות ציבורית רחבה ביותר בעת
חקיקת החוק ,וגם אז ניתן היה לדבר על זכות כללית רק עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי שקבע חובת ביטוח בריאות
לכלל אזרחי המדינה.
סעיף  4לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע ,ללא התניה ,כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו" .מהי ההגנה
לה זכאי כל אדם וכמה משאבים יש להקצות לה ,סתם החוק ולא פירש .ברור הוא שההגנה תינתן במסגרת מגבלות המשאבים
שהמדינה יכולה להקצות לה ואלו הם תמיד משאבים מוגבלים.
אין פלא כי מחוקקי חוק זכויות החולה לא קבעו את זכותו של אדם לטיפול רפואי כזכות יסוד ,אלא היא הוגדרה מלכתחילה
כזכות תלוית הסדרים .לו היינו כותבים כי כל אדם זכאי להגנה על חייו ,חירותו וקניינו בכפוף להסדרים הנהוגים במערכת
בטחון הפנים בישראל ,קביעה כזו הייתה מעוררת לפחות גיחוך .לעומת זאת ,סיווג זכות החולה לטיפול וכבילתה במערכת
ההסדרים הנהוגה בישראל נראית מובנת מאליה .כאן יש לשים לב שאין מדובר רק בסיווג הזכות לטיפול במסגרת המשאבים
הכלכליים המצויים ,אלא הזכות משועבדת מלידתה גם להסדרים מנהליים ואחרים.
סקירת הפסיקה הנוגעת ליישומו של חוק זכויות החולה ,כפי שמובאת כאן ,מדגימה עד כמה רחוקים אנו מהגדרה ראויה של
זכות החולה לטיפול ,מה ניתן לכלול במסגרת הגדרה זו ועד כמה ניתן להגביל את הזכות מכוח אינטרסים או זכויות נוגדות.
האם הזכות לטיפול שווה לילד ולזקן? למי שחי ביישוב מוכר ולמי שחי במאהל לא חוקי בנגב? האם היא נתונה למבוטח
בלבד? או שמא גם לשוהה בארצנו באופן בלתי חוקי? מה היקפה של הזכות לטיפול נאות? עד כמה ניתן להצדיק שלילת
תרופה או טיפול הנדרשים לטיפול נאות מטעמי תקציב? ועוד ועוד.
השאלות שפורטו ודומות להן שבות ומתעוררות ,והתשובות ניתנות על פי הנסיבות .ניתן להכליל ולומר שככל שמימושה של
הזכות לטיפול רפואי כרוכה בעלות יתר מוגדרת [על פי חוק ובכלל] כך נוטה בית המשפט לסרב להיענות לעתירה לממש את
הזכות .ככל שניתן להציג את נושא הטיפול כנושא מובהק של זכויות אדם ,הקשור רק בעקיפין לעלות כלכלית ,סיכויי הפניה
לערכאות גדלים.
להערכתי ,אנו מצויים עדיין בתחילת הדרך ואף הפסיקה תוסיף ותתלבט בשאלות שנים רבות .התשובות הניתנות היום אינן
בהכרח התשובות שיינתנו בה מחר .יש מי שקביעת זכותו של חולה לטיפול רפואי אינה מספקת אותם .לא את הזכות לטיפול
יש לדעתם לקבוע אלא את הזכות לבריאות ,שזכותו של חולה לטיפול היא רק חלק ממנה .ראה בריאות בישראל :בין זכות
למצרך ,זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות בישראל ,בעריכת יורם רבין ויובל שני( 531-רמות.)2004 ,
לא כאן המקום לדיון בסוגיה אם יש מקום לקבוע זכות על לבריאות .לטעמי ,ההכללות הגדולות אינן מסייעות הרבה ,אך
ייתכנו בהחלט השקפות אחרות .לעומת זאת ניתן ,לאחר חלוף תריסר שנים ,לנתק את זכותו של אדם לטיפול רפואי מסוגיית
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ההסדרים למתן הטיפול .הזכות לחוד וההסדרים להגשמתה לחוד ,וכך נדע כי בכל מקום בו קדושת הסדרי מערכתה בריאות
פוגעת ללא הצדקה בזכות לטיפול תגבר זכותו של אדם לטיפול נאות.
אנו רואים כי דרך מחשבה זו אומצה על ידי משרד הבריאות בתזכיר הצעת החוק שהופץ לאחרונה ,ואשר מטרתו לקצץ בכוחם
של הסדרי קופות החולים למנוע ממטופל לבחור לו את הטיפול הטוב ביותר לדעתו בתוך מערכת הבריאות הציבורית .גם
ביסוד התיקון הראוי המוצע עומדים אינטרסים של מערכת הבריאות אולם התיקון מבטא מגמה ראויה.
לאחר תריסר שנים יש לפחות להכריז כי לחולה יש זכות לטיפול רפואי נאות .אין לסייג זכות ,אלא מטעמים סבירים .ההסדרים
הנהוגים במערכת הבריאות ואשר מסייגים את זכות החולה לטיפול ייבחנו על פי סבירותם .הסדרים אלה אינם חלק מהזכות
או מרכיב ממרכיביה ,אלא הם גורם זר לזכות החייב בכל עת להוכיח את צדקתו וסבירותו.
משה גולדבלט ,עו"ד ,יו"ר הוועדה לזכויות החולה שבמסגרת פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין
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רפואה משלימה לאור המשפט
צפריר בר אילן*
תקציר
רפואה משלימה היא תחום ובו טיפולים שונים המתפתח והולך במהירות רבה .עם התפתחות תחום טיפול זה ,יש ניסיונות
התעלמות ממנו וזלזול בו ,הן בצד המעשי-טיפולי והן בפן העיוני מחקרי שלו ,ובוודאי המשפטי.
מטרת מאמר זה היא להביט בתחומים המשיקים של רפואה משלימה במשפט בראיה כוללת ורחבה ,תוך ציון חלק
מהשינויים המחויבים בחוק ,בהתאם לפסיקת בתי המשפט וגופים משפטיים נוספים ,על מנת ליצור בסופו של דבר אקלים
מרפא מוצלח יותר ,וטיפול איכותי המוסיף לבריאות ההמונים.
בתחילת המאמר יובא מבוא ורקע כללי לגבי התחום ,ולאחריו דיון בחוקיות העיסוק ברפואה משלימה במשפט הישראלי,
ומעט גם על היבט משפטי-ביטוחי על העוסקים בתחום וכן על המשפט העברי ויחסו לרפואה המשלימה .ולבסוף ,סקירה
תמציתית של המשפט המשווה בנושא זה.
*

בוגר תואר ראשון במשפטים ,הקריה האקדמית ,קריית אונו; מתמחה במשפטיםzof500@gmail.com :

מלות מפתח :רפואה משלימה ,רפואה חלופית ,רפואה אלטרנטיבית
 .1מבוא ורקע כללי
בשנים האחרונות נוספו לרפואה המשלימה מטפלים ומטופלים רבים בארץ כבעולם כולו .המרחק הפיזי בין בני האדם קטן,
וכך פחת גם המרחק בין תרבויות שונות .האדם ותרבות המערב פוגשים בתרבות שונה ודרכי רפואה מגוונות שמקורן במזרח.
חלק ממפגש זה הוא בין הרפואה הקונבנציונאלית-המערבית הרפואה אשר בעיקרה הגיעה ממזרח העולם ,אשר במערב
כונתה בתואר הכולל רפואה משלימה ,על גווניה.
שיטות רפואה שונות נחשפות בפני האדם המערבי ,והחולה אינו יודע לאן לפנות .בעבר שימש הרופא גם סוכן תרבותי,
כדוגמת אריסטו ,גלנוס והרמב"ם .לא כך בתקופה זאת ,מאז נפרדה הרפואה המערבית לאיטה מהפילוסופיה .כתוצאה מכך,
החשיפה של העולם המערבי והרפואה הקונבנציונאלית לרפואה המשלימה ,היא רק במובן הרפואי הצר .דהיינו ,אלה הפונים
לשיטות הרפואה האחרות מוגבלת לטיפול רפואי ולא נדרש מהם לשנות את דתם או את תרבותם.
בישראל 'המצב כיום בתחום הרפואה האלטרנטיבית הוא מצב של אנרכיה מוסרית וחוקית טוטאלית' .הרפואה המשלימה,
על אף התגברות זרם הפונים אליה ,נשארת בקרן זווית ללא תקציבים ומחקר אשר יבססו את מעמדה ,וכך נוצרים מבוכה
ובלבול מצד הציבור שאינו יודע למי לפנות .לעומתה ,לרפואה הקונבנציונאלית יש תקציבים ,מחקר ,ותשומת לב תקשורתית,
וכמובן ,לקוחות רבים.
לא ברגע אחד ,ולא בעזרת 'אשם' אחד הגיעה הרפואה המשלימה למצבה הנוכחי .חסר גדול בידע ובחקר הרפואה המשלימה,
הן מצד מחקרים תומכים ,והן מצד מחקרים מבקרים ,בנוסף לאיטיותו של המחוקק ,גרמו למצב בו מעמדה המשפטי של
הרפואה המשלימה נחות ממצב הרפואה הקונבנציונאלית.

 תא (ת"א)  16966/03זרדב מירי נ' אליהו רוני (לא פורסם.)16.3.2004 ,
 ערן בן-אריה ,דורית גמוס ,משה פרנקל ,דורון חרמוני" ,מחקר ברפואה משלימה בישראל בין השנים  ,"1994-2004הרפואה ו .)2006( 145 ,וכן
באתר הלשכה למקצועות הרפואה המשלימה – http://www.library.nhs.uk/cam/ http://www.altmedor.com
ב' טל" ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי חוק אנטי דמוקרטי" טבע-און ובריאות .)1994( 13 ,67
 שמעונה גינצבורג ",רפואה אלטרנטיבית במבט ביקורתי" ,במסגרת קורס על המחשבה הביולוגית לתואר שני של האוניברסיטה הפתוחה)2001( ,
 ; http://maagar.openu.ac.il/opus/static/binaries/editor/bank25%5Caltmed-fin_1.docמתי רונן' ,רפואה חלופית כאלטרנטיבה פונקציונאלית
לרפואה המערבית' ,מגמות לג' (.)1991( 252 ,)2
)M. Lus ,Ancient Medicine and Philosophy: Twin Professions, Michamanim 13, 7*(1999
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המחוקק משקף את החברה ואת דעותיה ,וככזה הוא לא ראה את הרפואה המשלימה כחשובה או משמעותית ,עד שזו החלה
להופיע במדינת ישראל בשלהי שנות ה 70-של המאה הקודמת .מאז יש למחוקק הישראלי חלק נכבד בהצבת מיקומה של

הרפואה המשלימה במעמד נמוך .באלפי החוקים של מדינת ישראל ,הקדיש המחוקק לא יותר משלוש מילים(!) לתחום,
שתי הצעות חוק ,ועוד מספר דיונים קטן ,וגם זאת רק לחלק קטן מהרפואה המשלימה .לאחרונה ,נתמנתה ועדה שמטרתה
קידום דרכי ההכרה והרגולציה של הרפואה המשלימה .בינתיים ,השרלטנות גואה ,והמבוכה רבה.
יש סיבות רבות להתעניינות הגוברת ברפואה משלימה .חלק מן הסיבות לעליית קרנה של הרפואה המשלימה הן יתרונותיה,
וחלקם החסרונות של הרפואה הקונבנציונאלית ,וביניהם:
 .1היחלשות הקשר בין רופאים 'קונבנציונאליים' למטופליהם ,בין היתר ,בגלל הגברת השימוש במכשור ,הצפיפות בבתי
החולים והעומס במרפאות .כל אלה פוגעים ביכולת הרופא להעניק את תשומת הלב הנדרשת למטופל .קשר איכותי
וטוב בין מטופל למטפל משפר את רמת הטיפול 10,ולהיפך – דבר הגורם לחולים לחפש אחר טיפולי 'מגע וקשב' ,ולפנות
לרפואה משלימה.
 .2כגודל הציפיות כן גודל האכזבות .הצלחת הרפואה הקונבנציונאלית מביאה לציפיות אדירות מצד מטופליה .מה גם שיש
מחלות שאין לרפואה הקונבנציונאלית מידע או מענה להן .האכזבות מביאות לחיפוש אחר דרך אחרת לקבלת טיפול –
לרפואה משלימה.
 .3ריבוי ההתמחויות והבירוקרטיה ברפואה הקונבנציונאלית מבלבלת ולעיתים גורמת לסחבת בטיפול .לעומתה המטפל
ברפואה משלימה ,מבקש להתייחס אל החולה באופן כוללני ,ואינו נוטה לגלגל את הבעיה הלאה.
 .4עליית קרנה של האוטונומיה וחופש הבחירה של האדם המודרני ,ובעיקר חשיפתו העצומה של החולה למידע רפואי
מביאים חולים לשאול ולחפש טיפולים שונים ,המתאימים למצבם ,מכאן הבחירה בטיפולים רפואיים שונים ,ולירידה
במעמדו של הרופא.11
 .5מקצת משיטות הרפואה המשלימה ,ומעטות מאוד מאלה קיימות בארץ ,מבטיחות מעשי פלאים – נס רפואי ,דבר אשר
לא יתכן ברפואה קונבנציונאלית הנשענת על חישובי סיכויי הצלחה המבוססים על סטטיסטיקה בדוקה ,ועל היגיון
מדעי 12.עם זאת כל אדם ,ובוודאי חולים ,בראותם אפשרות לריפוי – גם אם אינה הגיונית ,מבוססת ובדוקה כנדרש ,יפנו
אליה – ולו כדי שיוכלו לחוש שעשו הכול כדי לרפא את עצמם או את יקירם .אמנם בהצגת סוגים מסוימים של טיפולים
ברפואה המשלימה כמעשה ניסים יש אולי חוסר אחריות מצד תחום הרפואה המשלימה ,אך מצד שני דבר זה גורם את
הגדלת זרם הפונים לסוגי רפואות אלו.
 .6נוח לו לחולה לחפש אחר פתרונות אשר נראים או נשמעים כפיתרונות קסם מהירים ,נוחים ,ולא מחייבים ,הפותרים אותו
מכל התחייבות ופעולה אקטיבית מעשית לצורך בריאותו .בעת מצוקה ,בעיקר במקרים בהם אין הרפואה הקונבנציונאלית,
המבוססת על חשיבה רציונאלית של מדעי הטבע ,מסייעת לחולה ,הוא והסובבים אותו נוטים לחפש עזרה 'במקומות'
13
שאינם תלויי-רציו ,ביניהם גם רפואה משלימה לסוגיה.





10
11
12
13

'לרבות ריפוי באקופנטורה' – התוספת שהוספה בשנת  1987לפקודת הרופאים [נוסח חדש] התשל"ז ,1976-דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש,
.594
הצעת חוק העיסוק באקופונקטורה ,התשס”ג ,2003-ה"ח  ;1185הצעת חוק העיסוק באוסטיאופתיה ,התשס"ז ,2007-ה"ח  .2767פרוטוקול
ועדת הבריאות בנושא הצעת חוק העיסוק באקופונקטורה http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/avoda/2005-06-27.rtf -
פרוטוקול ישיבה מס'  26של הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי" ,מה בין מדע לרפואה אלטרנטיבית (משלימה)" ,הכנסת ה,15-
מישיבה שהתקיימה בתאריך ה( 22/2/2000-תש"ס).
כתב מינויה ,פרוטוקולים של הוועדה ועוד ,מופיעים באתר הלשכה למקצועות בריאות משלימים:
ועדת_הרגולציה_של_משרד_הבריאות_http://www.altmedor.com/44554.2005-7
ראה .http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2362976,00.html
דניאל גולמן" ,אינטליגנציה חברתית – המדע החדש של יחסי האנוש".)2006( 329 ,
אלווין טופלר" ,מהפך העוצמה – המאה ה – 21-זעזועים ותמורות בכלכלה ,בפוליטיקה ובתקשורת".)1992( 29 ,
שם.
לאונרד ליבובי'ץ" ,האתגר ברפואה חילופית" ,הרפואה  130ב.)1996( 109 ,
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משפט רפואי

 .7בעולם בו כמות הידע האנושי מוכפלת פעם במספר שנים ,הרעיון כי האדם בכלל ,והרופאים בפרט עדיין אינם יודעים
מספיק על מחלות ודרכי ריפוי מכה שורשים ,ומשפיע על השקפת חולים על מקצועיותו של הרופא הקונבנציונאלי .מטבע
הדברים ,החולה מחפש פיתרון כולל לכל בעיותיו ברפואה המשלימה.
רפואה משלימה מבקשת להשלים את האדם ולטפל בו כמכלול ,ולא רק להגיש טיפול מכוון לסימפטום נקודתי' .אף גדולי
המומחים בעולם הרפואה (הקונבנציונאלית והבלתי קונבנציונאלית) ,מתקשים ליצור הבחנה חד משמעית בין גבולותיהן של
השתיים' 14,אך בעבודה זו נקטתי אחידות לכל אורך הדרך – רפואה אשר מוסדרת בחוק הינה קונבנציונאלית ,ורפואה אשר
15
איננה מוסדרת בחוק הינה משלימה.
במאמר זה נקטתי בלשון רפואה משלימה ,ולא רפואה אלטרנטיבית או חלופית משום שועדת אלון 16,נקטה בלשון זו ,היות
ובמילים 'רפואה אלטרנטיבית /חלופית' ,יש כדי להטעות שיש ברפואה זו כדי להחליף את הרפואה הקונבנציונאלית כמערכת
רפואית שלמה.
וראשית ,אל הפן המשפטי של העיסוק.
 .2חוקיות העיסוק
"בישראל המצב החוקי רחוק מלהשביע רצון ...כל מרפא ,הישר בעיניו יעשה".
כך כתבה ועדת אלון 17בבוחנה את מעמדה החוקי של הרפואה המשלימה בישראל בשנת  .1991שבע עשרה שנה (!) חלפו,
ומעט מאוד השתנה .בדצמבר  ,2004מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדה שתבחן את הרגולציה של מקצועות הרפואה המשלימה
18
בישראל.
השאלה המשפטית המרכזית ביחס לרפואה המשלימה היא בעיית חוקיות העיסוק 19.חופש העיסוק הוא זכות יסוד מוכרת
במדינת ישראל ,והרי –
 .3כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק ,מקצוע או משלח יד.
 .4אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה,
20
ובמידה שאינה עולה על הנדרש ,או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
יחד עם זאת המחוקק הגביל את ההיתר לעסוק ברפואה בפקודת הרופאים:

21

( .3א) מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה ,במפורש או מכללא ,כעוסק ברפואה או כמוכן
לעסוק בה.
כלומר ,אסור למי שאינו רופא מורשה לעסוק או להציג את עצמו כרופא .הגבלה זאת היא ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים.
העיסוק ברפואה הוא אחד המקצועות שהעיסוק בהם מחייב רישוי המוגדר בכללים ברורים 22.כדי 'להבטיח שרק אדם בעל
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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תא (ת"א)  2427/01ד"ר יוסף ברנר נ' פרופ' רפאל קטן ,פיסקה  27לפסק דינה של כבוד השופטת ענת ברון (לא פורסם.)10.11.95 ,
יונתן הלוי ,רפואה משלימה ואלטרנטיבית – כל העובדות.)2005( 13 ,
דו"ח ועדת אלון' ,דין וחשבון הוועדה לבדיקת נושא הרפואה המשלימה בישראל' ,ירושלים ,תשרי תשנ"ב ,ספטמבר ( .1991מתוך אסופת מאמרים
לקראת הכינוס השני לרפואה ,אתיקה והלכה .))1993( ,351 ,מופיע גם בhttp://www.medethics.org.il/articles/conference2/R9981353.asp -
שם ,עמודים  9ו 14-לדו"ח הוועדה.
ראה ה"ש  .8בתאריך  28.10.2007במענה לשאלתי השיב לי יו"ר הוועדה ד"ר יצחק זיידיס כי הוועדה תפרסם את הדו"ח שלה תוך שלושה עד
ארבעה חודשים.
נושא זה כבר נידון בעבר ,אך בצורה חלקית בלבד .דפנה גלאובר" ,המעמד החוקי של הרפואה המשלימה בישראל" ,רפואה ומשפט 58 ,25
(.)2001
חוק יסוד חופש העיסוק ,תשנ"ב ,1992 -ס"ח תשנ"ד  .1454סקירה מקיפה על חוק יסוד חופש העיסוק ראה מנחם גולדברג" ,חופש העיסוק:
מזכות יסוד לחוק יסוד"  ,הפרקליט מא ,חוברת ג'.)1994( 291 ,
פקודת הרופאים ,ראה ה"ש .5
ע"א  1/49ס.ש בזרנו נ' שר המשטרה ואח' ,ב( ;)1949( 80 )1בבג"ץ  1/49סולומון שלמה בזרנו ו 2-אח' נ' שר המשטרה (לא פורסם)26.2.2006 ,
נאמר כי 'הוא מפסקי הדין החשובים ביותר שניתנו על ידי בית המשפט העליון'.
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כישורים ומיומנויות הנדרשים לעיסוק ברפואה  -יעסוק בכך' 23.וכדי'...להגן על הציבור מפני המתיימרים להיות בעלי הכשרה
24
וכישורים בריפוי חולאים ובעיות רפואיות ,בעוד שלאמיתו של דבר אין הם בעלי כישורים כאלה'.
עוד נאמר בפקודת הרופאים כי:
 .2מי שיש לו רשיון לפי פקודה זו ,הוא רופא מורשה הרשאי לעסוק ברפואה.
ובסעיף ( 4א):
מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה:
....
( )2הוא בעל השכלה רפואית

25

לכאורה ,אין מניעה כי אדם חסר השכלה רפואית לחלוטין יתלה על דלתו שלט בו ייכתב 'מטפל ברפואה משלימה' או 'מטפל
הוליסטי' או אפילו 'מטפל ברפואה סינית /הודית' וכד' ,ויחליט החולה ,אם הוא מעוניין בו כמטפל 26.אולם במציאות בה 'כל
מרפא ,הישר בעיניו יעשה' ,הרחיבו בתי המשפט את ההגנה על שלום הציבור ואסרו למי שאינו רופא קונבנציונאלי להציג
את עצמו כמרפא מחלות ,גם כאשר הוא עוסק בפועל בריפוי על פי שיטות הרפואה המשלימה .כלומר' ,הצגת המתחזה כמי
שמסוגל לרפא מחלות' 27,גם היא התחזות לרופא – כלומר ,אין מרפא ברפואה משלימה יכול להציג את עצמו כבעל הגנה,
28
בעילה שהוא מרפא' .העיקרון הוא ,שכל אדם אחראי לתוצאות מעשיו ומחדליו'.
יש לציין כי הרחבת ההגנה על שלום הציבור מתייחסת רק לעניין הנזיקין  -אין חיסיון רפואי למטפל ברפואה משלימה ,ולא
לעניין העיסוק – כלומר ,עדיין אין איסור על 'תליית שלט'  ,ו'פעולה'.
אך יש לזכור כי חוק יסוד :חופש העיסוק מחייב את הרשות המנהלית לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף  4לחוק יסוד:
חופש העיסוק ,כי הפגיעה בחוק תהיה מידתית ועל פי הסמכה מפורשת בחוק .באין חוק ,קשה לדון בפגיעה בחופש העיסוק
29
ו/או בהצדקה במידתיות הפגיעה בו.
ועדת אלון בהמלצותיה ביקשה לשנות את החוק בדבר הרישוי לעסוק ברפואה ,ולהתאימו לשני עקרונות יסוד – לזכות
30
האדם לבחור ולהחליט בידי מי הוא מפקיד את הטיפול הרפואי בו ולעקרון של שמירה על שלום הציבור וטובתו.
מספר שנים לאחר פרסום דו"ח ועדת אלון ,סקר מבקר המדינה את מעמדה הפרוץ של הרפואה המשלימה בישראל 31,אך גם
הפעם ,ללא הועיל .הסדרת עיסוקם של המטפלים ברפואה משלימה אינה רק האינטרס הצר של המטפלים בתחום:
'משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית הכוללת להבטחת בריאות תושבי המדינה ,תוך דאגה לארגון,
32
הפעלה ואספקת שירותי מניעה ,אבחון ,שיקום ומחקר'...

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ת"א (ת"א)  16966/03ה"ש  2לעיל; ת"א (ירושלים)  923/94כאיד מוחמד מרואני נ' בית חולים "מקאסד" ירושלים ,תק-מח 1498 ,)1(98
(.)1998
ת"א  2055/99פלוני נ' הרבנות הראשית לישראל ,פד"י נה (.)2001( 241 )5
ראה שם בהמשך מהי ההגדרה של 'השכלה רפואית'.
תא (ת"א)  ,16966/03לעיל ה"ש  ;2תא (י-ם)  3472/01האגודה הישראלית לכירופרטיקה נ' קופת חולים לאומית ואח' (לא פורסם,
.)27.9.04
ע"פ (חי')  3159/03יוסף רוס נ' מדינת ישראל פיסקה  6לפסק דינו של כבוד השופט י .דר (לא פורסם.)30.10.2003 ,
שם.
בג"ץ  2921/03קאופמן ואח' נ' ד"ר שנון ואח' (לא פורסם.)2005 ,
יונתן דייויס" ,האחריות המקצועית של מטפלים ברפואה משלימה" ,רפואה ומשפט .)2001( 117 ,25
דו"ח שנתי  46לשנת  1995של מבקר המדינה.
מתוך אתר משרד הבריאות http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=1&catId=8&PageId=7
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למרות הקשיים הניצבים בדרכה של הרפואה המשלימה בישראל ,ועל אף חוסר תרומת החקיקה הישראלית ,מספר הפונים
לרפואה משלימה הולך וגדל - 33התעניינות חולים גוברת ,מרפאות מציעות טיפולים בתחום ,בתי חולים פותחים מרכזים
לרפואה משלימה ,כל אלה גורמים להתייחסות יותר משמעותית מצד רשויות המדינה.
שילוב בין התחומים  -הרפואה הקונבנציונאלית והרפואה המשלימה חשוב ביותר אם ברצוננו להציע טיפול טוב לחולים.
בתחילת העשור כתב נשיא בית המשפט העליון כב' השופט מאיר שמגר:
"קירובם של התחומים המקצועיים העיוניים מקבלת חשיבות-משנה בתקופתנו  ...אשר בה ההתקדמות
34
המדעית גם שבה ומעלה בעיות אתיות רבות ,אשר בהן הדיון האינטר-דיסציפלינרי הוא חיוני".
מכאן לשאלה המרכזית ביותר בהסדרת תחום העיסוק של המטפלים ברפואה משלימה – אלו הם המקצועות אותם יש לכלול
תחת הכותרת של מקצועות הרפואה המשלימה? מנקודת ראות רפואית יתכנו מספר תשובות אפשריות ,אך משפטית ,ישנה
כנראה ,רק תשובה אחת .נראה כי יש מקום לחשיבה ודיון מעמיקים של גוף מומחים שילמד ויכיר את התחומים והשיטות
השונות ,יקבל החלטות על ההסדרים הרצויים ,ויביא את המלצותיו להסדרת הנושא כולו במסגרת חוקית נאותה.
כבר כיום זכה להסדרה בחוק תחום האקופונקטורה ,שהיא שיטת רפואה סינית .הסיבה להכרה היא כי טיפול זה נמצא ,מזה
זמן ,כבעל ערך ויעיל במקרים רבים 35.ניסיון שייצטבר מהסדרת האקופונקטורה והפיקוח עליו ,עשוי ללמד על דרכים לפתרון
הבעיות הכרוכות בהכרה בשיטות רפואה משלימה אחרות .בפועל ,מדובר בשני סוגים אפשריים של רשימות של שיטות
רפואה משלימה  -רשימת מקצועות קצרה ומצומצמת 36,או רשימה ארוכה ומרחיבה 37.ההבדל בין שתי הרשימות ,אינו רק
באורכן אלא בשאלה מהו מרחב העיסוק המותר לאותם מטפלים ,האם כל פעולה המותרת לרופא ,תותר גם להם .המחוקק
יצטרך ליתן מענה כללי לכל סוגי הרפואה המשלימה ,תוך ניסיון ליתן פתרונות לשיטות רפואה שיעלו בעתיד 38.כאשר אלה
יגיעו אלינו ,לא יצטרך המחוקק לחזור ולדון בנושא ,אלא למצוא רק פיתרון נקודתי.
כנקודת מוצא מוצע כי המחוקק יקבע מעין סף קבלה ראשוני ,שכל מקצוע 'משלים' אשר יבקש להיות מוסדר חוקית ,יצטרך
לעמוד בו .סף הקבלה הראשוני יכול שיכלול את רמת המחקר בתחום ,ניסיון הטיפול ,וכן נתונים בדבר יעילות הטיפול .יערכו
מעין 'מבחני סף' אשר יסייעו לקביעה – אם המקצוע אכן זכאי להכרה .מקצוע רפואי שיעמוד בקריטריונים אלה ,יזכה למעין
'הטבות' אשר יציע החוק להסדרת מקצועות הרפואה המשלימה .הטבות אלה יהוו למעשה ,מעבר להכרה על ידי המדינה,
פתח נרחב להכרה והוקרה ציבורית ולתמיכה ממשלתית.
 .3רפואה משלימה בפסיקה הישראלית
פסיקת בתי המשפט בישראל בנושא הרפואה המשלימה היא בעיקר בתחום דיני הנזיקין .כדוגמת תביעות שהוגשו נגד
מטפלים בעילה שהתחום אינו מוסדר בחוק ,ומסיבה זאת נמצאו שרלטנים שניצלו את הפרצה בחוק ,ויש שמטפלים הוגנים
39
פגעו בדרך זו או אחרת במטופליהם.
 33ראה מאמר על מצב הרפואה המשלימה בישראל של הלשכה למקצועות הרפואה המשלימה בישראל:

http://www.altmedor.com/image/users/44554/ftp/my_files/new%20fils/Cam-in-israel-doch-2007.doc

על אפשרויות הטיפול העומדות בפני המטופל הישראלי (נכון ל  )8/05ראה:
34
35
36

37

http://www.altmedor.com/image/users/44554/ftp/my_files/protocols-vaada/cam-kupot-holim.doc

מאיר שמגר ,בהקדמה לפסקי דין רפואה ומשפט ,יו"ר המערכת :השופטת שרה פריש ,הוצאת האגודה לרפואה ומשפט בישראל עם ההסתדרות
הרפואית בישראל ולשכת עוה"ד ועד מחוז ת"א (.)1989
ראה ה"ש  5לעיל ,והצעת חוק העיסוק באקופנטורה ,התשס"ג ,2003-ה"ח  .1185ראה.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3203014,00.html :
ראה ה"ש  .3ע"פ  726/78שלחין נ' מדינת ישראל פד"י לד( .)1979( 701 )2האם גם רפואה טיבטית ,לדוגמה ,רפואה בה יונקים את הכאב ,תחשב
כריפוי ,על אף שהיא נראית במבט ראשון כהזויה? http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/548/352.html -
הלשכה למקצועות בריאות משלימים מונה  70סוגים שונים טיפולים נכון לפברואר  .2005ראה באתר הלשכה למקצועות בריאות משלימים:
/תאור_והגדרת_השיטות_השונותhttp://www.altmedor.com/44554
מעל  150מקצועות .ראה:

Lewith G, Complementary medicine: new approaches to good practice. An appraisal of the BMA (British Medical Association) report
Complement Ther Med, 20 (1993).
דבריו של נציב הדורות הבאים בכנס רפואה משלימה,אתיקה ומשפט  -כנס שפיים .http://medlaw.haifa.ac.il/almed - 2006

38
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להלן מספר ציטטות מפסקי דין:
' -מצבו הבריאותי של הנער התדרדר עד כדי סכנת חיים',

40

 'בכתב האישום נטען ,כי בשלוש הזדמנויות נפרדות ,במהלך טיפולי שיאצו ,ביצע הנאשם מעשים מגונים בשלושה41
מתלוננים שונים',
 'מהנתונים והראיות שהובאו בפני עולה שבמקרה זה נתן "מכון רפואי" טיפול "רפואי" לאזרח ,וטיפול זה רשלנותו42
לוקה בחומרה יתירה',
' -הנאשם הורשע בעבירה של מעשה מגונה תוך ניצול יחסי שרות בקליניקה שלו כמטפל ב'הילינג',

43

בנוסף ,כתוצאה מאי הסדרת התחום מה שיוצר בלבול ציבורי בתחום ,יש גם תביעות מטפלים כנגד מפיצי לשון הרע:

44

 'במשך תשעה חודשים התלוננה על כאבי בטן .המרפא ,טען שזה גידול ושהיא כבר לא תלד לעולם .עכשיו היא חובקת45
בת ושוקדת על תביעת ענק',
 'המשיבה סבורה כי הם מבטיחים ריפוי של מחלה ,של קלקול קיבה ,של השמנה ולא עלינו אפילו סרטן ,חוצפניםושרלטנים .היא הסבירה כי דעתה זו מבוססת על נסיון אישי ,כאשר היתה בת  ,18שהרי "זה מפתה כל כך ,כל בן אדם
46
היה רוצה – אוי הצרות שלי נעלמות".
ועוד ועוד.
חוט השני החוזר בכל פסקי הדין ,היא נקודת הסדרת העיסוק היות והתחום אינו מוסדר – אין חקיקה ,אין תקנות ,אין
הוראות מנהל וכד' ,ממילא הוא מזמין שרלטנים ,סוטים ורמאים למיניהם ומכאן הדרך לתביעות נזיקיות ,וללשון הרע קרובה
מאוד.
נאמר לעיל ,כי אף שאסור למטפלים ברפואה משלימה להציג עצמם כרופאים ,אך אין עליהם איסור להציג את עצמם כמטפלים
47
ברפואה משלימה .אולם 'מי שמתיימר לעסוק ברפואה ,אף שאיננו מורשה לכך ,נושא בחובת הזהירות המוטלת על רופא'.
כל אדם צפוי לעמוד לדין במידה והזיק ברשלנות ,כנאמר בפקודת הנזיקין:

48

" .35עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות ,או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון
היה עושה באותן נסיבות ,או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות ,או לא נקט מידת זהירות ,שאדם
סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות  -הרי זו התרשלות; ואם
התרשל כאמור ביחס לאדם אחר ,שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג ,הרי זו רשלנות,
והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה".

40
41
42
43
44
45
46
47
48

ישראל (לא פורסם  ;)4.7.95ת"פ (ים)  3830/99מדינת ישראל נ' מרכוס רוני (לא פורסם ;)20.3.02 ,ת"א (ת"א)  51792/93אלון עדי נ' טרז קוך
(לא פורסם  ;)31.12.93תפ"ח (ת"א) 1164/03מדינת ישראל נ' אריאל בן ארקדי חייקין (לא פורסם  ;)15.11.06ע"פ  137/68יוסף ורט נ' מדינת
ישראל (לא פורסם ;)1968 ,ת"פ (ת"א)  2040/05מדינת ישראל נ' סימון בן יפים סופר (לא פורסם  ;)20.2.06ע"א  8526/96מדינת ישראל נ'
פלוני ואח' ,פד"י כב  ;664 1ת"פ (י-ם)  3828/00מדינת ישראל נ' קופרשמיד דוד (לא פורסם  ;)14.4.2002ת"א (י-ם)  1010/94פלוני נ' ד"ר
מרק גאודס (לא פורסם  )15.10.96ת"א (ת"א)  35329/01קדמי ורדה נ' דרור רוני (לא פורסם  )22.10.2002ת"א (ת"א) ( 16966/03ה"ש 2
לעיל); ע"פ  10222/06פלוני נ' מדינת ישראל (לא פורסם .)5.12.2007
ת"פ (חי')  7669/01מדינת ישראל נ' יוסף רווס ,פ"מ ,תשס"ב (.)2002( )3
ת'פ (ים)  3828/00לעיל ה"ש .39
תא (י-ם)  1010/94לעיל ה"ש .39
תפ (ים)  3830/99לעיל ה"ש .39
תא (ים)  5417/05מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' נסים אסדו (לא פורסם ;)30.4.07 ,בש"א (חי')  1238/07רמי מור נ' ברק  013שירותי אינטרנט
בע"מ (לא פורסם ;)12.2.07 ,בר"ע (חי')  850/06ידיעות אינטרנט מערכות אתר  – YNETמערכת הפורומים נ' רמי מור (לא פורסם;)22.4.07 ,
ע"פ  71062/04זריף אורן נ' אודטה שוורץ (לא פורסם ;)30.4.06 ,תא (תא)  2427/01לעיל ה"ש .18
תא (ים)  ,5417/05לעיל ה"ש .44
ע"פ  71062/04לעיל ה"ש .44
ע"א  ,2055/99לעיל ה"ש .24
פקודת הנזיקין[ ,נוסח חדש] ,התשכ"ח ,1968-דיני מדינת ישראל .10
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מן האמור בחוק ,בבואנו לבחון את נזקיהם הרשלניים של המטפלים ברפואה משלימה ,עלינו לבחון את מעשיהם ביחס
למטפלים אחרים בתחום 49,ולבדוק אם יש במעשיהם משום רשלנות .למעשה ,ניתן לראות ,כי על אף שמקצועות הרפואה
המשלימה אינם מוסדרים בחוק ,ניתן להעמיד מטפל שהזיק לדין ,תוך בחינת אחריותו ביחס למטפלים אחרים באותה שיטת
טיפול ,בין אם הוא מטפל בהילינג ,מוהל ,מומחה ברפואה סינית ,מרפא בעיסוק ,או בעל יכולות רפואיות ניסיות ,אחריותו
נמדדת ביחס למטפלים אחרים באותו תחום.
הטלת אחריות על מטפל ,משקפת את עקרון הצפיות העומד בבסיס הטלת האחריות בגין מעשה רשלני .במקרים בהם הרפואה
המשלימה תוכיח את עצמה כטובה יותר מן הרפואה הקונבנציונאלית בטיפול בבעיות ,וצפוי כי נקיטתה של הפרקטיקה
הישנה תוביל לגרימת נזק למערער ,יתכן ויש לשקול העמדה לדין של רופא שיכול היה לנקוט ברפואה החדשנית ,ולא נקט
בה.50
 .4תרופות ברפואה המשלימה
ההסדרה המשפטית של עיסוק ברפואה משלימה ,ובדגש על התרופות ברפואה המשלימה ,מפגיש בין המדינה על חוקיה
תקנותיה וגם תקציבה ,לבין כוחות השוק – המטפלים ,המטופלים והיצרנים.
כאן נתאר את ההיסטורית תרופות בכלל ,נדון בהגדרה מהי תרופה ,בתנאי הרישיון בו היא צריכה לעמוד ,ובחסמים העומדים
בפני הסדרת תרופות הרפואה המשלימה ,מדיני המכס ועד לבית המשפט.
בראשית הרפואה ,כל התרופות היו מבוססות על צמחי מרפא ומינראלים .ארגון הבריאות העולמי קובע 51,כי כיום לפחות
 80%מאוכלוסיית העולם נשענת בעיקר על טיפול רפואי המבוסס על מרכיבים טבעיים ,וכי לפחות  40%מן המרכיבים
התרופתיים בימינו נשען על מקור צמחי ,וכי מחקר והכרה של התרופות האופציונאליות ,גם על ידי הממסד וגם על ידי כוחות
השוק עשוי להביא לשיפור ברפואה בעולם.
מן המאה ה 16-ואילך התנתקה הרפואה המערבית והלכה מן הרפואה המזרחית ,והחלה לטפל בכל מחלה ומחלה באופן
אינדבדואלי ,כאשר הרפואה המזרחית המשיכה להתייחס אל האדם כאל מכלול 52.בתחום הרוקחות ,עברו עוד שלוש מאות
53
שנה ,ורק מן המאה ה 19-החלה הרוקחות הקונבנציונאלית לשנות כיוון מן הרפואה המזרחית.
התרופות הנכללות תחת הכותרת 'תרופות של הרפואה המשלימה' כוללות מגוון חומרים שחלקם תרופות שברבות השנים
הפכו לקונבנציונאליות בצורתן המוכרת כיום ,כגון :קודאין ,דיגוקסין ומורפין .יש תרופות ממקורות שעדיין לא 'נוצלו' כגון
צפרדע ,כלב ים ,ואף צואה של סנאי מעופף 54.יש לציין ,כי עד כמה שנראה שתחום התרופות ברפואה המשלימה נשמע מוזר,
גם תרופות הרפואה הקונבנציונאליים מגיעות לעיתים מקור "מוזר" ,כדוגמת החיסון לפוליו – כליות טחונות של קופים,
55
חיסון לדיפטריה – דם סוסים ועוד.
החקיקה בתחום אשר נבנתה במשך השנים כטלאי על טלאי היא מבלבלת ,אינה עקבית ואינה סדירה 56,והמבוכה על כן ,רבה.
המבוכה גוברת ככל שהתרופה פחות מוכרת .הרפואה המשלימה מציעה עולם נוסף ומגוון של תרופות שעד היום לא נוסה,
ועל כן מצריך פיקוח מוגבר.
לכאורה ,החופש להשתמש בכל תרופה צריך להיות יסוד ברור ומובנה בעולמו של כל רופא ,אשר נשבע לעשות כמיטב
א' כרמי ,רפואה ומשפט.207-208 ,
ע"א  3056/99שטרן רועי נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא ,פד"י נו (.)2002( 936 )2
ראה.http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr44/en :
פולנין ורובינס ,תרופות מן הטבע( 11 ,עורכי המהדורה הישראלית :לוין ועמיר.)2000 ,
שם ,בעמ' .18

49
50
51
52
53
Bensky & Gamble, Materia Medica: Chinese Herbal Medicine (1992) 54
 55ארגון 'חסון – מידע על חיסונים' http://www.hisunim.com/babies_ProtectOrRisk.htm
 56זוהר יהלום ושגב שני ,דיני רוקחות ותרופות בישראל.)2000( 85-96 ,
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יכולתו להביא מזור לחוליו .בהצהרת הלסינקי נאמר:

57

"בטיפול באדם חולה ,חייב הרופא להיות בן חורין להשתמש באמצעי אבחון או ריפוי חדש ,אם לפי שיפוטו,
מציע אמצעי זה תקווה להצלת חיים ,שיקום בריאות או הקלת סבל".
למעשה ,הצהרה זו נדחתה על ידי בית המשפט:

58

"הסיכונים בהתרת הרצועה ובמתן חופש מוחלט לכל רופא להשתמש בכל תכשיר ,אפילו לא אושר ולא נוסה
כדבעי ,עולים הם במידה מכרעת על היתרונות העשויים לצמוח מכך ...האפשרות ,שבמצב של חופש פעולה
מוחלט לכל רופא ורופא ,ייתכנו מקרים ,שבהם חולים קשים ומשפחותיהם ישקיעו את כל חסכונותיהם
ב"תרופות פלא" בלתי בדוקות ואולי אף מזיקות ,ושבהם יזנחו החולים את ההיזקקות לדרכי טיפול
קונוונציונאליות  -בהן יכלו אולי למצוא מרפא שלם או חלקי  -תוך העדפת אותם תכשירים "מופלאים",
הינה רחוקה מלהיראות דמיונית או בלתי מציאותית".
אי לכך ,תרופה שלא אושרה כנדרש בחוק 59,אסורה לשימוש .כך המצב גם ביחס לתוספי תזונה – שלמעשה הם תרופות
הרפואה המשלימה ,וזאת על פי תקנות בריאות הציבור:
בתקנות בריאות הציבור ,מוגדר תוסף תזונה:

60

"ויטמין ,מינירל ,חומצת אמינו ,צמח או מזון אחר ,שאישר מנכ"ל משרד הבריאות לצריכה כמזון ,ולרבות
תמצית ,מיצוי ,רכיב ,תוצר פירוק ,נגזרת או תערובת של אחד מאלה".
אם כך ,מהי תרופה?
כבעניין הרפואה המשלימה ,תתכנה מספר תשובות לשאלה זאת ,אך לענייננו התשובה המשפטית היא כי יש שלושה מודלים
על פיהם ניתן להגדיר תרופה:
 .1הרשימה הסגורה – רק תרופות מאושרות על ידי מפקח שמונה על ידי שר הבריאות.
 .2המודל האובייקטיבי – תרופה היא מוצר שבו התכונות המאפשרות לו למלא את תפקידו בריפוי בני אדם או בעלי חיים.
 .3המודל הסובייקטיבי – תרופה היא מוצר שמשוקיו מייעדים אותו לשימוש בריפוי – מודל זה מאפשר התפתחויות
טכנולוגיות ,אך גם פותח פתח לתרופות לא בדוקות ,רפואה עממית וכד' .יתרונותיו של מודל זה גוברים על חסרונותיו,
61
ולכן זהו המודל עליו מתבססות הגדרות התרופה בארה"ב ובאיחוד האירופי.
המודל הסובייקטיבי מוביל בעולם ,מפני שהוא נותן לכוחות השוק לעשות את תפקידם .תרופה שאינה מרפאת לא תחזיק
מעמד בעולם התחרותי של יצרני התרופות .אמנם ,השלב הראשוני לחשיפת תרופה חדשה הוא שלב רב סיכונים ,אך עם
הזמן ,המלצה או דחייה מצד החולים עצמם ,גוברת על הנחיות שלטונות הבריאות.
נראה כי בדומה לתחום הרפואה המשלימה עצמה ,ובדומה לתחום התרופות הקונבנציונאליות ,היות ומשרד הבריאות
מתקשה לעמוד בקצב כניסת שיטות הרפואה הקונבנציונאליות ,ממילא תחום הרוקחות של הרפואה המשלימה ,הנחשב
יותר שולי ,נשאר בקרן זווית ,וחבל.
57
58
59
60
61

המלצות המנחות רופאים במחקר ביו-רפואי שכרוכים בו בני אדם  -כפי שאומצה בעצרת הרפואית העולמית ה ,18-הלסינקי ,פינלנד,1964 ,
ותוקנה בעצרת הרפואית העולמית ה ,29-טוקיו ,יפן 1975 ,פרק ב ,סעיף  ,1לאותה הצהרה.
בג"ץ  70/80טיבט נ' שר הבריאות ,פד"י לח( ;)1984( 353 ,)2בג"ץ  30/82ראובן מעיין נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות ,פרופ' ברוך מודן,
פד"י לו ( ;)1982( 477 )2דיני רוקחות ותרופות בישראל ,לעיל ה"ש .103 ,56
לדוגמא ,סעיף 47ב(א) לפקודת הרוקחים[ ,נוסח חדש] ,התשמ"א ,1981-דיני מדינת ישראל .35
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה) ,התשנ"ז ,1997-ק"ת .5828
דיני רוקחות ותרופות בישראל ,ה"ש  56לעיל ,הערות .3-4
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משפט רפואי

אך מה למעשה עמדת המדינה בתחום התרופות של הרפואה המשלימה? הדיון בתרופות הרפואה המשלימה מחייב לדון גם
בחלקה של המדינה בהסדרת התחום .לכך יש צורך לברר את המעמד המשפטי של תרופות הרפואה המשלימה וביניהן את
פקודת המכס וצו תעריף המכס.
כמו הרפואה המשלימה עצמה ,גם אל תרופות הרפואה המשלימה יש יחס דו-קוטבי .מן הצד האחד ,הציבור רואה בחומרים
אלו תרופות של ממש ,אך מן הצד המשפטי ,לפחות בישראל 62,נחשבות תרופות אלה לתוספי מזון 63,וככאלה ,רמת הפיקוח
עליהם יותר נמוכה.
כל תרופה המשווקת בישראל חייבת באישור מנהל פנקס התכשירים הרשומים ,שבסמכותו לקבוע ,אילו תרופות מותרות
בשיווק 64,וזאת על סמך מגוון מבחני בטיחות ,בין אם מקור התרופה כימי ובין אם מקורו צמחי ,בין אם הוא מוגדר כמזון ובין
65
אם לאו.
ייבוא תרופות של רפואה משלימה
אמרנו לעיל ,כי העולם המערבי נפתח אל המזרח .פתיחות זאת מתבטאת ,בין היתר להגברת הסחר הבינלאומי בצמחי מרפא.
67
מובן ,כי המדינה אינה יכולה להרשות הכנסה חופשית של חומרים לשטחה ,כנאמר בפקודת המכס:

66

"לא ייבא אדם טובין שיבואם אסור".
טובין שייבואם אסור הוגדרו בסעיף  )1( 42לפקודת המכס – חומרים אסורים ביבוא הם אלה שביחס אליהם נקבע בפקודה
או בכל חקיקה אחרת כי יבואם אסור.
החקיקה הרלוונטית לעניינו היא תקנות הרוקחים (תכשירים) 68,בהן הוגבלה האפשרות לייבא תרופות שונות ללא קבלת
69
אישור ועמידה בקריטריונים נוקשים.
ככלל ,המטרה העיקרית של שלטונות המכס – מכוח פקודת תעריף המכס והפטורים – מעבר להכנסה כספית למדינה ,והגנה
על הייצור המקומי ,תוך הסדרת הביקוש ליצור מקומי ,היא גם הגנה על שלום הציבור 70.עם זאת יש לציין כי פקודת המכס
72
היא שריד חוק מנדטורי ,וככזאת היא מעניקה סמכויות נרחבות מאוד לרשויות 71,וביניהן למנהל המכס.
מעבר לכך ,מדינת ישראל מגבילה בצורה רחבה ייבוא של מוצרים חקלאיים .חלק מהגבלות אלה מתבטא במכסות מכס,
כשבין המוצרים המוגבלים גם צמחי מרפא ,שהם כמובן מוצרים חקלאיים .למכסים על מוצרים אלה אין הצדקה מטעמי הגנה
על ייצור מקומי ,שהרי ייצור של צמחים אלה קיים מעט מאוד בישראל .ההצדקה היחידה היא של הגנה על בריאות הציבור .עם
זאת נראה כי הגבלות נרחבות על ייבוא מוצרים חקלאיים לישראל אינן מהוות כלי מדיניות יעיל לקידום המטרות החשובות
73

62
63

ראה את דרישת הhttp://health.iol.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=689&id=358983&news=&page :FDA-
עפרה מהודר ,ליאורה שכטר" ,המעמד החוקי של תוספי תזונה וצמחי מרפא" ,רפואה ומשפט  ;)2005( 125 ,33לביא ט' ,הרן ב' ,שמר י' שני ש',
"רישוי ופיקוח של מוצרי מרפא טבעיים בישראל ובעולם" ,הרפואה .)2000( 339 ,139
ראה לעיל ה"ש .56
צמחים המאושרים כמזון לפי משרד הבריאות .http://www.health.gov.il/Download/pages/FoodSimple0506.xls
ראה רשימת מוצרים הומופטיים המורשים http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=11&catid=38&pageid=791
עמ'  18בדו"ח האיחוד האירופי לבחינת הרפואה המשלימה:

67
68
69
70

סעיף  41לפקודת המכס[ ,נוסח חדש] ,תשי"ז.1957-
תקנות הרוקחים (תכשירים) ,ק"ת תשמ"ו מס' .4933
ראה .http://abush.health.gov.il/nehalim/docs/ruk11.doc
ע"א  2102/93מדינת ישראל נ' מירון מפעלי תעשיות גליל (ממ"ת) בע"מ ,פד"י נא ( ;)1997( 160,)5אביגדור דורות ,דיני מכס וסחר חוץ97 ,
(.)2006
י' זמיר" ,הסמכות המינהלית" ,משפט וממשל א.)1993( 81 ,
בג"צ  2313/95קונטקט לינסן בע"מ נ' שר הבריאות ,פד"י נ(.)1996( 397 )4
משה הירש" ,סחר בין לאומי במוצרים חקלאיים ,כלכלה פוליטית ,ומדיניות סחר החוץ של ישראל" ,ארגון הסחר העולמי וישראל – משפט,
כלכלה ופוליטיקה( 162 ,עורך :אריה רייך.)2006 ,

64
65
66

71
72
73
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של ביטחון מזון 74.ואף זאת – חוק יסוד :חופש העיסוק אמור לכאורה להעניק לאדם המעוניין לייבא כל מוצר לארץ ,את
האפשרות לייבאו .עם זאת הגבלת חופש זה עשויה להיות מוצדקת בחשש מפני הפגיעה הצפויה מהחומרים המיובאים ,פגיעה
בבריאות ,בביטחון או בפן הפלילי 75.ולעניינינו – ייבוא צמחי מרפא מן הראוי שיותר כל עוד הוא לא יכול להוות סכנה לשלום
הציבור.
לאחרונה ,תבע יבואן 76את המכס על גבייה לא מוצדקת של תשלום מכס .היבואן ,ייבא לישראל תרופות הומאופטיות ,כאשר
כנראה מאי-הבנת הנושא סווגו התרופות כמשקאות אלכוהוליים (!) ,וזאת בגלל תכולת כוהל נמוכה שמצויה בהם .סיווג זה
חייב תשלום מכס גבוה בהרבה משל תרופות (פרק  30לצו תעריף המכס) או תמציות צמחים (פרק  13לצו תעריף המכס).
אמנם ,בשעתו התבטא בית המשפט' 77קשה סיווגם של מוצרים כקריעת ים סוף' ,אך נראה כי הפעם ,הרחיק המכס לכת .וכך
אנו רואים ,כי תרופות הרפואה המשלימה מגיעות לפתחו של בית המשפט ,אשר הכרעתו תוכל להשפיע רבות על שוק תרופות
המשלימה בארץ.
נקודה מעניינת נוספת הראויה לציון ,המשלבת הן סוגיית יבוא של מזון והן משפט עברי ,אשר ניתן להיעזר בה לפיתרון בעיות
של יבוא תרופות ,היא סוגיית ייבואו של מזון לא כשר .בבג"ץ מיטראל נדונה סוגיית ייבואו של אוכל לא כשר 78,שם נקבע כי
מניעים דתיים לא יכולים להגביל את היבוא ,ועל כן ,גם אם ממניעים דתיים כלשהם יבקשו לאסור יבוא של תרופה לא כשרה,
79
נראה שבקשה זו תישלל ,ומעבר לכך ,יש פוסקים המתירים להשתמש בתרופות לא כשרות.
מצד יצרני תרופות הרפואה המשלימה נראה כי על מנת שתרופות אלה יוכלו לעמוד בתנאי החוק החל ברישום תאריך הייצור
והתפוגה ,שם היבואן ,פירוט החומרים הרעילים וכד' ,ותנאים נוספים ,ולהיכנס תחת פיקוח מנכ"ל משרד הבריאות ,עליהן
לעבור עוד כברת דרך ארוכה.
רוקחות ברפואה משלימה
בפקודת הרוקחים נאמר:

80

"לא יעסוק אדם במקצוע הרוקח אלא אם ניתן לו רשיון לפי הוראות פקודה זו".
כלומר ,ללא רשיון אסור לנפק תרופות .בפועל ,עשרות אם לא יותר מכך של רוקחים בלתי מורשים עוסקים במקצוע הרוקחות
ללא רישיון .אלה הם הרוקחים ברפואה המשלימה.
מהו מעמד הרוקחים ברפואה המשלימה? איך מערכת החוק במדינת ישראל צריכה להתייחס לאדם שלמד ארבע שנים
רפואה סינית – תוך שהוא לומד על צמחי מרפא ,והוא מנפק תרופות לכל דורש? היש לחשוש כי בידי רוקח זה נתון לעיתים
גורל של אדם? 81בעיה זאת חמורה יותר כאשר רוקח של צמחי מרפא צריך להכיר גם תרופות קונבנציונאליות בנוסף לצמחי
מרפא ,ובשילוב ביניהן.
בפסיקת בית המשפט העליון ,אין התייחסות לשאלה מהו מקצוע הרוקח ,וההתייחסות היא רק בהערות אגב 82.לאור חוק
יסוד חופש יסוד :חופש העיסוק ,יש לפרש בצמצום את פקודת הרוקחים 83,כלומר ,רוקח הוא אדם שהוכשר בדרך המתאימה,
המוכרת על ידי המדינה ,ועל כן ,נראה כי הרוקחים בתחום הרפואה המשלימה פועלים שלא על פי החוק.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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רע"א  2910/98אריה חברה לקלפים ( )1982בע"מ נ' מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ ,סע'  7לפסק דינו של כבוד השופט ח' אריאל (לא פורסם,
.)31.8.99
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 .5ביטוח העוסקים ברפואה משלימה
אחד מכוחות השוק ,שיש בידו יכולת רבה לשיפור הטיפול הרפואי הן חברות הביטוח 84.יחס נכון אל מציאות השוק ,והענקה
של טיפולים רפואיים משלימים במסגרת הביטוח יכולים לשפר את רמת הטיפולים המשלימים.
כאן נדון רק בפן המשפטי העיקרי של העיסוק בתחום הרפואה המשלימה – חובת הגילוי מצד המטפלים המבוטחים.
הרעיון העומד מצד חובת הגילוי של מבוטח הוא כי האינטרסים של חברת הביטוח המבטחת מטפל ברפואה משלימה
משתנים בהתאם לרמת הסיכון ,ליכולת העבודה ,להכשרה ,למיומנות ולניסיון של המטפל .עקב אי הסדרה משפטית של
תחום הרפואה המשלימה נראה כי גוברת חובת המבטח לגילוי נאות ,היות ואין עליו פיקוח או אכיפה .ברי ,כי רק מטפל אשר
חושף את כל 'הקלפים' שלו – ניסיונו הטיפולי ,נזקים שגרם בעבר ,הכשרתו וכד' ,זכאי לביטוח מקצועי מלא.
בחוק חוזה הביטוח נאמר:
.6

(א) הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב,
שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו
בתנאים שבו (להלן  -ענין מהותי) ,על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.
(ב) שאלה גורפת הכורכת ענינים שונים ,ללא אבחנה ביניהם ,אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם
היתה סבירה בעת כריתת החוזה.
(ג) הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי ,דינה כדין מתן
תשובה שאינה מלאה וכנה.

כלומר ,כדי שמבוטח ייחשב למי שהפר את חובת הגילוי צריכים להתקיים שלושת התנאים המצטברים – הסתרת עניין
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מהותי מהמבטח ,ידיעת המבוטח כי הינו מהותי והסתרתו בכוונת מרמה.
על מטפל ברפואה משלימה שמעוניין לבטח את עצמו בביטוח אחריות מקצועית מוטלת חובת גילוי רחבה יותר ממספר
סיבות:
 .1עמימות  -לרבים ,תחום הרפואה המשלימה נראה כרחוק ומנותק ,לא ברור ועמום .העובדה כי רפואה משלימה הוא שם
כולל לעשרות שיטות טיפול רפואי ,שאולי הדבר היחיד המאפיין את כולן זה שאינן קונבנציונאליות ,מצריך את המטפל
להגדיר במדויק ובצורה רחבה יותר בפוליסת הביטוח שלו את תחומי הטיפול ,אמצעי הטיפול ,ודרכי הטיפול.
 .2המטפל ברפואה משלימה עוסק בחיי אדם ,וחובת הזהירות הנדרשת ממנו מוגברת אולי אף יותר מאשר בתחום הרפואה
הקונבנציונאלית ,בגלל זמן הלימוד שלו ,רמת הפיקוח וכד'.
 .3מורכבות הטיפול – טיפול ברפואה משלימה מצריך ידע נרחב ,ולרוב ,גם שימוש בשיטות שונות .במידה ומטפל מצהיר על
תחום טיפולי מסוים כתחום הטיפול שלו ,אך בפועל מטפל בתחום שונה אף במקצת ,שבו הסיכונים גבוהים יותר ,הוא
חושף את עצמו לתביעה ללא כיסוי ביטוחי.
 .6חוקיות העיסוק על פי משפט העברי
חוק יסודות המשפט קובע:
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 .1ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה ,ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה ,בהלכה
פסוקה או בהיקש ,יכריע בה לאור עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של מורשת ישראל.
 84עדי אזר ואילנה נירנברג ,רשלנות רפואית.)2000( 480 ,
 85דודי שוורץ וריבי שלינגר ,דיני ביטוח – חובות גילוי ,פרשנות ומגמות התפתחות.)2006( 292 ,
 86חוק יסודות המשפט ,תש"ם ,1980-ס"ח .978
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רפואה משלימה לאור המשפט

בהקדמתו לתורה מעניק לנו הרמב"ן נקודת מוצא יחודית לדיוננו  -בזמן שנתן הקב"ה את התורה למשה רבנו ,הוא נתן לו
גם את ההבנה של כל הכוחות העולם ,ובין היתר את סגולותיהם הרפואיות של כל הצמחים בעולם ,וכל סגולות וכוחות אלו
מופיעים בתורה ברמז .כלומר ,כוחות הריפי כולם כבר מופיעים בתורה ,וכעת נותר לאדם לגלות ולחשוף אותם.
הפעולה הרפואית הראשונה המופיעה בתורה היא ניתוחית ,פעולה שללא ספק באה להשלים את האדם.
אחר בריאת האדם ,והבאת החיות אל האדם כדי שיקרא להם בשמות ,מובאים הפסוקים הבאים:
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שר ַּת ְח ֶּת ָּנה :וַ ִּי ֶבן ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ֵּצ ָלע
ישן וַ ִּי ַּקח ַא ַחת ִמ ַּצ ְלע ָֹתיו וַ ִּי ְסגּ ֹר ָּב ָ ׂ
"וַ ַּי ֵּפל ה' ֱאל ִֹהים ַּתרְ ֵּד ָמה ַעל ָה ָא ָדם וַ ִּי ׁ ָ
ֲאׁ ֶשר ָל ַקח ִמן ָה ָא ָדם ְל ִא ׁ ָּשה וַ יְ ִב ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם".
אלוקים מבצע ניתוח 'משלים' ,אמנם ללא הסכמה מדעת ,אך תוך גרימת שינוי מהותי למטופל ולעולם כולו.
נקודת המוצא לכל רפואה הינה הסדרת החוק הרפואי .רפואה שאינה מוסדרת – אינה מוכרת ,אינה מתוקצבת ,מטפלת
בהיחבא ,וטיפולה גרוע .המשפט העברי דורש הסדרה משפטית של תחום העיסוק של הרפואה המשלימה .בלעדיו אין מקום
לתחום זה.
המשפט העברי אוסר על עיסוק ברפואה ללא מומחיות מספקת ,והוא מטיל אחריות נזיקית על המפר איסור זה:
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'לא יתעסק ברפואה אלא אם כן יהא בקי ויודע בחכמה ובמלאכה .ולא יהא שם גדול ממנו .אבל כל שאינו
יודע בטיב מלאכה זו לא יהא עוסק בה ,וכן אם יש גדול ממנו לא יתעסק בה כלל .קל וחומר משאר דינים
והוראות שבתורה ,דהיאך יורה בספק נפשות במקום שיש גדול ממנו?! ואם לא נתעסק בה כלל הרי זה שופך
דמים ובן גיהנום הוא .בודאי ואם ריפא שלא ברשות בית דין והזיק חייב בתשלומין אפילו אם הוא בקי וכל
שכן באחד שאינו בקי שאין בית דין מרשין למי שאינו בקי".
ובלשון אחרת:
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"...אסור להתעסק ברפואות אלא אם כן הוא בקי ויש לו רשות מבית דין ,והאידנא (בזמננו – צ' ב') צריך
להיות מוסמך מהממשלה שיש לו רשות ליתן רפואות לחולאים ...ואם ריפא שלא ברשות בית דין והממשלה
חייב בתשלומין אפילו הוא בקי אם החולה נתנזק על ידו."...
גישה זו מקורה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה:
נאמר בתורה" :כי אני ה' רופאך" 90,מכאן ,לכאורה ,רק אלוקים הוא בעל הסמכות לרפאות ,ואל לו לאדם לפנות אל רופאים
אחרים ,או ללמוד רפואה על מנת לרפא אחרים .שמא יש בכך משום פגיעה באמונה באלוקים .שהרי האדם החולה נענש על
ידי אלוקים ,והליכה לרופא משמעה 'עקיפת' ההחלטה האלוקית! התלמוד הבבלי דורש על פסוק זה" :ורפא ירפא – מכאן
92
שנתנה רשות לרופא לרפאות" – 91ומותר לו לאדם ללמוד רפואה על מנת לרפא אחרים ,וללכת לרופא על מנת להתרפא.
לאחר שנוכחנו שניתנה לרופא רשות לרפא ,וכי העיסוק ברפואה הוא 'חוקי' ,אנו מגיעים לעיסוק ברפואה משלימה לאור
93
המשפט העברי.
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בראשית ב.21-22 ,

89
90
91
92

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין ,ערוך השלחן ,יורה דעה ,סימן שלו ,סעיפים ב ,ה (לשון המאה התשע עשרה).
שמות טו.26 ,
בבלי ,בבא קמא פה ,ע"ב.
יוסי גרין ,משפט ורפואה 51 ,)2005( ,ואילך .מעט מחסידי ר' נחמן מברסלב נוקטים בדעה כי הרפואה אצל הרופאים יש בה ממיעוט האמונה
באלוקים ,אשר עושים כמאמר רבם'... :מי שאין מאמין בהקב"ה ,צריך להשתדל אחר תחבולות רבות .למשל ,כשצריך לרפואה ,צריך להשתדל
אחר עשבים רבים ,ולפעמים אלו העשבים הצריכים לו אינם בנמצא במדינתו ,והעשבים הנמצאים אינם טובים למכתו; אבל הקב"ה טוב לכל
המכות לרפאותם ,והוא בנמצא תמיד( ...ליקוטי מוהר"ן ,יד,יא).
הדברים המובאים כאן מבוססים בין היתר על ע"א  506/88יעל שפר ,קטינה ,באמצעות אמה ואפוטרופסיתה הטבעית ,טלילה שפר נ' מדינת
ישראל ,פד"י מח ( ;)1987( 87,)1תא (ת"א)  16966/03לעיל ה"ש  ;2אברהם שטיינברג ,אנציקלופדיה הלכתית רפואית  -הרופא ,החולה

 88ר' יעקב בן אשר ,ארבעה טורים ,יורה דעה ,סימן שלו ,סעיף א [ד]; הרב אליעזר ולדנברג ,שו"ת ציץ אליעזר ה' ,קונטרס רמת רחל ,סימן כ"ב.
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התלמוד הבבלי עוסק בענייני רפואות ,ולהלן נראה רפואות קצת יוצאות דופן – ה 'רפואה אלטרנטיבית /משלימה' של פעם
(המאות ה 3-עד ה 7-לספירה).
במשנה נאמר:
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"יוצאין בביצת החרגול ובשן של שועל ובמסמר הצלוב משום רפואה ,דברי רבי מאיר ,וחכמים אוסרים
משום דרכי האמורי".
המשנה מתארת מצב בו חולים היו יוצאים מביתם אל הרחוב עם איברים שונים של בעלי חיים על גופם במטרה להתרפא ,תוך
אמונה שהנחת אותו איבר של חיה על אזור מסוים בגופם תסייע בריפוי .ביצת החרגול מרפאת כאב אוזניים ,שן של שועל חי
מועילה כדי לעורר (ושן של שועל מת מועילה כדי להרדים) ,ומסמר הצלוב (מסמר מן העץ שנתלה עליו אדם) ,מרפא ניפוח
של מכה ,כנראה מתוך אמונה שמקום שמלאך המוות כבר פגע בו ,הוא לא יחזור ויפגע בו בשנית.
בהלכה נפסק כר' מאיר - 95מותר 'לצאת' לרשות הרבים עם אמצעים רפואיים אלה ,וזאת משום שבגמרא נאמר שם בהמשך
כי "כל דבר שיש בו משום רפואה ,אין בו משום דרכי האמורי" 96,היינו שתרופות אלה נחשבו כבעלות יכולת-ריפוי מוכחת.
כמובן ,עדיין עדיפה תפילה " -כי אני ה' רופאך" 97,מעבר לכך שבכל צמח וצמח יש כוחות שונים ,ועל ידי פנייה לאלוקים
98
שירפא ,החולה יתרפא גם בלי להשתמש בצמחים לרפואה.
האמוראים ,שההליכה בדרכיהם והשימוש בשיטותיהם נאסרה ,היו יושבי הארץ כאשר עם ישראל הגיע אליה לראשונה .99היה
זה עם כבד עוון ועוסק בכשפים אשר עלה בחטאותיו וכשפיו על כל יתר העמים 100,ודרכי האמורי הם מחוקות עובדי הכוכבים
103
והמזלות שאין בהם משום עבודה זרה 101,כמנהגי גויים של הבל ושטות 102,או שאין להם מבוא טבעי ולא נתאמתו בניסיון,
104
ומעשה תהו המה ואין בהם תועלת.
אך לעומת האופן השלילי בו הם נתפסים ,יש גם דוגמאות שונות ומגוונות של דרכי טיפול שהיו מקובלות בשנים עברו
וכיום בוודאי יוגדרו כרפואה אלטרנטיבית /משלימה – כדוגמת לחש שצריך ללחוש אם נתקעת עצם בגרון 105,הסובל מקשיי
107
הירדמות – יניחו לו קרן של עז תחת לכרית שלו בלי שיבחין בכך 106,שימת נמלה שתסתום נקב בצינור השתן.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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והרפואה באספקלריית ההלכה ומחשבת ישראל ו .)1998( ,232-220 ,הרב חיים יוסף גוטפרוינד ,שערי רפואה ,שנב ( ;)2006הרב סולובייצ'יק,
"רפואה חילופית /מיסטית בהלכה" ,אסיא עה-עו' ;)2005( 33 ,הרב שלמה אבינר" ,רפואה משלימה מיסטית למחצה (רייקי והילינג)" ,אסיא
עה'-עו' ;)2005( 50 ,הרב שלמה אבינר" ,רפואה חלופית" ,ספר אסיא ט ;.F. Rosner ,Biblical and Talmudic Medicine, (1978) ;)2004( 90 ,הרב
מרדכי הלפרין" ,מדע ורפואה בתלמוד" ,אסיא עא-עב (; )2003הערך' :דרכי האמורי' ,האנציקלופדיה התלמודית ז' ,תשו-תשיא ( ;)2000הרב
אליהו שלזינגר" ,רפואה לא קונבנציונלית על פי דין תורה" ,אורייתה ,קנ'א (.)2003
משנה ,שבת ,ו ,י .משמעות הביטוי 'יוצאין' במשנה משמעותו שמותר לחולה לצאת עם ציוד רפואי הכרחי מחוץ לתחום שבת .יש לציין כי הדיון
שלנו מתחיל תחילה בתורה שבכתב ,ואחר בתורה שבע"פ  -מפני חשיבות הסדר של המקורות הרישומיים של המשפט העברי  -מ' אלון ,המשפט
העברי ,תולדותיו ,מקורותיו ,עקרונותיו.)1978( 215 ,
שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן שא ,סעיף כז.
בבלי ,שבת סז ע"א.
שמות טו.26 ,
ליקוטי מוהר"ן רלא; ליקוטי מוהר"ן ,חלק ב ,א ,ט.
הסברים יותר מודרניים ,קרי היסטוריים ומדעיים יותר על עם האמוראים מאלה אשר יובאו בהמשך ראה :הערך 'אמרי' ,אנציקלופדיה מקראית
א ;)1950( 440 ,אנציקלופדיה עברית ג .)1988( 135 ,י' אבישור' ,דרכי האמורי :הרקע הכנעני-בבלי והמבנה הספרותי ,ח' רבין (ואחרים,
עורכים) ,ספר מאיר ולנשטיין.)1979( 47-17 ,
ספר היובלים ,כ"ט.11 ,
תוס' ,סנהדרין נב ,ע"ב ,ד"ה "אלא".
תוס' ,עבודה זרה יא ,ע"א ,ד"ה "ואי".
ר"ן ,סנהדרין נב ,ע"ב.
ר"ן ,חולין עז ,ע"ב.
בבלי שבת סז ,ע"א ,נאמר שמי שיש לו עצם בגרונו מביא עצם מאותו המין ומניח על קדקדו ואומר ישר והפוך הלחש 'חד חד נחית בלע בלע נחית
חד חד אין בזה משום דרכי האמורי'' ,משום שלחשים מומחים היו בזמנם ונתאמתה התועלת שבהם בנסיון ,אף על פי שאין העיון הטבעי גוזר
אותם' (שו"ת הרשב"א ,ח"א ,סי' תיג בארוכה).
אברהם יצחק שפרלינג ,טעמי המנהגים ומקורי הדינים ,ירושלים תשי"ז ,תקס'ג-תקצ'ט .יש לציין כי המו'ל יוצא כנגד מו'לים אחרים שהוציאו
חלק זה מהוצאותיהם מפני שחלק זה נראה להם לא רציני מספיק .על כך הוא טוען כי יש לכתוב ולפרסם על סגולות ורפואות אלו מפני כמה
סיבות :הרבנים הקדושים משתמשים בהם ,מפני שזה מועיל פסיכולוגית ,ומפני שבענייני הרפואות אנחנו מוצאים גם כל מיני הנהגות ,מידות,
מוסר ,ודברי תורה שאי אפשר לוותר עליהם.
בבלי ,יבמות עו ע"א.
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בפועל ,פוסקי ההלכה נחלקו ביניהם – האם מותר לאדם להשתמש ברפואה מסוג דרכי האמורי ודומיה ,ונאמרו בעניין זה
דעות שונות .בדבר שאינו מרפא בדרך הטבע – לחש ,דבר הנוגד את ההיגיון ,אסור אף במצב של פיקוח נפש 108,אם זאת נאמר
שלא הכול ידוע לאנשי המדע ,ולכן אפשר להשתמש גם בדברים שאינם בהכרח בדוקים מדעית 109.ומותר לו לאדם אף להתרפא
אצל עובד עבודה זרה ,אם אינו מזכיר לחש של עבודת אלילים 110,ונאסר רק מה שהתורה אסרה במפורש 111.ועל כן ,לדוגמא
112
נפסק שמותר לחולה שאין בו סכנה לבלוע כדורים מרים המכילים חומר לא כשר ,ואפילו אם הכדורים עטופים בממתיק.
לסיכום ,יש להדגיש כי הלכות הרפואה בתלמוד ,לא נפסקו כתלויות בזמן ,ובהבנתם של חכמים באותה תקופה 113.ניתן
גם להיווכח כי על פי המשפט העברי ,האיסור בטיפול רפואי של רפואה משלימה תלוי בכמות סממני העבודה הזרה ,כאשר
העיקרון המנחה הוא שברצון ההלכה לרפא את האדם ,אך לא בכל מצב .כלומר ,רק רפואה אשר עלולה להביא את האדם
לידי עבודה זרה ,אסורה .המשפט העברי ,מתגלה במידת הפתיחות שלו ,בהתירו כל טיפול רפואי גם אם לא הוכח באופן חד
משמעי ,ובלבד שלא יכלול סממנים של עבודה זרה.
 .7משפט משווה

114

סקירה כלל עולמית של ארגון הבריאות העולמי משנת  2001בנושא הסדרת הרפואה המשלימה 115בעולם ,שהוכנה במשך
למעלה מעשר שנים ,והקיפה כמעט את כל מדינות העולם נעשתה במטרה לזהות ולאפיין סוגי הרפואה השונים ,תוך ניסיונות
לשלבם לטובת הציבור בעולם כולו .יש בסקירה כדי להראות עולם שלם של תרבויות ,תפיסות חשיבה ,והלכי רוח הנוהגים
בטיפול רפואי בבני אדם.
המגוון העצום של גישות בתפיסה של מהי רפואה בכלל ,ומהי רפואה משלימה ואלטרנטיבית בפרט ,עלול לבלבל .כל מדינה
נוהגת בדרכים שונות ובאופנים שונים בישום תפיסתה ,החל מתחום המשפט ,החקיקה והפסיקה ,וכלה בתחום המעשי.
הסקירה פותחת ברקע כללי של המדינה בתחום הרפואה המשלימה ,נתונים סטטיסטיים – מספר המטפלים והמטופלים
בתחומים מרכזיים ,המצב החוקי הקיים ,ומצב מערכות הלימוד והפיקוח על התחום.
הסקירה מעלה את הנקודות המרכזיות הבאות:
 .1ישנה עלייה מתמשכת בשימוש ברפואה משלימה בעולם ,במספר המטפלים והמטופלים ,ובסכומי הכסף ה 'מתגלגל'
בתחום.
 .2רוב העולם נוהג להשתמש בשיטות רפואה משלימות ,מפני שהן יותר קרובות פיזית ואידיאולוגית ,יותר זולות ,ופחות
מנסות 'להשתלט' על שיטות רפואה אחרות ,בשונה מהרפואה הקונבנציונאלית.
 .3ארגון הבריאות העולמי קורא למדינות החברות בו לנצל את הידע השימושי הגלום הקיים בכל סוגי הרפואה לטובתו
ובריאותו של המין האנושי כולו.
הסקירה המציגה את תפיסת העולם ביחס לרפואה משלימה – החל מאיי שלמה ופפואה גינאה ,ועד לאירופה ,ארה"ב
ומונגוליה .אך לצערנו אין סקירה על מדינת ישראל ,וכנראה שלא בכדי ,זאת כיוון שאין במדינת ישראל חוק המתייחס
לרפואה המשלימה!
108
109
110
111
112
113
114
115

רבי חיים יוסף דוד בן יצחק זכריה אזולאי (החיד"א) ,ברכי יוסף אורח חיים ,סימן שא ,סעיף ק"ו; ר' דוד בן זמרה (הרדב"ז) ,לשונות הרמב"ם,
אלף תלו ואלף תקכו.
שו"ת הרשב"א א תיג.
שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן קנה ,סעיף א.
הרב יעקב עטלינגר ,שו"ת בנין ציון ,סימן סז (.)1868
הרב יהושע ישעיה נויבירט ,שמירת שבת כהלכתה ,פרק לג ,ה"ש יט*.
כסף משנה על משנה תורה לרמב"ם ,הלכות דעות ,פרק ד הלכה יח.
ראה עוד אצל דוד א' פרנקל" ,סקירת החקיקה בישראל ובארצות שונות בנושאי העיסוק במקצועות רפואיים ופארא-רפואיים ורישום תכשירים
לשימוש ברפואה וברפואה משלימה או אלטרנטיבית" (נספח ה' לוועדת אלון ,לעיל ה"ש .)16
http://www.paho.org/Spanish/AD/THS/EV/PM-WHOTraditional_medicines_legal_status.pdf
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תקוותנו שעד לדו"ח הבא של ארגון הבריאות העולמי ,יסכם משרד הבריאות את כל הנקודות החשובות והמועילות מהעולם
בתחום זה ,ויכניסם אל תחומיה התרבותיים ,המשפטיים ובעיקר המעשיים של מדינת ישראל.
האיחוד האירופי

116

ועדה שנתמנתה על ידי האיחוד האירופי מצאה שגם באירופה ,כבכל העולם ,חלה עלייה בשימוש ברפואה משלימה .הוועדה
התקשתה להגדיר מהי רפואה משלימה ,ואלו שיטות רפואה מכלל התחום אכן יעילות.
הדו"ח מאבחן באופן כללי את הארצות הצפוניות באירופה – דנמרק ,ארצות סקנדינביה ,ובריטניה ,כארצות בהן מותר
רק למורשים לתת טיפולים ברפואה משלימה ,ואילו בשאר ארצות אירופה מותר לטפל גם לכאלה שאינם מורשים לכך.
כמובן ,שאין לעובדה זאת קשר לרמת הסדרת התחום ,בה כל מדינה באירופה עושה כטוב בעיניה .לפי מחברי הדו"ח ,ל2/3-
מהמדינות יש הסדרה כלשהי בתחום הרפואה המשלימה ,כל אחת ברמה אחרת ,ובתחומים שונים.
גרמניה

117

גרמניה שונה משאר מדינות אירופה בתחום זה .עוד בשנת  1939נחקק בגרמניה חוק העוסקים ברפואה
( 118.)Heilpraktikergesetzבמסגרת החוק הוסדר לראשונה מעמדם של מרפאים אלטרנטיביים – אשר זכו ברישיון של
"עוסקים ברפואה".
כחלק ממדיניות הרייך השלישי לגייס את הרפואה לתועלת המדינה (כגון :חוקים להריגת מפגרים ,במהלך המלחמה) ,טופל
כנראה גם חוק זה.
בריטניה
בבריטניה הוקמה ועדה 119שנועדה לבחון את מצב הרפואה המשלימה .מסקנותיה המרכזיות היו:
 .1יש לרכז את ארגון וניהול תחומי הרפואה המשלימה המרכזיים שנבחנו – דיקור וצמחי מרפא ,תחת קורת גג אחת.
 .2כל עיכוב בהסדרת החקיקה בתחום הרפואה המשלימה פוגע הן בחולים והן במטופלים.
 .3קביעת נהלים אחידים לתחום כולו תשפר משמעותית את תפקודו – החל מבקרה על איכות ההוראה למטפלים בתחום
וכלה בפיקוח על איכות של צמחי המרפא ,המגיעים אל הציבור הרחב.
ארה"ב
בשנת  2002הוגשו מסקנות הוועדה להסדרת תחום הרפואה המשלימה:

120

 .1הוועדה קוראת לגופי השלטון לקדם את השימוש במחקרים מדעיים כדי לזהות טיפולים ומוצרים יעילים ובטוחים בתחום
הרפואה המשלימה ,ולהעניק סכומים נוספים למחקר ופיתוח של התחום.
 .2שיתוף פעולה בין חולים ,מטפלים ברפואה משלימה ,רופאים קונבנציונאליים וחוקרים ,חיוני ליצירת תנאים אופטימאליים
לקידום הבריאות ולריפוי ,תוך כיבוד מגוון אפשרויות הריפוי.
 .3הוועדה קוראת ליצור מצב בו הידע על תחום הרפואה המשלימה יהיה נגיש ,זמין ופשוט ,תוך כדי הפצת מידע על מוצרים,
טיפולים ואפשרויות ריפוי .מידע על מטפלים ,דרכי לימודם ,והשכלתם יהיה גם הוא נגיש לציבור הרחב.
 .4נדרשת הבחנה והפרדה בין הטיפולים והמוצרים היעילים והבטוחים לשימוש לבין אלה המסוכנים והלא יעילים.
116
 117מבוסס על מחקרה של מחלקת מחקר ומידע בכנסת מתאריך :5/7/2006

http://www.altmedor.com/image/users/44554/ftp/my_files/new%201/europe%20regulation%202005.pdf
http://www.altmedor.com/image/users/44554/ftp/my_files/new%20fils/german-law-hakneset.doc

 118אתר משרד המשפטים הגרמני ,חוק העיסוק הרפואי 29 ,http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/heilprg/gesamt.pdf :ביוני .2006
 119ראה .http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Closedconsultations/DH_4083508
 120ראה .http://www.whccamp.hhs.gov/finalreport.html
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סיכום
לאור מצבם המשפטי הקשה של המטפלים והמטופלים בתחום הרפואה המשלימה בישראל ,ולאחר  17שנה מפרסום דו"ח
ועדת אלון ,ברור כי מיסוד ופיקוח מקצועות הרפואה המשלימה הוא 'צורך השעה' 121.הנקודות המהותיות הזקוקות לשיפור
הן:
' .1החיסרון העיקרי הקיים בכל שיטות הרפואה המשלימה ...הוא בהעדרה של מערכת הערכה ובקרה מדעית שתביא
להתחדשות מתמדת תוך כדי בחינה עצמית חוזרת' – 122יש להקים גוף מרכזי בתוך משרד הבריאות ,אשר ישמש כסמכות
המרכזית בנושאי רפואה משלימה – יכוון ,ידריך ,יפקח ,יחקור ועוד.
 .2מוצע כי החקיקה תוסדר במעשה חקיקה אחד ,וכל מקצוע שיבקש להצטרף לתחום ,תידרש ביחס אליו בדיקה ואישור
בידי ועדה של רופאים שתכלול מומחים מאותו תחום רפואי משלים ,רופאים קונבנציונאליים ,ואולי גם נציגי הציבור.
 .3הסדרת העיסוק ברפואה המשלימה על תחומיו תצריך הכנסת תיקונים בחוקים משיקים – פקודת הרופאים ,תקנות
הרוקחים ,חוק ביטוח בריאות לאומי ועוד.
 .4הרופא הקונבנציונאלי חייב להיות 'אדם הגון' 123,הרוקח צריך להיות 'בעל אופי טוב' 124,אך בהצעת חוק הרפואה
המשלימה אין דרישה כזאת מרופא ברפואה משלימה .טעות זאת מחייבת תיקון .הרי אחת ממטרות החוק היא מניעת
שרלטנות והטעייה בין העוסקים בתחום .המערכת המשפטית חייבת להמשיך להוסיף ולהחמיר בהגדרת ההגינות והאופי
הטוב הנדרשת מאדם שאמור לטפל בבריאותם של אנשים.
 .5לרווחת החולים ולצורך החשוב של שילוב והטמעת לימודי הרפואה המשלימה בקרב הלומדים לרפואה קונבנציונאלית.
125
השילוב עשוי להביא לשפר את רמת הבריאות.
 .6הבעיות המרכזיות כיום של מערכת הבריאות בישראל היא הצפיפות בבתי החולים ומחסור ברופאים 126.טיפול מוצלח
של הרפואה המשלימה יוכל למנוע באופן עקיף את הגעתם של חולים אל בתי חולים ,ולסייע בהקלת העומס המוטל כיום
128 ,127
על רופאים ועל מערכת הבריאות בכללה.
 .7ולסיום ,מילותיי מיותרות ,ובפסיקה אמרו די:
"התעוררות המחוקק צו השעה היא",

129

"הגיעה העת להתערבות המחוקק ויפה שעה אחת קודם",

130

"משרד הבריאות לא עשה די בנושא זה ,והתחום נשאר פרוץ".

131

121
122
123
124
125

ת"פ (חי')  7669/01לעיל ה"ש  .52סעיף יב לדברי כבוד השופט י' אלרון.
דו"ח ועדת אלון ,לעיל ה"ש .13 ,18
סע'  4לפקודת הרופאים ,לעיל ה"ש .5
סע'  5לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,תשמ"א ,1981-דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,מס'  35מיום  ,15.5.1981עמ' .694
מופיע גם ב .Med Educ. .41(2):205-13 (2007) -
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2929.2006.02654.x

 126לפי דוח ועדת פזי  ,דו"ח הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה מ ,2003 -צפוי להיות מחסור ברופאים בתוך כעשור.
ראה בעמ' /http://www.che.org.il/download/files :39פרק_pdf.2
' 127מערכת האשפוז – המחדל הגדול' ,כנס חירום של ההסתדרות הרפואית בישראל.2007 ,
http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type1/emda_herum_metzuka.doc

 128מרכז המחקר והמידע בכנסת' ,הגבלת שעות עבודה של רופאים – סקירה משווה' (.)22.5.2002
http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00238.rtf

 129ת"א (ת"א)  ,16966/03ה"ש  2לעיל; סעיף  9לפסק הדין.
 130ע"א  2055/99לעיל ה"ש .24
 131רע"פ  ,10709/03לעיל ה"ש .39
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משפט רפואי

הערות למאמר
המאמר "רפואה משלימה לאור המשפט" מציג התייחסות חדשה לסוגיה השנויה במחלוקת אף בין העוסקים בה .הרפואה
המשלימה השתרשה ותפסה לה אחיזה במערכת שירותי הבריאות עד כי קופות החולים משלבות ,במסגרת השירותים שהן
מספקות ,הרבה מהתחומים שהרפואה המשלימה מעניקה ,ומכאן הצורך להסדרת הנושא בחקיקה ,עליו עומד המחבר.
ַ
טוב עשה המחבר מקום שהשתמש במאמר בתיבה "רפואה משלימה" במקום "רפואה אלטרנטיבית" ,מונח שאינו משקף את
תכליתה של "הרפואה המשלימה" שבאה להשלים את השירותים של הרפואה הקונבנציונאלית.
מתוך סקירת הפסיקה והדין המשקפים את מעמד "הרפואה המשלימה" עולה נתון מעניין .למרות שההיזקקות לטיפולים
במסגרת הרפואה המשלימה התעצמה מאוד לאחרונה ,ההתדיינות בנושא איכות הרפואה המשלימה מועטה יחסית לרפואה
הקונבנציונאלית ,אשר נבחנת חדשות לבקרים בתביעות נזיקין .המסקנה היא שעל אף שהרפואה המשלימה עוסקת בדיני
נפשות הסיכון בה קטן יותר מהסיכון לו נחשף המטופל במסגרת הרפואה הקונבנציונאלית .נזכיר שבארה"ב היקף הרפואה
המשלימה עולה על היקף הרפואה הקונבנציונאלית .בכך אין כדי לפטור את המחוקק מלהסדיר את מעמדה בחוק ,כפי
שהוסדרה במדינות אחרות ,ולמצער במסגרת החקיקה הקיימת כגון בחוק זכויות החולה תשנ"ו– 1996כפי שהצענו בעבר.
המחבר השכיל להצביע על סוגיות נוספות המשפיעות על הנזקקים לרפואה המשלימה ,לאמור הטיפול התרופתי וחובת
הגילוי של המטפל ברפואה המשלימה .נושאים אלה טרם זכו להתייחסות בפסיקת בתי המשפט .הקושי עם חובת הגילוי
ברפואה המשלימה הוא שהיא חלה על "מטפל" כהגדרתו בחוק זכויות החולה תשנ"ו– ,1996אלא שחוק זה לא חל על טיפולים
ברפואה המשלימה – לפיכך גם נושא זה קורא להסדר חקיקתי.
התייחסות המאמר למעמד הרפואה המשלימה במשפט העברי היא חידוש מרענן מקום שהמחבר מחיל דין ישן על סוגיה
חדשה.
עו"ד יונתן דייויס
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חוות-דעת נוירופסיכולוגית כנוהל חיוני בהילך המשפטי הנוגע לתביעות נזיקין אצל נפגעי-מוח

חוות-דעת נוירופסיכולוגית כנוהל חיוני בהילך המשפטי הנוגע לתביעות נזיקין אצל נפגעי-מוח
חנן דוד

*

תקציר
הדיון הנוכחי  -הן ברמה המושגית ,והן ברמה הקלינית ,ה'מעשית' – עומד כולו בצלה  -או שמא דווקא באורה – של
הבעיה הפסיכופיסית  -הלוא היא הבעיה הבלתי פתורה – שאולי אף בכלל אינה ניתנת לפתרון – אודות טיבו של הקשר
בין המוח ,ובין תודעתו של האדם" ,בעל המוח".
השלכות בעיה זאת בולטות אף יותר כאשר מדובר בליקוי התפקודי האפשרי ,המתגלה בעקבות חבלה מוחית .בהקשר זה,
תפקידה של הנוירופסיכולוגיה הקלינית – שמהותה מתוארת בתמציתיות במאמר – הינו מכריע.
הטענה העיקרית היא שבמקרים של חבלה במוח – ו/או בראש – מקומו של האבחון הנוירופסיכולוגי ,על מאפייניו
המיוחדים ,הינו מרכזי ואף חשוב ביותר – ולענייננו כאן ,בפרט כאשר נדונה בפני בית-המשפט תביעת נזיקין בגין חבלה
כזאת.
*

ד"ר חנן דוד ( - )Ph. D.נוירופסיכולוג קליני; מומחה מדריך לפסיכולוגיה שיקומית ולפסיכולוגיה רפואית; עובד בבית-חולים לוינשטיין .מרצה
בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפהuditandchananda@012.net.il :

מילות מפתח :הבעיה הפסיכופיסית ,פגיעה מוחית ,אבחון נוירופסיכולוגי.
הקדמה – הנוירופסיכולוגיה כעניין 'מופלא' [תרתי משמע] ,מיוחד במינו ,בכלל  -ובוודאי גם במסגרת הדיון המשפטי
את הנוירופסיכולוגיה נכון יהיה לתאר כתחום-ידע שלהלכה הוא קיים מימי ימות עולם ,אך כמדע היא מוגדרת ,למעשה ,רק
למן שנות ה 40-של המאה ה 20-בעקבות תצפיות קליניות ,שנערכו אצל אנשים שנפגעו במוחם .תחום ידע זה עוסק בקשר
שבין המוח ,ובין אורח התגובתיות של האדם ,שבראשו מצוי המוח .גם אם קשר זה הינו ודאי והוא מתקיים בכל אדם בכל
רגע ,מהותו מאוד חמקמקה ,וטיבו של ההקשר הסיבתי ,שלבטח טמון בו ,לחלוטין אינו ברור.
דומה שפרפראזה המושתתת על טענה שהעלה  Binderהקובעת כי ניתן לומר שהידע אודות המוח והתפקודיות שלו התקדם
מאוד בחמישים השנים האחרונות ,ממצב של בורות כמעט מוחלטת למצב של בלבול רב ידע ,יש בה גם כדי לאפיין את הדיון
בהיבטים הרפואיים-המשפטיים  -כמו גם את אלו הנוירופסיכולוגיים  -של הנושא הנדון כאן.
ההתדיינות בבית-המשפט אודות תביעות נזיקין של מי שנפגע בראשו  -ו/או במוחו  -כגון בתאונת-דרכים – מציבה דילמות,
מן התחום הרפואי-המשפטי ,וגם מן התחום הנוירופסיכולוגי .אלה דילמות מיוחדות במינן ,בהיותן נגזרות מנושא שהוא
מיוחד במינו.
די אם אדגים זאת באמצעות העלאתה של שאלה 'פשוטה' לכאורה:
מהו ,בעצם ,נושא הדיון ,שבו עוסק בית-המשפט בהקשר המועלה כאן? האם מדובר 'רק' בפגיעה בראש (,)Head Injury
שבעטיה נתגלתה אצל הנפגע ,התסמונת שלאחר זעזוע מוח ( ,)Postconcussion Syndromeאו שמא המדובר בחבלה מוחית
(?)Brain Injury
על כל המתדיינים בבית-המשפט לדעת היטב ,ששני המונחים המוזכרים לעיל ,מהווים שתי "ישויות נוסולוגיות" [כלומר ,אלו
הקשורות ב'-סיפור המחלה' והסיווג שלה] ,הנבדלות זו מזו ,כאשר לכל אחת מהן הסימפטומטולוגיה [היינו ,הצבר טיפוסי
של סימנים ושל סימפטומים] המובהקת לה עצמה.


Binder, J. (2000), Neuroanatomy of speech perception. Brain, 123, 2371-2372.
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רפואה משפטית

למנות
על כן ,מן הדין שגם החלטות בית-המשפט הנוגעות למומחה הרפואי ההולם בכל אחד מן המצבים הללו ,שעשוי ַ
בית-המשפט ,וגם הקביעות הנוגעת לחומרת המגבלה התפקודית ,שנגרמה בעטיו של כל אחד מהם ,עשויים להיות נבדלים
לחלוטין.
כעניין הנגזר מכך ,סוגיה מרכזית אחת שעל בית המשפט למצוא לה מענה הולם בהקשר זה ,היא השאלה :מה תחום המומחיות
המתאים שאליו צריך בית-המשפט להתייחס בבואו למנות מומחה מטעמו? האם ,דרך משל יהיה זה נוירולוג ,או אולי
נוירוכירורג ,ואולי פסיכיאטר ,או בכלל עדיף נוירופסיכולוג  -כהמלצה שתועלה במאמר הנוכחי.
מאידך גיסא ,בשלב כלשהו במהלך הדיון המשפטי ,קרוב לוודאי שתעלה גם השאלה הבאה:
על איזה סעיף מתוך קובץ התקנות של המוסד לביטוח לאומי עשוי להסתמך המומחה מטעם בית-המשפט ,תהא מומחיותו
אשר תהא ,בבואו לקבוע את 'מידת' המוגבלות התפקודית שנגרמה לנבדק ,ולהמליץ בפני בית-המשפט על השיעור ה'-נכון'
של אחוזי-נכות שיש לקצוב לו.
עם השנים ,נתקבלה אצל כותב שורות אלו ,העוסק בנושא הנדון מזה שנות דור ,ואף דן בכך בפרסומים קודמים  -ההתרשמות
שפתרון ראוי לשאלות כגון אלה שהובאו לעיל לא רק ש'אינו נראה באופק' ,אלא דומה שהוא אפילו הולך ומתרחק ,דווקא
ככל שמתרבים ותכופים ה'מקרים' בהם עניינם של נפגעי-מוח מובא לדיון בפני בתי-המשפט.
לפיכך ,ייעשה במאמר זה ניסיון  -ולו אך תמציתי  -להסביר את מורכבותו היתרה של הנושא ולהעלות "קווים למחשבה"  -כיצד
להתמודד עמו באורח יותר יעיל ,שלא לומר יותר צודק.
מספר הערות אודות הבעיה הפסיכופיסית ,שהיא מרכיב רקע מהותי ביותר בדיון שלהלן
הנוירופסיכולוגיה היא תחום-ידע נרחב ,עמוק ,נפתל ואפילו מופלא  -תרתי משמע [גם "בלתי נתפס" ,וגם  -נהדר] מאין
כמותו ,בהיותו נטוע באחת הסוגיות הסבוכות והנעלמות ביותר שעמן מתמודדת האנושות למן ראשיתה ,ועדיין אנו רחוקים
עד מאוד מלרדת לחקרה ולהבין אותה ,על אף שבשנים האחרונות חלה התקדמות מרשימה בחקר המוח.
הסוגיה המסובכת בה מדובר ,המצויה ברקע הדברים ,היא מה שמכונה בפילוסופיה "הבעיה הפסיכופיסית" ,המוכרת גם
כבעיית הגוף והנפש .זוהי הבעיה הבלתי פתורה הדנה בהתייחסות הגומלין הוודאית שבין המוח כישות ביולוגית ,על המבנים
הנוירואנטומיים שבו ,והתהליכים הנוירופיסיולוגיים והנוירוכימיים ה"מפעילים" אותו מחד גיסא ,לבין תודעתו של הפרט,
"בעל המוח" מאידך גיסא .שהרי מישעיהו ליבוביץ למדנו שסוגיה זו ,מעצם הגדרתה ,עקרונית אינה ניתנת להבנה .שכן
לטענתו ,אין בידינו כל אפשרות להבין כיצד מתרחשת ההתמרה (הטרנספורמציה) מאותן התרחשויות נוירוביולוגיות במוח
[ה ]brain-אל תודעתו של הפרט" ,בעל המוח"; או על-פי ניסוחו האלמותי של ליבוביץ בהציגו את הבעיה הזאת" :לא המוח
חושב ,אלא בעל המוח ,הוא שחושב" .לבעיה הפסיכופיסית שהיא ,אם כן ,בגדר מין חידה אפופת תעלומה לוטה מסתורין
 אם לשאול חידוד ,שבו השתמש פעם צ'רצ'יל  -גם אם פשרה אינו ידוע ,ישנן השלכות מיידיות ,נוקבות ,מאוד מהותיותלגבי הנוירופסיכולוגיה .אחת מהן  -ואולי אף ראשונה בחשיבותה  -היא למשל ,כיצד ניתן לתרגם לעברית את המונח ?mind
המחבר  -ולו אך מתוך שיקולים 'מעשיים' לצורך הדיון הנוכחי  -מעדיף לנקוט במונח תודעה.
הנוירופסיכולוגיה הקלינית כתחום-מומחיות ייחודי העשויה לסייע לבית-המשפט
הנוירופסיכולוגיה הקלינית היא התחום העוסק במצבים המאוד שכיחים ,שבהם כתולדה של פגיעה מוחית  -ותהא הסיבה לכך
אשר תהא  -חלה השתבשות בתודעתו [כאמור ,ה [mind-של "בעל המוח" שנפגע  -רוצה לומר :בתפקודיות הקוגניטיבית שלו
 הוראות החוק והתקנות ,ביטוח נכות מעבודה ,ביטוח מתנדבים ,ביטוח תאונות וביטוח נכות .המוסד לביטוח לאומי.1979 ,
 דוד ,ח ,)1993( .היבטים מדיקולגליים של הנוירופסיכולוגיה הקלינית .רפואה ומשפט ,גיליון מס'  ,8עמ' .44-46
דוד ,ח ,)2008( .היבטים נוירו-פסיכולוגיים ואתיים של קביעות משפטיות הנוגעות לתביעות נזיקין אצל נפגעי-מוח( .פרק  )15אצל יגיל ,ד ,.כרמי,
א ,.זכי ,מ .ולבני ,ע( .עורכים) ,סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל אבחון ,טיפול ושיפוט .המחלקה לפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה.
המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה ,הפקולטה למשפטים  -אוניברסיטת חיפה .דיונון תל-אביב ,עמ' .299-289
 ליבוביץ' ,י ,)1982( .גוף ונפש :הבעיה הפסיכופיסית .ספריית "אוניברסיטה משודרת" ,תל-אביב ,משרד הביטחון  -ההוצאה לאור.
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(כגון :בקשב ,בחשיבה ,בתחום השפתי ,בזיכרון ובלמידה ,בקואורדינציה החזותית-מוטורית ,בתפיסה החזותית-המרחבית
ובמהירות הפסיכומוטורית [היא מהירות הביצוע]) ,ו/או בהתנהגותו (כגון :באפקט [היינו ,מאפייני ההבעה הרגשית] ,או
במוטיבציה [למרות שיתוף פעולה כן במהלך האבחון  ,]...באורח ההתארגנות שלו ,ובאיכות הבקרה שלו על תגובותיו).
המגוון האדיר של תסמונות נוירופסיכולוגיות אשר עשויות להתגלות אצל נפגעי-מוח ממקור חבלתי  -היינו ,אלו שאת מקור
הנזק המוחי אצלם נהוג לכנות  - [Traumatic Brain Injury] TBI -ובכללם ,כמובן ,גם אצל אלה שעניינם עשוי להגיע לבית-
המשפט ,בתביעת נזיקין  -עשוי להדגיש את ההשלכות הקליניות של הבעיה הפסיכופיסית ,שנדונה לעיל.
כזאת למשל היא העובדה שנפגעי-מוח ,למעשה ,משום בחינה אינם מהווים קבוצה אחידה  -לא מבחינת הסיבה לפגיעה ,לא
מבחינת האבחנה האפשרית בכל 'מקרה' כזה ,לא מבחינת נוהלי הטיפול השיקומי המתבקשים בכל מקרה ,ואף לא מבחינת
הצפי להחלמה והפרוגנוזה השיקומית.
כך ,לדוגמא ,ניתן לחלק את נפגעי-המוח לשתי קבוצות נוסולוגיות ,הנבדלות ביסודן ובאורח מהותי:
 .1נפגעי-מוח ,שעקב הפגיעה המוחית נגרם להם ליקוי [ ]impairmentגופני כלשהו ,ועקב כך יש להם מוגבלות []disability
כלשהי ,אך אין אצלם שום הפרעה נוירופסיכולוגית [[ .]neuropsychological disturbanceיש לדייק' :הפרעה' נאמר ,ולא -
מופרעות].
כנגד זאת -
 .2נפגעי-מוח ,שהפגיעה המוחית לא גרמה אצלם למגבלה גופנית ,ואולי אף מצומצמים אצלם הממצאים הנוירופתולוגיים
(כגון בבדיקות דימות מוחית [ה )]neuroimaging-או שכלל אין ממצאים כאלה ,ובכל זאת ,בגלל הפגיעה המוחית ,הם לוקים
בהפרעה נוירופסיכולוגית ,כלומר בקשיים בתפקודיות הקוגניטיבית ו/או בהתנהגות .עקב כך יכולה להיות להם מגבלה
תפקודית ניכרת  -עד כי אף אם הם "נראים בריאים" ,משתבשים אצלם מאוד התפקודיות הקוגניטיבית ו/או התהליכים
הפסיכולוגיים  -ההתנהגותיים הנוגעים להסתגלות האישית ,החברתית והתעסוקתית ,ומשום כך ,ברוב המקרים הללו יימצאו
גם קשיים מרובים בתהליך השיקום של אותם נפגעים.
מאליו מובן שקביעות המשפטיות ,הנוגעות לטיבו ו'-למידתו' של הנזק התפקודי ,שנגרם לנפגע בכל מקרה כזה ,יהיו נבדלות
לחלוטין .בהקשר זה גם  Wadeסבור שהדיון בעניין זה אצל נפגעי-מוח עשוי להיות נבדל מן הדיון אודות נפגעי-חוט השדרה,
למשל .על-כן ,מן הדין שבית-המשפט ,בבואו לדון בתביעות נזיקין של נפגעי-מוח  -עוד בשלב מוקדם  -ייתן דעתו על
השאלה לאיזו קבוצה מן השתיים (שתוארו לעיל) משתייך התובע .לכך יכולה להיות חשיבות מכרעת לגבי הקביעה העקרונית
מי יהיה המומחה הרפואי מטעם בית-המשפט .בהחלט יש מקום לשקול ,האם דרך משל ,יש למנות לשם כך גם נוירופסיכולוג,
בנוסף על רופא נוירולוג או רופא שמומחיותו בתחום השיקום.
עקרונות האבחון הנוירופסיכולוגי בכלל ,וכשהוא בא לסייע לבית-המשפט בפרט
עניין נוסף ,בעל משמעות מכרעת לנושא הנדון כאן ,שגם הוא נגזר בעצם ,מן הבעיה הפסיכופיסית ,נוגע לנוהל האבחון
הנוירופסיכולוגי  -שהוא כה חיוני בכל מקרה של פגיעה מוחית ,ועל אחת כמה וכמה במהלך הדיון בתביעת נזיקין המתבררת
בבית-המשפט.
שלושה עניינים מייחדים את האבחון הנוירופסיכולוגי בהשוואה לכל נוהל אבחוני אחר בתחום הפסיכולוגיה.
א .החתירה למה שמכונה "אבחנה מבדלת" [ ,]differential diagnosisשמן ההיבט הנוירופסיכולוגי ,למעשה ,יש לה שני
שלבים .השלב הראשון כרוך במגמה להבחין בין שלוש קבוצות של סיבות לקשיים תפקודיים ,המתגלים אצל אדם ,שהופנה
לאבחון ,היינו -


of

Wade, D. T. (1996), Epidemiology of disabling neurological disease. How and why disability occur? Journal
Neurosurgery, and Psychiatry, 61, 242 -249.

Neurology,

רפואה ומשפט

׀ 69

גיליון מס'  - 39דצמבר 2008

רפואה משפטית

 .1הימצאה של הפרעה נוירופסיכולוגית כתולדה של הפגיעה המוחית ,שנגרמה לו.
 .2השפעתו האפשרית של הרקע ההשכלתי ,התעסוקתי והתרבותי-הסביבתי שלו [המכונה :הרקע הפרה-מורבידי -
היינו ,הרקע האישי ,שקדם לחולי ולמוגבלות];
 .3השפעתו האפשרית של מצב רגשי ,או 'נפשי' לא סתגלני ,או אפילו פסיכופתולוגי (במובן הפסיכיאטרי) ,שבו נתון
אותו אדם;
אם מתקבלת המסקנה שהקושי התפקודי ,שנתגלה ,הוא אכן תולדה של הפרעה נוירופסיכולוגית בגין פגיעה מוחית ,הרי אז
מתקיים השלב השני באותו נוהל של אבחנה מבדלת.
השלב השני  -מושתת ,אל-נכון ,על משנתו של לוריא [ - ]Luriaעיקרו הוא ניסיון לברר מהו הקשר האפשרי בין פגיעה ה-
'ממוקמת' באזור מוחי מסוים ,ובין מאפיינים טיפוסיים ידועים של הקושי התפקודי ,שנמצא במהלך האבחון.
ב .העניין הייחודי השני של נוהל האבחון הנוירופסיכולוגי הוא  -שוב על יסוד השקפתו של לוריא  -ההכרח לנקוט בניתוח
איכותני [ ]qualitativeשל הממצאים ,כאשר המסקנות האבחנתיות מתבססות הלכה למעשה על פרשנות הולמת הניתנת
להם  -כדי שאפשר יהיה להגיע לאבחנה המבדלת הנאותה .מכאן נגזר גם העניין השלישי המייחד את נוהל האבחון
הנוירופסיכולוגי.
ג .האבחון הנוירופסיכולוגי חייב להיות מושתת על מבחנים פסיכולוגים הולמים  -כאלו העומדים בקריטריונים של מבחן
"טוב" ,כגון :אובייקטיביות ,מהימנות ותקפות .אך השימוש בהם חייב להיות 'גמיש' ,במובן שגם יתאפשר להתאימם על
נקלה לכל מקרה של פגיעה מוחית ,וגם לערוך  -במהלך ביצועם  -את אותו ניתוח איכותני חיוני  -באמצעות תצפיות קליניות
שיטתיות ,נתחניות וקפדניות בתגובותיו של הנבדק.
גישה כזו מאפשרת בסופו של דבר את המהלך של מה שלוריא מכנה "ניתוח סינדרום" ,דהיינו ,שוב ,ניסיון להבין מדוע נכשל
 במטלה נתונה כלשהי  -נפגע-מוח מסוים ,שיש לו הפרעה נוירופסיכולוגית מוגדרת.יודגש שלוריא עצמו כינה את שיטת האבחון שלו בשם חקירה [ .]investigationואכן בהרבה מקרים ,מלאכת האבחון
הנוירופסיכולוגי דומה יותר למעשה חקירה ,מאשר לנוהל 'המקובל' של אבחון פסיכולוגי .על-כן ,מעצם טיבו  -ודווקא כדי
שימלא את ייעודו כראוי  -האבחון הנוירופסיכולוגי הוא בעיקרו בגדר חוות-דעת  -ומן הדין שבית-המשפט ,ידע זאת ויכיר
בכך  -על כל המשתמע מעניין זה בהקשר של דיני הראיות במקרים של נפגעי תאונות-דרכים ,למשל.
מעניין לציין ,שדומה כי טענתי זאת עולה בקנה אחד עם קביעתו של כרמי כאשר  -דווקא בהתייחסו לרשלנות באבחנה  -הוא
קובע:
"רב המשותף ,כך נראה ,בין המשפטן לבין איש הרפואה ,במה שנוגע לתהליך האבחון .אלה גם אלה עוסקים
בליקוט חומר ובהערכת ראיות בדרך דומה .אלה גם אלה נוקטים הנחות דומות לצורך הערכת הראיות,
מנסים להעריך טיעונים ותלונות ,מעריכים את תקפותם ואמינותם ,וקובעים את חשיבותם".
על משמעותה המיוחדת של ההערכה [ה ]assessment-הנוירופסיכולוגית אצל נפגעי-מוח עומדים גם  ConwayוCrosson-



והם אף מדגישים את הכישורים הראויים המרובים  -הן בתחום הידע התיאורטי ,והן בתחום הקליני  -שבהם צריך להיות
"מצויד" הנוירופסיכולוג Johnstone .ועמיתיו 10מדגישים גם הם את חשיבותו היתרה של האבחון הנוירופסיכולוגי אצל
נפגעי-מוח בכלל  -ובמהלך הדיון בעניין זה בבית-המשפט בפרט.
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הנוירופסיכולוג הקליני כעד מומחה בבית-המשפט (בתביעת נזיקין)
בשנים האחרונות גם בישראל ,בתי-המשפט ,בבואם לדון בתביעות נזיקין של נפגעי-מוח  -מכירים יותר ויותר בחיוניותה
של חוות-הדעת המושתתת על אבחון נוירופסיכולוגי הולם ,לגבי הקביעה של שיעור הנזק שנגרם לתובע ,נפגע-המוח .אולם
במהלך הדיון בבית-המשפט ,בהקשר זה מועלות כנגד הנוירופסיכולוג הקליני שלוש השגות עיקריות ,המתבססות בוודאי
על שיקולים משפטיים.
טענה אחת היא שהנוירופסיכולוג אינו רופא; ובתי המשפט הרי אמורים למנות רופאים כמומחים מטעמם.
על כך ניתן להגיב בקביעה שהנוירופסיכולוגיה  -בוודאי כפי שעולה מן הדיון הנוכחי עד עתה  -הינה תחום-ידע מדעי
ואקדמי מובהק ומוגדר היטב; ורבים מן הנוירופסיכולוגים הינם בעלי תואר ד"ר [גם אם הוא "רק" .]Ph. D.
טענה שנייה נוגעת למונח ה'-בעייתי' "חוות דעת" ,כמסמך המוגש לבית-המשפט .כעין "הקדמה של תרופה למכה"  -כבר
הסברתי קודם לכן  -מדוע האבחון הנוירופסיכולוגי  -מעצם טיבו הוא בגדר חוות-דעת ,ועל כן בהקשר הנוכחי זהו בעצם ,מין
"הכרח בל יגונה" .יתר על כן ,עתה אומר :כדי שניתן יהיה לעשות בו שימוש ראוי  -מן הדין שהמסמך שיוגש לבית-המשפט,
ואשר יתייחס לאבחון הנוירופסיכולוגי ,דווקא במתכוון יוגדר כחוות-דעת.
המ ֲענֶ ה האפשרי על כך הינו מסובך ,אך בפרק קודם במאמר זה ,שדן
טענה אפשרית שלישית עוסקת בעניין הסיבתיותַ .
בעקרונות האבחון הנוירופסיכולוגי ,כבר הועלו מספר טיעונים המתייחסים גם לעניין זה.
למרבית הפליאה ,בקובץ התקנות של המוסד לביטוח לאומי הנוגעות לאחוזי-נכות ,תקנות אשר כידוע ,משמשות גם יסוד
לקביעותיהם של מומחים מטעם בית-המשפט  -בהתייחסם לשיעור של אחוזי-הנכות המומלצים על ידם  -אין כל סעיף
הולם המתייחס למגבלות התפקודיות של נפגעי-מוח ,שיש להם הפרעה נוירופסיכולוגית.
המבקש להתחכם אולי ימצא בעובדה תמוהה זאת מעין תולדה נוספת של הבעיה הפסיכופיסית .רוצה לומר :אם עדיין לא
נמצאה הדרך להגדיר את טיבה של ההתייחסות בין המוח מזה ,לבין "בעל המוח" מזה ,כיצד ייבחן הנזק התפקודי ,שנגרם למי
שנפגע במוחו? לפיכך ,כאשר מומחה רפואי מטעם בית-המשפט אמור להתייחס למצב של פגיעה מוחית – בדרך כלל יהיה זה
רופא נוירולוג  -על אלו סעיפים מתוך קובץ התקנות הנ"ל הוא יסתמך?
אם יש לנפגע מגבלות גופניות ,כי אז ' -אין בעיה' .במקרה כזה קביעתו של המומחה תתבסס ,מן הסתם ,על סעיף  29מתוך
קובץ התקנות ,שהוא סעיף המתייחס ל"תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות"  -כגון המיפלגיה (שיתוק בפלג הגוף
הימני או השמאלי) ,או תדירותם של התקפים אפילפטיים וכיוצא באלו .אך מה אם לנפגע-המוח אין כל מגבלה גופנית,
ואפילו ממצאים נוירופתולוגיים אחרים אפשריים אין אצלו ,אלא "רק" גילויים של הפרעה נוירופסיכולוגית? במקרה כזה,
בלא ספק ,יזדקק בית-המשפט לחוות-דעת ,אשר תושתת על אבחון נוירופסיכולוגי ראוי.
עד לעדכון הולם של התקנות ,אשר לבטח יתממש ביום מן הימים ,הנוירופסיכולוג ,מחברה של אותה חוות-דעת  -בהחלט
יכול להסתמך על תת-סעיף  11הכלול בסעיף  29הנ"ל ,שתחת הכותרת "אנצפלופתיה" ,הוא מתייחס במין אמירה כללית
ו'לא מחייבת' כל צורכה גם ל"הפרעות דיבור ,ירידה ברמה השכלית ,שינויים באישיות וכדומה  - "...ולהסב אותו לתת-
הסעיפים המתאימים הכלולים בסעיף  ,34וגם להדגיש שמדובר בסעיף מותאם .שהרי לבטח ,בקביעת אחוזי-הנכות בגין
חבלה מוחית והפרעה נוירופסיכולוגית ,שנגרמה עקב כך ,בשום אופן אין המדובר במצב "פסיכונוירוטי" כלשהו( ,הוא המצב
שאליו מתייחס סעיף  34הנ"ל) ,אלא בוודאי לישות נוסולוגית ,שהיא לבטח בעלת משמעותית אבחנתית וטיפולית-שיקומית
אחרת לחלוטין.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 39דצמבר 2008

׀ 71

רפואה משפטית

הערות למאמר
ברשימתו התמציתית עומד ד"ר דוד על מהותה וחשיבותה של בדיקה נוירופסיכולוגית כאמצעי חיוני לבירור והערכת
נזקו/כישוריו הרוחניים של פגוע ראש .אין ספק כי כיום ,עם התפתחות תחום זה ,יש חשיבות רבה לכלי זה – ההערכה
הנוירופסיכולוגית .אך היא עדיין מחייבת הכרה לא רק במישור הרפואי-משפטי ,אלא אף בעולם הרפואה עצמו .יש רבים
שלדאבון הלב עדיין אינם מודעים לקיומו של תחום יחסית חדש ,אך מיוחד וחשוב זה ,העוסק בליקויים ב( mind-מושג שאין
לו מקבילה מתאימה בלשון העברית) של האדם ,באבחונם ובטיפול בהם.
חשיבות ההיעזרות במומחים בתחום זה בעיקרה מכוונת לאבחון ולטיפול בנפגעים .יחד עם זאת ההערכה או חוות-הדעת
הנוירופסיכולוגית היא כלי חיוני בבירור קיומה ,שלילתה וקביעת "מידתה" של פגיעה בת-פיצוי כתוצאה מפגיעה מוחית.
יש לחזור ולהבהיר ולהזכיר לעוסקים בתחום הערכת נזקי גוף ,ובראשם לבתי המשפט ,כי הרופא המטפל בפגוע ראש בשלב
החד ("חריף" –  )acute stageהוא הנוירוכירורג .הנוירולוג אינו נקרא לנפגעים אלה והפצועים אינם מאושפזים במחלקות
לנוירולוגיה .הנוירולוג ,בתקופת הכשרתו גם אינו חייב לעבוד (בתקופת רוטציה) במחלקה לנוירוכירורגיה .מכאן שלנוירולוג
אין כל ניסיון ממגע אישי בתחום חבלות הראש .מסיבות אלה אין כל היגיון בהפניית חבול ראש ,אשר משום מה לא אושפז
במחלקה לנוירוכירורגיה ,למעקב מרפאתי על ידי מומחה בנוירולוגיה .מאותן סיבות עצמן ,ועל פי כל קנה מידה ,אין בידי
הנוירולוג גם הכישורים להגיש חוות-דעת לבית המשפט בכל הנוגע לנפגע בחבלת ראש ,שהרי העד המומחה ,אינו מתבקש
להעיד על דברים שקרא בספר ,אלא על דברים שאכן למד אך גם רכש בהם ניסיון אישי .הנוירולוג אמנם כשיר לקבוע את
הליקוי הגופני ,אך אינו מיומן כל צרכו לשקול את הקשר הסיבתי בן החבלה לנזק.
טעות נפוצה נוספת ,הן בין רופאים והן בקרב משפטנים ,היא הפנית נפגעי ראש להערכה אל פסיכולוגים או פסיכיאטרים.
הכשרתם של אלה אינה מתאימה לא לאבחון ,ולא כל שכן לטיפול בנפגעי מוח – נפגעי חבלות ראש אינם לוקים בהפרעה
נפשית.
בשלב הטיפול המאוחר יותר מטפל בנפגע בחבלת ראש המומחה השיקומי ,בדרך כלל ביחידות אשפוז מיוחדות לנפגעי
מוח ,כשעמו הנוירופסיכולוג שתפקידו ההערכה ,עיצוב דרך השיקום ועריכת חוות-הדעת .רק אלה יכולים לחוות-דעתם על
"התוצר הסופי" .לעניין העובדה כי חוות-דעת בעניין רפואי חייבת להיות מוגשת על ידי רופא בלבד ,נעיר כי יש בתי משפט
לא מעטים שאינם מקפידים בנקודה "טכנית" זאת ,ובלבד שהמומחה אכן הוא מומחה מוסמך וראוי בתחום .עם זאת נראה
כי יש לתקן את תקנות סדר הדין האזרחי בנקודה ספציפית זאת.
ואם בתיקון תקנות עסקינן ,יש גם צורך חיוני בתיקון יסודי של התקנות בדבר קביעת דרגות נכות של המוסד לביטוח לאומי
– עניין שד"ר דוד מעלה במאמרו .חשיבותן של תקנות אלה טפחה והלכה "בדרך ההתנהגות" ולא רק מתוך חקיקה ראשית
או חקיקת משנה .תקנות אלה הפכו להיות מעין "מחירון אוניברסאלי" לתוצאות כל סוגי הפגיעות ולא רק לצרכי המל"ל .דא
עקא – רשימה זאת חוברה לפני למעלה מ( 50-חמישים) שנה! חלק גדול מ"סעיפי הליקוי" ,ואף סוגי המחלות ,הליקויים
והבנתם נשתנו .ליקויים נוירופסיכולוגיים ,למשל ,כלל אינם מצויים ברשימה ,ואינם יכולים להימצא בה – התחום כולו נולד
לאחר שהרשימה נערכה .היו ניסיונות לשינוי שנכשלו /הוכשלו ,יש צורך לחדשם כי הדבר בעוכרי כל הצדדים.
פרופסור אברהם סהר  -נוירוכירורג
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בלעדיות מכוח החוק בשיווק תרופות חדשות בישראל
זוהר יהלום* ושגב שני

**

תקציר
בחודש אפריל  2005נחקק תיקון מס'  11לפקודת הרוקחים ,במסגרתו נוסף לפקודה סעיף 47ד ,שכותרתו "הגנה על
מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי" .מדובר בהסדר משפטי ייחודי ויוצא דופן בחקיקה הישראלית ,אשר מגביל
את יכולתן של הרשויות הרגולטוריות לאשר שיווק תרופות ,שלא על בסיס שיקולים רגולטוריים ,ואף ללא תלות בזכויות
הקניין המוּ ַּכרות.
תעשיית התרופות היא תעשיה עתירת ידע המבססת את הכנסותיה מתרופות מקור ,על סמך הגנה פטנטית המאפשרת
לה לשווק את מוצריה ללא תחרות .החקיקה בארה"ב ובמדינות האיחוד האירופי מקנה הגנה כאמור על המידע שמוגש
לרשויות על ידי חברת תרופות במסגרת הבקשה לקבלת אישור לשיווק של תרופה חדשה .הסדר זה מכיר בכורח בהגנה על
מידע זה ומביא להגנה נוספת על הממציא /יצרן מעבר להגנה המוקנית בחוקי הקניין הרוחני ונקראת .data exclusivity
לאחר שהופעל לחץ רב במשך מספר שנים על ממשלת ישראל מצד חברות התרופות הרב-לאומיות בישראל ,אליו הצטרפו
ממשלות ארה"ב והאיחוד האירופי ,הסכימה ממשלת ישראל לשקול ,שינוי בפקודת הרוקחים ,בהסדר ספציפי שאמור
לתת מענה לדרישות התעשייה ,וזאת מבלי להכיר בסוגיית המאקרו של זכות הקניין במידע .מכאן ,שהתכלית העומדת
בבסיס התיקון היא שמירה על יחסי החוץ של מדינת ישראל – מציאת האיזון המתאים בין צרכי תעשיית התרופות
הגנרית המקומית לבין דרישות חברות התרופות הרב-לאומיות שגובו על ידי ממשלותיהן .הפתרון שניתן במסגרת תיקון
מס'  11הוא מוצר כלאיים שאינו מקביל להסדר הקיים בארה"ב ובאירופה ,אלא מספק הגנה חלקית מפני מתן אישור
שיווק לתכשיר המסתמך על מידע שהוגש לרשות לתקופת זמן מוגדרת –  .market exclusivityלהסדר ייחודי זה השפעות
מרחיקות לכת על שוק התרופות בישראל ועל המשפט הישראלי.
*

זוהר יהלום ,משרד עורכי דיןzohar@yahalomlaw.co.il :

**

המחלקה לניהול מערכות בריאות ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבעsegevshani@neopharmisrael.com :

מילות מפתח :בלעדיות בשיווק ,הגנה מפני שימוש במידע ,קניין רוחני
מבוא
בחודש אפריל  2005נחקק תיקון מס'  11לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א ,1981-במסגרתו נוסף לפקודה סעיף
47ד ,שכותרתו "הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי" .מדובר בהסדר משפטי ייחודי ויוצא דופן בחקיקה
הישראלית ,המגביל את יכולתן של הרשויות לאשר את שיווקן של תרופות ("תכשירים" בלשון החוק) בנסיבות מסוימות,
וזאת שלא על בסיס שיקולים רגולטוריים ,ואף ללא תלות בזכויות הקניין המוכרות .תיקון מס'  11לפקודת הרוקחים משתלב
במגמה העולמית של קביעת הסדרים ייחודיים למנגנונים רגולטוריים החלים על מולקולות כימיות (בתחום הפרמצבטיקה,
האגרוכימיה וכו') ,שמטרתם לאזן בין האינטרסים של מפתחי המולקולות המקוריות לבין משווקי מוצרים מתחרים
המתבססים על אותן מולקולות (מוצרים גנריים).
יחד עם זאת ,בהקשר הישראלי ,מעורר תיקון מס'  11שורה של שאלות ,שכן עד לחקיקתו ,התכחשה מדינת ישראל במשך
שנים לעצם הצורך בקביעת הסדר מסוג זה .האופן בו נוסח תיקון מס'  ,11כהוראה ספציפית בפקודת הרוקחים ,שלא נלווה
לה תיקון בדינים הכלליים ,מחדד את השאלות המתעוררות לנוכח חקיקתו .לפרשנות הוראות תיקון מס'  ,11שעדיין לא
נכנס לתוקפו המלא מבחינה מעשית ,עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת לא רק על תעשיית התרופות בישראל ,כי אם
גם על תחומי תעשיה אחרים ואף על היחסים בין האזרחים לרשויות בשורה של תחומים אחרים .בסקירה זו ננסה להציג את
ההשלכות העיקריות של התיקון החדש.
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רקע – הצורך בקביעת הסדרי הגנה על מידע בתיקי הרישום
תעשיית התרופות מתאפיינת בעשורים האחרונים בשתי מגמות בולטות ,אשר הביאו לקונפליקט העומד בבסיס הסדרי הגנת
המידע ברחבי העולם .ראשית ,בכל מדינות המערב הונהגו ,במהלך המאה ה ,20-מנגנוני רישוי לתרופות חדשות ,המחייבים
את משווקי התכשירים להוכיח לרשויות ,בין היתר ,את בטיחותן ויעילותן .הוכחה זו נעשית באמצעות הגשת נתונים פרה-
קליניים (תוצאות בדיקות מעבדה וניסויים בבעלי חיים) ונתונים קליניים (תוצאות ניסויים בבני אדם שבחנו את השימוש
בתרופה) .בעשורים האחרונים ניכרת בעולם מגמה ברורה של החמרת הדרישות הרגולטוריות ,המתבטאת בהרחבת היקף
ההשקעה הנדרשת ממפתחי תרופות מקוריות – הן במונחים כספיים והן מבחינת הזמן הנדרש  -לשם קבלת אישור לשיווק
תרופות חדשות .כפועל יוצא ,היקף המידע שנכלל בתיקי הרישום המוגשים בידי מבקשי רישוי תרופות מקוריות הלך
והתרחב ,וכך גם שוויו הכלכלי.
מגמה נוספת המאפיינת את תעשיית התרופות העולמית בעשורים האחרונים היא ניסיונן של מדינות רבות לצמצם את
ההוצאה (הציבורית והפרטית) על תרופות ,בין היתר באמצעות עידוד תעשיית תרופות גנרית ,דהיינו תרופות הזהות בהרכבן
לתרופות מקוריות .היות ומרבית התרופות החדשות מוגנות כיום בפטנטים שונים ,מתאפשר שיווק תרופות גנריות ,בדרך כלל,
רק לאחר פקיעת הפטנטים המגנים על התרופות המקוריות .יחד עם זאת ,במקרים מסוימים ,ומסיבות שונות ,עדיין ייתכנו
מצבים בהם אין מניעה לכאורה לשווק תרופות גנריות מיד לאחר תחילת שיווק התרופה המקורית .אולם ,גם במקרים אלה,
מהוות הדרישות הרגולטוריות שנזכרו לעיל חסם משמעותי בפני משווקי התרופות הגנריות ,שכן הגשת הנתונים הנדרשים
כרוכה בהשקעה עצומה ,המבטלת את כדאיות הפיתוח של תרופות גנריות (שפוטנציאל הרווחיות שלהן ממילא מוגבל ביחס
לזה של התרופות המקוריות ,לאור העובדה שהן חלק משוק תחרותי) .לכן ,כדי לעודד פיתוח תרופות גנריות ,הנהיגו מרבית
מדינות המערב מסלולי רישוי מקוצרים ,המבוססים על ההנחה שמדובר בתרופות זהות מבחינה מהותית לתרופות שהרשויות
אשרו קודם לכן .הנהגת מסלולים אלה נשענת על הגיון מקצועי ברור – אם מדובר בתרופות זהות מבחינה מהותית ,הרי שאין
צורך לדרוש ממשווקיהן לחזור על ההליך היקר והממושך של בדיקת התרופה הגנרית ,וניתן להסתמך על המידע הכלול בתיק
הרישום שמסר לרשויות מפתח התרופה המקורית (בדרך כלל ,נדרשים משווקי התרופות הגנרית לתמוך את בקשתם בהצגת

תוצאות מחקר מצומצם המוכיח את זהות המוצר לתרופה המקורית).
מכאן ,שבהיבט המקצועי ,הנהגת מסלולי רישוי מקוצרים לתרופות גנריות היא כמעט מובנת מאליה .אין ספק שהיא משרתת
אינטרס ציבורי חשוב ,שכן היא מאפשרת תחרות בתחום התרופות והוזלת מחיריהן .יחד עם זאת ,ההסתמכות על נתונים
שהפיקה חברה מסחרית בהשקעה עצומה ,כדי לסייע למתחרה ישירה שלה ,מעוררת קושי בהיבט העקרוני ,וכתוצאה
מכך ,גם בעיה מעשית קשה .לכאורה ,ייתכן מצב בו חברה שתשקיע הון עתק ושנים ארוכות בהפקת נתונים לקבלת אישור
לשיווק תרופה מקורית ,תמצא את עצמה זמן קצר לאחר מכן מתחרה בחברה אחרת ,אשר קיבלה אישור לשווק מוצר זהה,
כשהדרישות שהוטלו עליה היו מצומצמות בהרבה (ולכן ,היא יכולה להציע את התרופה שייצרה במחיר נמוך בהרבה מזה של
התרופה המקורית ,ולזכות בשוק כולו) .תוצאה זאת ,לפיה הנהגת המסלול המקוצר מסייעת לגורם מסחרי אחד להתעשר
על חשבון השקעתו של גורם מסחרי אחר ,מעוררת שאלות מוסריות .אולם ,בהקשר של התעשייה הפרמצבטית ,הקושי
חורג מתחום המוסר ,שכן המצב המתואר יוצר תמריץ שלילי לתעשיית התרופות המקוריות ,ועלול להרתיע חברות מפיתוח
תרופות מקוריות (במיוחד ,של תרופות שאינן יכולות לזכות בהגנה פטנטית אפקטיבית) .היות ופיתוח תרופות מקוריות הוא
אינטרס ציבורי ראשון במעלה ,מובן שיש למנוע יצירת תמריץ שלילי מסוג זה.
הדוגמה הבולטת ביותר להנהגת מסלול רישוי מקוצר לתרופות היא תיקון החקיקה האמריקאי מ ,1984-הידוע בשם .Hatch-
 Waxman Amendmentתיקון זה נדרש על רקע התפיסה האמריקאית לפיה הרשויות אינן רשאיות להסתמך על מידע
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בלעדיות מכוח החוק בשיווק תרופות חדשות בישראל

פרטי שנמסר להן לצורך רישוי שלא על דעת בעלי המידע ,ללא הסמכה מפורשת בחקיקה ,המכבדת את זכות הקניין של בעל
המידע .לאור זאת ,עד לתיקון האמור ,נמנעה הרשות הרגולטורית האמריקאית (ה )FDA-מהנהגת מסלול רישוי מקוצר,
המבוסס על הסתמכות על בקשות קודמות שאושרו על ידה .התיקון מ 1984-הנהיג לראשונה מסלול אישור מקוצר לתרופות
גנריות ( ,)ANDA – Abbreviated New Drug Approvalשבבסיסם הסתמכות על הנתונים שהגיש מפתח תרופה מקורית
( .)New Chemical Entity - NCEיחד עם זאת ,על רקע התפיסה העקרונית לפיה הסתמכות מעין זו פוגעת בזכויות מפתחי
התרופות המקוריות ,קבע החוק כי בקשה לאישור במסלול המקוצר תוכל להיות מוגשת רק לאחר סיום תקופת בלעדיות
מוגדרת ,שתחילתה ביום אישור התרופה המקורית (חמש שנים לתרופות חדשות לחלוטין; שלוש שנים לאישור התוויה או
תצורה חדשה של תרופה חדשה; שבע שנים במקרה של תרופה המוגדרת כ"תרופת יתום") .כך קבע החוק האמריקאי הסדר
של הגנה על המידע המוגש לרשויות בידי מפתחי תרופות מקוריות ,ומונע למעשה שימוש בו לצורכי רישוי מוצרים מתחרים,
לתקופה מוגבלת .בעקבות ארה"ב ,הנהיגו מרבית מדינות המערב הסדרים של הגנה על מידע ,אשר קובעים תקופות בלעדיות

שונות.
יודגש ,כי ההגנה על מידע בתיקי הרישום מוענקת בנוסף לזכויות הקניין הרוחני הכלליות ,ובראשן הפטנטים ,המגנים כיום
על מרבית התרופות המקוריות .בפועל ,ברוב המקרים חופפת תקופת ההגנה על המידע את תקופת הפטנט ,בה ממילא אין
אפשרות חוקית להגיש בקשות לרישוי תכשירים גנריים ,ולכן משמעותה המעשית מוגבלת .יחד עם זאת ,כאשר ,מסיבות
שונות ,תרופה מקורית אינה מוגנת בזכויות קניין רוחני מוכרות ,יוצרת תקופת ההגנה חסם ,הדוחה את כניסתן לשוק של
תרופות גנריות .כך ,מעניקה תקופת ההגנה בלעדיות בשוק למשווקי התרופה המקורית המהווה פיצוי ממשי על השימוש
העקיף של יצרני התרופות הגנריות במידע הסודי.
המצב בישראל ערב חקיקת תיקון מס' 11
הצורך ביצירת מסלולי רישוי מקוצרים לתכשירים גנריים ,לא פסח על ישראל ,שבה מערכת בריאות ציבורית מבוססת
ותעשיית תרופות גנרית מהמובילות בעולם .יחד עם זאת ,המערכת הרגולטורית הישראלית התפתחה באופן שונה מזה
שבארה"ב .החל מ 1964-הונהג בישראל מנגנון רישוי לתרופות ,אולם מעולם לא נקבעה בחקיקה דרישה מפורשת להצגת
נתונים קליניים מלאים כתנאי לרישוי .משרד הבריאות הנהיג בנהליו מסלולי רישוי שונים ,במסגרתם התאפשר למשווקי
תרופות גנריות להימנע מהצגת נתונים קליניים שנדרשו ממשווקי תרופות מקוריות ,אולם מסלולים אלה לא עוגנו בחקיקה
הישראלית עד עצם היום הזה.
בפועל ,גם בישראל ,הפטור שניתן למשווקי תכשירים גנריים ,מהצגת נתוני בטיחות ויעילות ,התבסס על הסתמכות על
נתוני הבטיחות והיעילות של התכשירים המקוריים ,אשר הוגשו למשרד הבריאות .יחד עם זאת ,משרד הבריאות לא
ראה ַבהסתמכות זאת פגיעה בזכויות מגישי המידע המקורי ,המחייבת הסמכה חוקית מפורשת .במשך השנים דחה משרד
הבריאות טענות של חברות התרופות האינובטיביות (יצרניות תרופות הפטנט) בדבר הצורך לפצות את מפתחי התרופות
המקוריות על השימוש במידע שהוגש על ידן לצורכי רישוי תרופות גנריות ,ונמנע מלהגביל את האפשרות לאשר תרופות
במסלול הגנרי בצורה כלשהי.
שאלת חוקיותה של פרקטיקת ההסתמכות על מידע סודי בתיקי הרישום לצורך מתן פטור מהגשת נתונים מלאים למשווקי
תרופות גנריות ,ללא פיצוי לבעל המידע הסודי ,לא נדונה מעולם באופן ישיר בערכאות בישראל .אולם ,עמדת משרד
 ראה :י' ליפשיץ ,א' טמיר ,י' שמר ,הגנה על מידע המצוי בתיקי רישום של תרופות ומעמדה של ישראל בעולם מבחינת שמירה על זכויות קניין
רוחני ,הרפואה כרך  ,143חוב' י"ב (דצמבר .845-847 ,)2004
 רק בתיקון מס'  7לפקודת הרוקחים ,משנת  ,1999במסגרתו נוסף סעיף 47א לפקודה ,עוגן לראשונה מנגנון הרישום של תרופות בחקיקה
הראשית; לדיון במנגנון רישום התרופות ,ראה :ז' יהלום ,ש' שני ,דיני הרוקחות והטיפול התרופתי בישראל ,גאמא הוצאה לאור ,תשס"ה,2005-
.73-74
 עדות ברורה לכך ניתן למצוא בנוהל משרד הבריאות לרישום תכשירים גנריים ("נוהל הגשת בקשות לרישום – נספח ( 3עידכון) הדרישות לרישום
תכשירים גנריים לסוגיהם" ,מס'  ,46מחודש ספטמבר  ;2002הנוהל פורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות ;www.health.gov.il :הנוהל
מונע ,ככלל ,את האפשרות לרשום תרופה גנרית במסלול מקוצר ,בהעדר "סטנדרד" ,דהיינו תרופה זהה שאושרה בישראל ,ונתוניה המלאים
נמצאים בידי משרד הבריאות.
 במסגרת תביעה אזרחית שהגישה מפתחת תרופה מקורית נגד משווקות תרופה גנרית ,הועלתה הטענה כי בקבלת אישור משרד הבריאות ,על
בסיס הסתמכות על נתונים שהגישה התובעת ,התעשרו החברות הגנריות שלא כדין .הטענה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי – ת"א 2294/04
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רפואה משפטית

הבריאות ,לפיה אין כל הגבלה על פרקטיקה זו ,זכתה לחיזוק בדמותה של הערת אגב של בית המשפט העליון ,בפרשת
בריסטול מאיירס .בפסק דין זה ,שדן בחוקיות מסלול ייבוא נוסף לתרופות ("ייבוא מקביל" ,דהיינו ייבוא תרופות שלא
באמצעות היבואן המוסמך מטעם היצרן) ,הועלתה ,בין היתר ,הטענה ,לפיה מתן אישור ייבוא לייבואן מתחרה ,על בסיס
הנתונים שהגיש היבואן המורשה ,מהווה גזל סוד מסחרי ואף "שימוש מסחרי לא הוגן" האסור לפי אמנת  ,TRIPSשישראל
חתומה עליה .בית המשפט קבע כי ניתן להעלות טענות בדבר פגיעה כתוצאה מעצם ההסתמכות בהליך אזרחי ,וכי הוראות
אמנת  TRIPSאינן ניתנות לאכיפה בערכאות ישראליות ,כיוון שלא אומצו בחקיקה הישראלית .אולם ,כב' השופט אנגלרד,
שכתב את פסק הדין ,לא הסתפק בקביעות אלה ,אלא הוסיף את ההערה:
"ספק רב אם עצם ההסתמכות על רישום קיים היא בבחינת שימוש מסחרי בלתי הוגן ,כמשמעות מושג
זה בהסכם טריפס .יצוין ,כי בבקשה למתן היתר לייבוא מקביל של תכשיר תואם לא המבקש מעיין במידע
המצוי בתיק הרישום ,אלא גורמי משרד הבריאות".
דברים אלה אמנם לא נאמרו בהקשר של אישור תרופות גנריות ,אולם נראה שהם מבטאים גישה לפיה הסתמכות של הרשות
על נתונים סודיים לצורך מתן אישור למתחרה אינה מהווה פגיעה בקניינו של בעל הנתונים הסודיים ,ואינה מחייבת מתן
פיצוי כלשהו.
מנגד ,בשנת  ,2001הונהג לראשונה הסדר המאפשר "ייבוא מקביל" של מוצרים אגרו-כימיים ,שדומים במהותם למוצרים
הפרמצבטיים ,באמצעות תיקון התקנות הרלוונטיות .במסגרת התיקון האמור נקבעה "תקופת הגנה" בת חמש שנים,
במהלכה נאסר על משרד החקלאות לתת היתר ייבוא "תוך שימוש במידע שנמסר לו על ידי בעל תעודת הרישום של תכשיר
רשום" ,שלא בהסכמת משווק התכשיר המקורי 10.מכאן ,שבהקשר של ייבוא מקביל של מוצרים אגרוכימיים ,הכיר מחוקק
המשנה בצורך לפצות את מוסרי המידע על הסתמכות הרשויות ,כחלק אינהרנטי מהנהגת המסלול המאפשר את ההסתמכות.
יחד עם זאת ,פיצוי זה חל רק בהקשר של הייבוא המקביל ,ואילו בהקשר של אישור מוצרים אגרוכימיים גנריים ,לא נקבע כל
הסדר דומה .מכאן ,שקשה להסיק מההסדר בתקנות הגנת הצומח על עמדה ברורה של המחוקק הישראלי בעניין.
עמדת ממשלת ישראל ,לפיה אין הכרח חוקי לפצות את משווקי התרופות המקוריות על השימוש בנתונים המוגשים על ידם
לצורך אישור תרופות גנריות ,לא השתנתה מעולם באופן רשמי .למרות זאת ,כתוצאה מלחצים של ממשלת ארה"ב ,הוקמה
בחודש ינואר  2004ועדה ממשלתית בין-משרדית ,שהתבקשה לבחון את מדיניות ההגנה על מידע בתיקי רישום של תרופות,
ולגבש במידת הצורך המלצות לשינוי חקיקה 11.המלצות הועדה הן שהביאו בסופו לגיבוש הצעת חוק ממשלתית ,שנכללה
בהצעת "חוק ההסדרים" לשנת  12.2005הצעת החוק ,שאושרה בסופו של דבר בשינויים מעטים ,אינה חושפת את הרציונאל
שמאחורי החקיקה החדשה – כל שנאמר בדברי ההסבר הרלוונטיים הוא כי
"מוצע להסדיר בסעיף 47ד לפקודה את היקף ההגנה על מידע סודי ,כהגדרתו המוצעת ,שהעביר מי שביקש
לרשום תכשיר רפואי בפנקס ,לשם הוכחת בטיחותו ויעילותו של חלק פעיל בתכשיר הרפואי".
זאת ,כאשר עד לתיקון ,עמדת משרד הבריאות הייתה כי הגנה על מידע סודי מפני הסתמכות של הרשויות (בניגוד לגילוי
המידע לצדדים שלישיים) ,כלל אינה נדרשת.
עיקרי ההסדר בתיקון מס' 11
ההוראה האופרטיבית העיקרית שנוספה לפקודת הרוקחים בתיקון מס' ( 11סעיף 47ד(ב)) ,קובעת כי משרד הבריאות לא
ייתן היתר לשיווק "תכשיר רפואי חדש" (דהיינו ,התרופה הגנרית הראשונה ,שאישורה מסתמך על מידע סודי שנמסר לשם
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 .Merck & Coואח' נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח' פדאור  ;90 )13( 05על ההחלטה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון,
בה טרם ניתן פסק דין – רע"א .6025/05
בג"צ  Bristol-Myers Squibb Company 5379/00ואח' נ' שר הבריאות ואח' ,פ"ד נה(.)2006( 472-473 ,447 ,)4
תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) ,התשנ"ד.1994-
תקנה (19ד).
על הוועדה והמלצותיה ראה :ליפשיץ ,טמיר ושמר ,הנ"ל בה"ש .2
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( 2005תיקוני חקיקה) ,התשס"ה ,2004-ה"ח התשס"ה (הממשלה)  ,131עמ' .90
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הוכחת בטיחות ויעילות התרופה המקורית) ,אלא בהתקיים אחת מארבע החלופות המפורטות בסעיף .שלוש מן החלופות
רלוונטיות רק במקרים חריגים ,כאשר משווק התרופה הגנרית קיבל את הסכמת משווק התרופה המקורית לשימוש במידע
הסודי (חלופה ( ,))1כאשר משווק התרופה הגנרית הגיש בעצמו נתוני בטיחות ויעילות מלאים (חלופה ( ))3וכאשר קיים
צורך לשימוש בתרופה הגנרית בשל מגיפה או "איום לסכנה חמורה וממשית לבריאות הציבור" ,שעליו הכריז שר הבריאות
בהודעה ברשומות.
החלופה הרלוונטית בדרך כלל היא חלופה ( ,)2המתייחסת לחלוף הזמן – חמש שנים מיום רישומה בישראל של התרופה
המקורית או חמש שנים וששה חודשים מהיום בה נרשמה התרופה לראשונה ב"מדינה מוכרת" (דהיינו ,מדינה מערבית).
חלופה זאת היא היוצרת תקופת הגנה ,המגבילה לכאורה את השימוש במידע הסודי של משווקי התרופות המקוריות ללא
הסכמתם .יחד עם זאת ,ה"הגנה" המוענקת בפרק הזמן האמור מוגבלת ביותר – לא זו בלבד שאין כל הגבלה על השימוש
במידע הסודי ,אלא שגם במהלך התקופה האמורה יכול משרד הבריאות להשלים את כל הליך האישור העקרוני של התרופה
הגנרית ,ואף לרשום אותה בפנקס (הדבר אף נקבע במפורש בסעיף 47ד(ד) – משמעות הדבר ,בין היתר ,כי אין מניעה לייצר
את התרופה הגנרית ,כך שתהיה מוכנה לשיווק מיד עם תום תקופת ההגנה ,ואף לייצא אותה לחו"ל במהלך תקופת ההגנה).
ההגבלה היחידה שחלה על משרד הבריאות נוגעת למתן האישור לשיווק אצוות התרופה ,שהוא השלב האחרון בטרם שיווקה
בפועל .אישור זה ,הניתן בהתאם לתקנה  14לתקנות הרוקחים (תכשירים) ,התשמ"ו– ,1986מתבסס על בדיקה פיזית של
אצוות התרופה ,ואין לו כל קשר לבדיקת הבטיחות והיעילות ולהסתמכות על נתונים סודיים.
יצוין ,כי המנגנון שנקבע בתיקון מס'  ,11הקוצב את תקופת ההגנה בישראל בזיקה ישירה לרישום התכשיר בחו"ל ,הוא
מנגנון ייחודי בעולם .הרקע לקביעת מנגנון זה הוא הרצון לעודד את משווקי התרופות המקוריות לרשום את התרופות שלהן
בישראל בהקדם האפשרי ,מיד לאחר רישומן בחו"ל (ככלל ,נהלי משרד הבריאות אינם מאפשרים רישום תרופות מקוריות
בארץ בטרם נרשמו באחת ממדינות המערב) .בהיעדר מנגנון מסוג זה ,התעורר החשש כי משווקי תרופות מקוריות יעדיפו
לדחות את רישום מוצריהם בישראל ,כדי לדחות את תחילת תקופת ההגנה .האופן בו נוסח תיקון מס'  11מונע אפשרות
זו ,שכן כל איחור ברישום התרופה בישראל מביא בהכרח לקיצור תקופת ההגנה האפקטיבית ממנה תיהנה התרופה .עם
זאת ,התיקון מבוסס על ההנחה שניתן להשלים את הליכי הרישום בישראל בתוך ששה חודשים ,וכך ליהנות מתקופת הגנה
אפקטיבית בת חמש שנים .הנחה זו אינה עומדת במבחן המציאות בשנים האחרונות ,והדבר הביא לכך שבפועל תקופת
ההגנה האפקטיבית בישראל אינה מגיעה לכדי חמש שנים ,כמקובל בעולם ,ואורכה תלוי באופן ישיר במעשי משרד הבריאות.
זאת ועוד ,בניגוד למצב הנוהג במדינות מערביות ,אין בחקיקה הישראלית כל התייחסות למשך זמן תהליך הערכת בקשה
לרישום תרופה על ידי משרד הבריאות עד למתן האישור לשווקה ,ואילו הנהלים הפנימיים של משרד הבריאות מאפשרים
צמצום של תקופת ההגנה האפקטיבית (ראו להלן).
מכאן ,שלמרות האמור בדברי ההסבר בהצעת החוק ובכותרת הסעיף החדש ,אין הוא מעניק כל הגנה למידע בתיקי הרישום,
שכן אין הוא מגביל כלל את האפשרות להגיש בקשות לרישום תרופות גנריות בתקופת ההגנה ,ואף לא את יכולתו של משרד
הבריאות להשתמש במידע הסודי ,שלא על דעת משווקי התרופות המקוריות .ההסדר החדש מבקש לצמצם את הפגיעה
במשווקי התרופות המקוריות כתוצאה משימוש בלתי מורשה במידע שלהם ,באמצעות הענקת בלעדיות ,בשוק הישראלי
בלבד ,לתקופה מוגבלת ( .)marketing exclusivityיצוין ,כי לאופן בו נוסח סעיף 47ד(ב) חשיבות רבה לתעשייה הגנרית
הישראלית ,שכן היכולת להשלים את רישום התרופה הגנרית במהלך "תקופת ההגנה" ,היא המאפשרת למשרד הבריאות
לאשר את התרופה לצורך ייצואה לחו"ל.
הוראה אחרת שנוספה במסגרת תיקון מס'  11היא זו שבסעיף 47ד(ה) ,הקובעת הסדר של ייחוד עילה בעניין הסתמכות
על מידע לצורך רישום תרופות .על פי הוראת סעיף זה ,בית משפט לא ייזקק לתביעה ,תהא עילתה אשר תהא ,אם העילה
לתביעה נובעת מהסתמכות על מידע סודי שנמסר במסגרת בקשה לרישום תרופה מקורית" ,אלא אם כן עילת התביעה היא
בשל מעשה או מחדל בניגוד להוראות סעיף זה" .סעיף 47ד(ה) מקנה למשרד הבריאות חסינות בפני תביעות על הנזק שנגרם
לבעלי המידע הסודי כתוצאה מההסתמכות על המידע לצורך אישור תרופות גנריות ,ומאפשר הגשת תביעות רק אם משרד
הבריאות לא העניק את תקופת הבלעדיות בשיווק שנקבעה בהסדר החדש .ההוראה מונעת גם הגשת תביעות נגד החברות
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הגנריות הנהנות מההסתמכות ,וחוסכת מהן את הצורך במחקרים יקרים וממושכים משל עצמן ,ומקלה עליהן את הכניסה
לשוק .יצוין ,כי תיקון מס'  11חל רק על תרופות גנריות שרישומן מסתמך על תרופות מקוריות שלא היו רשומות בארץ
או בעולם ביום החלתו ( .)1.7.2005מכאן ,שיישום ההוראה הוא הדרגתי ,וגם כיום הוא לא חל על רוב התרופות הגנריות,
שרישומן מתבסס על תרופות ישנות יותר.
הרציונאל של תיקון מס' 11
מטבע הדברים ,היות ותיקון מס'  11קבע הגבלה חדשה על אישור תרופות גנריות בישראל ,עשויות להיות לו השלכות
כלכליות מרחיקות לכת .בנסיבות בהן לכל יום של דחייה בשיווק תרופה גנרית ראשונה עשוי להיות שווי כלכלי משמעותי,
שאלות פרשניות הנוגעות לתחולת ההסדר החדש (במיוחד בשאלות המקצועיות ,הנוגעות להגדרות המורכבות של תרופות
מקוריות שזכאיות להגנה) ולחישוב תקופת ההגנה (בעניינים כגון קביעת מועד הרישום הראשון בעולם בו מתחיל מרוץ הזמן
של תקופת הבלעדיות) צפויות לעורר עימותים בין משווקי תרופות מקוריות למשווקי תרופות גנריות .עובדה זאת בולטת
במיוחד לנוכח העובדה שעד כה לא הותקנו תקנות ליישום הוראות התיקון ,והתיקון אף אינו כולל הסמכה מפורשת להתקין
תקנות ליישומו.
עם זאת ,מעבר לשאלות הפרקטיות שבוודאי עוד יעסיקו את בתי המשפט ,השאלה העיקרית שמעורר תיקון מס'  11היא
מה הרציונאל העומד מאחורי קביעת המגבלה החדשה .שאלה זו מתחדדת לנוכח העובדה שהתיקון יצר מגבלה שלא הייתה
קיימת קודם לכן ,על שיווק תרופות גנריות בישראל ,ולכן ,לכאורה ,הוא פוגע באופן ממשי בחופש העיסוק של משווקי תרופות
אלה .אם קיבל המחוקק במסגרת תיקון מס'  11את הגישה לפיה ההסתמכות על מידע של מפתחי התרופות המקוריות
מהווה פגיעה בזכויותיהם ,הרי שלמשווקי התרופות הגנריות ממילא אין זכות מוקנית לקבל אישור במסלול מקוצר ,ומובן
כי הפגיעה בהם במסגרת ההסדר החדש היא מוצדקת .אולם ,כאמור ,עד לתיקון החוק ,סירבה מדינת ישראל לקבל תפיסה
זאת ,ולנוכח האופן בו נוסח תיקון מס'  ,11ספק האם הוא אכן מבטא אימוץ של התפיסה האמורה .כאמור ,התיקון לא זו
בלבד שאינו מגביל בשום צורה את ההסתמכות עצמה ,אלא אף מאפשר לרשום על בסיסה את התרופות הגנריות בישראל,
ולהתיר את שיווקן לחו"ל .יתרה מזו ,אם ההסתמכות אכן פוגעת במשווקי התרופות המקוריות ,אזי קביעת תקופת הגנה
כלשהי היא הכרחית ,כפועל יוצא של הוראות חוקי היסוד .במקרה כזה ,לא היה כל מקום לקבוע הסדר תחילה הדרגתי,
המאפשר ,גם שנים לאחר חקיקתו ,את המשך הפגיעה בזכויות משווקי התרופות המקוריות.
שאלת הרציונאל העומד בבסיסו של תיקון מס'  11היא בעלת חשיבות מכרעת לא רק לפרשנותו ,אלא לבחינת תוקפו .היות
ומדובר בחקיקה המגבילה לכאורה את חופש העיסוק ,היא יכולה להיות תקפה רק אם היא מיועדת ל"תכלית ראויה" .בהעדר
התייחסות כלשהי לשאלה זו בדברי ההסבר להצעת החוק ,בבחינת הרקע לתיקון מס'  ,11מסתמן שהגורם הישיר לו היה לחץ
מצד ממשלת ארה"ב 13.לאחר שהופעל לחץ כבד מצד חברות התרופות הרב-לאומיות בישראל אליו הצטרפו ממשלות ארה"ב
והאיחוד האירופי ,הסכימה ממשלת ישראל לשקול את שינוי פקודת הרוקחים בהסדר ספציפי שאמור לתת מענה לדרישות
התעשייה ,וזאת מבלי להכיר בסוגיית המאקרו של זכות הקניין במידע .מכאן ,שהתכלית העומדת בבסיסו של התיקון היא
שמירה על יחסי החוץ של מדינת ישראל – מציאת האיזון המתאים בין צרכי תעשיית התרופות הגנרית המקומית לבין
דרישות חברות התרופות הרב-לאומיות שגובו על ידי ממשלותיהן .ספק רב אם תכלית זו יכולה להיחשב כ"תכלית ראויה"
המצדיקה הטלת מגבלות על זכאותם של יצרנים ישראלים לשווק את מוצריהם בישראל.
מאז נחקק תיקון מס'  ,11נדרש בית המשפט העליון פעם אחת לדון בהוראותיו ,וגם דיון זה לא סייע להבהיר את שאלת
הרציונאל העומד בבסיס התיקון .על רקע העיכוב בהליכי רישום תרופות מקוריות בישראל ,שנמשך למעלה מששה חודשים
(עיכוב שעוגן גם בנוהל פנימי של משרד הבריאות הקובע את משך הזמן להשלמת הליכי הרישום של תרופות חדשות),
ומביא לכך שתקופת ההגנה האפקטיבית מתקצרת לפחות מחמש שנים ,עתר ארגון "פארמה ישראל" ,המייצג את חברות
התרופות המקוריות הפועלות בישראל ,לבג"צ 14.העתירה התבססה על העמדה לפיה תיקון מס'  11מעגן את זכותן החוקתית
13

Morag-Sela T, Cohn I, Kowalsky TJ, Jarecki-Black J, Clyde-Watson Z.Intellectual property law in Israel, and US and
European objections: Market exclusivity vs. data exclusivity. Nature Biotechnology 22:1591-1592 (2004).

 14בג"צ " 5339/07פארמה ישראל" – ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופיתוח נ' המנהל הכללי ,משרד הבריאות פסק הדין מיום ;5.3.08
עו"ד זוהר יהלום שימש כב"כ העותרת בהליך הנדון.
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של חברות התרופות המקוריות להגנה על המידע שנמסר על ידן למשרד הבריאות ,ולכן קיצור תקופת ההגנה האפקטיבית,
כתוצאה ממחדלי משרד הבריאות ,פוגע בזכות חוקתית .לאור זאת ,התבקש בית המשפט להורות על השלמת הליכי הרישום
בישראל בתוך ששה חודשים ,ולחילופין ,להורות על הארכת תקופת ההגנה ,באופן שאורכה האפקטיבי לא יפחת מחמש
שנים .בית המשפט בחר שלא להורות על קיצור תקופת הרישום של תרופות מקוריות ,וקבע כי בטענה לפיה מתחייבת הארכת
תקופת ההגנה ,עקב התארכות בדיקת התכשיר לרישום ,אין ממש .מכאן ,שלנוכח פסיקת בית המשפט העליון ,אין גם לאחר
חקיקת תיקון מס'  ,11הכרח להעניק למשווקי התרופות המקוריות תקופת הגנה אפקטיבית כלשהי (להלכה ,יכולים הליכי
הרישוי משרד הבריאות לעכב את הליך הרישום במשך חמש שנים וחצי ,ובמקרה כזה לא תוענק כל תקופת הגנה אפקטיבית
לתרופה) .משמעות הדברים היא כי בית המשפט העליון לא קיבל את הטענה לפיה למשווקי התרופות המקוריות זכות
מוקנית לתקופת הגנה אפקטיבית ,והתייחס להסדר של תיקון מס'  11כהסדר טכני גרידא ,הדוחה את מועד מתן אישור
השיווק לתרופות הגנריות ותו לא .התייחסות זאת רק מחדדת את השאלה בדבר ההצדקה להסדר זה.
אין ספק שהאופן בו נוסח תיקון מס'  11הוא תוצאה של הלחצים שהפעילו הגורמים האינטרסנטיים הרבים שהיו מעורבים
בהליך החקיקה (ובהם ממשלת ארה"ב ,חברות התרופות הישראליות ,יבואני תרופות ,קופות חולים וכיו') .מטבע הדברים,
כל הסדר בתחום הקניין הרוחני מהווה בסופו של דבר פשרה בין אינטרסים שונים ,וכתוצאה מכך ,הוא בחלקו בעל אופי
שרירותי .אולם ,כל ההסדרים המעניקים זכויות קניין רוחני מתבססים על הנחה לפיה יש צורך ענייני בהסדר כלשהו ,לא
רק על מנת לפתור בעיות פרקטיות ,אלא בראש ובראשונה ,כדי לאזן בין אינטרסים בעלי חשיבות ציבורית .הנחה זאת
היא העומדת גם בבסיס פרשנות דיני הקניין הרוחני ,הנתפסים כמבטאי זכויות יסוד ,ולא כהסדרים טכניים בלבד .לעומת
זאת ,בענייננו ,כלל לא ברור איזו בעיה נועד הסדר ההגנה על מידע בתיקי הרישום לפתור – האם מדובר בהסדר המתיימר
להתמודד עם בעיה מוסרית בנוהגי משרד הבריאות ,או שמא בעיה זאת כלל אינה קיימת ,וכל עניינו של תיקון מס'  11במתן
מענה ללחץ שהופעל על מדינת ישראל במישור הבינלאומי .מפסיקת בית המשפט העליון בבג"צ  ,5339/07נראה שבית
המשפט העליון נוטה להעדיף את הגישה השנייה .לכך עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על האופן בו יפורשו הוראות
תיקון מס'  11בשנים הקרובות.
השלכות תיקון מס' 11
בין אם הבסיס לתיקון מס'  11הוא תיקון עיוות מוסרי בפעילות משרד הבריאות ובין אם הוא נועד רק לתת מענה ללחצים
זרים ,אין ספק שתיקון מס'  11מהווה הסדר ייחודי בדין הישראלי ,שעשויות להיות לו השלכות רבות על המשפט הישראלי
בכלל ועל פעילות משרד הבריאות בפרט.
כאמור ,עד לתיקון מס'  11לא הייתה בדין הישראלי קביעה לפיה הסתמכות הרשויות על מידע סודי שלא לצרכים להם הוא
נמסר ,מחייבת מתן פיצוי למוסר המידע .אם גם כיום סבור המחוקק הישראלי כי מפתחי התרופות המקוריות ,עקרונית,
אינם זכאים לפיצוי על ההסתמכות ,ובבסיס התיקון עומדים רק שיקולים של יחסי חוץ ,הרי שתיקון מס'  11יוצר תקדים
מסוכן ,המאפשר למחוקק לפגוע בזכויות היסוד של תושבי המדינה ,אך ורק כדי לרצות גורמים זרים.
מאידך ,אם מבטא התיקון אימוץ התפיסה המקובלת ברוב מדינות המערב ,לפיה הסתמכות על מידע סודי שלא למטרה לה
נמסר מחייבת מתן פיצוי למוסר המידע ,הרי שמדובר בתקדים ,המשליך על כל ההסדרים המאפשרים כיום הסתמכות ללא
מתן פיצוי כלשהו (ייבוא מקביל של תרופות ,רישוי תכשירים גנריים להגנת הצומח וכו') .אימוץ התפיסה האמורה אינו מחייב
כי גם בתחומים אלה ייקבעו הסדרים זהים לזה שנקבע בתיקון מס'  .11נראה שקביעה של מנגנוני פיצוי שונים בהקשרים
שונים היא אפשרית ואולי אף מחויבת המציאות (לאור ההבדלים במשמעות הכלכלית של ההסתמכות בהקשרים השונים).
אולם ,לא נראה שניתן להכיר בעוול שנגרם למגישי מידע סודי לרשויות בהקשר אחד ולהתעלם ממנו לחלוטין בהקשרים
אחרים .לאור תיקון מס'  ,11נראה שיש לבחון מחדש את כל הסדרי הרישוי הקיימים.
אולם ,נראה שהשלכותיו של תיקון מס'  11חורגות מההקשר הישיר של רישוי מוצרים המבוססים על מולקולות כימיות.
התפיסה העומדת בבסיס הסדרי הגנת המידע בכל העולם רואה במידע סודי שמסרה חברה לצורך קבלת רישיון קניינה של
אותה חברה ,שהרשות מחזיקה בו בנאמנות ,ומוגבלת בשימוש בו .לתפיסה זו לא היה עד היום עיגון ממשי בדין הישראלי.
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נהפוך הוא ,המשפט המינהלי הישראלי מתבסס ,בין היתר ,על העיקרון לפיו על הרשות המינהלית ,בהפעילה את סמכויותיה,
חייבת לשקול כל מידע העומד לרשותה ,ועד היום לא הוכרה הבחנה בין סוגי מידע שונים בהתאם למקור שממנו הגיעו
לידי הרשות .אם מבטא תיקון מס'  11שינוי עקרוני בעמדת המחוקק הישראלי ,הרי משמעות הדברים היא כי ,במקרים
מסוימים ,על הרשות המינהלית להתעלם ממידע המצוי ברשותה ,כאשר הוא נמסר לצרכים שונים מאלה העומדים על הפרק,
או שמוטלת עליה חובה לפצות את בעלי המידע על השימוש החורג בו .באשר למשפט הישראלי ,מדובר בשינוי יסודי שעשוי
להביא להתפתחויות מרחיקות לכת בשנים הקרובות.
סיכום
תיקון מס'  11לפקודת הרוקחים קובע הסדר המגביל את יכולתו של משרד הבריאות לאשר שיווק של תרופות מסוימות
על בסיס מידע המצוי בידיו ,ושמקורו במבקשי אישורים אחרים .הרקע לתיקון והאופן בו נוסח מקשים על מסקנות ברורות
באשר לרציונאל העומד מאחורי חקיקת הסדר ייחודי זה .על פניו ,נראה כי נוסח החוק הוא תוצאה של איזון בין עמדת
ממשלת ישראל התומכת בתעשיית התרופות הגנרית המקומית לפיה אין כל צורך להעניק הגנה על המידע המוגש לו ,לבין
עמדת ממשלת ארה"ב והאיחוד האירופי כי חלה חובה להעניק הגנה על המידע .כבכל פשרה ,התוצר הסופי הוא ניסיון לפתרון
ביניים שיענה חלקית על צרכי שני הצדדים .עם זאת ,בשל מורכבות ההסדר ,יהא הרציונאל של תיקון מס'  11אשר יהא,
מדובר בהסדר שעשויות להיות לו השלכות מרחיקות לכת על שוק התרופות בישראל ,ועל המשפט הישראלי בכללותו.
הערות למאמר
 .1כותבי המאמר מתייחסים לנושא הגנת הנתונים הנמסרים למשרד הבריאות לצורך רישום של תרופה חדשה ,כאילו הגנה
זו מהווה בעצם הגנה על התרופה .השקפה זו אינה נכונה ברוב רובם של המקרים ,שכן ההגנה על התרופה מתבצעת
באמצעות פטנט ואילו הגנת הנתונים כשמה כן היא .נכון אמנם שהאיסור על הרשות המאשרת תכשירים רפואיים
להשתמש במידע שנמסר לה על ידי החברה שפתחה את התרופה לצורך אישורה של תרופה גנרית ,מחזק את ההגנה
הנתונה לתרופה באמצעות הפטנט ,ואולם אין לראות בהגנה זו את ההגנה העיקרית על התרופה .הדבר יהיה נכון רק
באותם מקרים מועטים שבהם ,מטעם כלשהו ,לא נרשם פטנט על תרופה חדשה.
 .2לאור ההערה שבסעיף שלעיל ,נראה כי יש להכניס למאמר פרק הנוגע להגנה הפטנטית על תרופות .כותבי המאמר
מתייחסים בצדק להתנגשות האינטרסים בתחום הנדון :מצד אחד ,האינטרס של הציבור לקבל במהירות האפשרית
תרופות גנריות מוזלות; מצד שני ,האינטרס של מפתח התרופה לזכות ברווח הגדול ביותר האפשרי עבור פיתוח תרופה
חדשה ,על ידי שמירת הבלעדיות שלו .על המחוקק לאזן בין שני האינטרסים .בחוק הפטנטים נעשה איזון על ידי כך שמצד
אחד הותר לתעשייה הגנרית להתחיל בהכנות לשיווקה של תרופה גנרית ולבצע פעולות לצורך זה עוד בזמן שהפטנט עומד
בתקפו ,ומצד שני ניתנה אפשרות לבעל הפטנט על התרופה לקבל הארכת תקופת התוקף של הפטנט מעבר ל 20-השנים
הקבועות בחוק .נראה לי ראוי להשוות את האיזון הזה עם האיזון הנובע מהוראת סעיף 47ד לפקודת הרוקחים.
 .3במאמר אין התייחסות להוראת סעיף קטן (ה) שבסעיף 47ד ,שכוונתה ,ככל הנראה ,היא למנוע תביעה של מפתח התרופה
כנגד היצרן של התרופה הגנרית בעילה של עשיית עושר ולא במשפט ,על ידי שימוש בנתונים שנמסרו על ידי מפתח
התרופה לרשות המאשרת.
 .4כותבי המאמר מתייחסים ל"קונפליקט מוסרי" כביכול .נראה לי כי הביטוי "התנגשות אינטרסים" מתאים יותר.
 .5תכליתו של סעיף 47ד היא להגן על הנתונים שנמסרו על ידי מפתח התרופה לרשות המאשרת ולא "לפצות" אותו:
השימוש במלה "פיצוי" אינו נראה לי הולם.
ארנן גבריאלי – עורך דין

 80׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 39דצמבר 2008

בלעדיות מכוח החוק בשיווק תרופות חדשות בישראל

תגובת המחברים להערות מערכת
 .1אנו מסכימים להערה לפיה הגנת הנתונים אמורה להתייחס לנתונים ולא לתרופה עצמה ,ואין לראות בה משום הגנה
עיקרית לתרופה בכל מקרה .יחד עם זאת ,כמוסבר במאמר ,ההסדר שנקבע בישראל אינו מעניק הגנה ממשית למידע,
שכן הוא אינו מגביל בשום צורה את השימוש במידע הסודי על ידי הרשויות .למעשה ,פרט לכותרת שלו ,אין בסעיף 47ד
לפקודת הרוקחים כל התייחסות להגנה על מידע ,וכל שנקבע בו הוא הסדר להענקת בלעדיות בשוק לתכשיר המקורי.
בניגוד לאמור בהערה ,ההסדר החדש אינו מטיל על הרשות המאשרת תכשירים רפואיים כל איסור להשתמש במידע
שנמסר לה על ידי החברה שפתחה את התרופה לצורך אישורה של תרופה גנרית ,אלא קובע במפורש שהיא תוכל להשתמש
במידע ולאשר את התרופה הגנרית (בין היתר ,לצורך ייצוא לחו"ל) ,כשההגבלה היחידה מתייחסת להתרת שיווק התרופה
הגנרית בישראל.
 .2אנו מסכימים כי יש מקום להשוות בין ההסדר שנקבע בסעיף 47ד לפקודת הרוקחים לבין זה הקבוע חוק הפטנטים .יחד
עם זאת ,אנו סבורים כי השוואה מעין זו חורגת ממסגרת מאמר זה ,שמטרתו היא סקירה ביקורתית של ההסדר החדש.
 .3בעמ'  77למאמר יש התייחסות מפורטת לסעיף קטן (ה) שבסעיף 47ד.
 .4ההערה התקבלה ,והניסוח שונה בהתאם.
 .5אכן ,תכליתם של הסדרי הגנה על מידע בעולם היא להגן על הנתונים שנמסרו על ידי מפתח התרופה לרשות המאשרת ולא
"לפצות" אותו .יחד עם זאת ,ניתוח ההסדר שנקבע בסעיף 47ד מעיד שלמרות כותרתו ,סעיף  47נשען על רציונאל שונה.
סעיף 47ד אינו מעניק כל הגנה לנתונים שנמסרו לרשות המאשרת .נהפוך הוא ,אם קודם לחקיקת הסעיף הייתה קיימת
אי-בהירות בשאלה האם הרשויות רשאיות להשתמש במידע שנמסר על ידי מפתחי תרופות מקוריות לצורך אישור
תרופות גנריות ,סעיף 47ד קובע במפורש שאין כל הגבלה על שימוש זה ,ואף מעניק לרשויות חסינות בפני תביעות בענין
זה .במקביל ,מעניק הסעיף טובת הנאה ישירה למוסרי המידע ,בדמות תקופת בלעדיות בשוק הישראלי .אנו סבורים,
כי היות והשימוש הבלתי מורשה במידע הוא פגיעה בזכויות מפתחי התרופות המקוריות ,הרציונאל היחיד להענקת
הבלעדיות האמורה הוא הענקת פיצוי על השימוש האמור.
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פונדקאות בשילוב עם תרומת ביציות :היבטים הלכתיים ומשפטיים

*

רחל צ'ישלביץ'

**

תקציר
ביום  7.3.1996נכנס לתוקפו חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) התשנ"ו ,1996-המסדיר את
תהליך הפונדקאות בישראל .החוק מבטא רגישות רבה כלפי נושאים הלכתיים המשליכים על דיני יוחסין ,וניתן לבארו
בהתאם לרוח ההלכה .קיימים מספר סעיפים בחוק שעשויים להתפרש באופן זה ,כגון סעיף ()3(2א) הקובע כי האם
הנושאת תהיה אישה שאינה נשואה ,סעיף ()3(2ב) השולל קרבה משפחתית בין הפונדקאית להורים המיועדים ,סעיף
 )4(2האוסר על תרומת זרע בפונדקאות וכן סעיף  )5(2הקובע כי האם הנושאת תהיה בת דתה של האם המיועדת.
החוק אוסר על תחליפאות ,ומתיר הסדרים של פונדקאות מלאה בלבד ,לפיכך עומדת לאם המיועדת האפשרות להיעזר
בתרומת ביציות ,ובלבד שהן לא תהיינה של הפונדקאית [סעיף  )4(2לחוק].
הפרוצדורה הכרוכה בתרומת ביציות אינה מעוגנת בשלב זה בחקיקה הראשית ,כי אם מוסדרת בתקנות בריאות העם
(הפריה חוץ-גופית) ,תשמ"ז .1987-בתיקון (2א) שנתקבל לתקנות בשנת  2001הותר לקבל תרומות של ביציות מחוץ
לישראל מנשים שאינן יהודיות.
נטען ,כי שימוש בתרומת ביציות מעלה מחלוקת הלכתית ,שאינה מוכרעת באופן ודאי לכאן או לכאן ,באשר לזהות האם.
לשימוש בתרומת ביציות מנשים שאינן יהודיות השלכות על הזהות הלאומית של הנולד .נטען ,כי חלק ניכר מהפוסקים
סבור ככלל ,שמעמדו הלאומי של הנולד נקבע על פי דתה של האם הגנטית .נטען גם כי דעה זו מקובלת אף בקרב הפוסקים
הסוברים כי הייחוס הטבעי נקבע בכל מקרה אחר היולדת.
המאמר מצביע על הממשק הקיים בין החקיקה הראשית למשנית אשר פוגם במטרת סעיף  )5(2לחוק ,ומביא ללידת
ילדים ,שמעמדם הלאומי שנוי במחלוקת בקרב הפוסקים.
המאמר מציע פתרונות בתחום החקיקה במטרה ליישב את הבעיות ההלכתיות ,שעליהן הוא מצביע.
* המאמר מבוסס בחלקו על עבודת תזה ,שנערכה באוניברסיטת בר-אילן בהנחייתו של ד"ר יחיאל בר-אילן בנושא" :פונדקאות  -מעמד המעורבים
בראי ההלכה והחוק הישראלי".
המחברת מודה לד"ר יחיאל בר-אילן על הערותיו המועילות.
** המחברת בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני מהמחלקה ללימודים בינתחומים בתוכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר-אילן:
rachelchish@bezeqint.net

מבוא
ביום ה 7.3.1996-נכנס לתוקפו חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,1996-ס"ח ,176
(להלן :חוק הפונדקאות או החוק) .החוק נועד להסדיר לידה באמצעות אם פונדקאית במקרים בהם האישה אינה יכולה

להתעבר ולשאת היריון או כאשר ההיריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
ככלל ,קיימות שתי צורות אפשריות של פונדקאות:
 .1פונדקאות חלקית ) ,(Partial Surrogacyהמכונה גם תחליפאות ,בה האם הפונדקאית מתעברת בהזרעה מלאכותית מזרע

בעלה של האישה שאינה פוריה ,וכך נוצר קשר אימהי מלא מצד הפונדקאית.
 .2פונדקאות מלאה ( , (Full Surrogacyבה האם הפונדקאית מתעברת בהשתלה של ביצית מופרית שנלקחה מאישה אחרת,
ועל כן לא נוצר קשר גנטי בין הפונדקאית לבין העובר הנישא ברחמה.
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ראה סעיף (4א)( )2לחוק.
פונדקאות חלקית אפשרית גם בדרך של קיום יחסי מין בין האם הפונדקאית לאב המיועד.
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בשני המקרים נמסר התינוק לאחר היוולדו לידי ההורים המיועדים ,על פי ההסכם שנערך ונחתם בין הצדדים.
סעיף  )4(2לחוק הפונדקאות קובע כי:
הזרע המשמש להפריה חוץ-גופית הוא של האב המיועד ,והביצית אינה של האם הנושאת.
לפי שהביצית אינה יכולה להיות של האם הנושאת ,אין הפונדקאית יכולה להתעבר בדרך של הזרעה מלאכותית או קיום
יחסי מין ,אלא אך ורק באמצעות ביצית שניטלה מאישה אחרת והופרתה בזרע האב המיועד .בכך למעשה אוסר סעיף )4(2
לחוק הפונדקאות על ביצוע הסדרים לנשיאת עוברים באמצעות פונדקאות חלקית ,ומתיר בישראל הסדרים של פונדקאות
מלאה בלבד.
הוראת הסעיף האמור אוסרת גם על תרומת זרע בפונדקאות ,אך בה בעת מאפשרת לאם המיועדת להיעזר בתרומת
ביציות.
מכאן ,שייתכנו שתי צורות של פונדקאות מלאה המותרות על פי החוק :כאשר הביצית המופרית המושתלת ברחם הפונדקאית
מקורה בתאי הרבייה של האם והאב המיועדים (להלן :פונדקאות מלאה פשוטה) .לחילופין ,כאשר הביצית המופרית
המושתלת ברחם הפונדקאית נתרמה על-ידי אישה אנונימית והופרתה לאחר מכן בזרע האב המיועד (להלן :פונדקאות
מלאה מורכבת).
שתי צורות אלה של פונדקאות מלאה מבדילות בין אימהות המבוססת על קשר גנטי לבין מרכיב האימהות המבוסס על
קשר של היריון ולידה (להלן :אימהות פיזיולוגית) ,ושתיהן כאחת מתאפשרות באמצעות טכנולוגיה של הפריה חוץ-גופית.
עם זאת ,יש הבדל מהותי בין שתי צורות אלה ,כפועל יוצא משיטת הרישום הקבועה בחוק .חוק הפונדקאות מחייב רישומם
של הצווים לקביעת מעמד הילד בפנקס שינוהל בידי הרשם שימנה שר המשפטים .שר המשפטים הוסמך להתקין תקנות
בהן נקבעו פרטי הרישום וצורתו .על פי תקנות אלה ,הרישום בפנקס כולל פרטים על אודות ההורים המיועדים והאם
הפונדקאית בלבד.
מספקת
בפונדקאות מלאה פשוטה בה קיימת מעורבות ביולוגית של האם המיועדת והפונדקאית ,צורת הרישום שבתקנות ַ
אינפורמציה מלאה אודות זהותן של שתי האימהות הטבעיות.
לעומת זאת ,בפונדקאות מלאה מורכבת ,בה קיימת מעורבות ביולוגית של תורמת ביציות ואם פונדקאית ,פרטי זהותה של האם
הגנטית אינם נכללים בפנקס .כמו כן ,אין בפנקס כל מידע אחר שעשוי להעיד על המקרים בהם נעשה שימוש בתרומת ביציות.
מכאן שהוראות החוק יוצרות ,לכאורה ,מצב אבסורדי ,כאשר מחד גיסא הן מאפשרות לבעל עניין לעיין בפנקס ,אולם
מאידך גיסא אין העיון מלמד בצורה ודאית על זהות האם הגנטית .במקרה בו ההורים המיועדים יעדיפו ,מסיבה כלשהיא,
להסתיר את האמת מילדם ,הוא ייאלץ ,באופן בלתי מודע ,לחיות את חייו בזהות גנטית שגויה .עם זאת ,גילוי מלוא העובדות
לאשורן אינו יוצר בהכרח מצב טוב יותר ,שכן על פי המוסדר בחוק בצורתו הנוכחית ,הנולדים מתרומה של ביציות ממילא
חיים תחת זהות גנטית עלומה בחציה.
תרומת ביציות  -ההסדרים בחוק
הסדרים הנוגעים לתרומה של תאי רביה אינם נכללים ,בשלב זה ,בחקיקה הראשית במדינת ישראל .הם מוסדרים בתקנות
שתוקנו על-ידי משרד הבריאות בלבד .כללים העוסקים בתרומת ביציות ,מפורטים בתקנות בריאות העם (הפריה חוץ-
גופית) ,תשמ"ז ,1987-ק"ת ( 978להלן :התקנות).





על פי סעיף  1לחוק "הורים מיועדים" הינם איש ואישה שהם בני זוג ,המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד.
ראה סעיפים (16א) ו(16-ב) לחוק.
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס) ,תשנ"ח ,1998-ק"ת .1012
סעיף (16ג) לחוק הפונדקאות מחיל את הוראות סעיף  03לחוק אימוץ ילדים ,התשמ"א .1981-על פי ס'  30קיימת רשימה סגורה של בעלי
רשות עיון בפנקס על פי הפירוט הבא :היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ,רושם נישואין ,פקיד סעד ראשי או בעל עניין שמלאו לו  18שנה.
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רפואה משפטית

כאשר נעשה שימוש בתרומה של ביציות על-ידי האם המזמינה ,נוצרת נקודת מפגש הכרחית בין רמות חקיקה שונות – חקיקת
המשנה משלימה לכאורה את ה"לקונה" שבחוק הפונדקאות .בכל הקשור לנושא תרומת ביציות ,פרטי הביצוע כפופים לנהלים
הקבועים והמוסדרים מראש בתקנות .התקנות קובעות כי זהות תורמת הביציות נשמרת בכל מקרה חסויה .אין גם רישום
מרכזי מוסדר המכיל אינפורמציה לגבי מקור התרומות .מכאן ,כי במצב החקיקתי הקיים ,הנולדים מתרומה של תאי רבייה אינם
נחשבים ,לכאורה ,כזכאים לקבל פרטי מידע על אודות מוצאם הגנטי ,אף כי מתן מידע כזה אינו עשוי לגרוע מחיסיונן של תורמות

הביציות ,ואינו כרוך בחשיפת זהותן האישית.
גישה זו באה לידי ביטוי גם בכללי הרישום הנהוגים בפנקס הפונדקאות .החוק התיר לאם המיועדת להשתמש בתרומת
ביציות ,אך פרטי זהותה של התורמת אינם נכללים ,כאמור ,בפנקס .כך הוחמצה פעם נוספת ההזדמנות לתקן ,ולו אף בצורה
מוגבלת וסמלית ביותר ,את העוול שנגרם לנולדים מתרומה של תאי רבייה .הנולד מפונדקאות מלאה מורכבת אינו יכול
לדעת פרטים בדבר שורשיו הגנטיים מצד האם ,בגלל הוראות החוק והתקנות גם יחד.
תרומת ביציות מנשים מחוץ לישראל
משנת  1987ועד לשנת  2001נתאפשרה ,על פי התקנות ,תרומת ביציות אך ורק מנשים המקבלות בעצמן טיפולי הפריה חוץ-
גופית .בנוסף ,על פי סעיף( )4לתקנות ,נדרשת קביעה מאת רופא אחראי ,כי יש בשאיבת הביציות מגופה של האישה משום
קידום הטיפול בה.
בתיקון 2א לתקנות שנתקבל בשנת  ,2001הותר להשתמש בתרומה של ביציות מחוץ לישראל מנשים שאינן יהודיות.

10

תרומת ביציות מנשים בחו"ל אמורה להתבצע ,על פי הסדר שנקבע בתקנות ,כאשר שאיבת הביציות מן התורמת והפרייתן
בזרע הבעל נעשית מחוץ לישראל ,ואילו השתלת הביציות המופרות ברחם האישה הנתרמת ,אמורה להיעשות במדינת ישראל.
על כן ביצוע התהליך מחייב שינוע של הביציות המופרות מן המדינה בה נתקבלה התרומה ,והעברתן לישראל.
תיקון 2א נועד לפתור את המחסור בביציות לתרומה בישראל 11,ולהוסיף לתרומות הבאות מנשים ישראליות שנזקקות
12
לטיפולי פוריות ,גם ביציות שמקורן בנשים מתנדבות מחוץ לישראל ,העומדות באמות מידה רפואיות הקבועות בתקנות.
ההתנדבות לתרומת ביציות כרוכה בגמול כספי.
ממסמך שנערך בידי המחלקה למידע ומחקר של הכנסת עולה 13,כי אין כיום מאגר ארצי של ביציות לתרומה בישראל,
ורוב הביציות מקורן בתרומות מחוץ לישראל .כיוון שיש קושי בהוצאת ביציות מהמדינות בהן מתקבלות התרומות ,וכיוון
שהרפואה גורסת כי שימוש בחומרי רבייה טריים מעלה את הסיכויים להפריה מוצלחת ,לרוב מתרחש ההליך הרפואי במלואו
מחוץ לישראל .בהיות ההליך מבוצע מחוץ לישראל אין הוא כפוף לנהלים הרפואיים המפורטים בתקנות בריאות העם ,ולרוב
אינו מתבצע תחת פיקוחו של משרד הבריאות.
בשנת  2000הוקמה ועדה ציבורית מקצועית לבדיקת הנושא של תרומת ביציות .המלצות הוועדה לחקיקה ,כפי שהוגשו
במרס  ,2001כללו ,בין היתר ,שתי החלטות עקרוניות:
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13
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על פי תקנה (15א) לתקנות הנ"ל נאסרה מסירת מידע הנוגע לזהותה של תורמת הביציות (או תורם הזרע).
ראה לעניין זכויות הילד :מרדכי הלפרין "הגדרת הורות והזכות לאיתור השורשים הביולוגיים" דילמות באתיקה רפואית ( 185-176 ,161רפאל
כהן-אלמגור עורך ,תשס"ב).
התיקון מוגבל ,לאור העובדה כי הנולדים מפונדקאות מורכבת ,הם מיעוט בקרב הנולדים מתרומת ביציות שלא באמצעות אם פונדקאית.
תוקן ק"ת תשס"ב מס'  6143מיום  31.1.2001עמ'  -277תקנה תשס"ב ,2001-תחילתן ביום .5.2.2002
המחסור בביציות לתרומה בישראל נובע מכך שרוב הנשים המטופלות מעדיפות לשמר את הביציות העודפות שנשאבו מגופן ,לצורך מחזורי
טיפול נוספים .יש טוענים כי הירידה בנכונות לתרומה ,נצפתה עם חשיפת פרשיית הסחר בביציות בשנת  ,2000במסגרתה נתנו גינקולוגים
ישראליים לנשים כמויות הורמונים מופרזות במטרה לבצע שאיבה של ביציות רבות מגופן ,ולסחור בהן ללא ידיעתן.
על פי תקנה 2א(()1ב) על התורמת לעבור בדיקה לטיי-זקס ,ספירת דם ותפקודי כבד וכליה ,בדיקות שתן ,בדיקות סרולוגיות ,בדיקת סוג דם
ו .Rh-על פי תק' 2א(()1ג) יש לערוך לתורמת בדיקות גופניות ,בדיקות שד ובדיקות גינקולוגיות .על פי תק' 2א(()1ה) יש לקחת מהתורמת
דגימת דם לשם ביצוע בדיקה גנטית במידת הצורך ,בעתיד.
אתר אינטרנט הכנסתwww.knesset.gov.il/mmm :
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האחת ,להרחיב את מעגל התורמות הפוטנציאליות ,ולאפשר בישראל תרומה של ביציות ,לא רק מתורמות מטופלות ,אלא
אף מתורמות מתנדבות שיימצאו מתאימות לכך על סמך קריטריונים שייקבעו בחוק 14.במסגרת זו תרומת הביציות תיעשה
תמורת גמול/פיצוי כספי מוגבל אשר אמור בסופו של דבר להוות תמריץ לתרומה.
ההמלצה השנייה עסקה בהקמת מאגר רישום ממלכתי חסוי ומאובטח אשר יכיל מידע גנטי על היילודים שנולדו מתרומת
ביציות .המלצה זאת ,כאמור ,לא מומשה עד כה.
הצעות החוק בנושא זה ,מלפני ולאחר פרסום המלצות ועדה זאת לא יצאו אל הפועל.
אם וכאשר ההצעות לחקיקה ירקמו עור וגידים ,ויאושר חוק חדש ,השלכותיו המעשיות ייבחנו בהתאם למידת ההיענות של
נשים ישראליות לתרום ביציות תמורת פיצוי כספי .במידה ולא תהא היענות מספקת בקרב הישראליות ,סביר לצפות כי
תימשך נהירת נשים לחו"ל  16 ,15.כך יישאר נושא הפונדקאות ללא פיקוח רפואי ישראלי ,וללא מידע על המקורות הגנטיים
של הילדים.
במצב הנוכחי ,יש שלושה מקורות לביציות המשמשות בפונדקאות מלאה:
 .1הביציות הן של האם המזמינה.
 .2הביציות נתרמו בישראל על-ידי מטופלות בטיפולי הפריה.
 .3הביציות מקורן במתנדבות שאינן יהודיות בחו"ל.
תרומת ביציות והקונפליקט ההלכתי
המורכבות הנוצרת עקב הפיצול בין אלה שאימהותן מבוססת על קשר גנטי לבין הנשים שאימהותן מבוססת על קשר
פיזיולוגי ,גורמת בשלב הראשון לאי בהירות בקביעת המעמד האימהי ,ובשלב השני ,כפועל יוצא ,נוצר קושי בקביעת ייחוסו
הטבעי של הנולד .הדילמה המתוארת אינה ייחודית דווקא למקרים של פונדקאות מלאה – היא קיימת בכל מקרה בו נעשה
שימוש בתרומת ביציות.
השאלה המרכזית ,מן ההיבט ההלכתי ,היא מי משתי הנשים המעורבות מבחינה ביולוגית ביצירת הוולד נחשבת ָּכ ֵאם :האישה
אשר תרמה את המטען הגנטי ליצירתו ,או שמא זו שנשאה אותו ברחמה חודשים ארוכים והביאה להולדתו.
התשובה לשאלה זאת רלוונטית במיוחד בהקשרים הלכתיים בהם יחסי קרבה משפחתיים נקבעים על יסוד הקשר הטבעי.
קביעת אימהות על סמך היחס הביולוגי נוגעת למספר רב של דינים הלכתיים מהותיים ויסודיים ,כגון :לדיני עריות – מי נחשבים
כקרובים שאסורים בחיתון; לדיני ירושה – את מי מהאימהות יורש היילוד; 17לקביעת מעמדו הלאומי של הנולד – כאשר אחת
האימהות נוכרית והשנייה ישראלית או להפך; לעניין כשרות הייחוס – כאשר האחת פסולה לבוא בקהל והשנייה כשרה או להפך;
לעניין פדיון הבן – בהיות אחת ישראלית והשנייה לוויה או להיפך ,או כאשר שתיהן ישראליות ,ואחת מהן ילדה כבר קודם
18
לכן.
שאלת קביעת המעמד האימהי נתונה במחלוקת הלכתית ,ואינה מוכרעת לכאן או לכאן .הפוסקים בני זמננו מציגים קשת
רחבה של דעות בעניין ייחוסו של הוולד מצד האם ,וניתן לומר כי מגוון הדעות בנושא תואם במדויק את מספר האפשרויות
שעשויות להתקיים מבחינה תיאורטית.
 14מתוך עיון בהצעת חוק תרומת ביציות להפריה חוץ-גופית ,התשס"ז ,2007-ה"ח  ,2106/17אשר הונחה על שולחן הכנסת ביום ה,12.2.07-
התאמת התורמת תיבחן על סמך מספר קריטריונים כמו אזרחות ,גיל ,מצב משפחתי ודת.
 15על פי תחקיר עיתונאי ,עקב המחסור בביציות לתרומה בישראל ,נאלצות כ 3000-נשים בשנה לקבל תרומה של ביציות מחוץ לישראל .מרב
בטיטו-פריד "המרדף אחר הביצית" מעריב-סופשבוע .12.05.2006
 16ר' גם ס .קניון (נוי) ,תרומת ביציות – היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטיים .רפואה ומשפט 35 ,דצמבר  ,2006עמ' .176-145
ד .שפירא וי .שפירא – עשור לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) .רפואה ומשפט 36 ,יוני  ,2007עמ' .43-19
Yosef Rivlin, Artificial Insemination, IVF and Surrogate Motherhood: Implication for Inheritance Law, in Jerusalem City of Law and Justice 421 17
 18זלמן נחמיה גולדברג "ייחוס אמהות בהשתלת עובר ברחם של אחרת" תחומין ה ( 248-249 ,248תשמ"ד).
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יש פוסקים הסוברים כי היולדת נחשבת כאם גם במקרים בהם היא אינה האם הגנטית .אחרים טוענים ,כי דווקא האם
הגנטית תיחשב כאם גם כאשר היא אינה הרה ויולדת .על פי דעה נוספת ,שתי הנשים נחשבות כאימהות מלכתחילה ,כל
אחת בזכות חלקה הביולוגי ,כאשר לשיטתם של אלה האחרונים אימהות מלאה עשויה להיקבע גם על סמך תרומה ביולוגית
חלקית .בניגוד לכך ,יש הטוענים כי במצב זה אף לא אחת מהנשים זכאית למעמד אימהי ,כיוון שמעמד האם דורש קיום שתי
הפונקציות הביולוגיות על-ידי אישה אחת בלבד .יש גם המציעים דגם של אימהות חלקית – כל אחת משתי הנשים נחשבת
כאם חלקית בלבד ,ואין עדיפות לאחת על פני רעותה .לאור זאת מודל של אימהות מלאה נוצר אך ורק על-ידי שילוב בין שתי
הנשים יחד.
לאור המחלוקת ההלכתית בשאלת האימהות ,יש פוסקים הסבורים שיש להכיר באופן מעשי בשתי הנשים כאימהות לחומרה,
וזאת כאמור ,בשל ההשלכות שיש לפסיקה מעין זו במיוחד על נושא היוחסין והכשירות לנישואין .דברי הרב גולדברג
המצוטטים להלן מבטאים סוג זה של חשיבה:
לכן באופן מעשי ,צריך להתייחס לשתי האימהות (הגנטית והיולדת) לפחות כספק אימהות לגבי דיני יוחסין
וגילוי עריות .אחרת עלול להיפגע מאד מעמדו של הילד .באופן מעשי גם אם נסבור יחד עם עוד מאה רבנים
שהאם היולדת היא האם המשפטית ,ורב אחד או מספר קטן של רבנים יחשבו אחרת ,הילד יינזק .במחשבה
19
תחילה ניתן למנוע בקלות את הסכנה למעמדו של הילד.
בדברי הרב גולדברג בולטת הנטייה שלא לפסוק במקרים אלה על פי דעת הרוב ,אלא להביא לידי ביטוי מבחינה מעשית
גם את דעת מיעוט הפוסקים .רישום קפדני המתעד במדויק את זהות הנשים המעורבות בהורות הביולוגית עשוי לפזר
את הערפל העובדתי סביב מעמדו האישי של הילד .אמנם הרישום לא יקדם את פתרון המחלוקת ההלכתית ,אך פסיקה
"לחומרה" תמנע בוודאות ולכל הדעות נישואים אסורים ופגמי ייחוס עקב כך.
הרגישות הרבה לדעת מיעוט בנושאים הלכתיים הקשורים למעמד אישי וגילוי עריות ,באה לידי ביטוי בתשובה נוספת
שניתנה על-ידי הרב גולדברג לשאלה בדבר מעמדו של הנולד לאם פונדקאית נשואה .תשובה זאת ניתנת בסגנון לשוני דומה
לקודמתה:
גם אם נסבור יחד עם עוד מאה רבנים שאין פסול בפונדקאית נשואה ,ורב אחד או מספר קטן של רבנים
20
יחשבו אחרת ,הילד יינזק.
אולם בניגוד לאמור לעיל ,במקרה שהאם המזמינה נעזרת בתרומה של ביציות מחו"ל ,כפי שהותר בתקנות ,לפיצול בייחוס
הטבעי נוסף הפיצול במעמד הלאומי ,שכן האם הגנטית תורמת הביציות היא נוכריה ואילו האם הפיזיולוגית יהודיה .במקרה
בו יש פיצול במעמד הלאומי בין שתי האימהות הטבעיות ,לא נוכל לפטור את עצמנו מדיון בשאלת הייחוס הטבעי ,על-ידי
אימוץ גישה ספקנית ,פשרנית וזהירה ,הרואה בשתי הנשים אימהות לחומרה ,שכן כאשר אחת מהנשים היא נוכריה ,יש הכרח
הלכתי לדעת מה מעמדו האישי של היילוד ,אם הוא נוכרי או יהודי.
יש גם מקרי ייחוס בעייתיים נוספים ,בהם הפיצול אינו יכול להיפתר בדרך של חומרות הלכתיות ,כגון המקרה בו אחת הנשים
היא פסולת חיתון – ממזרת שתוקית או אסופית – ואילו האחרת כשרה לבוא בקהל .גם במקרה זה כמו במקרה של פיצול
במעמד הלאומי רישום צווי ההורות כשלעצמו אינו פותר את הבעיה הקשורה בייחוס ,והוא רק משמש נתון חיוני להמשך
ליבון הסוגיה ,וקביעת הייחוס אחר אחת הנשים בלבד ,על כל המשתמע מכך.
כל שלוש האפשרויות שצוינו לעיל לגבי מקורן של הביציות בפונדקאות מלאה ,מציבות בפנינו דילמה לעניין ייחוסו של
היילוד עקב הפיצול ,שנוצר במעמדה של האם הטבעית.
עם זאת ,השימוש בתרומה אנונימית של ביציות מנשים יהודיות מעלה חששות ,הנחשבים כקלושים אולם מהותיים ,ביחס
 19זלמן נחמיה גולדברג "על תרומת ביצית ,פונדקאות ,הקפאת זרעו של רווק ונטילת זרע מן המת" אסיא ס"ה-ס"ו ( 46-45 ,45תשנ"ט).
 20שם ,בעמ' .47

 86׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 39דצמבר 2008

פונדקאות בשילוב עם תרומת ביציות :היבטים הלכתיים ומשפטיים

לשני נושאים – לכשרות ייחוסו של הנולד לנישואין ,בשל החשש מפני פגם במעמדה האישי של האם הגנטית ,ולחשש מפני
נישואין בין אחים גנטיים בני אותה אם 21.בעיות אלה נובעות בשל היעדר רישום מוסדר של זהות התורמת ,והן רלוונטיות
הן לפי דעת המיעוט ,הסוברת כי על פי ההלכה ,האם הגנטית היא האם הנכונה ,והן לפי דעת הטוענים כי יש לראות את שתי
הנשים כאימהות.
התיקון למצב בעייתי זה יכול להיעשות על-ידי רישום מוסדר של זהות התורמת ,ונקיטת צעד של החמרה הלכתית ,על-ידי
הרחבת מעגל הקרובים האסורים בחיתון מצד שתי האימהות הביולוגיות.
מנגד ,השימוש בתרומה של ביציות מחו"ל מעלה חששות מסוג שונה לחלוטין – כאלה הנוגעות לזהותו הלאומית של הצאצא,
לאור העובדה שבעלת הביציות אינה יהודיה.
סוגיית שני אחים תאומים ,והאנלוגיה הנלמדת ממנה לגבי תרומה של ביציות
רוב הפוסקים בני זמננו סבורים כי היולדת נחשבת כאם ,גם כאשר היא אינה האם הגנטית .רוב הסוברים כן נסמכים
22
בפסיקתם על סוגיית "שני אחים תאומים".
שני אחים תאומים ...היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבים
23
משום אשת אח.
המקרה הנדון בסוגיה הוא של תאומים אשר בזמן העיבור היו האם והאב נוכרים ("הייתה הורתן שלא בקדושה") ,אולם
במהלך ההיריון האם התגיירה ,כך שהתאומים נולדו לאישה יהודיה ("ולידתן בקדושה").
איסור "אשת-אח" הוא איסור מפורש מדאורייתא ,והוא חל על התאומים ,כי הם נחשבים כאחים מצד האם ,ומיוחסים אחר
24
היולדת היהודיה ,ולא אחר האם הגנטית אשר הייתה נוכריה.
המסקנה מן הסוגיה שלעיל לעניין אימהותה של היולדת מושתתת באופן ישיר על שתי תובנות הלכתיות מרכזיות:
האחת – כי קשרי יוחסין בין הורים לילדיהם עשויים להירקם בזמנים מסוימים בלבד ,אשר מאופיינים ומוגדרים היטב לאורך
25
תהליך ההולדה ,והם זמן הביאה ,זמן ההפריה ,זמן היצירה וזמן הלידה.
השנייה – מושתתת על הדין ההלכתי "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" - 26,משמע קשרי היוחסין בין הגר לבין קרוביו הביולוגיים
בטלים בעקבות תהליך הגיור.
לאור תובנות מרכזיות אלה ניתן לומר ,כי אם תהליך הגיור של המעוברת אירע לאחר קשירת קשר היוחסין ,הרי שקשר
היוחסין מתבטל בעקבות הכלל כ"קטן שנולד" ,והתינוק נשאר לכאורה מחוסר ייחוס .לעומת זאת ,אם תהליך הגיור אירע
קודם שנרקם קשר היוחסין ,אזי קשר היוחסין הבא בעקבותיו אינו נפגם .לשון אחר ,אם נניח שהייחוס נקבע במועד העיבור
בלבד ,אז מן הרגע שנותק קשר היוחסין בעקבות גיורה של האם ,אין היילוד יכול להיות מיוחס בהמשך ַא ַחר האישה שילדה
אותו .מאידך ,אם נקבע כי מועד הייחוס הוא בעת הלידה בלבד ,לכאורה תהליך הגיור אינו משפיע לעניין הייחוס מצד האם,
שכן הייחוס אחריה נרקם משעת הלידה כאשר היא מוכרת כיהודיה.
 21זלמן נחמיה גולדברג "תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים" תחומין י .)1989( 281-277 ,273
22
23
24
25

26

אברהם שטיינברג אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך ב .)1991( 133
בבלי ,יבמות צז ,ע"ב.
על פי האמור בסוגיה התאומים אינם חייבים בדיני ייבום וחליצה .מכיוון שדינים אלה חלים על אחים בני אותו אב ,משמע כי התאומים אינם
נחשבים במקרה זה כאחים מצד האב .לעומת זאת איסור "אשת-אח" החל לגביהם מצביע על כך שהם נחשבים כאחים מצד האם בלבד.
זמן הביאה הוא המגע המיני .זמן ההפריה מוגדר מבחינה מדעית כהתלכדות בין תא זרע לתא ביצה .בימי קדם לא היה ידוע ,כי מתרחש מיזוג בין
תא ביצית לתא זרע ,וההפריה נתפסה כרגע בו מתחילה יצירת הוולד .על כן מוסכם כיום כי התהליכים חופפים זה לזה .בפי חז"ל מכונה זמן זה:
שעת פקידה (בבלי ,סנהדרין צא ,ע"ב) .זמן היצירה בו נרקמים איבריו של העובר ,מתרחש בתום ארבעים הימים הראשונים להיריון ,שכן קודם
לכן נחשב העובר כמיא בעלמא (סתם מים בבלי ,יבמות סט ,ע"ב) .המונח עיבור שקול למונח הפריה או יצירה .זמן הלידה מתרחש בשעה שהעובר
נעקר ממקומו ,וסיומו עם צאתו לאוויר העולם.
בבלי ,יבמות כב ,ע"א.
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על פי מהלך לוגי זה ,האינדיקציה לקביעת הייחוס אחר האם תלויה במידת תקפותו של איסור "אשת-אח" מדאורייתא.
מספקת את ההוכחה הדרושה ,ומורה על כי קשר היוחסין מצד האם נרקם
חלותו של איסור "אשת-אח" ביחס לתאומים ַ
בעת הלידה.
מן האמור לעיל עולה כי סוגיית "שני אחים תאומים" נחשבת כרלוונטית לפונדקאות מלאה ,ולכל מקרה אחר בו נעשה שימוש
בתרומת ביציות ,הואיל והיא מדגימה לכאורה מצב של פיצול בין אימהות גנטית לאימהות פיזיולוגית ,עקב השינוי שחל
במעמדה הלאומי של האם המעוברת .מכאן משתמע כי האם המעוברת מגלמת בתוכה ,כביכול ,שתי נשים שונות – הנוכריה
הנוכחת ממועד העיבור ועד לתום תהליך הגיור ,ומקבילה לאם הגנטית ,ואישה יהודיה הנוכחת מתום תהליך הגיור ואילך,
ומקבילה לאם ההרה והיולדת.
סוגיית "שני אחים תאומים" עשויה להיות נידונה בשני מישורים:
במישור הראשון ,כאנלוגיה למצב של פיצול בייחוס הטבעי בין שתי נשים יהודיות החולקות אימהות ,כפי שמודגם כאשר אם
פונדקאית נושאת ברחמה עובר המשתייך מבחינה גנטית להורים המזמינים או כאשר אישה עקרה נעזרת בתרומת ביציות
מיהודיה.
במישור השני ,אפשר להסיק מהסוגיה מסר משמעותי נוסף ,כאשר לבד מהפיצול בייחוס הטבעי ,מתקיים בעקבותיו גם
פיצול בייחוס הלאומי ,בין שתי האימהות הטבעיות .זאת כאשר תורמת הביציות היא נוכריה והפונדקאית יהודיה .במקרה זה
קביעת הייחוס מצד האם משליכה על מעמדו הלאומי של היילוד.
ראוי לציין ,כי המועדים לקביעת הייחוס ,שהוגדרו לעיל ,עשויים להיות ישימים גם לקביעת הייחוס כאשר נעשה שימוש
בטכנולוגיות הולדה מתקדמות ,אשר לרוב אינן מקיימות את הסדר הטבעי של תהליך ההולדה 27.במצבים אלה ,המועד
הקובע ייחוס אחר ההורים הביולוגיים עשוי להיות בעל משקל מכריע ,לקביעת ייחוסו הטבעי של הנולד.
נעיר בהקשר זה כי יש הטוענים שהעדר ביאה גורם לביטול הייחוס הטבעי אחר האב 28.אחרים טוענים ,כי מועד ההפריה יוצר
ייחוס ַא ַחר האם והאב גם יחד ,ועל כן אפשרי הדבר שלשיטתם הייחוס נקבע בראש וראשונה אחר בעלי תאי הרבייה ,שהם
ההורים הגנטיים 29.לעומתם יש הסוברים ,כי הייחוס אחר האם נקבע דווקא בשעת הלידה ,ולכן לדידם אין הייחוס קשור
בהכרח בתרומה גנטית ,אלא נקבע בכל מקרה אחר היולדת.
תימוכין לסברה כי הייחוס הלאומי נקבע על פי דתה של האם הגנטית
מסתבר ,כי ההוכחה מן הסוגיה בדבר אימהותה של היולדת אינה פשוטה כלל ועיקר ,שכן הפוסקים מפרידים הפרדה של
ממש בין הזמן בו נרקם הייחוס הטבעי לבין הזמן בו נרקם הייחוס הלאומי .הרוב סבורים כי הייחוס הלאומי נקבע בעת
העיבור באופן המנותק לגמרי משאלת הייחוס הטבעי .הקביעה ,כי הייחוס הלאומי לעניין דתו של הנולד נקבע בשעת העיבור
בלבד ,משותפת לפוסקים השונים ,וכמעט שאינה מושפעת מדעתם לעניין קביעת הייחוס הטבעי .חיזוק לסברה ,כי המעמד
הלאומי נקבע בעת העיבור ניתן למצוא בסוגיית "היינו רביתיה":
אמר רבא :נוכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה
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במקרים של הזרעה מלאכותית והפריה חוץ-גופית אין מתקיימת ביאה .כמו כן בטכנולוגיה של הפריה חוץ-גופית ,הפריית הביצית אינה מתרחשת
בתוך מערכת הרבייה של האישה ,אלא במבחנה.
לגבי הדעות השונות בין הפוסקים ראה :אברהם שטיינברג אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א  .)1998( 154-151וכן אליעזר יהודה וולדינברג
"הפריה במבחנה דיון הלכתי ורפואי" אסיא ה .)1986( 88 ,84
השיטה כי הייחוס נקבע בעת ההפריה מגלמת בתוכה למעשה שתי גישות .על פי אחת הגישות ההפריה יוצרת ייחוס אחר האם והאב הגנטיים
רק כאשר היא מתרחשת בתוך גופה של אישה יהודיה ,לאור זאת בהפריה בתוך מבחנה מתבטל הייחוס אחר ההורים הגנטיים .דעה זו באה לידי
ביטוי בדבריו של הרב וולדינברג (שו"ת ציץ אליעזר ,חלק טו סימן מה ,עמ' קיח) .על פי גישה שנייה בעת ההפריה נקבע הייחוס אחר בעלי תאי
הרבייה גם כאשר ההפריה מתבצעת במבחנה גישה זו באה לידי ביטוי בדעתו של הרב גורן [שלמה גורן תורת הרפואה ( 165תשס"א)] המסתמך
בפסיקתו זו על הסוגייה בנידה לא ,ע"א .בנוסף קיימת דעה כי הייחוס נקבע בעת ה"יצירה" .שיטה זו מבוססת על האמור בבבלי ,יבמות עח ,ע"ב:
"עובר ישראל במעי בת כהן שנתאלמנה נחשב כ'מיא בעלמא' תוך ארבעים יום ,ואינו פוסלה מלאכול תרומה קודם ליצירה" .לשיטה זו הפריית
מבחנה אינה פוגמת בייחוס ,שכן השתלת הביצית המופרית חזרה לרחם מתבצעת הרבה קודם מלאת ארבעים הימים הראשונים להיריון .על פי
שיטה זאת הייחוס נקבע אחר האישה שבגופה הפכו "המים" לעובר.
בבלי ,יבמות עח ,ע"א.
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על פי האמור בסוגיה זאת ,כאשר אישה הרה מתגיירת ,טבילתה נחשבת כטבילה כפולה אשר מתקיימת גם ביחס לעובר,
מתוקף הדין "היינו רביתיה" 31.הדיון בגמרא סביב תועלתו של מעשה הטבילה ביחס לעובר ,העתיד להיוולד בסיכומו של
32
עניין לאם יהודיה ,עשוי להשליך על מועד העיבור כזמן המכונן מעמד לאומי.
בהמשך לכך פירושו של רש"י לסוגיית "שני אחים תאומים" מציג בפנינו אלטרנטיבה פרשנית שעשויה לבטל לחלוטין את
ההוכחה מן הסוגיה לגבי אימהותה של היולדת .רש"י סבור כי קשרי יוחסין נרקמים בזמן העיבור בלבד .מתוך כך שאיסור
"אשת-אח" מדאורייתא תקף לגבי התאומים ,על אף שהגיור התרחש לאחר קשירת היוחסין ,לומד רש"י ,כי דין "קטן שנולד"
אינו חל לגביהם 33.לפיכך קבע רש"י את הכלל כי דין "קטן שנולד" אינו חל על עוברים בעודם ברחם אימם ,והעובר ממשיך
להתייחס ַא ַחר האם הגנטית גם לאחר שהתגיירה ,וגיורו מושלם בעקבותיה .ראוי להדגיש ,כי תהליך הגיור של העובר מושלם
ברחם ,אף על פי שאין לו דעת ,כיוון שרק לעניין דעת נחשב הוא כירך אמו 34.כלומר – לשיטתו של רש"י פקיעת הייחוס בין
35
התאומים לבין אביהם הגוי אינו נובע מדין "קטן שנולד" אלא מתוקף דין הפקרת הזרע.
מכאן ניתן לסכם ולומר כי קיימים שלושה עקרונות בדברי רש"י ,השזורים זה בזה :ראשית ,הייחוס נקבע בעת העיבור; שנית,
אין דין "קטן שנולד" חל על עוברים; ושלישית ,לעניין דעת ,נחשב העובר כירך אמו ,ועל כן אינו זקוק לדין זכייה ,כדי שחלות
הגרות תתקיים לגביו .על פי גישה זאת נראה כי בעת השתלת ביציות מאישה נוכריה ברחם פונדקאית יהודיה ,הוולד ייחשב
כגוי ,מאחר שייחוסו נקבע אחר בעלת הביציות.
דעה נוספת נלמדת מדברי הרמב"ן המביא את סוגיית "שני אחים תאומים" כראיה כי קיימת מתכונת שונה של גיור ,על פיה
הטבילה קודמת למילה .גיור בנה של מעוברת שנתגיירה ,עשוי להצביע על כי סדר הגיור על פיו כריתת בשר הערלה קודמת
לטבילה ,אינו מחייב.
על כן שתי מסקנות נגזרות משיטתו של הרמב"ן .ראשית ,הייחוס הלאומי נקבע בעת העיבור ,ועל כן נזקק העובר לגיור .שנית,
גיורו מושלם רק לאחר הלידה עם ביצוע המילה .כך גם החלת דין "קטן שנולד" לגבי היילוד ,עם סיום המילה ,מפקיע ייחוסו
36
אחר היולדת ,ועל כן נמנעת ההוכחה מן הסוגיה לגבי אימהותה.
בקרב האחרונים קיימות דעות שונות לגבי מעמדו של הנולד לאישה המתגיירת בעודה מעוברת 37.ריבוי השיטות והפרשנויות
לסוגיית "שני אחים תאומים" מבליט את חילוקי הדעות המתקיימים במצב מורכב זה.
הפרשנויות השונות להבנת הסוגיה מושפעות לעניות דעתי מן השאלה העוברת כחוט השני בין השיטות השונות ,והיא האם
ניתן לגייר עובר גיור מלא ברחם אמו ,ואם לאו .הדיון סביב שאלה זאת משפיע במידה רבה על עניינינו ,שכן הוא מצביע על
כי קיימת הסכמה רחבה בקרב הפרשנים על העיקרון ההלכתי שהזהות הלאומית של הוולד נקבעת בעת העיבור בלבד ,על פי
דתה של האם הגנטית ,שהיא בעלת הביציות.
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טבילה אינה יכולה להתקיים לכאורה לגבי עובר ,משום שגופה של האם חוצץ בעדו .מן התורה חציצה פוסלת את הטבילה ,אם נתקיימו בה שני
תנאים מצטברים" :רובו" ו"מקפיד" .מכיוון שהעובר אינו מקפיד על גופה של אימו שהרי זו היא דרך גידולו ,אין גופה של האם נחשב כחציצה
לגביו .לאור זאת גם בהתאם לשיטה שהעובר אינו "ירך אמו" נחשב כאילו טבל בעצמו .לקושיה של רב כהנא" :לא שנו אלא רובו אבל כולו חוצץ"
מתרצת הגמרא "שאני עובר דהיינו רביתיה" ,שונה הדבר לגבי עובר משום שזו היא דרך גידולו.
ראה לעניין זה :מרדכי הלפרין "תרומת חומר גנטי בטיפולי פוריות  -היבטים רפואיים והלכתיים" קובץ תושבע"פ לג קא ,קיא-קיב( .תשנ"ב).
ראה בבלי ,יבמות צח ,ע"א ,וכן בבלי ,בכורות מו ,ע"א.
תהליך הגיור מורכב משני שלבים ,מעשה הגרות ,שהוא טבילה וחלות הגרות ,שדורש רצון והסכמה מצד המתגייר .לגבי עובר ברחם אמו מעשה
הגירות מתקיים באמצעות טבילתה של האם ,אך חלות הגרות אינה יכולה להתקיים ,והיא מחייבת החלת "דין זכייה" מתוך הכלל "זכין לו לאדם
שלא בפניו" ,בהתאם לגיורו של קטן שאין לו דעת .על פי דעות מסוימות האם המעוברת מקנה לעובר מדעתה ואין צורך בדין זכייה .אנציקלופדיה
תלמודית :לענייני הלכה כרך יב קעב (הרב מאיר ברלין והרב שלמה יוסף זוין עורכים ,תש"ז).
במקרה של אחים תאומים ברור בוודאות ששניהם מיוחסים אחר אותו אב גוי בהתאם לדברי הבבלי ,יבמות צח ,ע"א" :דטיפה אחת היה ונחלקה
לשתים" ,אלא שביטול הייחוס הינו משום שהתורה הפקירה זרעו של גוי על פי הכתוב" :ותעגבנה על פילגשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת
סוסים זרמתם" (יחזקאל כג ,כ)
לביאור שיטת הרמב"ן ראה :אברהם יצחק הלוי כלאב "מיהי אמו של ילוד ,ההורה או היולדת" תחומין ה ( 264-263 ,260תשמ"ד).
להלן המקורות התלמודיים העוסקים בדיון סביב סוגייה זו :בבלי ,יבמות צז ,ע"ב; צח ,ע"א; עח ,ע"א; כב ,ע"א .בבלי ,כתובות יא ,ע"א .בבלי,
בכורות מו ,ע"א.
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לאור זאת ,השונות בין התפיסות נובעת מן ההשקפות השונות לעניין גיור ברחם .המפרשים הסוברים ,שלא ניתן לגייר עובר
גיור מלא ברחם אמו יציעו סוג של פרשנות שיפגע בדרך כלל בהוכחה מן הסוגיה כי לידה יוצרת ייחוס כלפי האם היולדת.
39
ואילו הפוסקים האחרים אשר יציגו דגם הלכתי של סיום הגיור טרם הלידה יאפשרו את ההוכחה מן הסוגיה הנידונה.

38

פסיקתו של הרב גולדברג מבטאת שיטה ייחודית .הרב גולדברג קובע ,כי המעמד הלאומי של הוולד נקבע בעת העיבור על פי
דתה של האם הגנטית ,אך עם זאת אין דין "קטן שנולד" חל על מי שנולד לאם יהודיה .מכאן לדעתו ,הנולד לאישה יהודיה
מביצית של אישה נוכריה צריך לעבור תהליך של גיור לאחר הלידה ,אך ייחוסו הטבעי נשמר בכל מקרה אחר היולדת ,מהסיבה
שדין "קטן שנולד" אינו חל עליו 40.לפיכך בפסיקתו לגבי אימהותה של היולדת ,מסתמך הרב גולדברג על סוגיית "שני אחים
41
תאומים" למרות העובדה שאין גיורם מושלם בעודם ברחם אמם.
לשיטתו של הרב כלאב ,הנולד מתרומה של נוכריות נזקק לגיור לאחר הלידה ,דבר המביא בדיעבד לביטול ייחוסו אחר
היולדת 42.פסיקתם של הרב גולדברג והרב כלאב ביחס לקביעת הייחוס הלאומי אחר האם הגנטית ,חשובה לעניינינו ,לאור
העובדה שהם נמנים עם האסכולה הרבנית הטוענת כי הייחוס ההלכתי לשאר עניינים נקבע אחר היולדת.
עד כה ניתן לומר ,כי הראיה לכאורה לאימהותה של היולדת מסוגיית "שני אחים תאומים" אינה מתיימרת להיות הוכחה
דדוקטיבית וודאית ,שכן היא מבוססת על יצירת אנלוגיות בין טקסטים הלכתיים עתיקי יומין לבין מציאות מדעית
מתחדשת .כיוון שהדמיון בין המקרים אותם אנו משווים אינו מושלם 43,גם תוקף ההיקש אינו מושלם ומכאן שרמת הוודאות
של ההוכחה איננה גבוהה.
קיימים גם גורמים נוספים המשליכים על מידת תקפותה של ההוכחה מן הסוגיה הנידונה .ראשית ,תקפותה של ההוכחה אינה
עולה בקנה אחד עם הסברה הרואה בעובר "ירך אמו" ,שכן לפי דעה זו אין מקום לדון במעמד העובר בעת העיבור ובמהלך
ההיריון ,בעודו נחשב לאחד מאברי גופה הפנימיים של אמו .כך שיש לקבוע כי ההוכחה מבוססת על הטענה ההלכתית הנגדית
הרואה את העובר כישות נפרדת בעלת קיום עצמאי.
בנוסף ,כדי שהראיה תהיה תקפה ,צריך שיתקיים בעת ההיריון נתק ברמת היוחסין בין העובר לאימו .לצורך כך יש להניח כי
דין "קטן שנולד" אינו פוסח על עובר ברחם אמו (בניגוד לדעת רש"י) והוא חל עליו ועל אמו בעת הגיור.
כמו כן ,לאור העובדה ,כי לידה לאם יהודיה אינה ַמספקת לקביעת זהות יהודית ,קיים צורך הלכתי לגייר את העובר ,ולסיים
את גיורו בעודו ברחם אמו ,כדי שההוכחה לא תאבד מתקפותה ,וקשרי היוחסין ייקבעו אחר היולדת.
לאור ההנחות הללו ניתן לדחות את ההוכחה מן הסוגיה על יסוד מספר תנאים מצטברים – המעמד הלאומי של העובר נקבע
בעת העיבור בלבד ,לא ניתן לגייר עובר גיור מלא בבטן אימו ,הדין ההלכתי כ"קטן שנולד" חל גם על מי שנולד לאם יהודיה.
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יהושע בן-מאיר "הפריית מבחנה-יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית" אסיא מא ( 28-40 ,25תשמ"ו) .במאמרו מפרט הרב בן מאיר
את שיטות האחרונים ,ביניהם שיטת הבית יעקב והאבני מילואים הטוענים כי סוגיית שני אחים תאומים נאמרה בהתאם לדעה כי עובר ירך אמו.
לדעתם פירוש הסוגייה שלא בהתאם לדעה זו ,ייצור בה סתירה פנימית ,שכן התאומים אינם יכולים להיות מחויבים באיסור "אשת אח" שהוא
איסור מדאורייתא בעודם גרים מדרבנן בלבד .מתוך כך ניתן להבין ,כי בהתאם לדעת הבית יעקב אין בסוגייה כל הוכחה לאימהותה של היולדת,
מהסיבה שלא ניתן לגייר גיור מלא מדאורייתא קטן שאין לו דעת ,וכל שכן עובר בעודו ברחם אמו .בהתאם לכך השלמת הגיור לאחר הלידה יפקיע
את ייחוסם של התאומים אחר היולדת מדין "קטן שנולד".
על פי שיטתו של רבי עקיבא איגר ניתן לגייר עובר גיור מלא ברחם אמו במקביל לגיורה של האם ,מכיוון שלעניין דעת בלבד נחשב הוא כירך אמו,
ואינו נזקק לדין זכייה .פירוש זה אינו סותר את ההוכחה מן הסוגייה ,אך יחד עם זאת ההסבר שהוא מציע מבוסס אף הוא על הסברה ,כי המעמד
הלאומי נקבע בעת העיבור.
גולדברג ,לעיל ה"ש  ,17בעמ' .257-256
לפי דעה זו ,תהליך הגיור מורכב משני שלבים עיקריים :כניסה לכלל ישראל וקבלת עול תורה ומצוות .תינוק הנולד לאם יהודיה נכלל כבר בתוך
כלל ישראל והשלמת תהליך הגיור נועדה לחייבו במצוות .במצב זה אין דין "קטן שנולד" חל לגביו ועל כן לא מתבטל ייחוסו אחר האם שילדה
אותו .דברים אלה מובאים בכתביו של הרב נפתלי טרופ מתוכם מצטט הרב גולדברג במאמרו...":שכיוון שנולד מישראלית הרי הוא ממשפחת
ישראל ,ומה שצריך גרות אינו אלא לחייבו במצוות אבל ממשפחת ישראל נחשב גם כשלא נתגייר והרי הוא כישראל לפני מתן תורה שלא אמרו
בהם גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,וטעם הדבר כי כלל זה נאמר רק כשעובר לאומה אחרת ,אבל כל שהוא מאומה ישראלית ורק נתגייר להתחייב
במצוות אינו כקטן שנולד ".שם ,בעמ' .255
כלאב ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .262
אנו מדמים תהליך של גיור שהוא מעשה דתי טהור החל לגבי אישה מעוברת שמעמדה המשפטי משתנה בעקבותיו לפרוצדורה רפואית של עקירת
ביציות מאישה אחת והשתלתם באישה אחרת ,פרוצדורה ששתי נשים שותפות לה.
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לסיכום ,ניתן לומר כי קיימות דעות שונות ומגוונות לפירוש סוגיית "שני אחים תאומים" ,אשר חלקן עולה בקנה אחד עם
הראיה לאימהותה של היולדת ,וחלקן האחר לא .עם זאת נמצאנו למדים ,כי למרות השוני הקיים בפרשנויות בין האסכולות
44
השונות ,ניתן להצביע על הסכמה רחבה לקביעת מעמד לאומי במועד העיבור ,וזאת על סמך המקורות שהובאו בפרק זה.
סיכום הבעיות ההלכתיות העלולות לנבוע משימוש בתרומת ביציות מנשים נכריות
אי בהירות לגבי הייחוס – המחלוקת בשאלת הייחוס קיימת בכל מקרה של תרומת ביציות ,ואינה מאפיינת מקרים של
תרומה מנשים שאינן יהודיות דווקא .על כן גם אם נניח שאין ליצור הפרדה בין המועד בו נקבע הייחוס הטבעי לבין המועד
בו נקבע הייחוס הלאומי ,ובשל כך נהיה סבורים כי הייחוס הלאומי והטבעי מוכרעים בו-זמנית .עדיין תיוותר הדילמה באשר
לייחוסו המשפחתי של היילוד בין האם הגנטית לאם הפיזיולוגית ,כאשר במקרים של תרומת ביציות מחו"ל תהיה לשאלה
זאת השלכה ישירה על קביעת יהדותו של הנולד.
אי בהירות לגבי הזהות הלאומית הסברה הרווחת ,כי מעמדו הלאומי של הוולד נקבע בכל מקרה על פי דתה של האם
הגנטית ,יוצרת בעיה הלכתית ,כאשר בנוסף לפיצול בייחוס הטבעי ,האם הגנטית אינה יהודיה.
גיור ברחם – כאשר מושתל עובר גנטי של אישה שאינה יהודיה ברחם פונדקאית יהודיה ,אין הפונדקאית היהודיה יכולה
לטבול בעת ההיריון לצורך גיור העובר בלבד .טיעון זה עשוי להיות מובן לאור העובדה שאין מקרה של השתלת ביציות אנלוגי
למקרה הנדון בסוגיה ,כאשר המעוברת עצמה מתגיירת בעודה הרה ,ועל כן לא ניתן ללמוד ממנו גזרה שווה.
יתרה מכך ,גם במקרה שהמעוברת עצמה מתגיירת ,אין תמימות דעים בין הפרשנים על כך שגיורו של העובר מושלם בעודו
45
ברחמה ,וזאת למרות החלת דין "היינו רביתיה".
הייחוס כלפי האב המזמין – שימוש בתרומת ביציות מחו"ל מפקיע את הייחוס אחר האב המזמין עקב שילוב בין שני
עקרונות הלכתיים .ראשית ,בשל הדעה המקובלת כי הייחוס אחר האב נרקם בעת העיבור בלבד (שמוגדר כרגע ההפריה או
46
כרגע היצירה) .שנית ,בשל העיקרון ההלכתי הקובע כי בביאת תערובת בין ישראל לנוכריה מתבטל הייחוס אחר האב היהודי.
השימוש בתרומת ביציות מנכריות יוצר ,מבחינה הלכתית ,מצב קרוב למקרה בו יהודי עיבר נוכריה ולאחר מכן הושתל העובר
ברחם יהודיה .הנימוק של ביאת תערובת רלוונטי גם בהקשרים של הפריית מבחנה ,הואיל ולמרות העובדה שאין מדובר
בביאה ,וההפריה נעשית מחוץ לגוף הנוכריה ,עדיין קיים מיזוג של חומרים גנטיים בין איש ואישה שאין מתקיימת ביניהם
תפיסת קידושין.
בהקשר לכך כותב הרב גולדברג:
אם בעלת הביצית היא גויה ,יש לחוש לתקלה ,שכן מן הדין הוולד צריך גרות ,ואינו מתייחס אחר אביו .לכן
במקרה זה יש לפרסם כי בעלת הביצית אינה יהודיה( 47 .ההדגשה שלי – ר .צ').
מדברי הרב גולדברג ניתן להבין כי ביטול הייחוס אחר האב נובע מדין הפקרת הזרע .ביטול הייחוס אחר האב עשוי לנבוע
מדין זה בלבד ,הואיל וכאמור ,להשקפתו של הרב גולדברג אין דין "קטן שנולד" חל על מי שנולד לאם יהודיה .מכאן ניתן
להסיק כי הרב מדמה ערבוב גנטי המתקיים במבחנה ,בין ביצית גויה לזרע של יהודי ,לביאת תערובת .בהתאם לכך נראה כי
דין הפקרת הזרע עשוי לחול ,לדעתו ,גם בלא ביאה.
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על כך עשויה להעיד סוגיית "היינו רביתיה" ,והפרשנויות השונות על הסוגיות העוסקות בגיור אישה מעוברת :רש"י ,הרמב"ן ,האבני מילואים ,רבי
עקיבא איגר ,הרב נפתלי טרופ ,הרב גולדברג ,והרב כלאב.
דין "היינו רביתיה" מאפשר את קיום מעשה הגרות (טבילה) לגבי העובר .אך עדיין קיימת מחלוקת לגבי חלות הגרות מפני שמדובר בעובר שאין
לו דעת.
ולד נוכרי וישראלית או ישראלי ונוכרית אינו מיוחס אחר אביו הביולוגי ,אף על פי שנולד מזרעו .לגבי מקרה של ולד מישראל ושפחה כנענית
הגמרא אומרת" :דכל ולד במעי שפחה כנענית כולד במעי בהמה דמי" (בבלי ,קידושין סט ,ע"א ).ומפרש שם רש"י ד"ה "כולד במעי בהמה דמי":
"שאין מתייחס אחר אביו כלל" .בנוסף ,על פי דבריו של הרמ"ע מפאנו שהיית זרע של ישראלי ברחם נוכרית גורם לו להירקב ולהסריח" :וטעמייהו
דקראי בשפחה ונוכרית דולדה כמוה משום דשכבת זרע של ישראל במעיהן של אלו לכי מסרח גביל( "...הרמ"ע מפאנו ,חלק טז ,עמ' רמד ).וכן
מצוין במשנה "...וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין-הולד כמותה ואיזה? זה ולד שפחה ונוכרית" (משנה ,קידושין ג ,יב).
גולדברג ,לעיל ה"ש  ,20בעמ' .281
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ואף זאת – גם אם נטען ,כי הפריה המתבצעת מחוץ לגוף אינה עשויה להיות מוגדרת כביאת תערובת ,ומשום כך הוולד נמצא
מיוחס אחר אביו ,הרי שבכל מקרה ,לאחר גיורו המלא ,לא יתייחס אחריו ,משום הדין "קטן שנולד".
ראוי לציין ,כי כשם שתרומת זרע מגוי עדיפה מבחינה הלכתית ,שכן אינה גוררת חשש לנישואים בין אחים למחצה מצד האב,
הרי שבדומה לכך השימוש בתרומה מנוכריות מסיר חשש דומה לנישואים בין קרובים גנטיים מצד האם .אולם אין להקיש
מעניין אחד למשנהו ,ולקבוע כי תרומה מנוכריות עדיפה בשל כך ,שכן שימוש בתרומת ביציות מנשים נוכריות מעלה כאמור
חששות כבדים ביחס ליהדותו של היילוד ,ואילו השימוש בתרומת זרע מנוכרי ,כלל אינה משליכה על מעמדו הלאומי.
גיור הילד לאחר הלידה בהתאם לקבוצת הטענות שאין גיור מלא לעובר ברחם אמו ,יצטרך היילוד להשלים את תהליך הגיור
לאחר היוולדו .על פי רוב השיטות ,יחול דין "קטן שנולד" על המתגייר ,ויגרום לביטול ייחוסו אחר האב המזמין והפונדקאית
גם יחד .לאור זאת ,יידרש לכאורה תהליך של אימוץ רגיל מצד ההורים המיועדים ,ולא תהליך של אימוץ מצד האם המזמינה
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בלבד באמצעות מתן "צו הורות" ,שכמוהו כאימוץ על-ידי בן זוגו של הורה המאומץ.
שיטות על פיהן למרות השימוש בתרומת ביציות מנוכריה ,הוולד נחשב כיהודי
השיטות שיפורטו להלן אינן באות לסתור את הדעה הרווחת ,על פיה המעמד הלאומי נקבע בעת העיבור ,אלא נועדו לטעון
כי הייחוס אחר האם הגנטית מתבטל בעקבות הפרוצדורה הכרוכה בתרומת ביציות.
יש הטוענים כי ניתוק הביציות מגוף האם הנוכריה מבטל את ייחוסו של היילוד אליה .לשיטה זו ,שאיבת הביציות מגוף
התורמת ,שאינה קיימת במקרה של גיור ,גורמת להפקרתן בדומה למתרחש במקרה של תרומת זרע או במקרה של השתלת
איברים 49.לאור זאת ,השתלה של ביציות מאישה לאישה אינה עשויה להיחשב אנלוגית לנתק המתרחש ברמה המשפטית
בעת הגיור.
כמו כן ,על פי השיטה המגדירה את מועד העיבור כעת היצירה ולא כעת ההפריה ,יצירת העובר מתרחשת דווקא ברחמה של
הפונדקאית 50,ועל כן מעמדו הלאומי נקבע על פי דתה.
ואף זאת – לפי הדעה כי העובר נחשב כירך אמו אפשר לטעון ,כי מרגע שהושתלה הביצית המופרית ,שמקורה בתורמת
נוכריה ,ברחם פונדקאית יהודיה הופך העובר לחלק מגופה של האישה היהודיה ועל כן הוא יהודי .מסיבה זו ,אין צורך או
אפשרות לגייר את העובר בנפרד מאימו .כדברי הרב גולדברג:
אכן למ"ד עובר ירך אמו אולי לא יתכן כלל לגייר הולד ,שכן אין לו קיום נפרד מהאם ,והיא הרי אינה
51
מתגיירת .מאידך גיסא ,בתחומין העלנו סברה כי למ"ד עובר ירך אמו אינו צריך גירות ,וצ"ע.
הרב בן-מאיר מעלה במאמרו את השאלה האם הכלל ההלכתי הקובע כי עובר כמוהו כירך אמו ,תקף במצב בו הושתלה ביצית
של אישה זרה ברחם הפונדקאית ,או שעובר נחשב כירך אמו אך ורק כאשר הוא בנה הגנטי:
האם משום שכל עובר אין לו ישות עצמאית מבחינה הלכתית ולכן בטל לגבי מקום גידולו ונחשב כירך אמו.
או רק משום שכך טבע העולם שהאישה מתעברת והעובר מתפתח ברחמה ולכן אין לעובר קיום עצמאי
52
מבחינה הלכתית ונחשב כירך אמו.
מתוך כך ניתן לומר ,כי אין זה ברור שהכלל "עובר ירך אמו" ,השנוי במחלוקת לכשעצמו ,תקף במקרה של תרומת ביציות.
48
49
50
51
52
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על פי ס' (12א) לחוק אימוץ ילדים ,תשמ"א (" :)1981לא יימסר ילד למי שהסכים לקבלו לביתו בכוונה לאמצו ,אלא באמצעות פקיד סעד ,הוראה
זו לא תחול על מסירה למאמץ שהוא בן זוגו של הורה המאומץ".
מיכאל קורינאלדי "המעמד המשפטי של יילוד מהפריה מלאכותית" שנתון הקריה האקדמית ד .)2004( 392 373-370 ,361
סברה זו מתבססת על כך שבפרוצדורה של תרומת ביציות ,החזרת הביציות לרחם הפונדקאית מתרחשת מספר ימים לאחר ההפריה ,כלומר זמן
רב לפני תום ארבעים הימים הראשונים לעיבור.
גולדברג ,לעיל ה"ש  ,20בעמ' .280
בן מאיר ,לעיל ה"ש  ,37בעמ' .30
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הגישה הבאה לידי ביטוי בחוק הפונדקאות
חוק הפונדקאות נוסח באופן בו יימנע פיצול במעמד הלאומי בין הפונדקאית לאם המיועדת .סעיף [ ])5(2לחוק קובע כי
האם הנושאת תהיה בת דתה של האם המיועדת.
הדרישה האמורה לשוויון במעמד הלאומי ,נסמכת על שני יסודות הלכתיים מרכזיים:
· ייחוס הלאום נקבע על פי דתה של האם.
· רוב פוסקי ההלכה סבורים כי היולדת היא האם.
כוונת החוק הייתה ליצור שוויון במעמד הלאומי בין האם המיועדת לפונדקאית ,כדי למנוע מצבים בהם אם מיועדת יהודיה
תשתמש בפונדקאית שאינה יהודיה או לחילופין ,אם מיועדת שאינה יהודיה תשתמש בפונדקאית יהודיה .על פי דרישת
החוק ,כאשר הזוג המזמין הוא יהודי ,חייבת גם הפונדקאית להיות יהודיה ,וכפועל יוצא מכך ייחשב הנולד יהודי מיד עם
לידתו ,ולא יזדקק ,לכאורה ,לגיור .אולם ההוראה שבסיפא של סעיף [ ])5(2לחוק אינה מחייבת ומותירה חופש בחירה ,כאשר
53
הצדדים להסכם אינם יהודים.
עם זאת ,ולאור הדיון שלעיל עולה ,כי כדי לקבוע את יהדותו של היילוד באופן ודאי ,אין די בכך שהיולדת יהודיה ,אלא נדרש
במקביל שוויון במעמד הלאומי בין האם הגנטית לאם היולדת ,כך שהאם הגנטית תהיה בת דתה של הפונדקאית היולדת.
סעיף )4(2לחוק הפונדקאות קובע על דרך השלילה ,כי הפונדקאית אינה יכולה להיות האם הגנטית .לפיכך בתפקיד האם
הגנטית עשויה לשמש האם המיועדת או תורמת ביציות אנונימית.
בהתאם לתיקון (2א) שנתקבל כאמור לתקנות בשנת  ,2001תרומת ביציות יכולה להתקבל כיום בחו"ל גם מנשים שאינן
יהודיות.
לאור התיקון הנ"ל ,הדרישה בסעיף  )5(2לשוויון במעמד הלאומי בין האם הנושאת לאם המיועדת ,אינה יוצרת בהכרח שוויון
במעמד הלאומי בין האם הנושאת לאם הגנטית.
הדרישה שבסעיף  )5(2לחוק גורמת ,בדיעבד ,לשוויון במעמד הלאומי בין האם הגנטית לפונדקאית היולדת ,רק כאשר
האם המיועדת אינה נעזרת בתרומת ביציות או כאשר תרומת הביציות נעשית על-ידי אישה יהודיה .אולם כאשר התרומה
מתקבלת מחו"ל לא מושג שוויון במעמד הלאומי בין האם הגנטית לפונדקאית.
בשנת  ,1996כאשר נחקק חוק הפונדקאות ,לא הותר עדיין השימוש בתרומה מחו"ל ,ועל כן הנוסח בסעיף )5(2לחוק תאם את
הדרישה ההלכתית באופן מלא .אולם מרגע שנתקבל התיקון האמור לתקנות ,הופר השוויון במעמד הלאומי של האימהות
הטבעיות ,שהושג באופן זמני על-ידי החוק ,ונוצרה סיטואציה אפשרית חדשה ,בה אם פונדקאית יהודיה נושאת ברחמה
עובר גנטי של אם נוכריה ,קרי עובר גוי עבור הזוג המזמין .השינוי בתקנות בריאות העם אינו סותר את לשון החוק עצמו ,שכן
סעיף )5(2לחוק נותר במלואו ,אולם השינוי בתקנות סותר את מטרת ההוראה אשר הפסיקה מלמלא את ייעודה במלואו,
ונעשתה בלתי רלוונטית לקביעת המעמד הלאומי של היילוד ,כאשר מקור הביציות בנוכריה.
לדעתי ,החוק אשר מייצג דעות מחמירות ביותר מבחינה הלכתית 54ביקש למנוע באופן חד משמעי מצב ,בו פונדקאית יהודיה
נושאת ברחמה עובר שאינו יהודי.
 53סעיף  )5(2לחוק..." :ואולם אם היו כל הצדדים להסכם לא יהודים רשאית הוועדה לסטות מהוראות פסקה זו בהתאם לחוות הדעת של איש הדת
חבר הוועדה".
 54סעיף ()3(2א) לחוק קובע ,כי הפונדקאית תהיה בדרך כלל אישה שאינה נשואה .האיסור ההלכתי לשימוש בפונדקאית נשואה נובע מהחשש
לפגיעה במעמדו של הילד ,והגדרתו כפסול חיתון (ממזר או ספק ממזר) .לדעת רוב הפוסקים ,ממזרות היא תולדה של ביאה אסורה .על פי גישה
נוספת מחמירה יותר ממזרות הינה תולדה של "מום זר" ,היינו ערבוב גנטי (עיבור) בין שני אנשים שאין ביניהם תפיסת קידושין ,גם בלא ביאה
(כמו בהזרעה מלאכותית או הפריה חוץ-גופית) .שתי האפשרויות הנ"ל לקביעת מעמד של ממזרות אינן יכולות להתקיים בפונדקאות מלאה,
היות שלא מתקיימת ביאה והביצית בכל מקרה אינה של הפונדקאית .הראשון לציון ,הרב שלמה עמאר ,התיר לזוג להשתמש בפונדקאית נשואה
מתוך הנימוק שלרחם הפונדקאית מכניסים עובר ולא זרע .לאור זאת החוששים משימוש בפונדקאית נשואה מרחיבים את המונח "מום זר"
וכוללים בתוכו את הזרות הנוצרת כאשר אישה נשואה יולדת ילד שבעלה אינו אביו הגנטי ,גם כאשר לא מתבצע ערבוב גנטי בין מי שנחשבים
כהוריו של הילד על פי הדין העברי.
החמרה נוספת מתבטאת באיסור שהוטל בחוק על תרומת זרע אנונימית [ס'  )4(2לחוק] .בהקשר לכך ראה פסיקתו של הרב פיינשטיין ,להלן
ה"ש .61
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העובדה ,כי הבעייתיות נוצרה כתוצאה משינוי בתקנות ולא מתוך החוק עצמו ,מחזקת את התחושה ,כי קיום סיטואציה זאת
אינה לרוחו של המחוקק ,והיא מורה על הצורך בהסדרת הפרוצדורה של תרומת תאי רבייה בחקיקה הראשית.
כדי למנוע מראש מחלוקת בנושא כה מהותי ורגיש הנוגע למעמדו הלאומי של הצאצא ,מוצע בזאת לתקן את סעיף [])5(2
לחוק ,כך שייכתב בו:
"האם הנושאת היא בת דתה של 'האם הגנטית' במקום 'האם המיועדת' .התיקון המוצע על-ידי לחוק שם
דברים על דיוקם ,והוא רלוונטי עבור זוגות אשר מעדיפים למלא אחר הדרישה ההלכתית הקפדנית ביותר,
וללדת ילד שאין רבב במעמדו כיהודי".
עם זאת ,לאור המחסור בביציות לתרומה ,ניתן לסייג את התיקון האמור למקרים בהם ההורים המיועדים החליטו באופן
מודע ,ולאחר שקיבלו ייעוץ הלכתי הולם ,להשתמש בתרומת ביציות מנשים שאינן יהודיות.
בד בבד יש לזכור ,כי תיקון כזה המוצע בחוק אינו אמור לפטור אותנו מחיפוש אחר מענה יעיל והולם למצוקה הקיימת
בישראל ,עקב המחסור בביציות לתרומה.
בהתאם לכך ,נבחן בהמשך הצעה להסדרים באמצעות תחליפאות ,כפיתרון חלקי לבעיות הנוצרות בשימוש בפונדקאות
מלאה מורכבת .לצורך זה תיבחן השאלה מדוע נפסלה תחליפאות לחוק ,והאם ההכרה בתחליפאות אכן תואמת לרווח הצפוי
מן הפתרון המוצע.
פונדקאות חלקית (תחליפאות)
החוק אוסר הסדרים לנשיאת עוברים על דרך פונדקאות חלקית .תוקפו של איסור זה שריר וקיים גם כאשר אין אפשרות
רפואית לבצע פרוצדורה של שאיבת ביציות מהאם המיועדת.
מכאן ,שבמקרים בהם האם המיועדת אינה יכולה להיות האם הגנטית ,האפשרות היחידה הנותרת בפניה ,במסגרת החוקית
הקיימת ,היא להשתמש בתרומה של ביציות מאישה אחרת.
מקרים מעין אלה בהם הסדר פונדקאות מלאה מותנה בקבלת תרומה אנונימית של ביציות ,עשויים להעיד על הצורך בבחינה
מחודשת של השיקולים שהביאו לאיסור הקבוע בחוק .ייתכן כי דווקא מקרים מיוחדים אלה עשויים להצדיק מתן היתר חריג
לשימוש מוגבל בתחליפאות על פי חוק ,במטרה לחלץ עצמנו מן הדילמות הערכיות והבעיות ההלכתיות המתגלגלות לפתחנו
בשל זהותה האנונימית של בעלת הביציות.
הסיבות שהביאו את המחוקק לאסור על פונדקאות חלקית (תחליפאות)
האיסור על פונדקאות חלקית נועד לסייג את ההיתר החוקי ,ולאפשר הסדרי פונדקאות בדרך של הפריה חוץ-גופית בלבד.
איסור על תחליפאות נועד למנוע את המדרון החלקלק שעלול להביא להסדרים לנשיאת עוברים באמצעות קיום יחסי מין
55
בין האב המיועד לפונדקאית.
איסור על פונדקאות חלקית גם מטיל פגם במעמד הפונדקאית כאם ,ומצד שני מאפשר לבסס את מעמד האם המיועדת
כאם הגנטית .העובדה שעל סמך הוראות החוק האם הפונדקאית אינה עשויה בשום מקרה להיחשב כאם הגנטית ,יוצרת פגם
56
מהותי וקבוע במעמדה .פגם זה עשוי להגדיר אותה כאם חלקית בלבד או כאם שמעמדה האימהי לוקה בחסר.
ערעור מעמדה של היולדת מחד ,ומתן האפשרות לחיזוק מעמדה של האם המיועדת כאם הגנטית מאידך ,מבסס את תוקפו
המוסרי והמשפטי של ההסכם שנערך בין הצדדים ,כדי שלא ייתפס כהסכם לסחר בילדים או למסירת ילד לאימוץ תמורת
 55ראה לעניין זה :דעת המיעוט של הרב ד"ר מרדכי הלפרין לדוח ועדת אלוני סעיפים.7.18-7.21 :
 56לאור זאת ,גם כאשר לא קיים קשר גנטי בין האם המיועדת לבין הוולד ,כמו במקרה של שימוש בתרומת ביציות ,עדיין מעמדה של האם היולדת
לוקה בפגם מהותי בגלל היעדר הקשר הטבעי המלא בינה לבין הצאצא.
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תשלום ,הסכמים המנוגדים לחוק ולתקנת הציבור 57.ערעור מעמד הפונדקאית כאם מאפשר יתר לגיטימציה לאכיפת החוזה
כלפיה ,במקרה בו היא חוזרת מהסכמתה למסור את הילד לרשות ההורים המיועדים .עם זאת ,ייתכן כי האיסור שהוטל על
קיום קשר גנטי בין הפונדקאית לתינוק ,מקל מבחינה מסוימת על האם הפונדקאית בעת מסירת הילד.
נימוקים לקיום הסדרי תחליפאות כאלטרנטיבה לפונדקאות מלאה מורכבת

נימוקים כלליים
פונדקאות מלאה מורכבת כמוה כפונדקאות חלקית מבחינת סוג הקשר ההורי הנרקם בין האם המיועדת ליילוד .בשני
המקרים האם המיועדת נחשבת כאם מאמצת שאין לה קשר טבעי לצאצא .בשני המקרים אין סימטריה בין ההורים המיועדים
ביחס להורות גנטית .האב המיועד יהיה תמיד בעל קשר גנטי לצאצא ,ואילו האם המיועדת זוכה במקרים אלה למעמד של אם
58
חוקית בלבד ,ללא קשר גנטי או פיזיולוגי לרך הנולד ,שאותו תגדל בבוא היום כבנה.
מאחר ומאגר הביציות במדינת ישראל אינו עונה על הצרכים ,נראה זה אך טבעי ,להקל על הביקוש לביציות ,על-ידי מתן
היתר להסדרי תחלופה ,במקרים בהם האם המיועדת אינה יכולה לחוות הורות באמצעות הקשר הגנטי.
בניגוד לפונדקאות מלאה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית ,פונדקאות חלקית מתבצעת על-ידי הזרעה מלאכותית מזרע האב
המזמין .הזרעה מלאכותית נחשבת כדרך התעברות טבעית יותר ,היא פולשנית פחות ,ובעלת שיעורי הצלחה גבוהים יותר
מהפריה חוץ-גופית.
הזרעה מלאכותית עשויה גם להקל על הפונדקאית ,ולחסוך ממנה את אי הנעימות ,והסיכונים הלא מבוטלים הכרוכים
בטיפולים הורמונאליים .טיפולים מסוג זה יהיו מיותרים בנסיבות אלה ,והם לא יינתנו לאישה שכלל אינה סובלת מבעיות
פוריות .העובדה ,כי הפונדקאית חייבת להתעבר מהשתלת ביציות מופרות ,מגבירה את התחושה הקיימת בדבר ניצול גופה
של הפונדקאית מעבר לנדרש ,בנסיבות הנתונות.
בדו"ח הוועדה הציבורית-מקצועית ,לבדיקת נושא הזכאות לכריתת הסכם לנשיאת עוברים 59,אשר הוגש בשנת  2004נאמר,
בין היתר ,כי תרומה אנונימית של תאי רבייה יוצרת בעיה מרובעת ,רפואית ,חברתית ,פסיכולוגית ודתית.
הבעיה הרפואית כפולה ,ומורכבת מן החשש לנישואים בין אחים למחצה שעלולה להביא לשכיחות מוגברת של מומים
מולדים ,ומן הקושי באיתור קרוב גנטי מדרגה ראשונה במקרים נדירים אך מצילי חיים ,כמו בעת הזדקקות לתרומה של
מח עצם או רקמה חיונית אחרת .הבעיה החברתית קשורה בזכות אדם לדעת את מוצאו הגנטי ,ואילו הבעיה הפסיכולוגית
מקורה בצורך הקיים אצל האדם לדעת את שורשיו ולהכיר את הוריו ואת ההיסטוריה המשפחתית שלו ,כדי שיוכל ליצור
לעצמו זהות מגובשת .הבעיה הדתית נובעת מן החשש לנישואים בין אחים ,המביאים ללידת ילדים הנחשבים כממזרים.
דברי הוועדה נועדו להסביר את האיסור שבחוק הפונדקאות על השימוש בתרומת זרע [סעיף  )4(2לחוק] ,אך כוחם יפה גם
כטיעונים לשלילת השימוש בתרומה אנונימית של ביציות .יתרה מכך ,הבעיות שצוינו לעיל שרירות בשימוש בפונדקאות
מלאה מורכבת ,וייתכן והן אף מקבלות משנה תוקף ,שכן נוצרת סיטואציה ייחודית ,שבה יש שלוש נשים שותפות לתהליך
ההולדה – האם הגנטית ,האם הפונדקאית והאם המיועדת ,שאלמלא רצונה ויוזמתה לא היה הילד בא לעולם .שילוש אימהי
כזה הוא מצב קיצוני של ריבוי הורים ,שעלול לגרום למשברי זהות אצל הילד ויחסים מורכבים בין המבוגרים השותפים
להולדתו ,ובינם לבין הילד.
 57על פי סעיף  30לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א .1970-חוזה המנוגד לתקנת הציבור בטל מעיקרו .על פי סעיף  32לחוק אימוץ
ילדים ,תשמ"א ( ,)1981אדם המציע ,נותן ,מבקש או מקבל תמורה בכסף עבור אימוץ או עבור תווך לאימוץ דינו מאסר של שלוש שנים .בדומה
לכך על פי סעיף  364לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-אדם המציע ,נותן ,מבקש או מקבל תמורה בכסף בעד אחזקת קטין שטרם מלאו לו  14שנה
נידון לשלוש שנות מאסר .דברים אלה מקבלים משנה תוקף ,לאור העובדה ,כי החוק מתיר פונדקאות מסחרית ,ומאפשר העברת תשלומים
כספיים לאם הנושאת עבור החזר הוצאות או פיצוי כספי( ,סעיף  6לחוק).
 58על היתרונות של תחליפאות על פני אימוץ ראה במאמרו של אלי וילצ'יק "האם התחליפית" משפטים יז ( 537-536 ,534תשמ"ח) .הנימוקים אשר
מובאים במאמר כוחם יפה אף בהקשר ליתרונות הקיימים לפונדקאות מלאה מורכבת ,על פני אימוץ.
 59הוועדה הוקמה על-ידי חבר הכנסת דני נווה ,בהתאם להמלצת השופטים בבג"צ  ,2458/01משפחה חדשה ופלונית נ' משרד הבריאות ,פד"י
נ"ז( ,)1עמ'  ,464-463מיום .9/7/2002
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לעומת זאת ,השימוש בתחליפאות אינו יוצר מצב קיצוני של ריבוי הורים ,ואף אינו גורם לטשטוש זהות הדמויות השותפות
לתהליך ההולדה ,שכן על פי המצב המוסדר כרגע בחוק ,נרשמת בפנקס זהות הפונדקאית והאם המיועדת.

נימוקים הלכתיים
השימוש בפונדקאות חלקית (תחליפאות) אינו יוצר פיצול בין אימהות גנטית לפיזיולוגית ,ועל כן אין במקרה זה ספק באשר
לזהות האם הטבעית.
יתר על כן ,פרטים מזהים על אודות הפונדקאית ,שהיא במקרה זה האישה היחידה הזוכה למעמד אימהי על פי הדין העברי,
רשומים בפנקס ומוּ ָתרים לעיון על פי חוק אימוץ ילדים ,תשמ"א .1981-כך ניתן בקלות לשלול את האפשרות לקרבה גנטית
בין אנשים החפצים להינשא ,ובאותה דרך לבדוק במידת הצורך את מעמדה האישי של הפונדקאית .כמצוין בסעיף )5(2
לחוק הפונדקאות ,גם לא יוכל להיות ספק ביחס לדתו של היילוד ,כאשר האם המיועדת יהודיה .הולדה בדרך פונדקאות
חלקית מייתרת שימוש בהפריה חוץ-גופית ,ומאפשרת מימוש היריון בדרך של הזרעה מלאכותית.
אולם במקרים בהם הפונדקאית נשואה ,השימוש בהזרעה מלאכותית אינו מהווה יתרון מן ההיבט ההלכתי .נהפוך הוא,
על פי דעות מסוימות עלול להיווצר קושי ביחס למעמד היילוד העתידי .קושי זה משמעותי יותר מן הקושי המקביל הנוצר
במקרי פונדקאות מלאה ,פשוטה או מורכבת ,וזאת משתי סיבות עיקריות – כיוון שבפונדקאות מלאה מכניסים לרחם
הפונדקאית ביצית מופרית ,שהיא בבחינת טרום עובר ,ואילו בפונדקאות חלקית מוכנס לרחם הפונדקאית זרע שמקורו באב
המיועד .שנית ,במקרה של פונדקאות חלקית מתבצע ערבוב גנטי בין הפונדקאית לאב המיועד דבר שאינו מתרחש כאמור
בפונדקאות מלאה.
עם זאת ,יש לזכור כי החשש לפגיעה במעמד היילוד הן בפונדקאות מלאה והן בפונדקאות חלקית ,רלוונטי אך ורק לגבי
מקרים ,בהם הפונדקאית נשואה .מכוח ההוראה שבסעיף ()3(2א) לחוק ,הפונדקאית תהיה בדרך כלל אישה שאינה נשואה.
60
החוק מחייב קבלת היתר מיוחד מאת ועדת האישורים לצורך היעזרות בפונדקאית נשואה.
לפיכך נראה כי הסדר תחליפאות עשוי להיות דומה במקרים מסוימים למצב של אישה נשואה המתעברת מתרומת זרע.
במצב זה האב המיועד דומה לתורם זרע עבור האם התחליפית .אך בשונה ממצב רגיל של תרומת זרע ,התורם במקרה המדובר
אינו אנונימי ,והוא מתכוון לשמש כאביו של הילד .מכאן שבתחליפאות לא נוצרות הבעיות ההלכתיות הטיפוסיות למקרי
תרומת זרע ,כגון החשש מפני נישואים בין אחים מאותו אב ,או אי-הוודאות הקשורה למעמדו האישי של בעל הזרע.
אפשר לומר ,כי הדילמה המשותפת לשני המקרים היא האם ניתן לקבוע סטטוס של ממזרות ,לגבי מי שנולד שלא באמצעות
מגע מיני .בהקשר זה יש להדגיש כי לדעת רוב הפוסקים 61אין חשש לממזרות במקרה של הזרעה מלאכותית באישה נשואה
מן הטעם שלא מתקיימת ביאה אסורה 62.אולם בשל החשש מפני הפגיעה במעמדו של היילוד ,אפשר לאכוף את מעמדה של
הפונדקאית כאישה שאינה נשואה ,על סמך הוראת סעיף()3(2א) לחוק .אם ייקבע בחוק ,כי במקרים של תחליפאות כי בכל
מקרה לא תאושר אישה נשואה כאם פונדקאית ,אפשר יהיה לשקול היעזרות באם תחליפית כמפלט אחרון מפני היעזרות
בפונדקאות מלאה מורכבת.
לסיכום – החוק אכן היה אמור מלכתחילה ,לקיים את הדרישה שהסדרים לנשיאת עוברים יתבצעו ברובם המכריע בדרך של
פונדקאות מלאה ,אך נראה כי למרות כל הישגי הטכנולוגיה בתחום רפואת הפריון ,לא נמצא פיתרון אחד אופטימלי למצבים
 60ועדת האישורים מתמנית על-ידי שר הבריאות ,והיא מונה שבעה חברים :שני רופאים גניקולוגים ,רופא פנימי ,פסיכולוג קליני ,עובד סוציאלי,
משפטן ואיש דת (לפי דתם של הצדדים להסכם) .ראה ס' (3א) לחוק.
 61רוב הפוסקים סבורים כי ממזרות צריכה ביאת איסור תוך שהם נסמכים על סוגיית "בתולה שעיברה" (בבלי ,חגיגה יד ,ע"ב-טו ,ע"א) ועל תשובתו
של רבנו פרץ לגבי אישה נשואה שנתעברה מסדינים ששכב עליהם איש זר...." :כיוון דאין כאן ביאת איסור ,הולד כשר לגמרי ,אפילו תתעבר
משכבת זרע של אחר .כי הלא בן סירא כשר היה ( ."...מתוך הגהותיו על הסמ"ק כפי שהובאו בב"ח).
ראה בעניין זה יוסף גרין "הזרעה מלאכותית כפתרון לעקרות הדתית" אסיא ה ( 118-112 ,125תשמ"א).
וכן דניאל סינקלר "הזרעה מלאכותית במשפט העברי :היבטים השוואתיים ,הלכתיים מתודולוגיים ומוסריים" המשפט .)2003( 20-19 ,16 16
 62הרב פיינשטיין פסק כי אין חשש מהותי למעמד של ממזרות במקרים של תרומת זרע לאישה נשואה .אולם הוא סייג את פסיקתו והתיר לאישה
נשואה לקבל תרומת זרע אך ורק מתורם שאינו יהודי .האיסור שהטיל הרב פיינשטיין על תרומה מיהודי אינו נובע מחשש לפסול במעמדו של
הנולד ,אלא בשל החשש ללידה של ממזרים בעתיד הרחוק יותר ,עקב נישואים בין ילדיו של תורם הזרע מאימהות שונות .ראה שם ,בעמ' .24-20
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של עקרות הנובעים מאי היכולת לשאת היריון .הצעת התחליפאות היא מעין טיעון " "ad absurdumהחושף את הבעייתיות
הקשה שבמוסד הפונדקאות כולו.
ההצעה לא נועדה להתיר תחליפאות באופן גורף כפי שהוצע בזמנו על-ידי ועדת אלוני 63,אלא להתירה כאלטרנטיבה ראויה
64
לזוגות בהם האישה אינה יכולה לממש את אימהותה בשני האופנים האפשריים ,לא גנטית ולא פיזיולוגית.
הצעות לשינויים בחקיקה
ראיתי לנכון להציע מספר תיקונים ביחס לנושאים שנדונו בפרקים הקודמים:
 .1לתקן את סעיף  )5(2לחוק הפונדקאות כאשר במקום הנוסח הקיים "האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת"...
יירשם "האם הנושאת היא בת דתה של האם הגנטית ."...כך לא ייווצר ספק בעניין יהדותו של היילוד .ניתן לסייג את
האמור בהוראה זאת למקרים בהם נתקבלה הסכמה מראש של ההורים המיועדים לתרומה מנוכריות ,וזאת לאחר שהובהר
להם ,כי הדבר עלול להטיל ספק במעמדו של היילוד כיהודי ,ולחייב את גיורו.
 .2לקדם חקיקה ראשית בנושא של תרומת ביציות .חקיקה זו עשויה לסייע ביצירת מאגר ביציות זמין לתרומה ממקור יהודי,
עבור המעוניינים למנוע ספק בעניין דתו של היילוד .מאגר ביציות זמין בישראל ימנע אפליה על רקע סוציו-אקונומי ,בין
נשים המבקשות להרות מתרומה של ביציות ,עקב העלות הכלכלית הגבוהה הכרוכה בתרומה מחו"ל .על פי החוק ,יוקם
מאגר רישום מוסדר ומוצפן שיכלול פרטים גנטיים ואחרים על הנשים התורמות.
 .3לתקן את תקנות ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס) ,תשנ"ח ,1998-כדי שתוכן
הפנקס יכיל מידע על המקרים בהם נעשה שימוש בתרומת ביציות.
 .4לבחון אפשרות להסדרים של פונדקאות חלקית (תחליפאות) ,באופן שתוגבל למקרים בהם האם המיועדת אינה יכולה
לשמש אם גנטית.
 .5מוצע לקבוע בחוק כי אם וכאשר תתאפשר תחליפאות ,לא תאושר בשום מקרה פונדקאית שהיא אישה נשואה ,כאשר
ההורים המיועדים יהודים .וזאת מתוך דאגה למעמדו של היילוד ככשר לבוא בקהל.

 63ועדת אלוני (יולי )1994 ,סברה כי יש לאפשר בחוק את שתי הפרוצדורות לנשיאת עוברים ,באמצעות תחליפאות ובאמצעות פונדקאות מלאה,
וזאת משני נימוקים מרכזיים :ראשית ,על מנת לאפשר שני תהליכים רפואיים :פולשני ,ופולשני פחות .שנית ,על מנת לאפשר קיום הסדר לנשיאת
עוברים עבור נשים שבנוסף לאי יכולתן לשאת היריון הן אף אינן מבייצות .החוק אסר כאמור על תחליפאות ,אך יחד עם זאת נתן מענה לנשים
ללא ביציות לעשות שימוש בפונדקאות מלאה על-ידי שימוש בתרומה של ביציות .על פי סעיף  7.1לדוח ועדת אלוני ,רוב ההסדרים לנשיאת
עוברים ברחבי העולם היו כרוכים בהזרעה מלאכותית ולא בהפריה חוץ-גופית.
 64בניגוד לכך תרומת ביציות לבני זוג שאינם עושים שימוש באם פונדקאית ,מאפשרת לנתרמת הביציות להרות וללדת .שימוש בתרומה של ביציות
במקרים כגון אלה עשוי להיחשב כראוי ומוצדק ,היות שזו הדרך היחידה הניצבת בפני האישה הנתרמת ,לממש באמצעות הקשר הטבעי את
אימהותה .מימוש האימהות דרך התהליכים החווייתיים והפיזיולוגיים של ההיריון והלידה מפצים על היעדר הקשר הגנטי .בנוסף ,במקרה של
תרומת ביציות ללא אם פונדקאית ,שני ההורים הינם בעלי קשר טבעי לילד.
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רפואה משפטית

הערות למאמר
המאמר מצביע על קושי בהסדר הנוהג בהולדה על דרך הפונדקאות ,קושי הטמון בזכותם של ההורים המיועדים להשתמש
בתרומת ביציות .אין חולק על הזכות להורות כאחת מן זכויות היסוד הטבעיות השמורות לאדם .לכן אין פסול במתן
אפשרות לאשה להשתמש בביצית של תורמת כאשר היא איננה מייצרת ביציות .עם זאת ,אין להתעלם מהקושי עליו מצביעה

מחברת המאמר באשר לאפשרות השימוש בתרומת ביציות שהופקו בחו"ל.
הבעיה המרכזית שמעוררת ההולדה על דרך ההפריה החוץ-גופית מתרומת ביצית היא לקבוע מי אמו של הילד על כל המשתמע
מכך .כך עולה במאמר השאלה מהי דתו של היילוד אם ההולדה היא על דרך הפונדקאות כאשר הביצית ניטלת מתורמת
שאיננה יהודיה ומושתלת ברחמה של אם נושאת יהודיה :האם דתו כדת יולדתו או כדת אמו הגנטית?
המחברת מציעה לתקן את סעיף  )5(2לחוק ההסכמים לנשיאת עוברים כך שייכתב כי "האם הנושאת היא בת דתה של האם
הגנטית" .אינני משוכנע כי יש צורך בתיקון משני טעמים מצטברים :הטעם האחד ,כיון שקיימת בחוק ההסכמים לנשיאת
עוברים הוראה מפורשת הקובעת כי "אין בצו ההורות כדי לפגוע בדיני איסור והיתר לענייני נישואין וגירושין" .לשון
אחרת ,גם אם קיימת מחלוקת הלכתית בנוגע לדתו של היילוד – וזהותו הדתית של היילוד תיקבע על-ידי פוסקי ההלכה
כאחת השיטות המוזכרות במאמר – זו תהא דתו של היילוד בין שיתוקן החוק ובין שלא .הטעם השני נעוץ בחוק ההסכמים
עצמו .החוק מטבעו הוא חוק הבא לקבוע הסדרים מנהליים .אמנם ,במשתמע מאמץ המחוקק את הדעה השלטת בהלכה
ולפיה האמהות נגזרת ממבחן הלידה ,קרי האם הנושאת היא אם היילוד ,ולא מהמבחן הביולוגי-גנטי .לכן ,רישום מנהלי הבא
לידי ביטוי בפנקס המתנהל מכח חוק ההסכמים איננו מחייבת את בית הדין הרבני לענין נישואין וגירושין.
ובאשר לפנקס .אכן ,כאשר ההולדה היא על דרך הפונדקאות מתרומת ביצית ,אין נרשמים בפנקס הרישום פרטים על האם
הגנטית (תורמת הביצית) .ולא בכדי .שכן ,לדרישה לרשום גם את פרטיה של תורמת הביצית אין נפקות משפטית לאור
הקביעה (המשתמעת) כי מבחן האמהות הוא מבחן הלידה .אמנם ,לרישומה של תורמת הביצית יכול שתהיה חשיבות רבה
אם יחלה הילד הנולד מתרומת ביצית ויזקק להשתלה (מח עצם ,כליה) .ברם ,הנזק העלול להיגרם (באותם מקרים נדירים)
לילדים הנולדים על דרך הפונדקאות מתרומת ביצית ,בהיוודע להם כי אמם יולדתם איננה אמם עולה על התועלת מחשיפת
זהותה של האם הביולוגית .יתרה מזו ,גם אם תתקבל ההצעה ופרטי האם הגנטית ירשמו בפנקס – לא תהיה לרופא גישה
לאותו פנקס ,ואם כן לא תהיה תועלת ברישום .אשר על כן ,באיזון בין זכותו של אדם להתחקות אחר שורשיו הביולוגיים,

לחשיפת זהותה של תורמת הביצית – נוטה הכף לטובת אי חשיפת המידע.
שאלה מעניינת נוספת העולה מן המאמר נוגעת להשפעת ההלכה ,קרי המשפט העברי ,על החקיקה האזרחית .אין ספק
כי ההוראה המכירה – הגם במשתמע – כי האם היולדת היא אמו של הילד ,מקורה בדעת הרוב השלטת במשפט העברי.
המחברת מרחיבה בסוגיה זו ,מעירה ומאירה את הסוגיה התלמודית בשפה השווה לכל .אף על פי כן ,דומה כי ניתן להסביר
את הסוגיה בדרך פשוטה יותר .כאמור ,העולה מן הסוגיה ,כפי שגם נפסק להלכה ,כי למרות שהביצית ממנה נוצרו התאומים
היתה ביצית של אשה לא יהודיה ,הרי משנתגיירה בעלת הביצית במהלך הריונה – מועיל הגיור גם לעוּ ָּב ֶר ָיה ומאותה שעה
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סעיף  )4(2לחוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,תשנ"ו( 1996-להלן – חוק ההסכמים לנשיאת עוברים).
ראו בהרחבה י' גרין ,פרו ורבו בעידן המודרני :משפט והלכה( ,הוצאת פרובוק-דיונון ,תשס"ח).117-85 ,
תקנה 2א לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית) ,תשמ"ז( 1987-תיקון תשס"ב).
חשיבותה המרכזית של סוגיה זו כפי שמצביעה המחברת היא לענין נישואין וגירושין .ממזר איננו רשאי לבוא בקהל ,היינו מוטלות הגבלות על
נישואיו וכן פסול הממזרות עובר לצאצאים.
סעיף (12ב) חוק ההסכמים לנשיאת עוברים .ראו עוד לענין חוק ההסכמים ויישומו ד' שפירא וי' שפירא" ,עשור לחוק ההסכמים לנשיאת עוברים
(אישור הסכם ומעמד היילוד) ,רפואה ומשפט ( 36יוני .19 ,)2007
סעיף (16א) לחוק הנ"ל.
ראו תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס) ,התשנ"ח.1998-
ראו לענין זה הרב מ' הלפרין" ,הגדרת הורות וזכות לאיתור השורשים הביולוגיים" ,בתוך :דילמות באתיקה רפואית ,בעריכת ר' כהן-אלמגור
(ירושלים תשס"ב).161-188 ,
רמב"ם ,איסורי ביאה י"ד ,ג .וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך יורה דעה ,סימן רס"ט  ,סעיף ד .
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פונדקאות בשילוב עם תרומת ביציות :היבטים הלכתיים ומשפטיים

היא נושאת ברחמה עוברים יהודיים כשרים 10.על דרך ההיקש ניתן לומר כי רגע הגיור משול לרגע החזרת הביציות לרחם.
המשנה את מצבו ההלכתי של העובר .לשון אחרת ,ברגע החזרת הביצית
ולהיפך ,רגע החזרת הביציות משול לרגע הגיור ְ
לרחם מתרחשים שני תהליכים בו זמנית :בתהליך האחד מתנתק הקשר ההלכתי – משפטי בין הביצית המופרית (העובר)
מה" הלא יהודיה ,ובו זמנית מתרחש התהליך השני בו נטמאת הביצית המופרית בגוף האם הנושאת העתידה ללדת אותו
ו"א ָ ֹ
ִ
ונוצר הקשר ההלכתי – משפטי בינה לבין העובר שהיא נושאת .הווה אומר ,אף שהביצית היא של אשה שאינה כשרה לבוא
בקהל ,משהוחזרה לרחם אשה הכשרה לבוא בקהל ,הפכה לחלק בלתי נפרד ממנה בדומה לילד שנוצר בגופה בדרך הטבע.
משת ֶלד המעוברת שהתגיירה את התאומים – ייחשבו הם כאחים מאם .רוצה לומר ,אלמלא הלידה ,התאומים הללו
ֵ
לפיכך,
היו נחשבים כאחים שאינם יהודים החייבים בגיור .שאם לא תאמר כן ,הרי שברחמה של נושאת ההריון מתפתחים עוברים
של אם שאיננה יהודיה ,בעלת ישות נפרדת מבעלת הביצית ,וכל אחד מהעוברים הוא בריה חדשה שאין בינו לבין אחיו קשר
"א ְחוָ ה".
ָ
ולבסוף ,גם בדין העברי יש להתחשב בטובת הילד 11.למותר לציין כי ייחוס ילד לשתי אמהות איננו פועל לטובתו .אדם מצווה
לכבד את אמו (האחת) ולא שתיים או שלוש אמהות .אשר על כן ,ספק אם יש מקום להחמיר ולייחס יילוד לשתי אמהות.

ד"ר יוסי גרין

 10כדי לחדד את הדברים יובהר ,כי למעשה ,ברמה הקונספטואלית ,פעולת הגיור "יצרה" מצב שבהולדה מעורבות שתי נשים :זו שהרתה את
התאומים (=האם המזמינה) וזו שילדה אותם (=הפונדקאית).
 11ראו בהרחבה י"צ גילת ,דיני משפחה( ,חושן למשפט ,תשס"א).440-337 ,
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ראיות מדעיות במשפט

DNA–‰
ÏÈÙÂ¯Ù ייחודיות
˙ÂÈ„ÂÁÈÈ על
ÏÚ
DNA
-פרופיל ה
‰·Á¯ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÈˆÏÂÓÈÒÓ ˙Â‡ˆÂ˙Â ‰È¯Â‡È˙

תיאוריה ותוצאות מסימולציה ממוחשבת של ™פרופילים גנטיים באוכלוסיה רחב
Ë¯ÙÏ‰ ÈÎ„¯Ó

מרדכי הלפרט

*

¯Èˆ˜˙
˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÈˆÏÂÓÈÒÂ ÌÈÈË¯Â‡È˙ ÌÈ·Â˘ÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘ÈÁÓÓ ‰Ê ¯˜ÁÓ
®‡© ∫˙ÂÏ‡˘ È˙˘ ÏÚ ‰ÂÚ ¯˜ÁÓ‰ ÆÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÏÚ ‰Ê¯Î‰Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÈËÓ˙Ó‰ ÌÈ‡˙‰ ˙‡Â DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯·
®·© ø‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ¯˘‡ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï„Â‚Î ‰Ï„Â‚˘ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ˘È ßÂÎÂ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ¨Ì„‡ È· ˙Â‚ÂÊ ‰ÓÎ
Ú˘ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÏÏÙÂÈ ¨˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È·˘ ÏÂ„‚ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡˘ ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ‰˘È Ì‡‰
˙È„Â‰È ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯Â˜Ó ÈÎ ‡È‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙Á‰ ø¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ‡Ï ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ÚˆÈ·˘
˜¯ ˙ÂÂ‰Ó ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÍÎ·Â ¨‰„·ÚÓ ˙Â‡È‚˘Â ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯˜ ¨˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡–˙˙ Ï˘ ÌÂÈ˜ ÔÂ·˘Á· ‡È·Ó ÂÈ‡ ¯˜ÁÓ‰ Æ˙È‚ÂÓÂ‰
ÔÎÂ ˙ÂÈË¯Â‡È˙ ˙Â‡ˆÂ˙· ¯˜ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‰Â˘‡¯‰ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î Æ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ ˙Â·Â˘˙Ï ÔÂ˙Á˙ ÌÒÁ
˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘Ï Ì‡˙‰· ·˘ÁÓ ˙ÎÂ˙ È„È ÏÚ Â· ¯˘‡ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ·
˙ÂÁÈÎ˘ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚ÏÙ˙Ó ¯˘‡Â ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ∑ ·¯˜· ÈÎ ‡ˆÂÓ ¯˜ÁÓ‰ ÆÏ‡¯˘È·
˙ÂÈÚÈ·¯ ‰ÓÎÂ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ˙Â‡Ó ˘È ¨ÌÎÂ˙· ÆÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙Â‚ÂÊ ±¥¨∏∂µ–Î ÚˆÂÓÓ· ˘È ¨Ï‡¯˘È· ˙È„Â‰È ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡
Ï˘ ÌÂˆÚ ¯ÙÒÓ ˘È ¨„·Ï· ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÏÚ ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ÆÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙Â„„Â·
˘Ó˙˘Ó ¯˜ÁÓ‰ ¨‰ÈÈ˘‰ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î ÆÌ„‡ È· ˙Â‡ÓÏ Û˙Â˘Ó ‰È‰È ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù˘ ÏÂÎÈ ¨Ë¯Ù·Â ˙ÂÈÂÏÈÙÎ
‰·Â˘˙‰ ÆÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ÏÈÎÓ‰ ¯‚‡Ó ÏÂÓÏ ÌÈ·¯ ÌÈÚ˘Ù ˙¯È˜Á Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ·Â ÌÈÈË¯Â‡È˙ ÌÈÏÎ·
‰‡ˆÂ˙Î ¨ÏÂ„‚ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ˙ÏÏÙ‰Ï ˙È˘ÁÂÓ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜˘ ‡È‰ ‰ÈÈ˘‰ ‰Ï‡˘Ï
ÌÈ„¯‡ÈÏÈÓÏ ˙Á‡ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡Î Ì‚ ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ‡Ï ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ÚˆÈ·˘ Ú˘ÙÓ
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯Â·Ú ®‡© ∫ÔÈ‰ ¯˜ÁÓ‰Ó ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÆÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ Ì‚Â ÌÈ·¯
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯Â·Ú Æ‰‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‚ÂÊ ‡ˆÓÈÈ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ±¨±¥∞ ·¯˜· ¯·Î ÈÎ ÚˆÂÓÓ· ‰Ùˆ ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚
ÚÂ·˜Ï È„Î ®·© Æ‰‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‚ÂÊ ‡ˆÓÈÈ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù µ∑¨¥±≥ ·¯˜· ¯·Î ÈÎ ÚˆÂÓÓ· ‰Ùˆ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚
È· „¯‡ÈÏÈÓ ‰Ú·˘Î ÏÈÎÓ‰ ı¯‡‰ ¯Â„Î ÏÎ· ÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙Â‚ÂÊ ∞Æ∞± ˜¯ ÂÈ‰È ÚˆÂÓÓ·˘ ÔÙÂ‡· ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ
ÔÙÂ‡· ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÚÂ·˜Ï È„Î ®‚© Æ 4.08x10 -22 Ï˘ ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰· Í¯Âˆ ˘È Ì„‡
˙Â¯·˙Ò‰· Í¯Âˆ ˘È ı¯‡‰ ÌÈ·˘Â˙ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘Î ‰ÂÓ‰ „·Ï· Ï‡¯˘È· ‰Ï‡Î ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙Â‚ÂÊ ∞Æ∞± ˜¯ ÂÈ‰È ÚˆÂÓÓ·˘
ÌÈ‡ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÈÎ ÔÈ‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÒÓ Æ 4.08x10 -16 Ï˘ ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰
¨‰Ó‡˙‰·Â ‰˜È„·‰ ˙Úˆ·˙Ó Ì‰· ÌÈ¯˙‡‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ÌÈ˜ÈÙÒÓ
‡ÂˆÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ˙ÙÒÂ ‰˜ÒÓ Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ¨ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈ¯˙‡· ÌÈÏÏ‡‰ ˙ÂÁÈÎ˘ ÏÚ ÌÈÂ˙ ˜ÙÒÈ ¯˘‡ ¯˜ÁÓ Úˆ·Ï
ÌÈ¯˜ÂÁÏ ¯˘Ù‡˙ ¨È˘ „ˆÓÂ ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ Ì‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ˙ÂÈË¯Ù ÏÚ ¯ÂÓ˘˙ „ÁÓ ¯˘‡ Í¯„‰ ˙‡
Æ¯‚‡Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ÏÂÓÏ ˙ÈÊ¯ÂÙ‰ ‰È¯Â‡È˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
mhalpert@zahav.net.il : פיסיקאי העוסק במחקר ופיתוח בתעשייה,.Ph.D ,* ד"ר מרדכי הלפרט

Æmhalpert@zahav.net.il Æ‰ÈÈ˘Ú˙· ÁÂ˙ÈÙÂ ¯˜ÁÓ· ˜ÒÂÚ‰ È‡˜ÈÒÈÙ ¨ Ph.D. ¨Ë¯ÙÏ‰ ÈÎ„¯Ó ¯¢„
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‰Ó„˜‰

Æ‡

±

˙ÂÓÈ‡‰ ‰¯˜Ó ‰ÂÎÓ ˙Á‡‰ Æ‰¯È·Ú· „Â˘Á ˙‡ÈˆÓ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ È˙˘· ÔÂ„Ï Ï·Â˜Ó ¨ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯· ˙˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯ÙÒ·
˙‡ ÏÂÏ˘Ï Â‡ ˙Ó‡Ï ‰˜È„·‰ ˙¯ËÓÂ ÈÏÈÏÙ ÚÂ¯È‡Ï „Â˘Á ˙Â¯˘Â˜ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ¨‰Ê ‰¯˜Ó· ≤Æ®confirmation case©
˙¯ÈÊÓ ‰Á˜Ï˘ ‰ÓÈ‚„‰Ó ˜ÙÂ‰˘ ÈÙÎ ÔÈÈ¯·Ú‰ Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡Î ˙¯Á‡ ˙Â¯˘Ù‡ ÆÔÈÈ¯·Ú‰ ‡Â‰ „Â˘Á‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰
Cold Hit ÌÈ˙ÈÚÏ ‰ÂÎÓ „Â˘ÁÏ ÂÊÎ ‰Ú‚‰ ˙¯Âˆ Æ‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÂÏ ¯˘‡ „Â˘Á ‡ˆÓÂ ¨ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó· ˜¯Ò ¨Ú˘Ù‰
Æ„Â˘Á Â˙Â‡ ÈÙÏÎ ¨ DNA–‰ ˙˜È„· „·ÏÓ ˙ÂÈ‡¯ ¯„ÚÈ‰· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÔÈÈÙ‡˙‰Ï ÏÂÏÚ ¨È˘‰ ‰¯˜Ó‰ ≥Æ"trawl case" Â‡
Random Match Probability –© ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰· ‡ËÂ·Ó DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ ˜ÊÂÁ ¨ÌÏÂÚ·Â Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰ È˙··
ÆÔÈÈ¯·Ú‰ ÏÈÙÂ¯ÙÏ Ì˘‡‰ ÏÈÙÂ¯Ù ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ‡ˆÓÈ˙ ¨Ú˘ÙÓ ÛÁ Ì„‡˘ Ô˙È‰· ÈÎ ˙Â¯·˙Ò‰‰ ‡È‰ ¨˙‡Ê ˙Â¯·˙Ò‰ Æ®RMP
∫ÍÎ ÔÈ˘Á ËÙÂ˘‰ ·˙Î „‡ÓÁ Â·‡ „‡¯ÂÓ ÔÈÈÚ·

¥

¨ÌÈÂÈÏÈÓ Ï˘ ˙ÂÁÈÎ˘· Û‡ ÍÎÂ ‰¯È·ÚÏ ÈÂÏÙ ¯Â˘˜Ï È„Î ‰· È„ ÌÈ„¯‡ÈÏÈÓ ÔÈ· „Á‡ Ï˘ ˙ÂÁÈÎ˘¢
µ
¢Æ˙Â¯ÓÒÓ Ú·˜˘ Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â
˙Ï‡˘ ¯˜ÁÓ· ‰Á· ¨‰¯È·ÚÏ ÈÂÏÙ ¯Â˘˜Ï È„Î ˙˜ÙÒÓ ÌÈÂÈÏÈÓ Ï˘ ÈÏÂ‡ Û‡Â ÌÈ„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ ˙ÂÁÈÎ˘ ÈÎ ˙‡Ê ‰ÚË ˙˜È„·Ï
˘È ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ßÂÎÂ ˙ÂÈÚÈ·¯Â ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ¨˙Â‚ÂÊ ‰ÓÎ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ‰ÂÚ ¯˜ÁÓ‰ ¨Ë¯Ù· ÆÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ
Ï˘ ˙È¯ÓÂ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ Ï˘ ‰¯Âˆ· Ô‰Â ˙ÈË¯Â‡È˙ ‰¯Âˆ· Ô‰ ‰˘Ú ¯·„‰ ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï„Â‚Î ‰ÏÂ„‚ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡·
˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘Ï Ì‡˙‰· ÌÈ‚ÏÙ˙Ó‰ ¨ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Â ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘
ÔÂÈÏÈÓ ‰ÂÓ‰ DNA ¯‚‡Ó ÏÂÓ Ï‡ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈÚ˘Ù ˙Â¯È˜Á Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ‰Î¯Ú ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï ∂ÆÏ‡¯˘È·
‡ˆÓ‰ Ì„‡ Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù˘ ˙ÈÏ‡È¯ ˙Â¯˘Ù‡ ‰˘È ¨‰Ï‡Î ˙Â·¯ ˙Â˜È¯Ò ÍÏ‰Ó· ÈÎ ˙Â‡¯Ó ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÆÌÈÏÈÙÂ¯Ù
Æ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ‡Ï˘ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰‰Ê ‰È‰È ¯‚‡Ó‰ ÍÂ˙·
¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÁ‰

Æ·

∫˙ÂÏ‡˘ È˙˘ ÏÚ ‰ÂÚ ¯˜ÁÓ‰
ø‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ¯˘‡ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï„Â‚Î ‰Ï„Â‚˘ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ˘È ßÂÎÂ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ¨Ì„‡ È· ˙Â‚ÂÊ ‰ÓÎ

Æ‡

Ú˘ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÏÏÙÂÈ ¨˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È·˘ ÏÂ„‚ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡˘ ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ‰˘È Ì‡‰ Æ·
ø¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ‡Ï ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ÚˆÈ·˘
∫‰Ï‡ Ô‰ ÈÁÎÂ‰ ¯˜ÁÓ‰ ÒÒÂ·Ó Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÁ‰‰
Æ„·Ï· ˙È„Â‰È ˙È‚ÂÓÂ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÎÈÈ˘ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰
Æ±
Æ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜Â ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡–˙˙ Ï˘ ÔÂ·˘Á· ‰‡·‰ ÔÈ‡ Æ≤

¨≤µ ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ ¢ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ„ ÏÚ D.N.A. ¢ È˜ˆÂÏÙ Ì¯ÂÈÂ ¯ÏÂËÒ Ì˜ÈÁ‡ Â‡¯ ‰˜ÓÚ‰Ï Æ˙Â¯ÙÒ· ·¯ ËÂ¯ÈÙ·Â ˙Â·¯ ˙¯‡Â˙Ó DNA–‰ ˙˜È„·
˙˜È„·· ˜ÒÂÚ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Ì‚ Â‡¯ Æ®±ππ±© ≤≤µ · ÌÈÏÈÏÙ ¢˙ÂÈÊ¯ÂÙ ˙Â¯ËÓÏ ‡¢„ Ï˘ ‰ÊÈÏ‡¢ Í·¯Ó ‡Ò‡Â ÈÏÈÏ‚ ‰¯È Ì‚ Â‡¯ Æ®≤∞∞±© ±¥≥
ÆFed Judicial Ctr., Reference Manual on Scientific Evidence 487–576 (2nd ed., 2000) ∫˙ÂÈÚ„Ó ˙ÂÈ‡¯Ï È‡˜È¯Ó‡‰ ÍÈ¯„Ó· DNA
Peter Donnelly & Richard D Friedman, DNA Database Searches and the Legal Consumption of Scientific Evidence, 97
Mich. L. Rev. 931, 932 (1999).
ÆÌ˘
Boaz Sangero and Mordechai Halpert, Why a Conviction Should Not Be Based on a Single Piece of Evidence: A Proposal
ø‰„ÈÁÈ ˙ÈÚ„Ó ‰È‡¯ ÒÈÒ· ÏÚ ÚÈ˘¯‰Ï Ô˙È ÌÓÂ‡‰¢ ¨Ò„¯Ù ‰˘ÓÂ Ë¯ÙÏ‰ ÈÎ„¯Ó Ì‚ Â‡¯ ªfor Reform, 48 Jurimetrics J. 43, 72 (2007)
ª®≤∞∞∑© ≥ππ Ï ËÙ˘Ó ÈÂÈÚ ¨¢ DNA–Â Ú·ˆ‡‰ ˙ÚÈ·Ë ˙ÂÈ‡¯ Ï˘ ‰¯˜Ó‰
ÆÔÈ˘Á ËÙÂ˘‰ Ï˘ ÂÈ„–˜ÒÙÏ ≥µ ßÒÙ· ®≤∞∞≥© µµ≤ ¨‰¢Ò Í¯Î ÔÂÈÏÚ ÌÈÈ„ ¨ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ß „Ó‡Á–Â·‡ „‡¯ÂÓ π∑≤¥Ø∞≤ Ù¢Ú
„·Ï· ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· Â¯Á· ¨˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ó ‰Â˘ ÌÈÏÏ‡‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÆÌÈ·¯Ú Ì‚Â ÌÈ„Â‰È Ì‚ ÌÈÈÁ Ï‡¯˘È· ¨ÚÂ„ÈÎ
Æ„·Ï· ˙ÂË˘Ù‰ Í¯ÂˆÏ

101 ׀
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ראיות מדעיות במשפט
∑

Æ‰„·ÚÓ ˙Â‡È‚˘ Ï˘ ÔÂ·˘Á· ‰‡·‰ ÔÈ‡

Æ≥

‰È‡ ¯˘‡ ‚¯ÂÁ Á‡ Ï˘ ‰Ó¯· ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯È˜ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ Ì‚ ÔÎ˙È˙ ¨Ï˘ÓÏ ÍÎ Æ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ ˙Â¯‡˙Ó ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÁ‰ ¨ÔÎ‡
ıÂÁÓ ÔÈÓ–ÈÒÁÈ ÌÂÈ˜Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¨Ï˘ÓÏ© ·‡ ‡Â‰ ÈÎ ‰„·ÂÚÏ ÏÏÎ Ú„ÂÓ ÂÈ‡ Ì„‡ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó ÂÎ˙ÈÈ ¨‰·È·ÒÏ ÏÏÎ ‰ÚÂ„È
˙ÂÁ‰ ÌÏÂ‡ ÆÈÏÈÏÙ‰ ËÙ˘ÓÏ „Â‡Ó ‰·Â˘Á ˙‡Ê ‰„·ÂÚ Æ·‡‰ ÈÓ ˙Â‡„ÂÂ· ˙Ú„ÂÈ ‰È‡ Ì‡‰ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó ÂÎ˙ÈÈ ÔÎÂ ®ÔÈ‡Â˘ÈÏ
¨ÂÈÈ‰ ÆÏÚÂÙ· ‡ˆÓÈ˙˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙ÂÓÎÏ ÔÂ˙Á˙ ÌÒÁ ˙ÂÂ‰Ó ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈÏ‡ÓÈÈÓ Ô‰ ‰Ï‡ ¯˜ÁÓ
ÆÌ‰ÈÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰Ê ¯˜ÁÓ ˙Â‡ˆÂ˙˘ ‰Ï‡Ó ˙ÂÓ‡˙‰ ¯˙ÂÈÏ ˙Â‡ÈˆÓ· ‰Ùˆ Â‡
øÌ„‡ È· ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ‰ÂÓ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ˘È ÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‰ÓÎ

Æ‚

‡Ï‡ ¨ DNA–‰ ÏÎ ÂÈ‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÌÏÂ‡ ∏ÆÈ„ÂÁÈÈ ‡Â‰ ¨ÌÈ‰Ê ÌÈÓÂ‡˙Ï Ë¯Ù ¨Ì„‡‰ È· Ïˆ‡ DNA ÈÎ ‡È‰ ˙ÈÒÈÒ·‰ ‰Á‰‰
·¯˜· ˘È ÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‰ÓÎ ¨¯˜ÁÓ‰ ˙Ï‡˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ π ÆDNA–‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ· ÌÈ¯˙‡ ¯ÙÒÓÓ Ï·˜˙Ó‰ ÂÓÓ ‚ÂˆÈÈ
ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚ÏÙ˙Ó‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù· Â¯Á· ¨„·Ï· ‰Ê ¯˜ÁÓ Í¯ÂˆÏ øÏ‡¯˘È ˙È„Ó Ï„Â‚Î ‰Ï„Â‚˘ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡
ÏÏÎ ÏÚ ±∞ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈÂ˙‰ ÂÈ„È· ÂÈ‰È Ì‡ ˜¯ Ô˙È‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙‡Ê‰ ‰Ï‡˘Ï ˙˜ÈÂ„Ó ‰·Â˘˙ ÆÏ‡¯˘È· ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡·
Æ˙‡Ê ˙ÂÓÎ ¨˙È¯ÓÂ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ Ï˘ ‰¯Âˆ· Ô‰Â ˙ÈË¯Â‡È˙ ‰¯Âˆ· Ô‰ ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È ¨˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰
˙ÈÈÙÂ‡Ó‰ ÌÈ˘‡ N ‰ÂÓ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· Ï·˜˘ ¨ n ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙ÂÓÎ ¨¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÁ‰ ˙Á˙
±±
∫‡È‰ p ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰·
(1) n =

N x ( N – 1)
xp
2

ÈÎ ÔÈÈˆ‡ Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÂ„È‚ ÌÚ ÈÚÂ·È¯ ÔÙÂ‡· ·Â¯È˜· ‰ÏÂÚ N Ï„Â‚· ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙ÂÓÎ ¨¯ÓÂÏÎ
±¥¨ ±≥
ÆÈÏÂÎÂ ˙Â‚ÂÊ ‰˘È˘Î ·˘Á˙ ˙ÂÓ‡˙‰ ˙ÈÚÈ·¯ ¨ÔÙÂ‡ Â˙Â‡·Â ±≤ÌÈÓ‡Â˙ ˙Â‚ÂÊ ‰˘ÂÏ˘Î ·Â˘Á˙ ˙ÂÓ‡˙‰ ˙ÈÈ˘ÈÏ˘ ¨‰Ê ·Â˘ÈÁ·
Ï˘ ‰ËÂ˘Ù ‰Èˆ‡È¯‡Â ÏÚ ‰ÓÈ‚„‰Ï È˙¯Á· ¨ÔÁ·Ó ‰¯˜ÓÎÂ ¨‰ÂÎ ‡È‰ ¨‰˙ÂË˘Ù ˙Â¯ÓÏ ¨®±© ‰‡ÂÂ˘Ó ÈÎ ‡¯Â˜‰ ˙‡ ÚÎ˘Ï È„Î
Â·˘ ÌÂÈ Â˙Â‡· ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ‰È‰È È‡¯˜‡ Ì„‡Ï˘ ˙Â¯·˙Ò‰‰ Æ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ ˙ÈÈÚ· — ˙Â¯·˙Ò‰ ˙¯Â˙· ˙¯ÎÂÓ ˙¯Á‡ ‰ÈÚ·
‰ÚÂ·˜ ‡È‰˘ ‡Ï‡ DNA–‰ ˙˜È„·· ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰Ï ˙È‚ÂÏ‡ ˙‡Ê ˙Â¯·˙Ò‰ Æ±Ø≥∂µ ‡È‰ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ ÏÁ ÈÂÏÙÏ
˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ‡È‰ ‰Ï‡˘‰ ¨˙È¯Â˜Ó‰ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ ˙ÈÈÚ·· Æ DNA–‰ ˙˜È„·· ÂÓÎ Ì„‡Ï Ì„‡Ó ‰˙˘Ó ‰È‡Â
‰ÚÈ˙ÙÓ‰ ‰·Â˘˙‰ ±µÆ∞Æµ ‡È‰ ¨ÌÂÈ Â˙Â‡· ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ Ì‰Ï ¨„Á‡ ÌÈ˘‡ ‚ÂÊ ˙ÂÁÙÏ Ì‰ÈÈ· ‡ˆÓÈ˘ ˙Â¯·˙Ò‰‰˘ È„Î ¨‰ˆÂ·˜·
±∂
ÆÌ„‡ È· ≤≥ ‰· ÂÈ‰È˘ ˜ÈÙÒÓ ÈÎ ‡È‰
Æ‰ÈÈ˘‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙Ï‡˘Ï ˜¯ ˙ÈËÂÂÏ¯ ˙‡Ê ‰Á‰
Æ¥≤µ≠¥≤∂ ßÓÚ· ¨¥ ˘¢‰ ÏÈÚÏ ¨Ò„¯ÙÂ Ë¯ÙÏ‰
ÆÌ˘
Æ‰„·ÚÓ ˙Â‡È‚˘ ‡ÏÏ ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈÂ˙
Æß·–Â ß‡ ÈÎË ÁÙÒ ‰‡¯
ÆAB, AC, BC ÌÈ‡·‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙‡ Ï·˜ ¨ A, B, C ÌÈÂ˘ ÌÈ˘‡Ó ÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ≥ ¯Â·Ú

∑
∏
π
±∞
±±
±≤

N!
‰ÎÂ˙· ˙ÏÏÂÎ ÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù N Ï˘ ‰ˆÂ·˜
( N – 2)!x2!

±≥

ÆÌÈ‰Ê ˙Â‚ÂÊ z =

Ï·˜˙È ˙Â‚ÂÊ Ï˘ È¯˘Ù‡‰ ÈÏ‡ÓÈÒ˜Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ¨ÈÏÂÎÂ ˙ÂÈ˘ÓÁ ¨˙ÂÈÚÈ·¯ ¨˙ÂÈ˘ÈÏ˘ Ì‚ ÏÏÂÎ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ‰· ¨˙Â‚ÂÊ‰ Ï˘ ˙‡Ê ‰¯ÈÙÒ ˙ËÈ˘·
N x ( N – 1)
ÏÂÎÈ ¨È¯˘Ù‡‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ˘ ¨Ô‡ÎÓ Æ®®±© ‰‡ÂÂ˘Ó· p=1 ˙·ˆ‰© n =
∫‰È‰È ‰Ê ‰¯˜Ó· ÂÎ¯Ú ÆÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÎ ¯˘‡Î
2
Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ÏÚ ˙ÂÏÚÏ
S. E. Ahmed & R. J. McIntosh, An Asymptotic Approximation for the Birthday Problem, 26(3) Crux Mathematicorum
151 (2000). Available at:
http://journals.cms.math.ca/cgi-bin/vault/public/view/CRUXv26n3/body/PDF/page151-155.
pdf?file=page151-155.
Æ±µ¥ ßÓÚ· ¨Ì˘

2008  דצמבר- 39 'גיליון מס

רפואה ומשפט

±¥

±µ

±∂

 ׀102

DNA-על ייחודיות פרופיל ה

— ˙„ÏÂ‰ ÈÓÈ Ï˘ ˙Â¯·˙Ò‰Ï ‰¯Â˘˜‰ ˙¯Á‡ ‰Ï‡˘Ï ‡Ï‡ ¨˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ ˙ÈÈÚ·· ˙È¯Â˜Ó‰ ‰Ï‡˘Ï ‡Ï È‚ÂÏ‡ ÈÁÎÂ‰ ¯˜ÁÓ‰
‰ÈÚ·Ï Ì‚ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ˙˙Â ®±© ‰‡ÂÂ˘Ó øÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÏÁ‰ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ˘È ¨ÌÈ˘‡ N ·¯˜Ó ÚˆÂÓÓ· ÌÈ˘‡ ˙Â‚ÂÊ ‰ÓÎÏ
Æp =

1
‰ÚÂ·˜ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ®±© ‰‡ÂÂ˘Ó· ÌÈ·ÈˆÓ ¯˘‡Î ˙‡Ê ˙È‚ÂÏ‡
365

ÈÓÈ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ¨±≠≥∂µ ÔÈ· ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈ¯ÙÒÓ N ÂÏ¯‚Â‰ ‰· ˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ¯˜ÁÓ· Í¯Ú ¨˙‡Ê ‰ËÂ˘Ù ‰·Â˘˙· ÚÎ˘Ï È„Î
˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰‡ˆÂ˙Ï ÂÂ˘Â‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÆN Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰ ˙ÂÓÎ Â¯ÙÒÂ ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈ˘‡ N Ï˘ ˙„ÏÂ‰
∫ÔÏ‰Ï ˙Â‚ˆÂÓ Ô‰Â ± ‰‡ÂÂ˘ÓÓ ˙Ï·˜˙Ó‰
‰ÈÈËÒ‰ ˙ÂÏÂ·‚·© ˙ÂÓ‡Â˙ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È Æ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ Ï˘ „·Ï· ˙Á‡ ‰ˆ¯‰ ¯‡˙Ó ± ¯ÂÈˆ ÈÎ ÔÈÈˆ
‰‡ˆÂ˙Ï ÒÎ˙Ó ‰È‰ ÌÏÂÎ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¨‰Ï‡Î ÌÈÈÂÒÈ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ÌÈÚˆ·Ó ÂÈÈ‰ ÂÏ Æ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ˙ÈÊÁ˙‰ ˙‡ ®˙ÈËÒÈËËÒ‰
Æ˙ÈË¯Â‡È˙‰
N Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ÌÈ˘‡ N Ï˘ ˙„ÏÂ‰‰ ÈÓÈ ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙ÂÓÎ ∫± ¯ÂÈˆ

˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï„Â‚Î ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ¨ÚˆÂÓÓ· ÌÈ‰Ê‰ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Â‚ÂÊ ¯ÙÒÓ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ®±© ‰ÁÒÂ· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î
ÍÂ˙Ó ‰Ê Í¯Ú ·˘ÁÏ Ô˙È ÆÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯ÙÏ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙‡ ˙Ú„Ï Í¯Âˆ ˘È ¨® N=7000000© Ï‡¯˘È
±∑
ÆÌÈ¯Á·˘ ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÂÓÎÏ Ì‡˙‰· ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·Ë
∫‡Â‰ Ï·˜˙Ó‰ ÈË¯Â‡È˙‰ Í¯Ú‰ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙ ¯Â·Ú
(2) p = 6.067497 x 10 -10
Ô˙È˙ ®±© ‰ÁÒÂ· ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙·ˆ‰ ¨ Ô‡ÎÓÂ Æ„¯‡ÈÏÈÓ ±Æ∂¥π È˜ÏÁ „Á‡ ¨ÂÈÈ‰
(3) n =

7 x 10 6 x (7 x 10 6 – 1)
x 6.067497 x 10 -10 = 14865
2

–Ó ÂÁ˜Ï ˙Â‡Ï·Ë‰ Æß‚ — ÈÎË ÁÙÒ· ¨·Â˘ÈÁ‰ Í¯„ ÏÚ ¯·Ò‰ ‰‡¯
Motro, U., Oz, C., Adelman, R., Davidson, A., Gast, A., Hermon, D., Shpitzen, M., Zamir, A., and Freund, M. (2002)
Allele frequencies of nine STR loci of Jewish and Arab populations in Israel. Int.J.Legal Med. 116(3): 184-186.
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ÌÈ„Â‰È Ï˘ ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÈÂÁÈÎ˘ ÈÙÏ ÌÈ‚ÏÙ˙Ó ¯˘‡Â ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ·¯˜· ¨ÂÈÈ‰
±∏
ÆÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙Â‚ÂÊ ±¥¨∏∂µ–Ï ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÁ‰ ˙Á˙ ‰Ùˆ ¨Ï‡¯˘È·
∫‡Â‰ Ï·˜˙Ó‰ ÈË¯Â‡È˙‰ Í¯Ú‰ ±πÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘ ¯Â·Ú
(4) p = 1.5379 x 10 -6
∫ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘ È· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ¯Â·Ú ÚˆÂÓÓ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Ô˙È˙ ®±© ‰ÁÒÂ· ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙·ˆ‰ ¨Ô‡ÎÓÂ
7 x 10 6 x (7 x 10 6 – 1)
x 1.5379 x 10 -6 = 3.7679 x 10 7
2
˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ì‡Â ¯Á‡Ó ÚÈ˙Ù‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡ ÂÊ ‰‡ˆÂ˙ ≤∞ÆÌÈÓ‡Â˙ ˙Â‚ÂÊ ÛÏ‡ ∑∞∞–Â ÔÂÈÏÈÓ ≥∑–Î ¨ÂÈÈ‰
‰‡¯˘ ÂÓÎ ÆÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ÔÈ· ˙Â·¯ ˙ÂÓ‡˙‰ ÂÈ‰È˘ ‰Ùˆ˘ È¯‰ ¨ÔÂÈÏÈÓÏ „Á‡ Ï˘ Ï„Â‚ ¯„Ò· ˙ÚˆÂÓÓ‰
Æ˘È‡ ≤µ∞–Ï Û˙Â˘Ó˘ „Á‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù „Ú ˙ÂÈÚÈ·¯ ¨˙ÂÈ˘ÈÏ˘ Ì‚ ˘È ˙È¯ÓÂ‰ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ·
(5) n =

ÈÂ˘ ÌÈÙÂˆ Â‡ ÆÌÈ„Â‰È ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ Ï˘ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÂÈ„È· ÂÈ‰È Ì‡ ˜¯ ˙È¯˘Ù‡ ‰È‰˙ ˙‡Ê ˙ÈË¯Â‡È˙ ‰‡ˆÂ˙ ˙˜È„·
‡Ï ¨˙Â·¯˙‰ ¨˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡–˙˙ ¨‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˘È ˙Â‡ÈˆÓ·˘ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÈ·Ï ‰Ê ¯˜ÁÓ· ˙ÂÈË¯Â‡È˙‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÔÈ·
ÌÈÂ˙ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ÌÏÂ‡ ÆÏÚÂÙ· ‡ˆÓÈ˙˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙ÂÓÎÏ ÔÂ˙Á˙ ÌÒÁ ˜¯ Ô‰ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ˙ ¨ÂÈÈ‰ Æ‰„·ÚÓ ˙Â‡È‚˘Â ¨˙È‚ÂÓÂ‰
Æ˙È¯ÓÂ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ÍÓÒ ÏÚ ˙ÂÈË¯Â‡È˙‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È ¨ÌÈÈ˙Â‡ÈˆÓ
‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ Æ„
ÈÏÏÎ ±Æ„
¯ÂˆÈÏ ‡Â‰ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ‰ Æ‰Ê ¯˜ÁÓ ¯Â·Ú „ÁÂÈÓ· C ˙Ù˘· ‰·˙Î˘ ‰ÎÂ˙ ˙¯ÊÚ· ‰ÚˆÂ· ‰˙˘Ú˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰
Â‡ ≤≤ÆÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈ¯ÙÒÓ ÏÏÂÁÓ È„È ÏÚ ≤±Ï‡¯˘È· ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·Ë ÈÙ ÏÚ ¨ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ¯‚‡Ó
≤≥
ÆÏ‡¯˘È· ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯Â·Ú ˙Â‡ˆÂ˙ ÌÈ‚ÈˆÓ
¯‚‡Ó ˜Â„·Ï Â¯Á· ¨Ï˘ÓÏ Ì‡ Æ˜„·‰ DNA–· ¯˙‡ ÏÎÏ ‚ÂÊ — ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ ÛÒÂ‡ È„È ÏÚ ‚ˆÂÈÓ ¯‚‡Ó· ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÏÎ
È˘ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ ÌÈ¯ÙÒÓ ‚ÂÊ ÏÎ ÆÌÈ¯ÙÒÓ Ï˘ ˙Â‚ÂÊ ‰Ú˘˙ ‡Â‰ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÏÎ ÈÊ‡ ¨ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó Â˜ÙÂ‰ ¯˘‡ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù
¨ÔÈÈ¯·ÚÏ ˙Ú‚Â‰ ‰ÈˆÓ¯ÂÙÈ‡ ‰ÚÂ„È ¯˘‡Î ¨Ï˘ÓÏ Æ˙ÙÒÂ ‰ÈˆÓ¯ÂÙÈ‡ È„È ÏÚ ÌÈ„Â˘Á‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ô˙È ÌÈÓÚÙÏ ¨ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈÎ¯ˆÏ
ÈÙ ÏÚ ÈÊ‡ ¨ÌÈË¯Ù ÔÂÈÏÈÓ Ï˘ Ï„Â‚· ‡È‰ ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó ÍÈÈ˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÈÏ‡ ÏÚÂÙ· ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ¨‰Â˙ ‰¯È·Ú ˙¯È˜Á· Ì‡ ÆÂÈÓ ÔÂ‚Î
¯˘‡Î Ì‚ ÈÎ ‡Â‰ ¯Á‡ ÔÈÈÚ Æ„·Ï· ÌÈÓ‡Â˙ ˙Â‚ÂÊ ≥∞≥–Ï ±¥¨∏∂µ–Ó ¨¥π ÈÙ ¨ÈÚÂ·È¯ ÔÙÂ‡· ˙„¯ÂÈ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙ÂÓÎ ¨®±© ‰‡ÂÂ˘Ó
Æ„·Ï· ÌÈ¯˙‡ ∏ Â‡ ‰Ú·˘Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó ˙Â‡ˆÂ˙‰ ¨Ï˘ÓÏ ÆÌÈ¯˙‡‰ ÏÎÓ ˙Â¯Â¯· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÂÏ·˜˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚÙÏ ¨ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙ ÏÚ ˙È˘Ú ‰˜È„·‰
ÆÌÈ¯˙‡‰ ‰Ú˘˙ ÏÎÓ ‡ÏÂ Ï·‚ÂÓ ÌÈ¯˙‡ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡Ó ˙Ï·˜˙Ó‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙‡ ¨·Â˘ÈÁ· ‡È·‰Ï ˘È ¨‰Ê ‰¯˜Ó·
∫Ì‰ ‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÎ Í¯Â‡Ï ·Â˘ÈÁ‰ ‰˘Ú Ì¯Â·Ú ÌÈ¯˙‡‰ ˙˘˘
THO1.¨ TPOX¨ CSF1PO¨ vWA¨ FESFPS¨ F13A01.
ÏÂ„‚ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ˘ ÍÎ· ‚È¯Á ¯·„ ÔÈ‡ ¨ßÂÎÂ ˙ÂÈ˘ÈÓÁ ¨˙ÂÈÚÈ·¯ ¨˙ÂÈ˘ÈÏ˘ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ ˙Â‚ÂÊ‰ ‰· ¨˙‡Ê ‰¯ÈÙÒ ˙ËÈ˘· ¨±¥ ˘¢‰· ¨ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ÌÚ ÈÚÂ·È¯ ÔÙÂ‡· ‰ÏÂÚ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ Æ‰ÏÂÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚Ó
Motro, U., Oz, C., Adelman, R., Davidson, A., Gast, A., Hermon, D., Shpitzen, M., Zamir, A., and Freund, M. (2002)
Allele frequencies of nine STR loci of Jewish and Arab populations in Israel. Int.J.Legal Med. 116(3): 184-186.
∫Ïˆ‡ ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈ¯ÙÒÓ ÏÏÂÁÓÏ c˙ÂÎ˙‰ ˙Ù˘· ‰Ò¯‚ ‡Â‰ Â˘Ó˙˘‰ Â· ÌÈÈ‡¯˜‡‰ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÏÏÂÁÓ
George Marsaglia and Arif Zaman, "Toward a Universal Random Number Generator", Florida State University Report:
FSU-SCRI-87-50 (1987) available at:
www.jud10.org/AdministrativeOrders/LocalRules/RandomNumberGenerator.pdf.
∫Ô‡Î ‰ÈÓÊ ¨‰Ê ÌÈÓ˙È¯Â‚Ï‡Ï ¨c ˙Ù˘ ˙Ò¯‚
http://local.wasp.uwa.edu.au:80/~pbourke/other/random/randomlib.c.
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙ ÏÚ ‰ÈˆÓ¯ÂÙÈ‡ ˙ÂÏÈÎÓ Ì˘ ˙Â‡Ï·Ë‰
THO1¨ TPOX¨ CSF1PO¨ vWA¨ FESFPS¨ F13A01¨ D13¨ D7¨ D16.
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˙Â‚ÂÊ ÏÎ Ì‡ ¨ÌÈÓ‡Â˙ Â·˘ÁÈ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù È˘ ÆÌ‰ÈÈ·Ó ÔË˜‰ ‰È‰È „ÈÓ˙ ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒÓ‰ ¯˘‡Î ¨¯˙‡ ÏÎ·˘ ÌÈÏÏ‡‰
‚ÂÒÓ ÌÈ¯˙‡ ¯Â·Ú ¯˘‡Î ‰ÏÙÎÓ‰ ÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰·˘ÂÁ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ÆÌÈ‰Ê ¨ÏÈÙÂ¯Ù ÏÎ· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈ¯ÙÒÓ‰
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯ÂˆÈÈ ÍÈÏ‰· ˙ÂÚË ‰˘Á¯˙‰ ‡Ï˘ ˜Â„·Ï È„Î ≤¥ Æ‰ÏÙÎÓÏ ≤ Ì¯Â‚ ÛÒÂ‰ ¨®ÌÈÂ˘ ÌÈÏÏ‡‰ È˘ Ì‰·© heterozygous
ÌÈÏÏ‡‰ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·ËÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ÌÈÏÏ‡‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰Ï ‰‰Ê ¯‚‡Ó· ÌÈÏÏ‡‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÈÎ ¨Ì¯ÂˆÈ È¯Á‡ Â˜„· ¨ÌÈÈË‚‰
ÆÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘ ¯Â·ÚÂ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙ ¯Â·Ú ÂÚˆÂ· ˙ÂÈˆÏÂÓÈÒ‰ ≤µÆ‰ÈÒÂÏÎÂ‡·
Æ®∑∞∞∞∞∞∞ x ∑∞∞∞∞∞∞© ˙Â‡ÂÂ˘‰ Ï˘ „Â‡Ó ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ‰ÎÈ¯ˆÓ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ·¯˜· ˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯ÙÒÓ ˙¯ÈÙÒ
˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ≤∂ Hash Table–· ‰Ê ¯˜ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ‰ˆÈ¯‰ ÔÓÊ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î
Æ MATLAB ˙ÎÂ˙ ˙¯ÊÚ· ÂÚˆÂ· ÌÈÙ¯‚‰Â ˙Â‡ˆÂ˙‰ „Â·ÈÚ Æ¯È·Ò ÔÓÊ Í˘Ó· ¨ÈË¯„ËÒ È˙È· ·˘ÁÓ· ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÚÂˆÈ·
ÌÈ‚ÏÙ˙Ó‰ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ¯Â·Ú ˙ÂÓ‡˙‰ ˙¯ÈÙÒ — ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ˙Â‡ˆÂ˙ ≤Æ„
˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·Ë ÈÙ ÏÚ
È˜ÏÁ „Á‡ Ï˘ ±∞ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ‰ ‰Ó¯‚ÂËÒÈ‰ ÔÏ‰Ï ¨˙È˘‡¯
∫≤∑˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰
ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ∑ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ Ï˘ ‰Ó¯‚ÂËÒÈ‰ ∫≤ ¯ÂÈˆ
ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰

Comm on DNA Forensic Sci: An Update, Comm'n on DNA Forensic Sci: An Update, Nat'l
Research Council, The Evaluation of Forensic DNA Evidence 92 (Nat'l Acad Press, 1996).
Æ‰ÏÂ„‚ ˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ ÏÚ· ÔÎ‡ Â· Â˘Ó˙˘‰˘ ÌÈÈ‡¯˜‡‰ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÏÏÂÁÓ ÈÎ Ì‚ ‰‡¯Ó ÂÊ ‰˜È„·
Æß„– ÈÎË ÁÙÒ ËÂ¯ÈÙ Â‡¯ ÆKyle Loudon, Mastering Algorithms with C, 141-177 (1999) ISBN: 1-56592-453-3
� 1 �
� = 9 ∫‡·‰ ·Â˘ÈÁ‰ ÈÙÏ π–Î x–‰ ¯Èˆ· ‚ˆÂ˙ ¨„¯‡ÈÏÈÓÏ „Á‡ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¨‰Ê ÔÙÂ‡·
� 10 -9 �

Æ LOG10�

≤¥
≤µ
≤∂
≤∑

Æ LOG–‰ ˙‡ˆÂ‰ ÈÙÏ ¨˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ È˜ÏÁ „Á‡ ÈÎ¯Ú ¯Â·Ú ¨±∞∞ Ï˘ ‰Ó¯‚ÂËÒÈ‰· ‰ÈˆÂÏÂÊ¯‰

105 ׀
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˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˘È ÆÌÂˆÚ ‡Â‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÁÂÂË ÈÎ ¨≤ ¯ÂÈˆÓ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ¨˙È˘‡¯
È˜ÏÁ „Á‡ Ì‰Ï˘ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡ ‰Ï‡Î Ì‚ ˘ÈÂ Ú·˘ ˙˜ÊÁ· ¯˘Ú È˜ÏÁ „Á‡ Ì‰Ï˘ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰
Æ≤≤ ˙˜ÊÁ· ¯˘Ú
ÈË¯Â‡È˙‰ ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ˆÂ˙Ï ‰ÂÂ˘‰Â ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰Ó ·˘ÂÁ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙ ¯Â·Ú ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¨˙È˘
˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰‡ˆÂ˙Ï ‰·Â¯˜ ÔÎ‡ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰‡ˆÂ˙‰ Æ®≤© ‰‡ÂÂ˘Ó· ‰Â˙‰
(6) p - simulation = 6.067813 x 10 -10
(2) p = 6.067497 x 10 -10
ÌÏÂ‡ ¨˙˜ÈÂ„Ó‰ ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰‡ˆÂ˙Ï ÒÎ˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙Âˆ¯‰ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓÓ ÚˆÂÓÓ Æ˙„„Â· ‰ˆ¯‰ ÏÚ ¯·Â„Ó ÈÎ ÔÈÈˆ‡Â ¯ÂÊÁ‡
Æ‰Ï‡Î ˙Â·¯ ˙Âˆ¯‰ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ÂÚˆÂ· ‡Ï ‰ˆ¯‰‰ ÔÓÊ ˙ÂÏ·‚Ó ·˜Ú
≤∏

∫˙ÂÈË¯Â‡È˙‰ ˙ÂÈÊÁ˙Ï „Â‡Ó ˙ÂÓÂ„ ¯˘‡ ˙Â‡ˆÂ˙ ‰·È‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙¯ÈÙÒ ¨˙È˘ÈÏ˘
ÆÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙Â‚ÂÊ ±¥¨≤∂¥
Æ®˙Â‚ÂÊ ∂≥∂ Ì‰˘© ÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ≤±≤
Æ®˙Â‚ÂÊ ≥∂ Ì‰˘© ÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙ÂÈÚÈ·¯ ∂

˙ÂÓ‡˙‰ ±¥∞∞∞–Î ¯Â·Ú ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ È˜ÏÁ „Á‡ Ï˘ ÌÈÓ˙È¯‚ÂÏ ∫ ®‡© ≤ ¯ÂÈˆ
˙È„Â‰È ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ·¯˜· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰

¨‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ˙Â‚ÂÊ‰ ˙¯ÈÙÒ Æ®±© ‰‡ÂÂ˘Ó· ‰Â˙‰ ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰‡ˆÂ˙· ˙Â‚ÂÊ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ËÈ˘Ó ‰Â˘ ¨‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ˙Â‚ÂÊ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ËÈ˘ ÈÎ ÔÈÈˆ‡
˙ËÈ˘· Æ„¯Ù· ˙Â¯ÙÒ ¯˘‡ ¨˙ÂÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ˜¯ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ˙¯ÈÙÒ ¨ÔÙÂ‡ Â˙Â‡· Æ„¯Ù· ˙Â¯ÙÒ ¯˘‡ ¨˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ‡ÏÂ ˙Â‚ÂÊ ˜¯ ˙ÏÏÂÎ
ÏÙÎÂÓ‰ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘‰ ¯ÙÒÓ ÌÚ ¨≤–· ÏÙÎÂÓ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ÌÚ ¨ÈË‚ Ì‡Â˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÌÂÎÒ‰ ¨‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ‰¯ÈÙÒ‰
ÆÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ˜ÂÈ„· ‡Â‰ ¨ßÂÎÂ ¨≥–·

2008  דצמבר- 39 'גיליון מס

רפואה ומשפט

≤∏

 ׀106

DNA-על ייחודיות פרופיל ה

¯ÂÈˆ· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ „¯‡ÈÏÈÓ ¥∞∞–Ï „Á‡ Ï˘ ˙Â¯·˙Ò‰ „Ú ¨„ÁÂÈÓ· ˙ÂÎÂÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÈÂ¯·˙Ò‰· Ì‚ ÌÈÏ·˜˙Ó ¨˙Â‚ÂÊ‰
≤π
∫ÏÈÚÏ
ÆÌ„‡ È· ‰˘ÈÓÁÏ Û˙Â˘Ó‰ „Á‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ï·˜˙‰ ¨˙¯Á‡ ‰ˆ¯‰· ÈÎ ÔÈÈˆ‡
ÏÚ ÌÈ‚ÏÙ˙Ó‰ ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ¯Â·Ú ˙ÂÓ‡˙‰ ˙¯ÈÙÒ — ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ˙Â‡ˆÂ˙ ≥Æ„
˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·Ë ÈÙ
È˜ÏÁ „Á‡ Ï˘ ±∞ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ‰ ‰Ó¯‚ÂËÒÈ‰ ÔÏ‰Ï ¨˙È˘‡¯
∫≥∞˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰
‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˘È ÆÌÂˆÚ ‡Â‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÁÂÂË ÈÎ ¨≥ ¯ÂÈˆÓ ˙Â‡¯Ï Ô˙È
˙˜ÊÁ· ¯˘Ú È˜ÏÁ „Á‡ Ì‰Ï˘ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡ ‰Ï‡Î Ì‚ ˘ÈÂ ˘ÓÁ ˙˜ÊÁ· ¯˘Ú È˜ÏÁ „Á‡ Ì‰Ï˘ ˙È¯˜Ó‰
Æ±∂
ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ Ï˘ ‰Ó¯‚ÂËÒÈ‰ ∫≥ ¯ÂÈˆ
ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰

‰‡ÂÂ˘Ó· ‰Â˙‰ ÈË¯Â‡È˙‰ ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ˆÂ˙Ï ‰ÂÂ˘‰Â ·˘ÂÁ ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘ ¯Â·Ú ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¨˙È˘
Æ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰‡ˆÂ˙Ï ‰·Â¯˜ ÔÎ‡ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰‡ˆÂ˙‰ Æ®¥©
(7) p - simulation = 1.5363 x 10 -6
(4) p = 1.5379 x 10 -6

107 ׀

Æ≤∑ ˘¢‰· ¯‡Â˙ÓÎ ÈÓ˙È¯‚ÂÏ ÔÙÂ‡· y–‰ ¯Èˆ· ÌÈÚÈÙÂÓ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ÈÎ¯Ú

≤π

� 1 �
Æ LOG10� -6 � = 6 ∫‡·‰ ·Â˘ÈÁ‰ ÈÙÏ ∂–Î x–‰ ¯Èˆ· ‚ˆÂ˙ ¨ÔÂÈÏÈÓÏ „Á‡ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¨‰Ê ÔÙÂ‡·
� 10 �

≥∞
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·˜Ú ÌÏÂ‡ ¨˙˜ÈÂ„Ó‰ ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰‡ˆÂ˙Ï ÒÎ˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙Â·¯ ˙Âˆ¯‰Ó ÚˆÂÓÓ Í¯Ú Æ˙„„Â· ‰ˆ¯‰ ÏÚ ¯·Â„Ó ÈÎ ˘È‚„‡Â ¯ÂÊÁ‡
Æ‰Ï‡Î ˙Â·¯ ˙Âˆ¯‰ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ÂÚˆÂ· ‡Ï ‰ˆ¯‰ ÔÓÊ Ï˘ ˙ÂÏ·‚Ó
ÌÈ˘‡ ≤µ∞ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ Û‡Â ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ßÂÎÂ ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÎ ÈÂÙˆÎ ‰·È‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙¯ÈÙÒ
≥±
∫‡·‰ ¯ÂÈˆ· ¯‡Â˙ÓÎ „Á‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÌÈ˜ÏÂÁ‰
¨® zoom© Û¯‚‰ ˙Ï„‚‰ ÆÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Â˙Â‡ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ Ì„‡ È· ßÂÎÂ ˙ÂÈÚÈ·¯ ¨˙ÂÈ˘ÈÏ˘ Ï˘ ÌÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó ˘È ÈÎ ¥ ¯ÂÈˆÓ ˙Â‡¯Ï Ô˙È
ÆÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Â˙Â‡ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ÌÈ˘‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ˙ÂˆÂ·˜· „˜Ó˙‰Ï ¯˘Ù‡˙
‰ˆÂ·˜· ÌÈ˘‡‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ¨‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ÌÈ˘‡‰ ˙ÂˆÂ·˜ ¯ÙÒÓ ∫¥ ¯ÂÈˆ

Æ≤∏ ˘¢‰ ¨ÏÈÚÏ Â‡¯ ¨‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ‰¯ÈÙÒ‰ ˙ËÈ˘ È·‚Ï
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Æ‰ˆÂ·˜· ÌÈ˘‡‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ¨‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ÌÈ˘‡‰ ˙ÂˆÂ·˜ ¯ÙÒÓ ∫µ ¯ÂÈˆ
‰ˆÂ·˜· ÌÈ˘‡ ≤∞ ÏÚÓ ˙ÂÏÈÎÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜· ˙Â„˜Ó˙‰Â Û¯‚‰ ˙Ï„‚‰

˘È ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ì‚ Ô˙È ∂ ¯ÂÈˆÓ ÆÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Â˙Â‡ ÌÈ˜ÏÂÁ ¯˘‡ ÌÈ˘‡ ˙Â¯˘Ú ˙ÂÂÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏ‡ ˘È ÈÎ µ ¯ÂÈˆÓ ˙Â‡¯Ï Ô˙È
ÆÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Â˙Â‡ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ˘‡ ≤µ∞ ¨‰· ¯˘‡ ˙Á‡ ‰ˆÂ·˜
Æ‰ˆÂ·˜· ÌÈ˘‡‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ¨‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ÌÈ˘‡‰ ˙ÂˆÂ·˜ ¯ÙÒÓ ∫∂ ¯ÂÈˆ
‰ˆÂ·˜· ÌÈ˘‡ ±∞∞ ÏÚÓ ˙ÂÏÈÎÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜· ˙Â„˜Ó˙‰Â Û¯‚‰ ˙Ï„‚‰

109 ׀
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˙È˙¯Ë˘Ó ‰¯È˜Á Ï˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ¥Æ„
‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡ÏÂ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰Ó ‰Ï‡ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ ˙ÂÈË¯Â‡È˙‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÈÎ Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ· Â˜„·˘ ¯Á‡Ï
ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÂÏÁ‰ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ· ÂÓÎ Ï‡¯˘È· ÆÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó ÏÂÓÏ ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ¯Â˜ÁÏ ÏÎÂ ¨ÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù
‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó È„È ÏÚ ˙¯‡˘ÂÓ˘ DNA ˙ÓÈ‚„ ¨˙‡Ê ‰¯È˜Á ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ≥≤ÆÌÈÈÈ¯·Ú ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù È¯‚‡Ó
„Â˘Á Â˙Â‡ „‚ ˙Â‡ˆÓ ÔÎ‡ Ì‡ Æ„Â˘Á ÂÈ„È· ˘È˘ È¯‰ ‰Ó‡˙‰ ˙‡ˆÓÂ ‰„ÈÓ· Æ¯‚‡Ó· ˙ÂÓÈ‚„Ï ˙ÈÂÂ˘ÂÓ ÈÏÈÏÙ‰ Ú˘Ù‰ ˙¯ÈÊ·
‡Ï ¨¯‚‡Ó‰ Í¯„ ¯˙Â‡È „Â˘Á˘ È¯Á‡ ÈÎ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È ÌÏÂ‡ ÆÚ˘Ù ÁÚÙÏ „Â‡Ó ÂÏ ‰ÚÈÈÒ ‰È‚ÂÏÂÎË‰˘ È¯‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ‡¯
¨‰· ÚÈ¯Î‰Ï Í¯ËˆÈ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ‰Ï‡˘‰ ¨‰ÊÎ ‰¯˜Ó· ÆÈÏÈÏÙ‰ Ú˘Ù‰ ˙¯ÈÊÏ Â˙Â‡ ¯˘˜È ‡Ï ¯·„Â ¨Â„‚Î È‰˘ÏÎ ‰È‡¯ ‡ˆÓÈ˙
≥≥
Æ‰Ú˘¯‰Ï ‰„ÈÁÈ ‰È‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ì‡‰
‰˜È¯Ò Í¯„ „Â˘Á‰ Ï‡ ‰Ú‚‰‰ Â· ‰¯˜Ó· ‰È‡¯‰ ˜ÊÂÁ ˙„ÈÓÏ ‰¯Â˘˜‰ ¨˙˜ÂÏÁÓ ˘È ¨ DNA–‰ ˙˜È„·· ˜ÒÂÚ‰ ÈÊ¯ÂÙ‰ ÌÏÂÚ·
Ì‰Ï˘ ÔÂÚÈË‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï Ô˙È Æ NRC-II ˙˘È‚ ‰ÂÎÓ ˙‡Ê ‰˘È‚ ≥µÆ„Â‡Ó ˙˘ÏÁ ‰È‡¯‰ ÈÎ ÌÈÚÂË‰ ˘È ≥¥ÆÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó·
ÔÂÈÏÈÓ ˘ÂÎ¯ Ì‡ ÌÏÂ‡ Æ„Â‡Ó ÍÂÓ ÔÂ˘‡¯‰ Ò¯Ù· ‰ÎÊÈ ÒÈË¯Î‰˘ ÈÂÎÈÒ‰ ÈÊ‡ ¨„„Â· ˘ÂÎ¯ Ì‡ ÆÒÈÙ‰ ˙Ï¯‚‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰ È„È ÏÚ
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÌÚ Ì‚ ¯·„‰ ÍÎ ÆÔÂ˘‡¯‰ Ò¯Ù· ‰ÎÊÈ ¨ÌÈÒÈË¯Î ÔÂÈÏÈÓ Ì˙Â‡ ÔÈ·Ó „Á‡˘ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ „Â‡Ó ÂÏ„‚‰ ¨ÌÈÒÈË¯Î
ÈÂÎÈÒ‰ ÌÏÂ‡ ÆÍÂÓ „Â‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ¨‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯ÙÏ „„Â· ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰Ï ÈÂÎÈÒ‰ ÆÌÈÈË‚
Æ‰·¯‰· ‰Â·‚ ¨¯‚‡Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÂÈÏÈÓ ÔÈ·Ó „Á‡Ï ‰¯˜Ó· ÌÈ‡˙È ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡˘ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘
‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ‰ÁÓÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ‰Ú·˜ ¨‰Ê È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡ ÔÂÚÈË ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ NRC-II ÁÂ„ ˙„ÓÚ
Database© ¯‚‡ÓÏ ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¨˙È˜È¯Ó‡‰ ‰˜ÈÒÙ· ‰ÂÎÓ ˙‡Ê ˙Â¯·˙Ò‰ ≥∂ÆÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó Ï„Â‚· ˙ÏÙÎÂÓ ˙È¯˜Ó
ÂÈ‡ ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ô˙È‰· ¨¯‚‡Ó· ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÁÙÏ Ï·˜Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ ¨‰˘ÚÓÏ ‡È‰Â ®Match Probability
≥∑
Æ¯‚‡Ó·

Æ±µ∑≥ Á¢Ò ¨±ππ∂—Â¢˘˙‰ ¨®ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÈËÂ ÛÂ‚· ˘ÂÙÈÁ — ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ© ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò ˜ÂÁÏ „–Â ‚ ÌÈ˜¯Ù
Æ®≤∞∞¥© ∂∂µ ®±∑©∞¥ ¯Â‡„Ù ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ß „‡ÓÁ–Â·‡ ππ∞≥Ø∞≥ Ù¢„ Â‡¯ ¨‰Ú¯ÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙‡Ê ‰Ï‡˘
David J. Balding, The DNA Database Search Controversy, 58 Biometrics 241 (2002).
Comm on DNA Forensic Sci: An Update, Comm'n on DNA Forensic Sci: An Update, Nat'l Research Council, The
Ì‚ Â‡¯ Æ®NRC-II ∫ÔÏ‰Ï© Evaluation of Forensic DNA Evidence 161 (Nat'l Acad Press, 1996)
Anders Stockmarr, Likelihood Ratios for Evaluating DNA Evidence When the Suspect is Found Through a Database
Search, 55 Biometrics 671 (1999).
‰·¯‰· ÔË˜ ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó Ï„Â‚· ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ‰ÏÙÎÓ‰ Í¯Ú Ì‰· ÌÈ¯˜ÓÏ ˜¯ ‰ÓÈ‡˙Ó ¨≥µ ˘¢‰ ÏÈÚÏ ¨ NRC-II ÁÂ„ ˙„ÓÚ
‡Â‰ ¯˙ÂÈ ˜ÈÂ„Ó ¯·Ò‰ Æ„·Ï· ±–Ï ∞ ÔÈ· ÌÈÎ¯Ú Ï·˜Ó‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ‚˘ÂÓ‰ ˙¯„‚‰Ï „Â‚È· ¨±–Ó ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯·˙Ò‰ ·È˙ ˙‡Ê ‰ÏÙÎÓ ¨˙¯Á‡ Æ±–Ó
ÈÎ ¨Ô‡ÎÓ Æ 1-p ‡Â‰ ˙„„Â· ‰‡ÂÂ˘‰· ‰Ó‡˙‰ Ï·˜Ï ‡Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ ÈÎ ¨Ô‡ÎÓ Æ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ‡Â‰ p ÈÎ ÔÂ˙ ∫‡·‰ ¯·Ò‰‰
n
˙Â¯·˙Ò‰‰ ÈÎ ¨Ô‡ÎÓ Æ (1 – p) ˙Â‡ÂÂ˘‰‰ ÔÈ· ˙ÂÏ˙ È‡ ˙Á‰·Â ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó Ï„Â‚ ‡Â‰ n ¯˘‡Î ˙Â‡ÂÂ˘‰ n–· ‰Ó‡˙‰ Ï·˜Ï ‡Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰
n
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≥∂

nxp <<1

Æ pn = 1 – (1 – p) � n x p ‰È‰È ˙Â‡ÂÂ˘‰ n–· ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÁÙÏ Ï·˜Ï
John G. Daugman, The Importance of Being Random: Statistical Principles of Iris Recognition, 36 Ïˆ‡ ‰Ê ÈËÓ˙Ó ¯·Ò‰ Â‡¯
ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó Ï„Â‚ Â· ‰¯˜Ó ¯Â·Ú ˜¯ ¨·ÂË ·Â¯È˜· ‰ÓÈ‡˙Ó NRC-II ÁÂ„· ‰Úˆ‰‰˘ ¨Ô‡ÎÓ Æ Pattern Recognition 279, 287–288 (2003)
Anders È„È ÏÚ ¨˙ÈËÓ˙Ó ‰ÈÁ·Ó ÈË¯‰Â˜Â ¯˙ÂÈ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‰ÁÒÂ ÁÂ„‰ ˙˘È‚ Æ±–Ó ‰·¯‰· ÔË˜ ¨˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰· ÏÙÎÂÓ
Ï„Â‚· ˜ÏÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó· „·Ï· ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ ‰˘ÈÈ Â· ‰¯˜Ó· ¨˙Â‡¯‰ ÒÁÈ ¨ÂÈ·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ Æ≥µ ˘¢‰ ÏÈÚÏ ¨Stockmarr
‰ÁÓÂÓ‰ È„È ÏÚ ÁÂÂ„Ó ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯˘‡ ˙Â‡¯‰ ÒÁÈ ÈÊ‡ ¨ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ÏÈÎÓ ¯‚‡Ó‰Â ¨„¯‡ÈÏÈÓ ‡Â‰ ˙Â‡¯‰ ÒÁÈ Ì‡ ¨ÂÈÈ‰ ÆÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó
Æ„·Ï· ÛÏ‡ ‡Â‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï
United States v. Jenkins, 887 A.2d 1013,1024-1025 (Ct. App. D.C. 2005).
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Ï„Â‚ „ÂÚ ÏÎ ¨ÁÈÊ ÔÙÂ‡· ÈÎ Ì‡ ¨˙˜ÊÁ˙Ó Û‡ ‡Ï‡ ¨‰˜È¯Ò‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙˘ÏÁ ‡Ï˘ ˜¯ ‡Ï ‰È‡¯‰ ÈÎ ÌÈÚÂË‰ ˘È ¨È˘‰ „ˆ‰Ó
ÒÒÂ·Ó Ì‰Ï˘ ÔÂÚÈË‰ Æ Balding & Donnelly ˙˘È‚ ‰ÂÎÓ ¨˙‡Ê ‰˘È‚ ≥∏Æ‰ÏÂÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚Ï ·¯˜˙Ó ÂÈ‡ ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó
Ï‡ ÂÚ‚‰ Â· ÔÙÂ‡Ï ‰¯Â˘˜ ‰È‡ ÔÎ ÏÚÂ ¨ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Â¯È„ ˙‡ ˙ÈÈÙ‡Ó‰ ‰ÂÎ˙ ¨˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰˘ ÍÎ ÏÚ
Ì˙Â‡ ÈÎ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰ÏÏ˘ ¨¯‚‡Ó· ˘ÂÙÈÁ·Â ¯Á‡Ó ¨¯‚‡Ó· ‰˜È¯Ò ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‚˘ÂÓ ‡È‰ ¯˘‡Î ˙˜ÊÁ˙Ó ‰È‡¯‰ Æ„Â˘Á‰
Æ‰¯È·Ú‰ ÈÚˆ·Ó Ì‰ ¨ÔÈÈ¯·Ú‰ ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰Ó‡˙‰ Ì‰È·‚Ï ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ¨¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ Ì‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ ÌÈ˘‡
‰‚‰‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰ÎÂÓ ‰‡Î¯Ú˘ ¯Á‡Ï Raymond Jenkins ˙˘¯Ù· ÔÂ„ ÌÈÈË‚ ÌÈ¯‚‡Ó· ‰˜È¯Ò‰ ÔÈÈÚ· ˙˜ÂÏÁÓ‰
È·‚Ï ÈÚ„Ó‰ ÌÏÂÚ· ‰ÓÎÒ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÚË· ¨ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó· ‰˜È¯Ò· ˙‚˘ÂÓ ¯˘‡ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ ˙‚ˆ‰ ˙‡ ‰ÏÒÙÂ
¨Ô‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ¥∞Æ˙ÂÂ˘ ˙Â·Â˘˙ Ô‰Ï ¨˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ˙Â¯·˙Ò‰ ˙ÂÏ‡˘ ¯ÙÒÓ ˘È ÈÎ ÂÚ·˜ ¯ÂÚ¯Ú· ÌÈËÙÂ˘‰ ≥πÆ‰Ï˘ È˙Â¯·˙Ò‰‰ ÁÂ˙È‰
˙È˙Â¯·˙Ò‰‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ È‰Ó ¥≤øÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Â¯È„ È‰Ó ¥±ø® database match probability© ¯‚‡ÓÏ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ È‰Ó
ÈÚˆ·Ó Ì‰ ¨¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ Ì‰Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ÌÈ„Â˘Á‰ ¯‡˘˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰ÏÏ˘ ¨‰Ó‡˙‰ ‰‡ˆÓ ÂÏ „Â˘ÁÏ Ë¯Ù˘ ¨ÍÎÏ
˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÈÎ ‰˜ÒÓÏ ÚÈ‚‰Â ¨ÂÈ·Â˘ÈÁ· ‰ÚË ‡Ï ¨ÌÈ„„ˆ‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ ÈÎ ÚÎ˙˘‰ È˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Â ¯Á‡Ó ¥≥ø‰¯È·Ú‰
˙È·Ï ‡Ï‡ ÌÈÚ„ÓÏ ÔÈÈÚ ÂÈ‡ ¨ÈËÂÂÏ¯Ï ·˘ÁÈÈ ‡Ï ‰ÓÂ ·˘ÁÈ ‰Ó ÈÎ ¨Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¥¥Æ˙ÂÈËÂÂÏ¯ ÏÚ ‡Ï‡ Ú„Ó ÏÚ ‰È‡
Ô˙ ‡Ï ¨È˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨Í„È‡Ó ÆÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ‰· ‰È‡¯‰ ˙‚ˆ‰ ˙‡ ¯È˙‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨ÔÎÏ ¥µÆÂ· ÚÈ¯Î‰Ï ËÙ˘Ó‰
David J. Balding & Peter Donnelly, Evaluating DNA Profile Evidence When the Suspect is Identified Through a
David J. Balding, Errors and Misunderstandings in the Second ∫Ì‚ Â‡¯ Æ Database Search, 41 J. Forensic Sci. 603 (1996)
NRC Report, 37 Jurimetrics J. 469, 470–473 (1997); Peter Donnelly & Richard D. Freidman, DNA Database Searches and
the Legal Consumption of Scientific Evidence, 97 Mich. L. Rev. 931 (1999); A.P. Dawid, Comment on Stockmarr's
"Likelihood Ratios for Evaluating DNA Evidence, When the Suspect is Found Through a Database Search", 57 Biometrics
976 (2001).
˙‚˘ÂÓ ‰È‡¯‰ ÈÎ Ô˙È‰·Â ¨®‰ÂÂ˘ ‰„ÈÓ· ÔÈÈ¯·Ú‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó „Á‡ ÏÎ ¨ÂÈÈ‰© ‰Ó˘‡‰ ˙ÂÈ‚ÂÓÂ‰ ˙Á‰ Ô˙È‰· ¨˙‡Ê ‰˘È‚ ÈÙ ÏÚ
¨‰˜È¯Ò ‡ÏÏ ‰‚˘Â‰ ‰È‡¯‰ Â· ‰¯˜ÓÏ ˙ÈÒÁÈ Ï„‚ ‰È‡¯‰ Ï˜˘Ó ÈÊ‡ ¨ N ‡Â‰ ‰ÏÂÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ÈÎ Ô˙È‰·Â ¨n Ï„Â‚· ¯‚‡Ó ˙˜È¯Ò ÍÂ˙
‰È‡¯‰ ¨‰ÏÂÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ÈˆÁ ÏÈÎÓ ¯‚‡Ó‰ ¯˘‡Î ÂÈÈ‰ ¨n=N /2 ¯˘‡Î ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È K =

N –1
∫‰‡·‰ ‰‡ÂÂ˘Ó· ÔÂ˙‰ K ‰ÏÙÎÓ ÚÂ·˜·
N–n

ÒÁÈÈ˙‰Ï Ô˙È ¨‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘Ó ÔË˜ ¯‚‡Ó‰ Â· ¨ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈÎ¯ˆÏ ÈÎ ¨˙‡Ê ‰˘È‚· ‰˜„ˆ‰‰ Ô‡ÎÓ Æ≤–Ï ·Â¯˜ ÂÎ¯Ú˘ ÚÂ·˜· ˜¯ ˙˜ÊÁ˙Ó
Æ®Appendix© π∑π≠π∏¥ ßÓÚ· ¨Donnelly & Freidman Ïˆ‡ ¨ËÂ¯ÈÙ Â‡¯ ÆÏÈ‚¯‰ ‰¯˜ÓÏ ÂÓÎ ‰˜È¯Ò‰ ‰¯˜ÓÏ
Æ≥∑ ˘¢‰ ÏÈÚÏ ¨ Jenkins Â‡¯
∫1024-1025 ßÓÚ· ¨Ì˘
The rarity statistic, the database match probability, and the Balding-Donnelly formulation do not purport to address the
same issue. In reality, each formula answers a distinctly different question that may be of concern in a cold hit case. As
the government correctly states, the rarity statistic simply answers the question: "How rare is this specific combination of
genetic material"? The database match probability answers the question: "What is the chance/probability of obtaining a
match by searching this particular database"? And the Balding-Donnelly calculation answers the question: "What is the
[*1025] chance/probability that the person identified is the source of the sample in light of the fact that all other persons
in the database search were eliminated"? None of the questions are the same; more importantly, none of the answers are
mutually exclusive.
ÆÌ˘
ÆÌ˘
ÆÌ˘
∫±∞≤¥ ßÓÚ· ¨Ì˘
Dr. Krane, Mr. Jenkins' own expert, admitted that two issues may arise when obtaining a match from a database: (1) the
rarity of the DNA profile, and (2) the probability of obtaining a match. Dr. Krane further admitted that not only could a
jury conceivably want to know both numbers, but that there was nothing controversial about the science used to calculate
the rarity statistic and that an initial database search does not change the rarity of a particular profile. Dr. Krane testified
that he would be more than capable of calculating both rarity and database match probability, and would be able to explain
and distinguish the two numbers for a jury. Dr. Krane, however, is of the belief that in a cold-hit case, the database match
probability was "the question to be addressed" to the exclusion of others. In other words, Dr. Krane believes that the
database match probability is more relevant than the rarity statistic.
∫±∞≤µ ßÓÚ· ¨Ì˘
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ראיות מדעיות במשפט

‡È‰ ‰˜ÈËÒÈËËÒ ‰ÊÈ‡Â ¨ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó· ‰˜È¯Ò· ˙‚˘ÂÓ ‡È‰ ¯˘‡Î DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˜˘Ó ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˘È „ˆÈÎ ˙ÂÈÁ‰
Æ˙ÈËÂÂÏ¯‰
Ï˘ ÂÈÈÚ· ÔÈ„‰ ˜ÒÙ ˙‡ Á˙Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó ÔÈ‡ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÂÂ˘‰ ˙Â„ÓÚ‰ ÔÈ· ·˘ÈÈÏ ‰ÒÓ ÂÈ‡Â ˙‡Ê ‰È‚ÂÒ· Ô„ ÂÈ‡ ‰Ê ¯Ó‡Ó
¯˘‡ÎÂ ¨¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· ˙¯Î˘ ‡ˆ˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÆRaymond Jenkins
ÏÎÎ ÆÌÈÚ˘Ù ÁÂÚÙ· „Â‡Ó ¯ÂÊÚ˙ ¯‚‡Ó· ‰˜È¯Ò ¨‰Ï‡ ÌÈ‡˙ ˙Á˙ ÆÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙˜Ù‰· ‰„·ÚÓ ˙‡È‚˘ ‰˘Á¯˙‰ ‡Ï
ÌÏÂ‡ ÆÌÈÚ˘Ù ¯˙ÂÈ ÁÚÙ ÍÎÂ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ¯‚‡Ó‰ ÍÂ˙· ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ ˙Â¯·˙Ò‰‰ ÍÎ ¨¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰È‰È ¯‚‡Ó‰˘
‡ˆÓ ÂÈ‡ ¨‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ Æ˙ÂÙÁ‰ ˙˜ÊÁ Ì˘‡Ï ˙„ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú ¨ÂÁÚÂÙÈ ÌÈ·¯ ÌÈÚ˘Ù Ì‡ Ì‚
˘È ¯˘‡ÎÂ ‰„ÈÁÈ ‰È‡¯ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ˙ÈËÂÂÏ¯ ˙‡Ê ˙Â¯˘Ù‡ Æ˙ÂÈ¯˜Ó· ‡Â‰ Ì˘‡Ï ‰Ó‡˙‰‰ ¯Â˜ÓÂ ¨¯‚‡Ó·
ÏÏÙÂÈ ¨ÏÂ„‚ ¯‚‡Ó· ÚÈÙÂÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ¨ÔÎÏ ¥∂Æ„Â˘Á‰ ˙·ÂËÏ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ‡¯ ÌÈÓÚÙÏ
˙ÙËÂ˘ ˙È˙¯Ë˘Ó ‰¯È˜Á ‰„Â·Ú Í¯Â‡Ï ˙ÈÏ‡È¯ ˙Â¯˘Ù‡ ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ÚˆÈ·˘ Ú˘ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î
ÆÏÂ„‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó ÏÂÓ Ï‡ ÌÈ·¯ ÌÈÚ˘Ù Ï˘
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó ÏÂÓ ˙È˙¯Ë˘Ó ‰„Â·Ú Ï˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ È˙ÚˆÈ· ¨˙‡Ê ˙Â¯˘Ù‡ ˙˜È„· Í¯ÂˆÏ
‰ÚˆÂ· ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ Æ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·Ë ÈÙ ÏÚ ÂÏ¯‚Â‰˘ ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Â ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚
¯ÙÒÓ ÈÏÈÏÙ Ú˘Ù ˙¯ÈÊ· ‡ˆÓ ¯˘‡Â ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡˘ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ‰Ó„Ó ¯˘‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÌÈÏÈ¯‚Ó ∫‡·‰ ÔÙÂ‡·
‰Ï·˜˙‰ ¨± ¯ÙÒÓ ÈÂÒÈ· ÈÎ ÌÈÚ·Â˜Â ÌÈ˜ÈÒÙÓ ¨‰Ó‡˙‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Æ‰Ó‡˙‰ ˘È Ì‡ ÌÈ˜„Â·Â ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ÌÈ˜¯ÂÒ ¥∑Æ±
ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù ‰Ó„Ó ¯˘‡ ¨È˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÌÈÏÈ¯‚Ó ‰Ó‡˙‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï Ì‡ Æ˙Á‡ ‰˜È¯Ò È¯Á‡ ¯·Î ¥∏˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰
‡Ï Ì‡ Æ˙Â˜È¯Ò ≤ È¯Á‡ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ‰Ï·˜˙‰ ¨± ¯ÙÒÓ ÈÂÒÈ· ÈÎ ÌÈÚ·Â˜Â ÌÈ˜ÈÒÙÓ ¨‰Ó‡˙‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Æ≤ Ú˘Ù· ¯Á‡
¯ÙÒÓ ÈÂÒÈ· ÈÎ ÌÈÚ·Â˜ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· Æ®˙ÂÂÈÒÈ Y=18 È¯Á‡ Ï˘ÓÏ© ‰Ó‡˙‰ ˙Ï·˜˙Ó˘ „Ú ¨„ÂÚÂ „ÂÚ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰Ó‡˙‰ ‰‡ˆÓ
‰Ó‡˙‰ ‰Ï·˜˙‰ ‰· ‰˜È¯Ò‰¢ — Û¯‚· Y–‰ ¯Èˆ Â‰Ê Æ®±∏ ‡Ó‚Â„·© ˙Â˜È¯Ò Y È¯Á‡ ‰Â˘‡¯ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ‰Ï·˜˙‰ ¨±
˙Â‡ˆÂ˙‰ Æ‰Ï‡Î ˙ÂÂÈÒÈ µ∞∞ ÌÈ˘ÂÚ Â‡ ¨˙Â¯Á‡ ÂÈ‰È ÈÂÒÈ ÏÎ· ˙Â‡ˆÂ˙‰Â ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈ¯ÙÒÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ Â‡Â ¯Á‡Ó Æ¢‰Â˘‡¯
Â· ÈÂÒÈ Â˙Â‡· ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ È˜ÏÁ „Á‡ ‚ÂÏ ‡Ï‡ È‡¯˜‡‰ ÈÂÒÈ‰ ¯ÙÒÓ ‰È‰È ‡Ï X–‰ ¯Èˆ˘ ÔÙÂ‡· ˙Â‚ˆÂÓ
‰˙Â‡· ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ È·‚Ï Ì‚ ‡Ï‡ ‰Ó‡˙‰‰ È·‚Ï ˜¯ ‡Ï Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÏÎÂ ÍÎ Æ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ‰Ï·˜˙‰
Æ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰

What is and is not relevant is not appropriately decided by scientists and statisticians. This court recognizes that as jurists
we are not always in a position to determine what is good science and what is bad science. Frye directs us to defer to the
determinations of the experts in the field to answer that question. Questions of relevancy, however, have never been
outside of judicial competence. Determining what evidence is and is not relevant is a hallmark responsibility of the trial
judge and that responsibility is not appropriately delegated to parties outside the court.
R. v. Denis Adams [1996] 2 Cr. App. R. 467; R. v. Denis Adams (No. 2), [1998] 1 Cr. Æ‰ÈÏ‚‡· Adams ‰¯˜Ó ‡Â‰ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó
App. R. 377; Michael Lynch & Ruth McNally, "Science," "Common Sense," and DNA Evidence: A Legal Controversy
˙Ú· ¯˘‡ ¨ Denis John Adams ¨‰Ê ‰¯˜Ó· Æabout the Public Understanding of Science, 12 Pub. Understanding Sci. 83 (2003)
„Á‡Î ‰ÚÈ·˙‰ ‰ÁÓÂÓ È„È ÏÚ Í¯ÚÂ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÁÈÎ˘ ¯˘‡Î ‰„ÈÁÈ DNA ˙ÈÈ‡¯ ÍÓÒ ÏÚ ÒÂ‡· Ì˘‡Â‰ ¨≥∑ Ô· ‰È‰ Â¯ˆÚÓ
‰˜È¯Ò Æ®∏¥ ßÓÚ· Ì˘© ˙¯Á‡ ÔÈÓ ‰¯È·Ú ˙¯È˜Á Í¯ÂˆÏ Ì„ ˙ÓÈ‚„ Adams–Ó ‰Á˜Ï˘ ¯Á‡Ï ¨‰‚˘Â‰ ‰È‡¯‰ Æ®∏π ¨∏¥ ßÓÚ· Ì˘© ÔÂÈÏÈÓ ÌÈÈ˙‡ÓÏ
‰„ÈÁÈ‰ ‰È‡¯‰ Æ®∏¥ ßÓÚ· ¨Ì˘© ÔÎ ÈÙÏ ÌÈÈ˙˘ ˘Á¯˙‰˘ ÁÚÂÙÓ ‡Ï ÒÂ‡ ‰¯˜Ó ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰Ó‡˙‰ ‰·È‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó·
ÆÈÂ‰ÈÊ ¯„ÒÓ· Ì˘‡‰ ˙‡ ‰˙‰ÈÊ ‡Ï ‡È‰ Æ≤µ≠≤∞ È‡ÏÈ‚· ¯ÈÚˆ ¯ÂÁ· ‰È‰ Ò‡‰ ÈÎ ‰ÚË ˙ÂÏ˙Ó‰ Æ DNA ˙ÈÈ‡¯ ‰˙Â‡ ‰˙ÈÈ‰ Adams „‚Î
È·ÈÏ‡ ˜ÙÈÒ Adams ¨ÛÒÂ· Æ®∏∑ ßÓÚ· Ì˘© ¯ÈÚˆ ‰È‰ ¯˘‡ Ò‡‰Ó ‰·¯‰· ¯‚Â·Ó ‰‡¯ Adams ¨‰È¯·„Ï ÆÒ‡Ï ‰ÓÂ„ ÂÈ‡ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÚË ‡È‰
Æ¯ÊÂÁ ËÙ˘Ó·Â ËÙ˘Ó· Ú˘¯Â‰ Adams ¨Â˙ÂÎÊÏ ‰Ï‡ ˙ÂÈ‡¯ ˙Â¯ÓÏ ÆËÙ˘Ó· Í¯ÙÂ‰ ‡Ï È·ÈÏ‡‰ ÆÂ˙¯·Á ˙Â„Ú· ÍÓ˙ ¯˘‡ ÒÂ‡‰ ÔÓÊÏ
ÏÎ ÂÒÎÂ‡È ‰· ¯˘‡ ¨È˙¯Ë˘Ó‰ ¯‚‡Ó‰ „·ÏÓ ¨˙ÙÒÂ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙ˆÂ·˜ ˙ÈÈ· È„È ÏÚ ‡È‰ ¨˙‡Ê ‰ÈˆÏÂÓÈÒ Úˆ·Ï ‰ÂÎ‰ Í¯„‰ ¨˙ÈÂ¯˜Ú‰ ‰Ó¯·
Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ‰Ó„Ó‰ ÏÈÙÂ¯Ù ¨È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· ‰ÓÓ ¯ÂÁ·Ï ˘È ¨˙ÙÒÂ‰ ‰ˆÂ·˜‰ ˙ÈÈ· È¯Á‡ ÆÈ˙¯Ë˘Ó‰ ¯‚‡Ó· ÌÈ‡˘ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰
‰Ó¯· Æ¯‚‡Ó· ÌÈ‡˘ ÌÈÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈÙÂÒ ÔÈ‡ ¯ÙÒÓ ˘È˘ ¨ÈÂ‚˘Â ÈÂÓÒ ÔÙÂ‡· ÌÈÁÈÓ Â‡ ¨ÍÎ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡ ÆÈ˙¯Ë˘Ó‰ ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡˘ ÔÈÈ¯·Ú
ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÎ ÍÒÂ ¯Á‡ÓÂ ¨±∞∞∞∞ ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï „„Â· ÈÂÒÈ· ÂÏ¯‚Â‰˘ ˙ÈÏ‡ÓÈÒ˜Ó‰ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÓÎÂ ¯Á‡Ó ¨˙È˘ÚÓ‰
˙‡ Úˆ·Ï ‰È‰ Ô˙È ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ‰ÏÂÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚Ó ‰·¯‰· ÔË˜‰ ¯ÙÒÓ ¨ÛÏ‡ ˙Â‡Ó ‰ÂÓ˘Ó ˙ÂÁÙ ‰È‰ „ÁÈ· ÌÈÈÂÒÈ‰ ÏÎ· ÂÏ¯‚Â‰˘
Æ¯Ó‡Ó‰ ÛÂ‚· ¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ¨ÈÂÒÈ‰
ÆÔÈÈ¯·ÚÏ ‰‰Ê ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¨È¯˜Ó ÔÙÂ‡·˘ ¯Á‡ Ì„‡· ‡Ï‡ ÔÈÈ¯·Ú· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰
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ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó ¯Â·Ú ˙È˙¯Ë˘Ó ‰¯È˜Á Ï˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ˙Â‡ˆÂ˙ ®± Æ¥Æ„
˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Ï·˜Ï ˘¯„‰ ˙Â˜È¯Ò‰ ¯ÙÒÓ ∫∑ ¯ÂÈˆ
ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰ÂÓ‰ ¯‚‡Ó·

‰ÏÂÎÈ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ¨ÂÈÈ‰ Æ˙ÂÈ¯˜Ó‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ Ï˘ ÈËÒÎÂËÒ‰ ÈÙÂ‡‰ ˙‡ ˘ÂÁÏ ÏÎÂÈ ‡¯Â˜‰˘ È„Î ¨Â¯·ÂÁ ∑ ¯ÂÈˆ· ˙Â„Â˜‰
Ï·˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ÈÎ ¨∑ ¯ÂÈˆ· ÌÈ‡Â¯ Â‡ Æ˙Â˜È¯Ò ÌÈ¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ È¯Á‡ Ì‚Â ˙Â˜È¯Ò ÌÈÙÏ‡ ˙¯˘Ú È¯Á‡ Ï·˜˙‰Ï
Æ®±∞Æ∑ ˙˜ÊÁ· ±∞ È˜ÏÁ „Á‡© „¯‡ÈÏÈÓ µ∞–Ï „Á‡ È„Î „Ú ‰ÎÂÓ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡Î Ì‚
Ô˙Â‡· ˜¯ „˜Ó˙Ó ‡Â‰˘ ÍÎ Ï„‚Â‰ Û¯‚‰ ˙Â˜È¯Ò Ï˘ ÔË˜ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ‰Ï·˜˙‰ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï È„Î
Æ˙Â˜È¯Ò ±∞∞–Ó ˙ÂÁÙ ¯Á‡Ï ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈ¯˜Ó ˙ÂÓ‡˙‰
È„Î „Ú ‰ÎÂÓ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯˘‡Î ¨˙Â˜È¯Ò ∂µ–Î È¯Á‡ Ï·˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ÈÎ ¨∏ ¯ÂÈˆÓ ˙Â‡¯Ï Ô˙È
‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ¯Â·Ú Ï·˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ Æ®±∞Æ∑ ˙˜ÊÁ· ±∞ È˜ÏÁ „Á‡© „¯‡ÈÏÈÓ µ∞–Ï „Á‡
ÂÎÓ˙ÒÈ Ì‡ ¨Ú˘ÙÓ ÛÁ ˙Ú˘¯‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ÊÎ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ÏÎ Æ˙Â˜È¯Ò ≤∞–Ó ˙ÂÁÙ È¯Á‡ ¨„¯‡ÈÏÈÓÏ „Á‡ ÂÏ˘ ˙È¯˜Ó‰
ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ¨ÌÈ¯˙‡ π–Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù È·‚Ï ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒÏ ÆÚÂÈÒ ˙ÂÈ‡¯Ï Â˘¯„ÈÈ ‡ÏÂ ‰Ó‡˙‰ ‰˙Â‡ ÏÚ
Ì˙Â‡ ÌÈÚ˘Ù ≤∞ ¯Á‡Ï ¨ÂÈÈ‰ ¨˙Â˜È¯Ò ≤∞ ˙ÂÁÙ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙È¯˘Ù‡ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ Æ‰Ú˘¯‰ Í¯ÂˆÏ Ì‰ÈÏÚ ˜¯ ÍÓ˙Ò‰Ï ÔÎÂÒÓ
Æ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡ È˙ÈÓ‡‰ ÔÈÈ¯·Ú‰ Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù‰ Ì‰·Â ˙¯˜ÂÁ ‰¯Ë˘Ó‰
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ראיות מדעיות במשפט

ÔÂÈÏÈÓ ‰ÂÓ‰ ¯‚‡Ó· ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Ï·˜Ï ˘¯„‰ ˙Â˜È¯Ò‰ ¯ÙÒÓ ∫∏ ¯ÂÈˆ
— ÌÈ¯˙‡ ‰Ú˘˙Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù
±∞∞–Ó ÍÂÓ ˙Â˜È¯Ò ¯ÙÒÓ· ˙Â„˜Ó˙‰Â ®zoom© ‰Ï„‚‰

ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó ¯Â·Ú ˙È˙¯Ë˘Ó ‰¯È˜Á Ï˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ˙Â‡ˆÂ˙ ®≤ Æ¥Æ„
˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ‰ÈÂ‚˘ ‰Ó‡˙‰ ˙Ï·˜Ï ˘¯„‰ ˙Â˜È¯Ò‰ ¯ÙÒÓ ∫π ¯ÂÈˆ
ÌÈ¯˙‡ ‰˘È˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÂÈÏÈÓ ‰ÂÓ‰ ¯‚‡Ó·
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ÌÈ˘È˘Ï „Á‡ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÈÂ¯·˙Ò‰· Ì‚Â ‰Â˘‡¯ ‰˜È¯Ò· ¯·Î Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂÓ‡˙‰˘ ˙Â‡¯Ï Ô˙È
ÈÂˆÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ‰‰Â·‚ ˙Â¯È·Ò· ÏÏÙÂÈ ¨¯‚‡ÓÏ ıÂÁÓ ÔÈÈ¯·Ú È„È ÏÚ ÚˆÂ· Ú˘Ù Â· ‰¯˜Ó ÏÎ· ÈÎ ¨Ô‡ÎÓ ÆÔÂÈÏÈÓ
¥π
Æ¯‚‡Ó‰ ÍÂ˙·
˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â‡ˆÂ˙· ÔÂÈ„

Æ‰

˙‡È‚˘ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯Â‡Ï ¯˜ÈÚ· ˙‡ÊÂ ¨‰„·Ï DNA ˙ÈÈ‡¯ ÍÓÒ ÏÚ Ì„‡ ÚÈ˘¯‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÔÚË ÌÂÁ˙· ˙˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯ÙÒ·
ÔÈ‡ ÌÈ„¯‡ÈÏÈÓÏ „Á‡ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÈÂ¯·˙Ò‰ Ì‚ ÈÎ ‡È‰Â ˙ÙÒÂ ‰·ÈÒ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ‰Ê ¯˜ÁÓ ˙Â‡ˆÂ˙ µ∞Æ‰„·ÚÓ
˙Â·ÈÒ· Æ˙˜ÙÒÓ ‰È‡ ÌÈÂÈÏÈÓÏ „Á‡ Ï˘ ˙ÂÁÈÎ˘ Ì‚ ÈÎ ˙Â‡„ÂÂ· ‰‡¯Ó ¯˜ÁÓ‰ ÆÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÚÈ·˜Ï ˙Â˜ÙÃÒÓ
˜ÈÙÒ˙ ‰˜È„·· ‰Ó‡˙‰ Ô‰· ˙Â·ÈÒ·Â ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ Â‡ ‰„·ÚÓ ˙‡È‚˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î Â‡ DNA–‰ ˙˜È„·· ‰‡È‚˘ ÔÎ˙È˙ Ô‰·
Û‡Â ÌÈÈ˙˘ Â‡ ‰˘ „ÂÚ· ÈÎ ˘Â˘ÁÏ ‡Ï˘ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ È„ÈÓ˙ „Â˘Á ‡Â‰ ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ÏÎ ¨‰Ú˘¯‰Ï
Ì„Â˜ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Ì‚ ‰ÚˆÂ·˘ ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡Â ¨ÚˆÈ· ‡Ï ‡Â‰ ‰˙Â‡ ‰¯È·Ú· ¨ DNA ˙˜È„·· ‰Ó‡˙‰ ÍÓÒ ÏÚ Ì˘‡ÂÈ ‡Â‰ ÌÈ˘ ¯˘Ú
µ±
ÆÔÎÏ
DNA–‰ ˙ÓÈ‚„ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È¯Ò‰ µ≤Æ‰ˆÈ¯Ù· „Â˘Á ¯˙‡Ï È„Î ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó· ‰˜È¯Ò ‰ÈÏ‚‡· ‰ÚˆÂ· ±πππ–·

≤∞∞ ¯‚ ¨Ì„‡ Â˙Â‡ ÆÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘Â ÌÈ˘ÂÏ˘Ï „Á‡ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰· ÌÈÂÒÓ Ì„‡Ï ˙ÎÈÈ˘ Ú˘Ù‰ ˙¯ÈÊ· ‰‡ˆÓ˘
‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ÆÚ˘Ù‰ ÔÓÊÏ È·ÈÏ‡ ˜ÙÈÒ Ì‚ ‡Â‰ Æ‚Â‰Ï Ï‚ÂÒÓ ÂÈ‡ Û‡Â ÔÂÒÈ˜¯Ù ˙ÏÁÓ· ‰ÏÂÁ ¨Ú˘Ù‰ ˙¯ÈÊÓ ÏÈÈÓ
ÌÈÓÒ ¥ Â˜„· ¯˘‡Î ¨Ì˘‡‰ Ï˘ Â¯Â‚ÈÒ ˙Â˘˜Ú˙‰ ÏÏ‚· ˜¯ ÆÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù· ÌÈÓÒ ∂ ˙˜È„·Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‰Ï·˜˙‰ ˙È¯˜Ó‰
Æ¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ÚÈ˙ÙÓ ¯·„‰ ÔÈ‡ ¨‰Ê ¯˜ÁÓ· ÂÈ‡¯‰˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ¯Â‡Ï Æ DNA–‰ ˙˜È„·· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ¨ÌÈÙÒÂ
‰‡È‚˘‰ ˙Â¯˘Ù‡· „˜Ó˙Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó Æ DNA ˙˜È„· ÍÓÒ ÏÚ ‰Ú˘¯‰· ‰ÎÒ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î ¨Ô˙È˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ Ô‡ÎÓ
ÛÒ Í¯ÚÓ ÍÂÓ ‰È‰È ı¯‡‰ ¯Â„Î ÏÎ· ÚˆÂÓÓ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ˘ ‰ˆ¯ Ì‡ ÆÏ¯Â‚ ˙¯ÈÊ‚ ‰È‡ ˙‡Ê ‰‡È‚˘ Æ‰ÓÂˆÓˆÏ Í¯„·Â ˙ÈË‚‰
˙‡ ÌÂ˘¯Ï Ô˙È ¨‰Ê ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ÆÍÎÏ ˙˘¯„‰ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ˙‡ ·˘ÁÏ ÏÎÂ ® n = 0.01 ÁÈ© ÌÈÂÒÓ
Ì„‡‰ È· ¯ÙÒÓÎ ¨N ¯Â·Ú ¨„¯‡ÈÏÈÓ ‰Ú·˘ ¯ÙÒÓ‰ ˙·ˆ‰Â ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ „Â„È· È„È ÏÚ ®±© ‰‡ÂÂ˘Ó
∫ı¯‡‰ ¯Â„Î ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÁ‰
(8) p =

2xn
2 x 0.01
= 4.08 x 10 -22
=
9
N x ( N – 1)
7 x 10 x (7 x 10 9 – 1)

‰Ó‡˙‰ ‰‡ˆÓ Ì‰Ï ÌÈ„Â˘Á‰ ¯‡˘ ÂÏÏ˘ Ì‡ Ì‚ ÌÏÂ‡ Æ¯‚‡Ó‰ ÍÂ˙· ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰Ó ¯˙ÂÈ ‡ˆÓÈ˙ Ì‰· ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰È ÈÎ „Â‡Ó ¯È·Ò
ıÂÁÓ Ì‚ ÍÎ ¨˙ÂÓ‡˙‰ ¯ÙÒÓ Â‡ˆÓ ¯‚‡Ó·˘ ÂÓÎ ÔÎ˘ ‰¯‰Ê‡ ¯Â¯Ó˙ ˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÓ‡ ¯·„‰ ¨„Á‡ „Â˘Á ÌÚ Â¯‡˘Â ¨˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈ‡¯· ¯‚‡Ó·
Æ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ï˘ ‰Ê ˙‡ Ì‡Â˙ Ì‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ Ì‚ ¯˘‡ ÌÈ˘‡ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ „ÂÚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯‚‡ÓÏ
ÔÈ„‰ ˜ÒÙ ˙Â·˜Ú· — DNA ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰Ï˜˘Ó¢ È˜ˆÂÏÙ Ì¯ÂÈ ¨Ì‚ Â‡¯ ÆÌ˘ ¨Ò„¯ÙÂ Ë¯ÙÏ‰ Ì‚ Â‡¯ Æ¥ ˘¢‰ ¨ÏÈÚÏ Sangero and Halpert Â‡¯
Æ®≤∞∞¥© ±∑∏ ¨±∑¥ ¨≥∞ ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ ¢„‡ÓÁ Â·‡ „‡¯ÂÓ
‰¯˜ ÍÎ Æ˘Â˘ÁÏ ‡Ï˘ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ Ì„‚ ÚˆÂ·˘ Ú˘Ù ˙¯È˜Á ÈÎ¯ˆÏ ¯‚‡Ó· ‰È‰ Ì‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú ˙Â·¯Â˜ ÂÏÈÙ‡
˜ÙÂ‰ ‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ¨‰Ò‡˘ ˙¯‚ÙÓ ‰¯ÚÏ ‰ÏÈ·Â‰ ‰ËÂÚÙ‰ Áˆ¯ ˙¯ÈÊÓ DNA ˙Ó‡˙‰ ÆJaidyn Leskie ‰ËÂÚÙ‰ Áˆ¯ ˙¯È˜Á·
È„È ÏÚ ¯·ÒÂ‰ ‰‡È‚˘‰ ¯Â˜ÓÂ ‰¯Ú ‰˙Â‡ „‚Î ˙Â„˘Á‰ ÈÂ˜ÈÏ ÂÏÈ·Â‰ ¨Â· ˙ÂÓÈÂÒÓ‰ ˙Â„·ÂÚ‰Â ‰¯˜Ó‰ ˙¯È˜Á Æ‰˙Â‡ Ò‡˘ ‰Ê ˘ÂÙÈÁ ÈÎ¯ˆÏ
ÆÔÓÊ ˙ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· Í¯Ú· ‰„·ÚÓ ‰˙Â‡· Â„·ÂÚ ˙ÂÓÈ‚„‰ È˙˘˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨¯È·Ò ‰‡¯ ‰Ê ¯·Ò‰ Æ˙ÂÓÈ‚„‰ ÌÂ‰ÈÊ· ¨‰¯˜Ó‰ ˙‡ Â˜„·˘ ÌÈÁÓÂÓ
William C. Thompson, Tarnish on the "Gold Standard": Understanding Recent Problems in Forensic DNA Testing, 30
¨±π∂π ˙˘Ó Jane Mixer ˙ÈË„ÂËÒ‰ Ï˘ ‰˙ÁÈˆ¯ ˘„ÁÓ ¯˜Á ·¢‰¯‡·˘ Michigan–· ¨¯Á‡ ‰¯˜Ó· Champion 10, 13–14 (2006).
John Ruelas–Ï ¨ÌÈ„Â˘Á È˘Ï ‰Ó‡˙‰Ï ‰ÏÈ·Â‰ ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰¯È˜Á‰ Æ˙È¯Â˜Ó‰ Áˆ¯‰ ˙¯È˜Á· ‰ÈÓÊ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯˘‡ DNA ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË ˙¯ÊÚ·
Gary „‚Î ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚Â‰ ÔÎ ¨„‚Ó ÆÁˆÂ¯‰ ‡Â‰ ‡Ï ÈÎ ¯¯·Â‰ ÔÎÏÂ Áˆ¯‰ ÔÓÊ· Ú·¯‡ Ô· ‰È‰ John Ruelas–˘ ‡Ï‡ Æ Gary Leiterman–ÏÂ
Ì‚ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ John Ruelas Ï˘ ‰ÓÈ‚„Ï ÁˆÂ¯‰ ˙ÂÓÈ‚„ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰Ï ÈÂÈ‚‰ ¯·Ò‰ ¯ÒÂÁ ˙„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÛÂ¯Èˆ ˙Â¯ÓÏ Æ Leiterman
Áˆ¯· Ú˘¯Â‰ ¨Leiterman ¨ÔÓÊ Â˙Â‡· ‰„·ÚÓ ‰˙Â‡· Â„·ÂÚ ¨ÌÈ„Â˘Á‰ È˘ Ï˘Â Ô·¯Â˜‰ Ï˘ ˙‡Ê ¨˙ÂÓÈ‚„‰ ˙˘ÂÏ˘ ÈÎ ¯¯·Â‰ ‰Ê ‰¯˜Ó·
Æ±¥ ßÓÚ· ¨Ì˘ Æ˙ÈË„ÂËÒ‰
Jennifer L. Mnookin, Fingerprint Evidence in the Age of DNA Profiling, 67 Brook. L. Rev. 13, 50-51 (2001).
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˘¯„È˙ ¨ÛÒ Â˙Â‡·Â ®ÌÈ·˘Â˙ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·˘Î ÌÈÂÓ‰© „·Ï· Ï‡¯˘È ˙È„Ó È·˘Â˙ ·¯˜· ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ· ˜Ù˙ÒÂ Ì‡
∫˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰
(9) p =

2xn
2 x 0.01
= 4.08 x 10 -16
=
N x ( N – 1)
7 x 10 6 x (7 x 10 6 – 1)

Æ DNA–‰ ˙˜È„·· ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ÏÈ„‚ Ì‡ ˜¯Â Í‡ ¨ÂÈÓÈ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎË· ÂÏ·˜˙È ‰Ï‡ ˙ÂÎÂÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÈÂ¯·˙Ò‰
È· ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰ Ì‰· ÌÈ¯˙‡ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â·È˘Á ˘ÈÂ ¯Á‡Ó ‰Ê „ÚÈ ˙‚˘‰Ï ˙˘¯„‰ ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÂÓÎ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰Ê ¯˜ÁÓ
˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡‰ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙‡ Ú·˜È˘ ¯˜ÁÓ· Ì‚ Í¯Âˆ ˘È ¨ÌÈ¯˙‡ Ï˘ ¯˙ÂÈ ·¯ ¯ÙÒÓ· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î Æ‰ÏÂ„‚ Ì„‡‰
Æ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï Â˘Ó˘È˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯˙‡ Ì˙Â‡· ¨Ï‡¯˘È· ˙Â‡ˆÓ‰
˙ˆ˜ ®±© ‰‡ÂÂ˘Ó ˙‡ ÌÂ˘¯ ¨ÍÎ Í¯ÂˆÏ ÆÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ¯‚‡Ó· ‰Â˘‡¯ ‰ÏÂÙÎ ‰Ó‡˙‰ ‰ÈÂÙˆ È˙Ó ‡·Ï ¯˘Ù‡Ó Ì‚ ‰Ê ¯˜ÁÓ
∫˙¯Á‡
1<< N
N x ( N – 1)
2xn
(10) n =
xp �
= N x ( N – 1) � N 2
2
p
∫˘ Ï·˜ Ô‡ÎÓ
2xn
(11) N �
p
Ï˘ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯Â·Ú ®≤© ‰‡ÂÂ˘ÓÓ ÈË¯Â‡È˙‰ Í¯Ú‰ ˙‡Â n = 1 ÚˆÂÓÓ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ¯Â·Ú Í¯Ú‰ ˙‡ ®±±© ‰‡ÂÂ˘Ó· ·Èˆ Ì‡
Â· ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó Ï„Â‚ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÎÂ ¨ p = 6.067497 x 10 -10 ÌÈ¯˙‡ π È· ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰
∫‡Â‰ ‰Ê Í¯Ú ÆÌÈÂ˙‰ ¯‚‡Ó· ‰Â˘‡¯ ˙ÂÏÈÙÎ ‡ÂˆÓÏ ÌÈÈÂÙˆ Â‡
(12) N �

2x1
= 57413
6.067497 x 10 -10

ÆÌÈ¯˙‡ π ÈÏÚ· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù µ∑¨¥±≥–Î ÏÈÎÈ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ¨¯‚‡Ó· Ì‡Â˙ ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÊ ÚˆÂÓÓ· Ï·˜Ï ÌÈÙˆÓ Â‡˘ ¨Ô‡ÎÓ
∂ ÈÏÚ· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù· ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ¯Â·Ú ®¥© ‰‡ÂÂ˘ÓÓ Í¯Ú· ˘ÂÓÈ˘Â ÌÈ¯˙‡ ∂ ¯Â·Ú ‰ÓÂ„ ·Â˘ÈÁ
ÈÎ Ô˙ÈÈ p = 1.5379 x 10 -6 ¨ÌÈ¯˙‡
(13) N �

2x1
= 1140
1.5379 x 10 -6

ÌÈ˘‡ È˘Ó Ì‡Â˙ „Á‡ ‚ÂÊ ‰Ï‚ ¨¯‚‡Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ¯˙‡ ∂–Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ±¨±¥∞ ·¯˜· ¯·Î ÈÎ ÌÈÙˆÓ Â‡ ¨ÂÈÈ‰
ÆÌÈÂ˘
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DNA-על ייחודיות פרופיל ה

ÌÈÂ˙ Ì‡ ÈÎ ¨˙ÂÈˆÏÂÓÈÒ Â‡ ˙ÂÈ¯Â‡È˙ ÔÈ‡ ‰Ï‡ Æ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰ ¯‚‡Ó‰ ÈÂ˙· ˙È¯˜ÁÓ‰ ˙Â·È˘Á‰ Ô‡ÎÓ
‰Ê ¯˜ÁÓ µ≥Æ˙ÈÊ¯ÂÙ‰Â ˙ÈË‚‰ ‰È¯Â‡È˙Ï ÛÒÂ ‰Î¯Ù‰ ÔÁ·Ó ˙ÂÂ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ÍÎ·Â ¨‰È¯Â‡È˙Ï Ì˙ÂÂ˘‰Ï Ô˙È˘ ÌÈÈ˙Â‡ÈˆÓ
¨„‚ÓÂ ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ Ì‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ˙ÂÈË¯Ù ÏÚ ¯ÂÓ˘˙ „ÁÓ ¯˘‡ ¨Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ıÈÏÓÓ
Æ‰È¯Â‡È˙‰ ˙˜È„·Â ¯‚‡Ó‰ ˙¯È˜Á ¯˘Ù‡˙

ÈÎË ÁÙÒ
ÌÈ˘‡ N ·¯˜Ó ¨ÌÂÈ Â˙Â‡· ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ Ì‰Ï ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ·Â˘ÈÁ

Æ‡

˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ÌÈ˘‡‰ N ·¯˜Ó Ì„‡ ÏÎ Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ Æ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙ Ï·˜Ï È„Î Úˆ·Ï ˘È ‰˙Â‡ ˙Â‡ÂÂ˘‰‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ¯ÂÙÒ
ÚÂÓÏ È„Î ÈÁ¯Î‰ ≤–· ˜ÂÏÈÁ‰ Æ

N x ( N – 1)
‡Â‰ ˙Â‡ÂÂ˘‰‰ ¯ÙÒÓ˘ ¨Ô‡ÎÓ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘‡ N-1 Ï˘ Ì˙„ÏÂ‰ ÌÂÈÏ ‰ÂÂ˘ÂÓ
2

‡Â‰ p=1/365 Ì‡˘ Ô‡ÎÓ Æ‰‡ÂÂ˘‰ ÏÎ· ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Ï·˜ ˙Â¯·˙Ò‰· ÏÈÙÎ‰Ï ˘È ˙Â‡ÂÂ˘‰‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ µ¥Æ‰ÏÂÙÎ ‰¯ÈÙÒ
ÆÌÂÈ Â˙Â‡· ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ˘È Ì‰Ï ÚˆÂÓÓ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ‡Â‰ n =

N x ( N – 1)
x p ÈÊ‡ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰
2

ÌÈÏÈÙÂ¯Ù N ÔÈ·Ó ÌÈÓ‡Â˙‰ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯ÙÒÓ ·Â˘ÈÁ

Æ·

‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰· ÔÈÈÙÂ‡Ó‰ ¨ I ÈË‚ ÏÈÙÂ¯ÙÏ ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓ‡Â˙ ¨N ‰Ï„Â‚˘ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‰ÓÎ ˙Ú„Ï È„Î
¯Á‡Ó Æ ( N – 1) x pi — ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰· ˙Á‡ ÏÎ ÏÈÙÎ‰ÏÂ ˙Â‡ÂÂ˘‰ N-1 ÍÂ¯ÚÏ Í¯Âˆ ˘È ¨ pi ¨˙È¯˜Ó
˙‡ ÁÈÎÂÓ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Æ‰ÏÂÙÎ ‰¯ÈÙÒ ÚÂÓÏ È„Î ≤–· ˜ÏÁÏÂ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ ÏÚ ÌÎÒÏ ˘È ÌÈÏÈÙÂ¯Ù N ‰ÂÓ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰Â
Æ± ‰‡ÂÂ˘Ó
n =

N
N
1 N
1
1
p
N x ( N – 1)
xp
( N – 1) x pi = ( N – 1)� pi = ( N – 1) x N � i =
�
2
2
2 i =1
2
i =1 N
i =1

‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·ËÓ ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ·Â˘ÈÁ

Æ‚

ÌÈÂ˘ ÌÈÎ¯Ú n Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈÏÏ‡ ≤ ˘È „Á‡ ¯˙‡· ÆÌÈÂÒÓ „Á‡ ¯˙‡· ˙ÚˆÂÓÓ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ·˘Á ˙È˘‡¯
˙‡ n–· ÔÓÒ ÆÌÈÂÒÓ ¯˙‡· ÌÈÂÒÓ ÏÏ‡ ˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ ˙‡ pi –· ÔÓÒ Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏ‡ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â‡Ï·ËÏ Ì‡˙‰·
�2 x pi x p j if i �
pi2 if i = j
�

˙Â¯·˙Ò‰ ˙‡ p(k ) –· ÔÓÒÂ pi, j = �

j�
� ÔÓÒ Æ 1 � i � n ¯˘‡Î ¯˙‡ Â˙Â‡· ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÏÏ‡‰ ¯ÙÒÓ
�

ÈÎ Ï·˜ Ô‡ÎÓ Æk — ÌÈÂÒÓ ¯˙‡ Ï˘ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰
n

�p

2
i, j

p(k ) =

i, j ,i � j
n

�p

i, j

i, j ,i � j

‰Î¯Ù‰ ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· ‰ÁÏˆ‰· ˙„ÓÂÚ ‰È¯Â‡È˙‰˘ ÏÎÎ ÆÔÎÈ¯Ù‰Ï ˙ÂÒÏ ˜¯ Ô˙È ÆÔÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È ‡Ï ˙ÂÈÚ„Ó ˙ÂÈ¯Â‡È˙ ¨¯ÙÂÙ Ï¯‡˜ ÛÂÒÂÏÈÙ‰ ÈÙ ÏÚ
Karl R. Popper, Conjectures And Refutations: The Growth Of Scientific Knowledge 33-35 (1969).Æ¯˙ÂÈ ˙ÈÚ„Ó ˙·˘Á ‡È‰ ÍÎ
Daubert v. Merrell Dow Pharm ., Inc., 509 ∫‰È‡¯‰ ˙ÂÈÚ„ÓÏ ˙Â˘È¯„‰ ˙Á‡Î Daubert ˙ÎÏ‰· Ï·˜˙‰ ¯ÙÂÙ Ï¯‡˜ Ï˘ ‰Î¯Ù‰‰ ÔÂ¯˜ÈÚ
µ∞ ¨≤π ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ ¢øË¯·Â‡„ ˙ÎÏ‰ ˙‡ ‡·ÈÈÏ ˘È Ì‡‰ — ËÙ˘Ó· ˙ÂÈÚ„Ó ˙ÂÈ‡¯ Ï˜˘ÓÂ ˙ÂÏÈ·˜¢ ÒÈÂÈÈ„ Ô˙ÂÈ Ì‚ Â‡¯ ªU.S. 579 (1993)
Æ®≤∞∞≥©
ÆA Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ÌÚ B Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ˙‡ Ì‚ ˙ÂÂ˘‰Ï ÔÈ‡Â B Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈÏ A Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï ˜ÈÙÒÓ
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— ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ ‰ÏÙÎÓ Ï˘ ÚˆÂÓÓÂ ¯Á‡Ó ÆÌÈÂÒÓ „Á‡ ¯˙‡ Ï˘ ˙È¯˜Ó ‰Ó‡˙‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ‡Â‰ ·˘ÂÁ˘ p Ï„Â‚‰
ÚˆÂ· ÂÓˆÚ ·Â˘ÈÁ‰ Æ¯˙‡Â ¯˙‡ ÏÎÓ ˙ÂÚˆÂÓÓ‰ ˙È¯˜Ó‰ ‰Ó‡˙‰‰ ˙ÂÈÂ¯·˙Ò‰ ˙‡ ÏÈÙÎ‰Ï ‡Â‰ ¯˙Â˘ ÏÎ ¨ x x y = x x y
Æ‰ÎÂ˙·
Hash Table–· ˘ÂÓÈ˘

Æ„

N x ( N – 1)
È„Î Æ˙Â¯È˘È ‰‡ÂÂ˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ
Ï˘ ÚÂˆÈ· È„È ÏÚ ‡È‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù N–Ï ÌÈÏÈÙÂ¯Ù N ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ‰ÏÈÚÈ ‡Ï Í¯„
2
N
˙ÂÂÓ‰Â ÔÏ„Â‚· ˙ÂÂ˘‰ ¨µµ˙Â¯Ê ˙ÂˆÂ·˜ k–Ï ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ Ô˙È Â· ·ˆÓ ÏÚ ·Â˘Á ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ „È¯Â‰Ï
k

:‰È‰˙ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙ÂÓÎ ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ˙Á‡ ÏÎ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù
N �N
x
– 1�
�k
�
1
N x (N – k)
k
kx
=
x
2
k
2
ÔÓÊ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ ÔÏ„Â‚· ˙Â‰Ê ÔÈ‡ Ô‰ Ì‡ Ì‚ ¨˙Â¯Ê ˙ÂˆÂ·˜Ï ˜ÂÏÈÁ ÏÎ ¨‰˘ÚÓÏ Æ

1
ÈÙ ˙ÂÁÙÏ ‰˙ÁÙ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙ÂÓÎ ¨˙‡Ê ‰¯Âˆ·
k

¯ÙÒÓ· Ì‰Ï˘ ÌÈÏÏ‡Ï Ì‡˙‰· ¨˙Â¯Ê ˙ÂˆÂ·˜· Â¯Ó˘ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡Î ‰Ê ÔÂ¯˜Ú· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‰Ê ¯˜ÁÓ· Æ‰ˆÈ¯‰
ÂÈ‰ Hash Table–Ï ® keys© ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ Æ Hash Table ˙¯ÊÚ· ÚˆÂ· ‰ÎÂ˙· ˘ÂÓÈÓ‰ µ∂ÆÏÈÙÂ¯Ù· ÌÈ¯˙‡‰ ÏÏÎÓ ÌÈ¯˙‡ Ï˘ È˜ÏÁ
ÈÙ ÏÚ ®‰Ï·Ë· ‰¯Â˘ ¯ÙÒÓ© Ò˜„È‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÏÎÏ ‰˜ÈÚ‰ ¨‰Ê ¯˜ÁÓ· ‰˘ÓÂÓ˘ Hash–‰ ˙ÈÈˆ˜ÂÙ ÆÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰
¯ÙÒÓ‰ ‡Â‰ Ï·˜Ï ÈÂ˘Ú ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù˘ ÈÏ‡ÓÈÒ˜Ó‰ Ò˜„È‡‰ ¨˙‡Ê ‰¯Âˆ· ÆÂ¯Á·˘ ÌÈ¯˙‡ Ï˘ È˜ÏÁ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡· ÌÈÏÏ‡‰
Ô˙È˘ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ÈÏ‡ÓÈÒ˜Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ÆÌÈ¯˙‡ Ï˘ È˜ÏÁ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡Ó ¯ÂˆÈÏ Ô˙È˘ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ï˘ ÈÏ‡ÓÈÒ˜Ó‰
‰˜ÈÙÒ‰ ¨˙‡Ê ˘ÂÓÈÓ ˙¯Âˆ ¨‰Ê‰ ÌÈÂÒÓ‰ ¯˜ÁÓ‰ ÈÎ¯ˆÏ µ∑.Hash Table–‰ Ï„Â‚ Ì‚ ‡Â‰ ÌÈ¯˙‡ Ï˘ È˜ÏÁ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡Ó ¯ÂˆÈÏ
ÆÈË¯„ËÒ È˙È· ·˘ÁÓ· ¯È·Ò ‰ˆÈ¯ ÔÓÊÂ ÔÂ¯ÎÈÊ Ï˘ ˙ÂÏ·‚Ó· „ÂÓÚÏ È„Î
¯Ó‡ÓÏ הערות
˙Â¯Ú‰
:למאמר
˘È ¯˘‡ ®ÌÈ‰Ê ÌÈÓÂ‡˙ ËÚÓÏ© ÌÈ˘‡ È˘ ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÈÒÈÒ·‰ ‰„Â·Ú‰ ˙Á‰ ÏÚ ÒÒ·˙Ó ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· È˘È‡ ÈÂ‰ÈÊ Æ±
ÏÎ· ‰‡ÏÓ ˙Â‰Ê ‰·ÈÓ ‰˙ÈÈ‰ „Â˘Á‰ Ï˘ DNA–‰ ÌÚ ‰¯ÈÊ‰Ó DNA–‰ ˙ÓÈ‚„ ˙‡ÂÂ˘‰ Ì‡ ÍÎÈÙÏ Æ‰‰Ê DNA ˙ÏÂ˜ÏÂÓ Ì‰Ï
Æ„Â˘Á· ‡Â‰ ‰¯ÈÊ· DNA–‰ ¯Â˜Ó ÈÎ ‰ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ˙Â¯·˙Ò‰ ˙ÂÈ˙‰Ï Â‡ ˙˜ÂÏÁÓÏ ÒÈÒ· ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ¨ DNA–‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ Ûˆ¯
ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ÌÈÚˆ·Ó ¨˙È˘ÚÓ ‰ÈÁ·Ó ˙È¯˘Ù‡ ‰È‡ DNA–‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ Ï˘ ‡ÏÓ‰ Ûˆ¯‰ ˙‡ÂÂ˘‰Â ˙ÂÈ‰ Æ≤
˙Â‡ˆÂ˙‰Ó ¨‰‡ÏÓ‰ DNA–‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ Ï˘ Ì‚„Ó ‡Â‰ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ Æ„Â˘Á‰ Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÈ·Ï ‰¯ÈÊ‰Ó ‰ÓÈ‚„‰ Ï˘
Æ‰ÓÏ˘‰ DNA–‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ ÏÚ ˙Â˜ÒÓ ÌÈ˜ÈÒÓ Ì‚„Ó‰ ÏÚ ˙È˘Ú‰ ‰˜È„·‰Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó‰
¨‰ÏÂÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ ÏÚ ‰˜ÒÓ‰ ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓÂ Ì‚„Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï‡˘ ÌÈ¯˜ÂÁ ‰˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙ÈÓÂ˘ÈÈ‰ Â‡ ˙È¯˜ÁÓ‰ ‰˘È‚‰
ÆÌÈ·¯ ÌÈÈÓÂ˘ÈÂ ÌÈÈ¯˜ÁÓ ÌÈÓÂÁ˙· ‰¯‚˘·˘ ¯·„Î ˙È˘ÚÂ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· È˘È‡ ÈÂ‰ÈÊÏ ˙È„ÂÁÈÈ ‰È‡

˙ÂÂ˘‰Ï ˜ÈÙÒÓ ‰Ê ÔÙÂ‡· Æ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÏÎ· ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰Ó „Á‡ Û‡Ï ‰‰Ê ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‡ ‰ˆÂ·˜Ó ÌÈÂÒÓ ÏÈÙÂ¯Ù ÈÎ ˙Â¯Ê ‰ÏÓ· ‰ÂÂÎ‰
Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂˆÂ·˜· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÔÈ· ˙Â‡ÂÂ˘‰ Úˆ·Ï ‡ÏÂ „¯Ù· ‰ˆÂ·˜ ÏÎ· ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙‡
ÆÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÎÏ ‰ÚÂ·˜ ‡È‰ ÌÈ¯˙‡ Ï˘ ˙È˜ÏÁ ‰ˆÂ·˜ ‰˙Â‡
Ï„Â‚ ÆÏÚÂÙ· Ì¯ÙÒÓÓ ‰·¯‰· ÏÂ„‚ ¨ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯ÙÒÓÂ ¯Á‡Ó ˙ÂÒÏÎÂ‡Ó ÂÈ‰È ‡Ï ˙Â¯Â˘‰ ·Â¯ ¨ÏÂ„‚ Hash Table ¯Â·Ú
Æ·˘ÁÓ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ ˙ÂÓÎ È„È ÏÚ Ï·‚ÂÓ Hash Table–‰
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µµ
µ∂
µ∑
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DNA-על ייחודיות פרופיל ה

¨¯Á‡ ÁÂÒÈ· Â‡ ¨Ì‚„Ó‰ Á˜Ï ‰ÓÓ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙È„ÂÁÈÈ ˙ÂÙ˜˙ Ì‚„Ó· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ Ì‡‰ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙‰ Æ≥
Ì‚„Ó‰ ˙ÂÎÈ‡Ó ˙Ú·Â ¨Ì‚„Ó‰ Á˜Ï ‰ÓÓ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ È„ÂÁÈÈ ÔÙÂ‡· Ì‚„Ó· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ÏÈÎ‰Ï Ô˙È Ì‡‰
˙ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ Ì‚„Ó‰ ¨‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ È„ÂÁÈÈ ÔÙÂ‡· Ì‚„Ó‰ Ï˘ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÏÈÎ‰Ï ‰È‰È Ô˙È˘ È„Î Æ‰˜È„·‰ ˙È˘Ú ÂÈÏÚ
∫ÌÈ‡˙ È˘ ÏÚ
Æ˙˜„·‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÔÈÓ‡ ÔÙÂ‡· ‚ˆÈÈÏ ÍÈ¯ˆ Ì‚„Ó‰ Æ‡
Â˙Â‡· ¨ÌÈÓ‚„Ó ÌÈÁ˜Ï ÂÈ‰ ÂÏ ¨È¯˜ Æ˙¯Á‡ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ó Á˜ÏÈÈ Â‡ Á˜Ï ¯˘‡ Ì‚„ÓÓ ‰Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‚„Ó‰
Æ·
Á˜Ï˘ Ì‚„Ó‰Ó ÌÈÂ˘ ÂÈ‰ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ÌÈÏ·˜˙Ó ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈÓ‚„Ó‰ ÈÊ‡ ¨˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ó ÔÙÂ‡‰
Æ˙˜„·‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó
ÆÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ‡Â‰ Ì‚„Ó‰Â DNA–‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ Ï˘ ‡ÏÓ‰ Ûˆ¯‰ ‡È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¨È˘È‡ ÈÂ‰ÈÊÏ DNA ˙˜È„··

Æ¥

‰Ï‡˘‰ ˙‚ˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú È˘‰ È‡˙‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ¨ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· È˘È‡ ÈÂ‰ÈÊÏ ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰ËÈ˘· Æµ
‰‡ˆÂ˙‰Â ˙ÂÈ‰ Æ˙˜„·‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó Ï·˜˙‰˘ Ì‚„ÓÏ ‰‰Ê Ì‚„Ó ˙È‡¯˜‡ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ó Ï·˜˙È˘ ÈÂÎÈÒ‰ Â‰Ó ∫˙È˙Â¯·˙Ò‰‰
·Á¯Ó· ÏÚÂÙ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯ÙÒÓ ¯˘‡Î ¨ÌÈ„¯‡ÈÏÈÓ Â‡ ÌÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡ÓÏ „Á‡ Ï˘ ˙Â¯·˙Ò‰· ‡È‰ ˙Ï·˜˙Ó‰
ÏË· ‰Ê ÈÂÎÈÒ ÈÎ ‡È‰ ˙È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡‰ ‰·Â˘˙‰ ÈÊ‡ ¨ÌÈ„„Â· ÌÈÂÈÏÈÓ ‰ÓÎ· ÌÎ˙ÒÓ ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰Ï‡˘‰ Ô‰È·‚Ï ‰˜È„·‰
Æ˙˜„·‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ È„ÂÁÈÈÂ ÔÈÓ‡ ÔÙÂ‡· ‚ˆÈÈÓ Ì‚„Ó‰ ÍÎÈÙÏÂ ÌÈ‡˙‰ È˘ ÏÚ ‰ÂÚ Ì‚„Ó‰ ¨ÌÈ˘È˘·
‰Ó„˜‰‰ ˜¯Ù· ‰ÈÙ‰‰ ‰‡¯ ¨ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰Ï˜˘Ó ˙‡ ÂÚ·˜ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÂÊ ˙È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡ ‰·Â˘˙ ÒÈÒ· ÏÚ Æ∂
Æ„Â‡ÓÁ Â·‡ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ÔÈ˘Á ËÙÂ˘‰ „Â·Î Ï˘ ÂÈ¯·„Ï ¯Ó‡Ó·
‡È‰ ¯˘‡Î ‰Ù˜˙Â ‰ÂÎ ÔÎ‡ ‡È‰ ÏÈÚÏ˘ ˙È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡‰ ‰·Â˘˙‰ Ì‡‰ ∫‡È‰ ÚˆÂÓ‰ ¯Ó‡Ó· ˙˜„·‰ ‰Â˘‡¯‰ ‰Ï‡˘‰ Æ∑
ÆÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÏÎ· ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ˙˜„·
¯ÙÒÓ· ÈÎ ‡È‰ ¯Ó‡Ó‰ ˙˜ÒÓ Æ‰ÈÂ‚˘ ˙È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡‰ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ ‰ÚÈ˙ÙÓ‰ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ·ÈÓ È˙Â¯·˙Ò‰‰ ·Â˘ÈÁ‰
˙‡ ·È‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ¯˘‡ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÓÈÈ˜ ¨˙ÈËÂÂÏ¯ ‰Ï‡˘‰ Ô‰È·‚Ï ‰˜È„·‰ ·Á¯Ó· ¨ÏÚÂÙ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰
ÆÏÈÚÏ È˘‰ È‡˙‰ ÏÚ ‰ÂÚ ÂÈ‡ Ì‚„Ó‰ ¨È¯˜ Æ˙ÚˆÂ·Ó‰ ÌÂ‚È„‰ ‰ËÈ˘· Ì‚„Ó‰ Â˙Â‡
¯˘‡ ®ÌÈ‰Ê ÌÈÓÂ‡˙ ËÚÓÏ© ÌÈ˘‡ È˘ ÔÈ‡ ÈÎ ¨‰ÈÂÏ‚‰ ‰„Â·Ú‰ ˙Á‰Ï ÛÒÂ· ¨ÒÒ·˙Ó ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· È˘È‡ ÈÂ‰ÈÊ Æ∏
È˘ ÔÈ‡ ¨˜ÙÒÓ ÌÈ¯˙‡ ¯ÙÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˘Ú ‰˜È„·‰ ¯˘‡Î ÈÎ ‰ÈÂÓÒ ‰„Â·Ú ˙Á‰ ÏÚ Ì‚ ¨‰‰Ê DNA ˙ÏÂ˜ÏÂÓ Ì‰Ï ˘È
Æ‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ˘È ¯˘‡ ¨‰˜È„·‰ ·Á¯Ó· ¨ÌÈ˘‡
˙ÂÈÚÈ·¯Â ˙ÂÈ˘ÈÏ˘ ¨˙Â‚ÂÊ ÌÈÓÈÈ˜ ‰˜È„·‰ ·Á¯Ó· ÈÎ ÈÚÓ˘Ó „Á ÔÙÂ‡· ‰‡¯ÓÂ ‰ÈÂÓÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙Á‰ ˙‡ ÍÈ¯ÙÓ ¯Ó‡Ó‰ Æπ
ÆÌÈ¯˙‡ π ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˘Ú ‰˜È„·‰ ¯˘‡Î Ì‚ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ¯ÙÒÓ· ‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ˘È ¯˘‡
ÏÈÙÂ¯Ù ÈÏÚ· ÌÈÂ˘ ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ¨„·Ï· ÌÈ¯˙‡ ∂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˘Ú ‰˜È„·‰ ¯˘‡Î ÈÎ ‰‡¯Ó ¯Ó‡Ó‰ ¨ÍÎÓ ‰¯˙È Æ±∞
ÆÌÈÓÂˆÚ ÌÈ¯ÙÒÓ· ˙ÓÈÈ˜ ‰‰Ê ÈË‚
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È˘ ˙ÎÏ ˙Â˜ÈÁ¯Ó ‰Î Ô‰ ÌÈ¯˙‡ ∂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù È·‚Ï ¯Ó‡Ó‰ ˙Â˜ÒÓ ¨ÈÓÚËÏ
Æ‰Ï‡ ˙Â˜È„· ÒÈÒ· ÏÚ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚ˘¯‰‰ Ï˘ ÔÙ˜Â˙
ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈË·È‰ ‰ÓÎ Ì‚ ÌÈÈË¯Â‡È˙‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ¯Â·Ò È‡ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ Ï˘ È˘ÚÓ‰ Ë·È‰‰ ÔÓ Æ±±
Æ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰Ï˜˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â˜ÒÓ‰ ÏÚ ¯Ó‡Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈË¯Â‡È˙‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î·
ÏÂ„È‚ ÌÚ ÈÚÂ·È¯ ÔÙÂ‡· ·Â¯È˜· ‰ÏÂÚ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙ÂÓÎ ¨± ¯ÙÒÓ ‰ÁÒÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Ó‡Ó· Ú·˜˘ ÈÙÎ
Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰
N x ( N – 1)
n =
xp
2
N ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ÈÎ ‡È‰ ¯Ó‡Ó‰ ˙Á‰ Æ N ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˘È ¨ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ÍÎÈÙÏ
˙Ï‡˘ Ô‰È·‚Ï ˙Â¯È·Ú‰ ÏÎ È·‚Ï Æ‰ÂÎ ‰È‡ ÂÊ ‰„Â·Ú ˙Á‰ È˘ÚÓ ÔÙÂ‡· ÌÏÂ‡ ÆÔÂÈÏÈÓ ∑–Î Ï‡¯˘È ˙È„Ó È·˘Â˙ ¯ÙÒÓ ‡Â‰
ÌÈ¯ÈÒ‡ ¨Ì˙ËÈÓÏ ÌÈ˜Â˙¯‰ ÌÈÏÂÁÂ ÌÈ˜Ê ¨˙Â˜ÂÈ˙ ÈÎ ˙˜ÂÏÁÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÆÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ‰Ë˜ N ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ‰Ï‡˘‰
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ראיות מדעיות במשפט

ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡· ¨ÍÎÓ ‰¯˙È Æ N ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÏÏÎ ÌÈ‡ ¨·¢ÂÈÎÂ ‰¯È·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· Ï¢ÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÁ¯Ê‡ ¨¯‰ÂÒ È˙··
ÌÈ¯ˆÈÈÓ ÔÈÈ„ÚØ¯·Î ¯˘‡ ÌÈ¯ÎÊ ˜¯ ÂÏ‡ N ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ÏÂ·‚‰ ¨Ú¯Ê È‡˙ ÏÚ Ú·˜ ‰¯ÈÊ‰Ó DNA–‰ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰·
ÆÚ¯Ê È‡˙
ÈÊ‡ ¨ÌÈË¯Ù ÔÂÈÏÈÓ Ï˘ Ï„Â‚· ‡È‰ ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó ÍÈÈ˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÈÏ‡ ÏÚÂÙ· ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ¨‰Â˙ ‰¯È·Ú ˙¯È˜Á· Ì‡ Æ±≤
Æ„·Ï· ÌÈÓ‡Â˙ ˙Â‚ÂÊ ≥∞≥–Ï ±¥¨∏∂µ–Ó ¥π ÈÙ ˙„¯ÂÈ ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙ÂÓÎ
‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ˘È ÔÂ˙ ‰¯˜Ó ÏÎ· ¨¯Ó‡Ó· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯Â‡Ï ¨ DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰Ï˜˘Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ÍÎÈÙÏ
ÆÌ‡˙‰· DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˜˘Ó ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ¨‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó ÍÈÈ˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÈÏ‡ ¨ N È˙ÈÓ‡‰
Ï˘ N ˙ÈÙÈˆÙÒ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÔÈ·Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÔÈ· p ÚˆÂÓÓ‰ Í¯Ú· Ï„·‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡È‰ ÏÈÚÏ ‰‚˘‰· ‰„Â·Ú‰ ˙Á‰ Æ±≥
‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ‰Â˘ p Ï˘ ÚˆÂÓÓ Í¯Ú ÌÚ ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÍÈÈ˙˘Ó ‰¯È·Ú‰ Úˆ·Ó Ì‰· ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡· Æ‰Â„‰ ‰¯È·Ú‰
˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ì‚ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÒÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰Ê ÔÙÂ‡·Â ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ p–Â N ÈÎ¯Ú ˙ÂÚˆÓ‡· ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ï Ô˙È ¨˙ÈÏÏÎ‰
— ¯Ó‡Ó‰ ˙ÂÁ‰ ÈÙÏ Â‡ ¨˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· p Í¯Ú‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÏÏÎ Í¯„· ‰È‰È ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· p Í¯Ú‰© ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ
Æ®˙È„Â‰È‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰
ÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ n ÏÚ ÍÂÙ‰ ÔÙÂ‡· ÚÈÙ˘˙ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï p–Â N ÌÈÎ¯Ú‰ ˙Ó‡˙‰ ÈÎ ‰Ê ¯˘˜‰· ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯
Æn ˙‡ ÏÈ„‚˙ p ˙Ï„‚‰Â n ˙‡ ÔÈË˜˙ N ˙Ë˜‰ ÆÂÏ·˜˙È˘
ÌÈ¯˙‡‰ ÏÎÓ ˙ÂÈÚÓ˘Ó „Á ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÂÏ·˜˙Ó ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰Ï‚Ó ‰ÚÈ·˙‰ ÌÚËÓ ‰ÁÓÂÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ÔÂÈÚ Æ±¥
·Â˘ÈÁ‰Â „·Ï· ÌÈ¯˙‡ ∑ Â‡ ∏–· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÂÏ·˜˙Ó ÌÈ¯˙‡ π ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˘Ú ‰˜È„·‰ ¯˘‡Î ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÆÌÈ˜„·‰
Ì‰· ÌÈ¯˙‡‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÒÒ·˙Ó ¨È‡¯˜‡· ÈÙÈˆÙÒ‰ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ ¨ÈÙÈˆÙÒ‰ p Í¯Ú‰ Ï˘ È˙Â¯·˙Ò‰‰
‰‡ˆÂ˙ ‰Ï·˜˙‰ Ì‰· ÌÈ¯˙‡‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ p Í¯Ú‰ ˙‡ ·˘ÁÏ ˘È ·ˆÓ‰ ‰Ê ¯˘‡Î Æ‰‡ˆÂ˙‰ ‰Ï·˜˙‰
DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰Ï˜˘Ó ˙ÚÈ·˜ ÆÌÈÓ‡Â˙‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ n Í¯Ú‰ ˙‡ ÏÈ„‚ÈÂ p ÚˆÂÓÓ‰ Í¯Ú‰ ˙‡ ÏÈ„‚È ‰Ê ·Â˘ÈÁ ÆÏÚÂÙ·
ÆÌ‡˙‰· Ú·˜È‰Ï ÍÈ¯ˆ
ÆÈ‡ÓˆÚ ¯Ó‡ÓÏ ÈÂ‡¯ ¯˘‡ ¨ÛÒÂ Ë·È‰ ¯È‡‰Ï ¨ÌÈ˜„·‰ ÌÈ¯˙‡‰Ó ˜ÏÁ· ˜¯ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Ï·˜ Ï˘ ¯˘˜‰· ÈÂ‡¯ Æ±µ
‰˘È‚· ÚˆÂ·Ó ¨Ò‡‰Â Ô·¯Â˜‰Ó DNA ˙·Â¯Ú˙ ˙ÏÏÂÎ ‰¯ÈÊ‰Ó ‰ÓÈ‚„‰ ¯˘‡Î ¨ÒÂ‡ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÙÈˆÙÒ‰ p Í¯Ú‰ ·Â˘ÈÁ
ÏÈÙÂ¯ÙÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ÂÊ ‰˘È‚ ÆÔ·¯Â˜ÏÂ „Â˘ÁÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÏÏ‡‰ ˙‡ Ì‚ ˙ÏÏÂÎÂ ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈÏÏ‡‰ ÏÎ ÏÚ ¨Ï‡¯˘È· ˙Ï·Â˜Ó‰
ÌÈ¯˙‡‰ ÏÎ· ˙Ï·˜˙Ó ‡Ï ‰‡ˆÂ˙‰ ¯˘‡Î ÆÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÏÏ‡‰ ˙‡ Ì‚ ·Â˘ÈÁ· ÌÈÏÏÂÎ ÍÎÈÙÏ ¨ÙÈÈËÂÏÙ‡‰Î „Â˘Á‰ Ï˘ ÈË‚‰
Æ‰‡ˆÂ˙ ‰Ï·˜˙‰ Ì‰· ÌÈ¯˙‡‰ ÏÚ ‰˘È‚‰ ‰˙Â‡ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ
Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰¯ÈÊ‰Ó ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÈ· ˙Â‰Ê ÚÂ·˜Ï Ô˙È ‡Ï ÙÈÈËÂÏÙ‡‰‰ ˙˘È‚ ÈÙ ÏÚ ∫ÈÏ‡ÂËÙÒÂ˜ Ï˘Î Ô‡Î ˘È È˙Ú„Ï
ÌÈ¯˙‡‰ ˙˘È‚· ‡Ï‡ ÙÈÈËÂÏÙ‡‰‰ ˙˘È‚· ÌÈË˜Â ‡Ï Ì‡ Í„È‡Ó ¨ÌÈ˜„·‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÏÎ· ‰‡ˆÂ˙ ˙Ï·˜˙Ó ‡Ï ¯˘‡Î „Â˘Á‰
Æ„Â˘ÁÏÂ Ô·¯Â˜Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÏÏ‡‰ ˙‡ ÈÙÈˆÙÒ‰ p ·È˘Á˙Ï ÒÈÎ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ÈÊ‡ ¨ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·‰
˙·Â¯Ú˙ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡· DNA–‰ ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰Ï˜˘Ó ˙ÚÈ·˜Ï ¨ÏÈÚÏ ˙Â¯Ú‰‰ Â‡ØÂ ¯Ó‡Ó‰ ˙Â˜ÒÓ ˙‡ ÏÏ˜˘Ï ‰Ò Ì‡
Æ‰Ê Ë·È‰Ï Ì‚ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ¨ÌÈ¯˙‡‰Ó ˜ÏÁ· ˙Â¯ÒÁ ˙Â‡ˆÂ˙ ÌÚ DNA
È„È·˘ ÏÂ„‚ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‡‰ ∫‡È‰ ¯Ó‡Ó‰ ÒÁÈÈ˙Ó ‰ÈÏ‡ ‰ÈÈ˘‰ ‰Ï‡˘‰ Æ±∂
Æ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ‡È‰ ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ‡Ï ÂÏ˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Ì„‡ ÚˆÈ·˘ Ú˘ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÏÏÙÂÈ ¨˙ÂÈÂ˘¯‰
∫ÌÈË·È‰ È˘Ó ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ‰ÂÚ ¯Ó‡Ó‰
¯‚‡Ó· ÂÈ‡˘ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù˘ ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜„Â· ¯Ó‡Ó‰ Æ‡
Æ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÏ˘ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ¨‰¯È·Ú‰ ˙‡ ÚˆÈ· ‡Ï ¯˘‡ ¨Ì„‡Ï ÌÈ‡˙ÈÂ ‰¯È·Ú‰ ˙¯ÈÊ· ‡ˆÓÈÈ
ÆÌÈÂ˘ ÌÈ˘‡Ï ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ‰Ê ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÏÂÏÎÈ˘ È„Î· ¯‚‡Ó· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‰ÓÎ Æ·
ÚÎ˘Ó ÔÙÂ‡· ˘ÈÁÓÓ ¨‰Ó‡˙‰· ¨ÌÈ¯˙‡ ∂–Â π–Ó ÌÈÈÂ·‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ±¨±¥∞–Â µ∑¨¥±≥ ‰ÈÈ˘‰ ‰Ï‡˘‰ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ Æ±∑
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù· Ì‡ È¯‰ ¨¯‚‡Ó· ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰¯ÈÊ‰Ó ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Ó‡˙‰Ó ˙Ï·˜˙Ó‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙‰· ‰·ÂÓ‰ È˘Â˜‰ ˙‡
Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜˘ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ÈÊ‡ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ˘‡Ï ÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÌÈÓÈÈ˜ ¯‚‡Ó· ÌÈ‡ˆÓ‰ Â˜„·˘
Æ¯‚‡Ó· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡˘ ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÈÈ¯·ÚÏ ¯‚‡Ó· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ˘‡ ÔÈ· ÌÈ‰Ê ÌÈÏÈÙÂ¯Ù
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DNA-על ייחודיות פרופיל ה

ÆÏÈÚÏ ß‡ ‰Ï‡˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î· ‰ÚˆÂ·˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÁ‰ ÏÚ ˙Â¯Ú‰ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï Æ±∏
ÈÙ ÏÚ ¢ÆÆÆ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡˘ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ‰Ó„Ó ¯˘‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÌÈÏÈ¯‚Ó¢ ∫‰‡·‰ ‰Á‰‰ ˙‡ ‰ÁÈÓ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰
Æ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ˙Úˆ·˙Ó ÂÊ ‰„Â·Ú ˙Á‰
ÔÈÈ¯·Ú‰ Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ È˙˘ ˙ÂÓÈÈ˜ ÈÎ ÁÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨‰ÚÂ„È ‰È‡ ÔÈÈ¯·Ú‰ ˙Â‰ÊÂ ˙ÂÈ‰ — ‰ÈÂ‚˘ ‰„Â·Ú ˙Á‰ È‰ÂÊ
ÔÈÈ¯·Ú‰ Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Á‰ Æ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡ ÔÈÈ¯·Ú‰ Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ Â‡ ¯‚‡Ó· ‡ˆÓ
ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰¯ÈÊ‰Ó ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ˘È˘ ‰„·ÂÚÏ ÒÁÈÈÏ Ï˜˘Ó ‰ÊÈ‡ ‰Ï‡˘‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ˙ÈÈ‡Ó ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡
Æ¯‚‡Ó·
ÍÈ¯ˆ ¨¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡ ÔÈÈ¯·Ú‰ Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰˘ È¯˜ ¨‰ÈˆÏÂÓÈÒ·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Á‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î· Æ±π
∫‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂÈ˘ ‰ÓÎ ÒÈÎ‰Ï
ÆÚÂ„È ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ¯˘‡ ®¯Ó‡Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÂÈÏÈÓ© ¯‚‡Ó· ÌÈË¯Ù‰ ˙ÏÏÂÎ‰ A ‰ˆÂ·˜ ˙Â·Ï ÍÈ¯ˆ Æ‡
ÌÈË¯Ù‰ ÆÚÂ„È ÂÈ‡ Ì‰Ï˘ ÈË‚‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯˘‡ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈË¯Ù‰ ¯‡˘ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ B ‰ˆÂ·˜ ˙Â·Ï ÍÈ¯ˆ Æ·
Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ ˙‡ „ÁÈ· ÌÈÂÂ‰ÓÂ ÌÈÂ˘ B–Â A ˙ÂˆÂ·˜·
ÌÈÚÂ„È‰ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ˘ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù B ‰ˆÂ·˜· ÌÈË¯ÙÏ ÏÈ¯‚‰Ï ÍÈ¯ˆ
Æ‚
Æ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÒÁÂÈÓ‰ ÚˆÂÓÓ‰ p–‰ ‰È‰È B–Â A ˙ÂˆÂ·˜‰ È˙˘ ÛÂ¯Èˆ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ p–‰˘ ÍÎ ¨¯‚‡Ó· ÌÈ‡ˆÓ‰
ÆA ‰ˆÂ·˜· ÌÈÈ˜ ÏÈÙÂ¯Ù‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ B ‰ˆÂ·˜Ó ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· ÏÈ¯‚‰Ï
Æ„
ÏÈÙÂ¯Ù ˙Ï¯‚‰˘ ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜ ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ˙Â¯ÊÁ Ï˘ ˜ÙÒÓ ¯ÙÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Æ‰
Æ A ‰ˆÂ·˜· ÌÈÈ˜ ÏÈÙÂ¯ÙÏ ‰‰Ê ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ·È˙ B ‰ˆÂ·˜Ó ÈË‚
È‡¯˜‡ Ë¯ÙÏ˘ ÈÂÎÈÒ‰ ‰Ó ‡È‰ ‰Ï‡˘‰ Æ˙„ÏÂ‰‰ ÈÓÈ ˙Ï‡˘ Â‡ ¯Ó‡Ó· ‰Â˘‡¯‰ ‰Ï‡˘‰ Ï˘ ¯Á‡ Ë·È‰ ‰Ê ‰˘ÚÓÏ
Æ≤∞
Ï˘ ‰Ï„Â‚ Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙ Ì‚ ‡Â‰ ÍÎÏ ÈÂÎÈÒ‰Â ˙ÂÈ‰ ÆA ‰ˆÂ·˜· ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈÎÈ¯‡˙‰ „Á‡Ï ‰‰Ê ˙„ÏÂ‰ ÍÈ¯‡˙ ‰È‰È B ‰ˆÂ·˜Ó
ÆÔÂ·˘Á· Á˜ÏÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ˆÂ·˜‰ Ï„Â‚ ¨ B ‰ˆÂ·˜
Ï„Â‚· B ‰ˆÂ·˜ ˙‡ ‰¯È„‚Ó ¢¯‚‡Ó· ‡ˆÓ ÂÈ‡˘ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ‰Ó„Ó ¯˘‡ ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÌÈÏÈ¯‚Ó¢ ∫‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ˙˘È‚
Æ˙Â‡ÈˆÓ· ÔÂÎ ÂÈ‡˘ ‰Ó ¨® B ‰ˆÂ·˜ Ï˘ p Ï˘ ÈÎÙÂ‰‰ Í¯Ú‰ Ï„Â‚· ‰˘ÚÓÏ© ÈÙÂÒÈ‡
‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÙ ÏÚ ¨ D–Â C ˙ÂˆÂ·˜ ˙˙ È˙˘Ó B ‰ˆÂ·˜ ˙‡ ˙Â·Ï ‡È‰ ˙ÈÙÂÏÁ ˙È¯˘Ù‡ ‰˘È‚ Æ≤±
˙‡ ˙ÏÏÂÎ D ‰ˆÂ·˜Â A ‰ˆÂ·˜· Ì‡Â˙ ‚ÂÊ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÌÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ C ‰ˆÂ·˜ Æ¯Ó‡Ó· ‰Â˘‡¯‰
ÍÂ˙· ÌÈÓ‡Â˙ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÌÏÚ˙Ó È‡© A ‰ˆÂ·˜· Ì‡Â˙ ‚ÂÊ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÈË‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÌÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙ˆÂ·˜
‰Ó ÆC ‰ˆÂ·˜Ó ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù B ‰ˆÂ·˜ ÍÂ˙Ó È‡¯˜‡· ÏÈ¯‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï Ô˙È ‰ÈˆÏÂÓÈÒ‰ ÍÈÏ‰˙· Æ® D–Â C ˙ÂˆÂ·˜
Æ‰¯È·Ú‰ ˙‡ ÚˆÈ· ‡Ï ¯˘‡ Ë¯Ù Ï˘ ¯‚‡Ó· ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‡Â˙‰ ‰¯ÈÊ· ÈË‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙‡ÈˆÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Ó„Ó˘
¨ÌÈ˜„·‰ ÌÈ¯˙‡‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨ DNA ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙Ó ˙Â‡È‚˘ ˙Â˜ÒÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÌÂˆÓˆÏ ¨¯Ó‡Ó‰ ˙Úˆ‰ Æ≤≤
Æ¯Ó‡Ó· ˙ÂÏÚÂÓ‰ ˙ÂÈÚ·Ï ÌÏÂ‰ ‰ÚÓ ˙˙Ï ‰ÏÂÎÈ ÔÎ‡
‰È‰È Ô˙È ÔÈÚÏ ‰‡¯‰ „È˙Ú· ÈÎ „Â‡Ó ¯È·Ò ¨ DNA Ûˆ¯ ˙ÚÈ·˜· ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰ ¯Â‡Ï ÈÎ ¨‰Ê ¯˘˜‰· ¯ÈÚ‰Ï ÈÂ‡¯
Ï˘ ˙È‡¯˜‡‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Ï‡˘· ÔÂÈ„‰˘ ÍÎ ¨ÌÈ¯È·Ò ˙ÂÏÚÂ ÔÓÊ· ¨ DNA–‰ Ï˘ ‡ÏÓ‰ Ûˆ¯‰ ˙ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· È˘È‡ ÈÂ‰ÈÊ Úˆ·Ï
ÆÈËÂÂÏ¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÈÈË‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù
Æ Ph.D. (Genetics, H.U.Jerusalem)., LL.B.(TAU) È˜ˆÂÏÙ Ì¯ÂÈ ¯¢„

Ë¯ÙÏ‰ ÈÎ„¯Ó ¯¢„ — ÌÂÈÒ ˙¯Ú‰
ÌÈ¯·Ò‰ ˙ÙÒÂ‰ ˙ÂÎÈ¯ˆÓÂ ˙ÂÈÈÚÓ ˙Â„Â˜ ˙Â˘È‚„ÓÎ ÂÈ˙Â¯Ú‰ ˙‡ È˙‡ˆÓ Æ‰Ê È¯Ó‡ÓÏ ÂÈ˙Â¯Ú‰ ÏÚ ¯˜ÂÒÏ ˙Â„Â‰Ï ÈÂˆ¯·
‰ÏÚ‰ Ô˙Â‡˘ ˙Â„Â˜Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÎÂ˙· ˙ÏÏÂÎ ¨¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ¯Ó‡Ó‰ ˙Ò¯‚ ÆÂÓˆÚ ¯Ó‡Ó‰ ÛÂ‚·
Æ¯˜ÂÒ‰
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ראיות מדעיות במשפט

דנ"א מדגימות ישנות ואיתור חיילים נעדרים :היבטים מדעיים ,אתיים ,תיאולוגיים ומשפטיים
יורם אפשטיין,

V,II,I

נרי אראלי ,מיה פרוינד
I

V,III

ואלון פרס

V,IV,I

תקציר
ב 14-באוגוסט שנת  2007התפרסמה בעיתונות היומית ידיעה ,שתמציתה" :אותר מקום קבורתם של חמישה נעדרי
מלחמת תש"ח" .חוקרי היחידה לאיתור נעדרים (אית"ן) בצה"ל הצליחו לאתר את מקום קבורתם של חמישה מחללי גדוד
 52של חטיבת גבעתי ,שנהרגו ביום ה 28-באפריל  ,1948סמוך למקום בו שכן הכפר הערבי תל א-ריש .ידיעה זו בעיתונות
היא סיומה של פרשה אחת מני רבות של זיהוי חללים ממלחמות ישראל שמקום קבורתם לא נודע.
I
II
III
IV
V

אכ"א /היחידה לאיתור נעדרים
מכון הלר למחקר רפואי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
המעבדה לביולוגיה משפטית ,המכון הלאומי לרפואה משפטית
מכון גרטנר לגנטיקה הומנית ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יורם אפשטיין ,ראש היחידה לפיזיולוגיה ,מכון הלר למחקר רפואי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
נרי אראלי ,ראש תחום נעדרי תש"ח ,היחידה לאיתור נעדרים ,אגף כ"א ,צה"ל
ד"ר מיה פרוינד ,מנהלת המעבדה לביולוגיה משפטית ,המרכז הלאומי לרפואה משפטית
פרופ' אלון פרס ,מנהל מכון גרטנר לגנטיקה הומנית ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
מחבר מכותב :פרופ' יורם אפשטייןyoram.epstein@sheba.health.gov.il ,

מבוא
הבאת חללי מערכות ישראל לקבורה היא ערך עליון ,חובה של החברה לחלל ולמשפחתו וציווי יהודי הלכתי .על פי תפישת
עולם זו ,ייעשה כל מאמץ לאתר את מקום נפילתו של חיל ולהביאו לקבורה נאותה ,גם אם הדבר יארך שנים רבות .במילוי
החוב המוסרי הזה החל הרב שלמה גורן ז"ל ,שבמהלך קרבות מלחמת העצמאות ולאחר שוך הקרבות ,השקיע מאמצים
ניכרים לאתר גופות של חללי צה"ל שנשארו בשדות הקרב ולא הובאו לקבורה .היו לרב גורן הצלחות מרשימות .אף כי
האמצעים הטכנולוגיים שעמדו לרשותו היו ,בראיה לאחור ,דלים ביותר .עם זאת ,הסמיכות היחסית לאירועים והזיכרונות
שהיו עדיין טריים היו גורמים מסייעים חשובים ביותר בזיהוי החללים .עדיין ,כ 200-מחיילי צה"ל מוגדרים היום כחללים
"שמקום קבורתם לא נודע" (מקל"ן) ,מתוכם  117חללים מקרבות מלחמת העצמאות .שמונה מחיילי צה"ל מוגדרים כיום
כנעדרים (נעדר  -חייל שמוכר כחי אך אין ידיעה על מקום המצאו) :זאב רוטשיק ,רון ארד ,זכריה באומל ,צביקה פלדמן,
יהודה כ"ץ ,גיא חבר ,מג'די חלבי ,גלעד שליט.
איתור נעדר/מקל"ן הוא משימה מורכבת הדומה להרכבת תמונת תצריף ) .(puzzleעדויות ממקורות שונים ,תחקירים
היסטוריים ,ניתוח מהלכי קרב ,עדויות של חברים ומפקדים ,עיון במסמכים של בתי חולים ,חברות קדישא וארכיונים שונים
ועדויות אחרות נאספים והאינפורמציה מוצלבת ומשוקללת עד שמורכבת תמונה אחת שלמה המאפשרת לגורמי השלישות
והרבנות לחלוט את המקרה ולהכריז על נעדר כמקל"ן ועל חלל מקל"ן כחלל ,שאותר קברו (כאשר הוא נקבר בעבר) ,או
לכרות קבר עבור חלל שאותר ולא הובא לקבורה ראויה בעבר .ראוי לציין כי בתחום זה הפוסק האחרון הוא הרב הצבאי
הראשי ,ורק הוא הקובע אם העדויות המוצגות בפניו מספיקות על מנת לחלוט את האירוע או לשנות את המעמד של חיל
מנעדר למקל"ן או להניח כרית עם שם מזוהה על קבר של 'אלמוני'.
אחד האמצעים החשובים במדע המשפטי (=פורנזי) המודרני שניתן להשתמש בו לזיהוי חלל הוא התאמה של ַס ָמנִ ים גנטיים.
שיטה זאת מאפשרת השוואת ַס ָמנִ ים בדנ"א שנמצא בשרידים ביולוגיים (עצם ,שערות ,שיניים וכד') עם ַס ָמנִ ים שהופקו
מדגימות של החלל עצמו (בד"כ דגימות דם ,רוק או שיער) או של קרובי משפחה ,ובכך לשייך (או לשלול) את השרידים
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מהחלל נשוא החקירה לדגימות הייחוס .השימוש בסמני דנ"א כראיה משפטית אינו חדש .השיטה פותחה כבר בתחילת שנות
ה 80-של המאה הקודמת .בשנים  1986-1987כבר נקבעה באנגליה ,על סמך בדיקת דנ"א ,קרבת דם בין ילד לאימו ,זוכה
חשוד ברצח ואונס (למרות הודעה שמסר במשטרה) והורשע חשוד באונס.
בית המשפט העליון בישראל שנדרש לסוגיה של זיהוי חללים קבורים ,באמצעות סמנים גנטיים ,מציין כי "הנושא של הוצאת
גופות מקברן למטרות זיהוי וללקיחת דגימה גנטית שלהן  -מורכב ורגיש מאין כמותו .מעורבים בו שיקולים אתיים-

מוסריים ,דתיים ,רפואיים ואנושיים".
זיהוי חללי קרב תל א-ריש תוך היעזרות בסמנים גנטיים מהווה דוגמה טובה למורכבות הנושא .באמצעותה נסקור בקצרה
את עיקרי הסוגיות ההלכתיות ,המשפטיות והמדעיות הכרוכות בזיהוי חללים באמצעות הפרופיל הגנטי.
קרב תל א-ריש (אפריל )1948
האירוע
במסגרת מבצע "חמץ" ( 27-28באפריל  ,)1948שנועד להדק את טבעת המצור על יפו הערבית ,נכבשו הכפרים הערביים שהיו
בסביבתה (סלמה ,סקיה ,חיריה ויאזור) ותוכנן לכבוש את המוצב הערבי (הפילבוקס) בתל א-ריש.
מוצב הפילבוקס בתל א-ריש (היום תל גיבורים ,ונמצא מול משרד הרישוי בחולון) שלט באש על צומת חולון ומנע מהתחבורה
העברית את המעבר מתל אביב לדרום הארץ ולירושלים .לכיבוש המוצב הוקצה כוח גדודי מחטיבת גבעתי ,שכלל את פלוגות
א' ו-ב' מגדוד  52ופלוגה מסופחת מגדוד  .51הכוח ,שהתארגן במקווה ישראל ,והיה אמור לצאת לפעולה לפני חצות ,התעכב
אך המידע על כך לא הועבר ליחידת הסיוע הארטילרי .הריכוך הארטילרי החל ,כפי שתוכנן מראש ,בשעה  ,00:40כשהכוחות
עדיין לא היו מוכנים להתקפה .למרות אבוד גורם ההפתעה הצליח הכוח לכבוש את הגבעה ,כמעט ללא התנגדות ,אך הזמן
שעמד לרשותו להתארגנות הגנתית היה קצר .עם אור ראשון החלה התקפת נגד של כוחות צבא ההצלה של קאוקג'י ,שהיו
מוצבים ממערב לתל .חיילי הגדוד שלא הספיקו להתבצר כראוי ניהלו קרב קשה בו היו נפגעים רבים .בשעות הבוקר החלה
נסיגה לא מסודרת של הפלוגות ,לכוון מקווה ישראל ,כשהם נושאים עמם חלק מן הנפגעים.
איסוף החללים מיונם וקבורתם
בדו"ח סיכום הנפגעים ,שנשלח יומיים לאחר הקרב ,ממפקדת החטיבה לאגף כח אדם ,רשומים תשעה הרוגים ועשרה נעדרים
(בנוסף ל 61-פצועים) .כשבוע לאחר הקרב נמצאו גופות של שלושה מהחללים ,שהובאו לקבורה ביום  7במאי .שלוש גופות
נוספות הוחזרו על ידי הבריטים מספר ימים לאחר מכן ,והן נקברו ביום ה 11-במאי .אחד החללים ,ששמו הופיע ברשימת
הנעדרים מהקרב ,זוהה על ידי משפחתו .גופת חייל נוסף שנקברה ביום ה 5-במאי על ידי הבריטים בחולות תל א-ריש
הועברה לקבורה בקבר ישראל ביום ה 26-במאי .מאוחר יותר זוהה אחד מהקברים כקברו של חלל ,שברשימת הנפגעים של
חטיבת גבעתי רשום כחלל ולא כנעדר .שבעת החללים נקברו בבית הקברות בנחלת יצחק.
בבית הקברות נותרו חמישה קברים עליהם מצוין" :אלמוני ,חלל מהקרב בתל א-ריש".
רשימת הנעדרים ("קבוצה סגורה")
כאמור ,המקור הראשוני לקביעת החללים והנעדרים מהקרב מציין עשרה שמות של נעדרים ,שאחד מהם זוהה על ידי
משפחתו .מי הם הנעדרים האחרים מקרב תל א-ריש?
חקירה יסודית של האירוע תכליתה הראשונית הייתה לאמת את שמות החללים המופיעים ברשימת הנעדרים ,השתתפותם
בקרב האמור ואיתור מקום נפילתם .זאת ,על מנת לגבש רשימה שרק מתוכה יתכנו "האלמונים" הקבורים ("קבוצה סגורה").
במהלך החקירה הסתבר שאחד החיילים ,המופיע ברשימת הנעדרים ,אמנם נעדר ,אך לא מהקרב בתל א-ריש (החקירה
1
 בג"ץ  4225/01דליה כהן נ' שר הביטחון ,מדינת ישראל ,פ"ד נח(.)2004( ,155-184 )4
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בעניינו עדיין נמשכת) .לגבי חייל נוסף המופיע ברשימת הנעדרים המקורית הסתבר שמדובר בטעות ברישום והוא אותר חי
(במלחמת העצמאות היו לא מעט טעויות רישום כאלה) .לאחר מאמץ חקירתי יסודי וארוך ,שנמשך כארבע שנים ,גובשה
רשימה של שבעה חללים מקרב תל א-ריש שהוגדרו כמקל"ן .אם כן ,מי קבור בנחלת יצחק?
זיהוי חללים באמצעות התאמה גנטית
כדי לבסס קרבת דם בין שרידי חללים קבורים ומשפחות הייחוס ,יש למלא שני תנאים ראשוניים :א .הקבוצה הנבדקת היא
"קבוצה סגורה" ,כלומר לא יתכן חלל נוסף על אלה המנויים ברשימה וכן שיש דגימות דנ"א של כל החללים שרוצים לזהותם
ושל קרובי משפחה פוטנציאליים .לענייננו ,חמשת החללים הקבורים יתכנו רק מתוך שבעת החללים המאותרים; ב .קיים
קשר דם בין החללים הקבורים ודגימות הייחוס שנלקחות מהמשפחות.
בניגוד לרוב הראיות המדעיות ,המעידות באופן חיובי על זהות ,ולא צמודה אליהן הערכה סטטיסטית לגבי מידת נכונותן,
ראית דנ"א היא נסיבתית וככזו פועלה העיקרי הוא על דרך האלימינציה והשימוש במודלים סטטיסטיים מצמצם את הקבוצה
הפוטנציאלית לפרט אחד ,שבהסתברות גבוהה הוא הפרט אחריו מחפשים .לפיכך ,השימוש בזיהוי גנטי של חלל/נעדר קשור
בסוגיות הלכתיות ,משפטיות ומדעיות הקשורות בקבילות הראייה ,שאותן נסקור בקצרה.
ההיבט האתי/אנושי
סוגיה מרכזית הקשורה בזיהוי באמצעות פרופיל גנטי היא הנושא האתי .בסוגיה זו יש לדון בשני היבטים .ההיבט
הראשון  -האם לפתוח את הקבר ו/או באילו תנאים לפתוח את הקבר .בקברי אחים ,למשל ,נקברו יחדיו מספר חללים ,לא
תמיד מזוהים ולא תמיד בארונות נפרדים ,כשעל הכרית חקוקים שמות החללים .אך גם כשהחללים קבורים בקברים נפרדים,
כפי שקרה באירוע הנדון כאן ,אין ודאות מי החלל הקבור ובאיזה קבר הוא קבור ,שהרי כולם מצוינים כאלמונים .בארוע
הנוכחי יש חמישה קברים ושבע משפחות .ברור כי לשתיים מן המשפחות לא יימצא פתרון .בית המשפט העליון ,בפסק הדין
שאוזכר לעיל 2,שדן בעתירת שלוש מתוך  16משפחות חללי אח"י אילת ,הקבורים בקבר אחים ,לפתוח את הקבר ולזהות בו
את יקירן התייחס בית המשפט לפן האנושי ואמר:
"[ש]כמו שאין דוחין נפש מפני נפש כך אין דוחים צער מפני צער .לעניות דעתי נראה שאין להקל על כאבה
של משפחה אחת על ידי הכבדת כאבן של משפחות אחרות".
הנושא האתי הוצף בכל חומרתו בפסק הדין של בג"ץ בנושא פתיחת קבריהם של גיא גולן ורז טבי ז"ל ,חללי אסון השייטת:



"הנושא כולו כאוב ורגיש במידה כזאת שקשה מאד להכריע בו הכרעה שיפוטית .לא פתיחת הקברים וזיהוי
האברים יביא מזור לכאבם של המשפחות [ ]...בחכמה שלאחר מעשה ,ניתן לאמר שצדקו האמהות שהתנגדו
לפתיחת הקברים .אולי היה יותר טוב לולא היו פותחים קבר כלשהו בנסיבות העניין ,ומניחים לנפטרים
לנוח בשלום על משכבם; אולם לא כך היה [."]...
ההיבט האתי הנוסף ,שלא בהכרח קשור לענין בו עוסק המאמר ,קשור בבניית מאגר דנ"א וקשור בקשר אמיץ לחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,1981-ולחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .צרה היריעה מלדון בהיבט זה אך נציין כי לצורך כך המליצו
האקדמיה הישראלית למדעים והועדה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית על הקמת מועצה מפקחת בנושא ,כפי שנהוג
במקומות רבים אחרים בעולם .כיום ,הנושא כפוף לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף ונטילת אמצעי
זיהוי) ,התשנ"ו.1996-
ההיבט ההלכתי
לצורך זיהוי גופה קבורה מתייחסים פוסקי ההלכה לשלוש סוגיות :א .לעצם פתיחת הקבר ,ב .ללקיחת דגימה לצורך הפקת
דנ"א ,ג .תקפות בדיקת הדנ"א לזיהוי החלל .הפסיקה ההלכתית בנושא זיהוי אדם באמצעות בדיקת דנ"א מתייחסת לסוגיה


בג"ץ  4951/99גולן ו 7-אח' נ' שר הביטחון ,תק-על .)1999( 60 )2(99
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בהיבט רחב ובהקשרים שונים ,והם קבורה ,אבלות ,ממזרות ,ירושה ,הרשעה בדין ועגינות.



החובה לשמור על כבוד המת נפרטה לאיסורים שונים על ידי הפוסקים .יש שהגדירו את האיסור מטעמים מוסריים כאיסור
"ניוול המת וביזיונו" או כ"איסור הנאה מהמת" ויש שאסרו פגיעה כלשהי במת מטעמים אמוניים-דתיים של "חרדת ואימת
הדין" .לכן הכלל ההלכתי הוא " -אחר שנסתם הגולל אין מזיזים את המת ממקומו" ו"אסור לפתוח הקבר אחר שנסתם
 ,
הגולל".
ההלכה מאשרת פתיחת קבר רק במקרים יוצאים מהכלל .לשיטתו של הרדב"ז (ר' דוד בן שלמה אבן זמרא )1479-1573
"שכל שהיא לתועלת המת אין בו משום בזיון כי זה כבודו" .גם פוסקים מאוחרים יותר סבורים שאין ביזיון למת בניתוחו
למען מטרה שעבורה היה מוכן להתנוול לוּ היה בחיים – לענייננו ,הכבוד שיש למת בקבורה אישית ומזוהה .על כך כתב
הרשל"צ הרב עוזיאל (" :)1880-1953ובודאי שכבודו ורצונו של אדם הוא להיקבר בקבר מיוחד כמנהגם של ישראל שהיא
תורה בחיים ובמוות" ומוסיף שגם "רצון ההורים וכבודם והקלת צערם ,שהדעת נותנת לומר שהמת מוחל על כבודו משום

צער הוריו".
הפקת דנ"א לצורך זיהוי מחייבת הוצאת שריד ביולוגי בכמות מספקת להפקת דנ"א איכותי .בהיבט ההלכתי דגימת עצם
היא בעייתית שכן עצם חייבת בקבורה והשימוש בעצם להפקת דנ"א ,שמחייב את כתישתה לאבקה ,יש בה משום "ניוול
המת" .לכן ,עד כמה שניתן ,רצוי להימנע מכך ולהשתמש במקור אחר ,עדיף להשתמש בנוזלי הגוף או בשן שניתן להפיק ממנה
את המוך ולהחזיר את השן עצמה למקומה .הרשל"צ הרב בקשי-דורון ,שהתייחס לזיהוי נפגעים באסון רב נפגעים (אר"ן,
אירוע כגון רעידת אדמה) התיר "לקחת דגימה מהמת [מבלי שציין את מקור הדגימה] על מנת לעשות בדיקת דנ"א ולאחר
מכן לקבור את הדגימה ,מבלי שיחשב הדבר כחילול כבוד המת" 10.לגבי הפקת דנ"א מעצם (המקור אינו מציין 'עצם' ,אך
חוות הדעת ניתנה לנושא זיהוי חללי 'שיירת הדסה' שנהרגו בפברואר  ,1948ומכאן ההיקש) קובע הרב בקשי דורון ובתנאי
11
ש"נוטלים כמות מזערית של דגימות [ ]...ולאחר הבדיקות להחזירם לקבורה".
על פי ההלכה "אין מעידים [=שהאיש מת] אלא על פרצוף פנים עם החוטם ,אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו" 12.הספרות
ההלכתית הנלווית להוראת המשנה מציינת שלש דרגות של סימנים – מובהקים ,בינוניים וגרועים – וניתן לזהות אדם
בוודאות רק לפי "סימן מובהק" 13.טביעת אצבע וצילומי מנשך שיניים מקובלים כ"סימן מובהק" ,אך מה לגבי תקפות
ההתאמה הגנטית כ"סימן מובהק"?
מלכתחילה נראה שזיהוי על פי בדיקת דנ"א עשוי להיחשב כסימן מובהק ,שהרי התאמת דנ"א של שני בני אדם ,אלא אם
הם תאומים זהים ,נראית על פניה בלתי אפשרית (ראה להלן – ההיבט המדעי) .הפוסקים שדנו בכך קבעו שאם משווים את
הדנ"א של הגופה לדנ"א של דגימה שהשאיר האדם בחייו ונמצא שהן זהות ,ההלכה מקבלת את הממצא כ"סימן מובהק"
לעומת זאת אם הדנ"א של החלל מושווה לזה של קרוביו ,ההלכה רואה בזיהוי רק "סימן בינוני" ונדרשים לפיכך סימנים
נוספים שיתמכו בזיהוי 13.ההסתייגות ההלכתית נובעת דווקא מטעונים מדעיים :דרך הבדיקה ,האפשרות שתחול בה טעות,
וממנה השלכות הלכתיות רבות ,שלא כאן המקום להעמיק בהן ,ויציבותה הסטטיסטית של הבדיקה 15 ,14.בהקשר זה ראוי
לציין שבנושא חללים ונעדרים יש פוסקים שמבחינים בין נעדר רווק לנשוי .אם הנעדר הוא רווק ,יש מקום לזהותו על פי
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14
15

קליין מ' (על דעת :קרליץ נ' וואזנר ש') .זיהוי הלכתי על פי בדיקת דנ"א .תחומין כרך  12עמ' .2001 ,121-123
שטיינברג א' .ניתוח מת .אנציקלופדיה הלכתית רפואית; כרך ה' עמ'  ;561-670הוצאת מכון שלזינגר ,ירושלים.2006 ,
מסכת שמחות פרק ד' הלכה ז'.
שו"ע יו"ד סימן שסג ז'.
עוזיאל בצמ"ח .פנוי קברי קדושים שנפלו במלחמת השחרור .שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן ,סימן ל"ו.
שטיינברג א' .תורשה .אנציקלופדיה הלכתית רפואית; כרך ז' עמ'  ;739-859הוצאת מכון שלזינגר ,ירושלים.2006 ,
דוח פעילות לשנת  2001של ועדת ההגוי להערכות לטיפול ברעידות אדמה .מוגש לועדת השרים להערכות לטיפול ברעידות אדמה ,פברואר .2002
(ראה גם :הכנסת – מרכז מחקר ומידע .מסמך רקע בנושא "זיהוי קורבנות אסון רב נפגעים" )www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m00388.rtf
בקשי דורון א' .פתיחת קבר אחים ובדיקת דנ"א לצורך זיהוי וקבורה כראוי .בניין אב ח"ד סימן ס"ז.
יבמות פרק ט"ז משנה ג'.
לוינזון א"י .זיהוי קורבנות אסון .ב"סוגיות צבא ומשטרה" הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים עמ' ערה-ערח ,רצד-שוחט.2003 .
Opar A. Crime and punishment. Nature Med 12:1110-1111, 2006.
פלוצקי י' .משקלה של ראיית דנ"א – בעקבות פסק הדין מוראד אבו חמאד .רפואה ומשפט כרך  30עמ' .2004 ,182-174
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בדיקת דנ"א .לעומת זאת אם הנעדר הוא נשוי ,ומאחר והדבר קשור בהתרת עגונה ,לא נקבעו מסמרות והותירו את הנושא
3
להכרעת בית הדין בכל מקרה לגופו.
שתי חוות דעת הלכתיות שניתנו בשנים האחרונות ,חשובות לענייננו .הראשונה ,של הרב בקשי-דורון שקובע לגבי זהוי
חללים ברעידת אדמה כי דנ"א מהווה סימן זיהוי תקף לפי ההלכה 10.השניה ,היא של הרב זלמן נחמיה גולדברג ,חבר בית הדין
הגדול לערעורים ,שניתנה ביחס לזיהוי חללים נעדרים מאסון קריסת מגדלי התאומים 16.בחוות דעתו ,שניתנה לצורך התרת
עגונות ,שהיא סוגיה עדינה מאד בהלכה ,מקבל הרב גולדברג את בדיקת הדנ"א ,ומציין "שדינו כסימנים מובהקים ביותר".
הרב גולדברג מסתמך על ייחודו של כל אדם באשר הוא ונסמך על ההלכה ,שאוזכרה לעיל ,על פיה מזהים אדם על פי פרצופו
"מכוח ההנחה שאין פרצופיהם דומים זה לזה .ומנין לנו זאת? וכי נסעו בכל העולם ובדקו כל האנשים?! []...
אלא [ ]...שרואים הרבה אנשים ,ומתוכם לא נמצאו שניים דומים .אין זה אלא שכך ברא הקב"ה את בריותיו,
שיהיו פרצופיהם שונים זה מזה .]...[ .וכמו שאמרו בסנהדרין' :לפיכך נברא האדם יחידי [ ]...שאדם טובע
כמה מטבעות בחותם אחד ,כולם דומים זה לזה ,ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו
של אדם הראשון ,ואין אחד דומה לחברו' [ .]...יש בכך גדולה מיוחדת ,שכן כלם באו מאדם הראשון ,ואם
זאת אינם דומים זה לזה ]...[ .על כל פנים ,גם ההבדלים המתגלים בבדיקת דנ"א הוא מגדולתו של הקב"ה,
שאף שנברא אדם יחידי ,עם כל זה יש לכל איש ואיש סימני דנ"א שונים משאר אנשי העולם".
מעיון בפסקי ההלכה השונים ,ויש רבים כאלה ,ניתן ללמוד שהפוסקים מקבלים את בדיקת הזיהוי על פי הפרופיל הגנטי
והסתייגותם ,אם קיימת ,נובעת מחשש לשימוש לא נכון בממצא .לכן ,דעת הפוסקים היא שכל נושא ידון לגופו ואין לעשות
השוואות בין פסק לפסק.
ההיבט המשפטי
חוק האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ג ,1953-מתיר ניתוח שלאחר המוות רק לצורך לימוד ומחקר ,בהסכמת הנפטר בחייו,
לקביעת סיבת המוות או למטרת ריפוי של אדם .בית המשפט העליון שנתן דעתו לפתיחת קבר לצורך זיהוי גופה בפרשת
חללי אח"י אילת קבע כי חוק האנטומיה והפתולוגיה מתיר נתיחת גופה לרשימה סגורה של מטרות מוגדרות בלבד ,כאשר
נתיחת גופה למטרות זיהוי אינה באה בגדרן 2.ראוי להדגיש כי לפי חוק השיפוט הצבאי ,רק ביחס לחייל שנפטר שלא בקרב
17
ניתן לבקש צו של שופט צבאי לניתוח שלאחר המוות.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא נתיחת גופה למטרת זיהוי ,הובאה במכתב לפרקליטות הצבאית .נאמר בה כי יש
לפרש את החוק לאור הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחרותו .מחד גיסא ,עיקרון כבוד האדם מחייב קבורת אדם בקבר
הנושא את שמו ,מאידך גיסא ,כבוד האדם מחייב להניח למתים לנוח בשלום על משכבם .הקפדה על כבוד האדם היא
גם הקפדה על כבודה של המשפחה ,תוך הימנעות מפגיעה ברגשותיה וכיבוד רצונה .בהתייחסותו לסעיף בחוק האנטומיה
והפתולוגיה האוסר נתיחת גוויה אלא למטרות מוגדרות ,כותב היועץ המשפטי שהחוק אינו מתייחס לתכלית שלא הייתה
ידועה למחוקק בעת החקיקה ,ואשר דומה במהותה לתכלית של בירור סיבת המוות – בירור זהותו של הנפטר באמצעות
בדיקה גנטית .לכן ,מסכם היועץ המשפטי ,לשאלה באלו נסיבות ,אם בכלל ,ניתן לבצע נתיחה של גוויה לצורך זיהוי גנטי של
הגופה ,אם כלל ניתן להתייחס לפעולה זאת כאל נתיחה ,אין תשובה בחוק או בהלכה הפסוקה ,ויש למצוא לה תשובה על
דרך ההיקש .ההיקש המתבקש הוא לדין החל על נתיחה לשם בירור סיבת המוות .התכלית דומה – ביצוע נתיחה לשם קבלת
מידע בעל חשיבות למשפחת הנפטר.
לצד שמירה קפדנית על זכויות הפרט בכל הנוגע למידע גנטי ,חוק מידע גנטי ,התשס"א ,2000-מאפשר לרשויות הביטחון
לזהות אדם לפי בדיקת דנ"א .החוק קובע כי:

 16גולדברג ז"נ .היתר עגונות מ"מגדלי התאומים" בניו יורק .תחומין כרך  23עמ' .2003 ,110-119
 17כספי ח' ,מוריץ ת' ,תבורי ת' .הסמכות ליטול דגימות מגופות נפטרים אלמונים לצרכי זיהוי .רפואה ומשפט ,כרך  ,27עמ' .2002 ,35-50
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"רשויות הביטחון רשאיות לעשות שימוש בדגימת דנ"א [ ]...למטרות אלה בלבד ]...[ :לצורך זיהוי אלמונים
18
וגופות או לאיתור ולזיהוי נפטרים ,חללים ,נעדרים ,או שבויים [."]...
עם זאת ,הוראה זאת בחוק אין בה כדי להסמיך את רשויות הביטחון לפתוח קבר כדי ליטול דגימת דנ"א מגופה הטמונה בו.
2
במקרה בו מעורבות מספר משפחות ,וקיימת מחלוקת ביניהן ,הסמכות להחליט בנושא נמצאת בידי בית המשפט בלבד".
קבילות הראייה במשפט הפורנזי של זיהוי על פי סמנים גנטיים ידעה בעשור האחרון תהפוכות .הדבר נבע בעיקר מאי הסכמה
לגבי איכות הבדיקות .כיום ,הטכניקה של בדיקת הדנ"א זכתה להכרה והוכחה כמהימנה ואין חולק על כי איכות הבדיקות
גבוהה והממצאים אמינים וקבילים בבית המשפט ,בהתאמה ל'הלכת ( 'Daubertפסק דין שנתקבל בבית המשפט העליון של
ארה"ב בשנת  1993שעניינו קבילות ראיה מדעית בבית המשפט) 21 ,20 ,19.בהסתמכו על הלכה זאת קבע כב' השופט מ' חשין
את הלכת בית המשפט בישראל בעניין זה:
"בדיקת דנ"א מקובלת היום הן על הקהילייה המדעית והן על בתי המשפט .בדיקת דנ"א ראיה קבילה
וראויה היא ,ובית המשפט יכול ורשאי לראותה כראיה מהימנה בלא לבדוק מחדש בכל פעם את עיקרי
השיטה המדעית ]...[ .ראויה היא שדינה יהא כראיה של טביעת אצבעות [ .]...כל זאת ,כמובן ,בכפוף לשני
תנאים עיקריים אלה :אחד ,כי עיקרי השיטה המדעית ועיקרי הבדיקה יהיו נתונים לבחינה ולהפרכה בכל עת
ובכל דרך לגיטימית ,ושניים ,יוכח כי הבדיקה הקונקרטית העומדת לדיון נערכה בהתאם לכללים הנדרשים
22
על פי השיטה המדעית שלעניין".
בכך נקבע משקלה הראייתי של דגימת דנ"א במשפט מדינת ישראל.
בתוך כך מסכם היועץ המשפטי לממשלה כי אין מניעה משפטית לפתיחת קבר אלמוני ולעריכת בדיקות לצורך זיהוי הקבור,
כאשר מועלית סברה כי הוא חלל צה"ל ,בהתקיים שלושה תנאים:
 .1החקירה מצביעה על כי החלל קבור בקבר האמור,
 .2קיימת היתכנות מדעית שאכן אפשר להפיק דנ"א מן השרידים הקבורים,
 .3הסכמת משפחת החלל לפתיחת הקבר .במקרה של מספר משפחות ,נדרשת הסכמת כולן.
ההיבט המדעי
דנ"א היא מולקולה עמידה ביותר שיכולה להישמר ,אפילו בתנאים לא אידיאליים ,עשרות ומאות בשנים .היתרון המשמעותי
בשיטת בדיקה זאת היא היכולת להפיק ממצא רב ערך מדגימה ביולוגית קטנה ,ואפילו מדגימות באיכות ירודה .לכן ,בדיקות
דנ"א מקובלת כיום בעולם כמדד הזהב ) (gold standardלזיהוי חללים ושרידי גופות ,בעיקר כאשר יש קושי בזיהוי באמצעות
ממצאים פיזיים ובשיטות האנתרופולוגיות המקובלות 27 ,23 ,10.השימוש בראיית דנ"א למטרות זיהוי מבוססת על הנחות
היסוד הבאות :א .רצף הבסיסים במולקולת הדנ"א ,המכילה כ 3-מיליארד זוגות בסיסים ) ,(bpיחודי לכל פרט באוכלוסיה;
ב .אין שני בני אדם (לבד מתאומים זהים) בעלי זהות מלאה ברצף הבסיסים ,ולכן אם כל רצף הבסיסים בדנ"א משתי דגימות
ביולוגיות זהה ,אזי מקור שתי הדגימות באותו הפרט; ג .שכיחות האללים אינה משתנה עם הדורות (חוק ;(Hardy-Weinberg
ד .מאחר והדנ"א מורש מהורים לצאצאיהם ,הרי שהדמיון בפרופיל הגנטי בקרב קרובי משפחה גדול מזה שבין אנשים שאינם
קרובי משפחה.

 18סעיף (32א)  )3לחוק מידע גנטי ,תשס"א.2000-
19
20
 21סהר א' ,האם חל שינוי במבחני ראייה בעניין שבמדע? רפואה ומשפט ,כרך  ,30עמ' .2004 ,166-173
 22ע"פ  9724/02מוראד אבו-חמאד נ' מדינת ישראל תק-על .)2003( 2183 )3( 2003
Lessons learned from 9/11: DNA identification in mass fatality incidents. Sept 2006. http://massfatality.dna.gov/ 23

Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993).
Kaye DH. The science of identification: from the laboratory to the courtroom (and beyond). Minn J L Sci Tech 8:409-427, 2007.
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הזיהוי באמצעות פרופיל גנטי אפשרי באמצעות סמנים פולימורפיים המצויים בדנ"א האוטוזומלי ובדנ"א שבכרומוזום Y
ובאמצעות בדיקת רצף בסיסים בדנ"א המיטוכונדריאלי .לעיתים ,בדרך כלל בדגימות ישנות ,שיש בהם קושי טבוע להפיק
דנ"א איכותי בכמות מספקת ,יש צורך להשתמש ביותר מאשר במערכת בדיקה אחת והזיהוי נעשה מתוך השילוב בממצאים
המתקבלים משלושת המקורות.
סטארס ) – (STRsבדנ"א האוטוזומלי ובדנ"א של כרומוזום  Yיש אתרים ,שארכם מספר מאות בסיסים ,ואשר אינם קשורים
בגנים ספציפיים ,ובהם יש רצפים של בסיסים החוזרים על עצמם מספר פעמים ומכונים לפיכך 'רצף חזרות קצר' – סטארס
) .(Short Tandem Repeats – STRsהסמנים הגנטיים המשמשים לזיהוי פורנזי מאופיינים על ידי חזרות של  4-5זוגות
בסיסים .השונות (פולימורפיזים) בין הפרטים באוכלוסיה מתבטאת במספר החזרות של רצף הבסיסים החוזר כשמספר
24
האללים האפייני לקבוצת סמנים זו הוא .5-20
רשימת האתרים בדנ"א אוטוזומלי המשמשים לצרכים פורנזיים וגם לצרכי זיהוי נעדרים וקביעת אבהות הורכבה במהלך
שנות ה 90-של המאה העשרים ופורסמה לראשונה בסוף שנת  13 25.1997אתרים פולימורפיים בדנ"א הגרעיני ,מהווים
כיום את הבסיס הפורנזי לזיהוי באמצעות דנ"א ) (CODIS = Combined DNA Index Systemולאחרונה נוסף לגרעין
הסמנים הזה אתר נוסף – אמלוגנין ) - (amelogeninהמצוי בכרומוזום המין ) AMELXו ,AMELY -בהתאמה( 24.קבוצת
סמנים אלה מהווה גם את הבסיס למאגר הדנ"א הלאומי בארה"ב ) .(NDNAD = National DNA Databaseבאירופה,
נוהגים להשתמש במערכת סמנים מעט שונה הכוללת רק  10אתרים 24.באמצעות בדיקת האתרים האלה בדנ"א ההסתברות
המשוקללת להתאמה אקראית של שני פרטים שאינם קרובים הוא קטן מאד אחד למאות מיליונים ,אפילו באוכלוסיות
26
ייחודיות שהשונות בה קטנה באופן יחסי.
השימוש בסמנים אלה נפוץ במדע הפורנזי משום שקל לאפיין אותם ולשכפל אותם ,אפילו מדגימות קטנות ומכמות קטנה
של דנ"א ,הנמצא במצב התפוררות ,וניתן להפיק אותם בטכניקה המכוונת לכמויות הקטנות והמכונה Low Copy Number
) 27.(LCNהסמנים מצויים על כרומוזומים נפרדים ,פרט לזוג סמנים אחד המצוי בכרומוזום  ,5כך שלא תתכן חפיפה פיזית
ברצף הבסיסים שלהם וגם מיקומם של שני הסמנים בכרומוזום  ,5המרחק ביניהם  26.3מיליוני בסיסים ,מונע חפיפה ביניהם.
האבחנה בין הסמנים היא כה ברורה שקיימות היום מערכות בדיקת  PCRמסחריות המאפשרות שיכפול ואנליזה בו זמנית
28 ,23
של חלק מהסמנים ,ואפילו של כולם יחד.
בשנת  1992תואר סמן פולימורפי ראשון בכרומוזום ( Yשהוא הפלואידי ולא דיפלואידי כמו הדנ"א האוטוזומלי) ומאז
רשומים במאגר הגנום כבר כמה מאות של סמנים 29.מאחר וכרומוזום  Yמצוי רק בגברים והוא מורש מאב לבן משמשת
בדיקה זו להפריד בין דנ"א מעורב (זכר-נקבה במקרים של אונס למשל) או במקרים של קביעת קשר משפחתי (גניאולוגיה).
בהקשר של זיהוי חללים לבדיקת אתרים בכרומוזום  Yיהיה יתרון אם בדיקת הייחוס היא מדנ"א של קרוב משפחה זכר
מאב משותף ,אפילו במרחק של מספר דורות (מוטציה בכרומוזום  Yהיא נדירה מאד) .לכן ,ובהתאם למקרה ,נוספה בשנים
30
האחרונות לבדיקת  13הסמנים בדנ"א האוטוזומלי גם בדיקה של לפחות  11סמנים מכרומוזום .Y
24
25
26
27
28
29
30

Butler JM. Genetics and genomics of core short tandem repeat loci used in human identity testing. J Forensic Sci 51:253-265, 2006.
Budowle B, Moretti TR, Niezgoda SJ, Brown BL. CODIS and PCR-based short tandem repeat loci: law enforcement tool. Proceedings of the
Second European Symposium on Human Identification, Insbruck, Austria, June 1998.
http://www.promega.com/geneticidproc/eusymp2proc/17.pdf
Budowle B, Chakraborty R, Carmody G, Monson KL. Source attribution of a forensic DNA profile. Forensic Sci Com, July 2000.
http://bioforensics.com/conference/Identity/fbiuniq.pdf
Irwin JA, Leney MD, Loreille O, Barritt S, Christensen AF, Holland TD, Smith BC, Parsons TJ. Application of low copy number STR typing
   to the identification of aged, degraded skeletal remains. J Forensic Sci 52:1322-1327, 2007.
Collins PJ, Hennessy LK, Leibelt CS, Roby RK, Reeder DJ, Foxall PA. Developmental validation of a single-tube amplification of the 13
CODIS STR loci, D2S1338, D19S433, and amelogenin: the AmpFlSTR identifiler PCR amplification kit. J Forensic Sci 49:1265-1277,
2004.
Butler JM. Recent developments in Y-short tandem repeat and Y-single nucleotide polymorphism analysis. Forensic Sci Rev 15:91-111,
2003.
SWGDAM. Report on the current activities of the scientific working group on DNA analysis methods Y-STR subcommittee. Forensic Sci
Com, July 2004. http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissue/july2004/standards/2004_03_standards03.htm
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בדיקת אתרי סטארס שבדנ"א אוטוזומלי ובדנ"א שבכרומוזום  Yהם אמנם הבדיקות השכיחות לצרכי זיהוי גנטי ,אך במקרים
מסוימים ניתן היום ,ועוד יותר בעתיד ,להשתמש גם בבדיקה של שונות בנוקלאוטיד בודד – סניפ SNP = single nucleotide
31
.polymorphism
דנ"א מיטוכונדריאלי ) - (mtDNAדנ"א מיטוכונדריאלי שונה מדנ"א גרעיני בכמה היבטים .הוא מכיל אינפורמציה
שמקורה בענף האימהי בלבד ,הוא מעגלי סגור וקטן באופן יחסי (כ 16.5-אלפי זוגות בסיסים המקודדים  37גנים)
ואינו חשוף לרקומבינציה .בנוסף ,הוא מצוי בכמות גדולה יחסית בתא (מאות עותקים לעומת שני עותקי דנ"א גרעיני
בלבד) .הזיהוי באמצעות דנ"א מיטוכונדריאלי מתבסס על בדיקת רצף בסיסים ) )sequencingולא על בדיקת אתרים
פולימורפיים .לצורך כך נבדק רצף של כ 800-זוגות בסיסים משני אתרים פולימורפיים המוכרים כ'אזורים בעלי שונות
גבוהה' ) HVI( (hypervariable rigionsו 32.)HVII-הפרופיל המיטוכונדריאלי הנו אוסף השינויים לעומת רצף בסיסים
מקובל באזורים אלה .ראוי לציין ,באוכלוסיה היהודית האשכנזית ,שהיא הקבוצה הרלוונטית באוכלוסיה אליה מיוחסים
33
החללים מקרב תל א-ריש ,נצפו ארבעה פרופילים מיטוכונדריאליים מאד שכיחים לעומת אוכלוסיות אחרות.
דנ"א מיטוכונדריאלי מדגימות ישנות הוא מקור טוב ואמין ביותר לבדיקת הזהות הגנטית מהטעמים הבאים :א .אפשרויות
הייחוס הן רבות .דנ"א מיטוכונדריאלי עובר מאם לצאצאיה (משום שמקורו בביצית ולא בתא הזרע) .לכן ,אם רצף הבסיסים
בדנ"א המיטוכונדריאלי של הנבדק זהה לזה של אמו או של כל פרט אחר מהענף האימהי הזהות היא מוחלטת ,ואפילו
במרחק של דורות מספר (מוטציה בדנ"א מיטוכונדריאלי נדירה מאד) ניתן לסכם בוודאות גבוהה מאד שקיימת קרבת
משפחה ביניהם ,ובאותה מידה ניתן לשלול את הקירבה המשפחתית .ב .דנ"א מיטוכונדריאלי עמיד יותר לאורך זמן מדנ"א
גרעיני ,מאחר והוא קצר יותר ומבנהו מעגלי .לכן ,היכולת להפיק אותו משרידים הקבורים שנים רבות או משרידים באיכות
נמוכה היא טובה יותר .ג .מאחר וכמות הדנ"א המיטוכונדריאלי בכל תא גדולה יותר מאשר דנ"א גרעיני (מאות מיטוכונדיה
לעומת שני עותקי דנ"א גרעיני) הסיכוי להפיק כמות מספקת דנ"א איכותי ,אפילו מדגימות מאיכות ירודה הוא גדול יותר.
לכן ,במעבדות לזיהוי באמצעות דנ"א של כוחות הביטחון האמריקאי ) (AFDILמקובל במקרים של דגימות ישנות לבדוק
27
תחילה את הדנ"א המיטוכונדריאלי ,ובהתאם לצורך לתמוך את התוצאות בבדיקות סטארס משלימות.
בקרת איכות  -המידע הקשור במאגר הסמנים מתעדכן באופן שוטף ונמצא באתר האינטרנט של המכון הלאומי לסטנדרטים
וטכנולוגיה ).)http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/( (NIST
כדי להבטיח את מהימנות הבדיקה והממצאים ,המעבדות המובילות בעולם לעריכת בדיקות דנ"א לצרכים משפטיים
מחויבות לבצע אותן בכפוף למערכת כללים ונוהלי עבודה אחידים ובלתי מתפשרים ,שמוכתבים על ידי המועצה האמריקאית
המייעצת לנושא דנ"א ) .(ADB = Advisory DNA Boardשיטות העבודה הן רגישות ביותר ,בכל שלב משלבי הבדיקה
נערכת במעבדה ביקורת פנימית ומדי מספר חודשים נערכת במעבדה ביקורת בינלאומית חיצונית ובלתי תלויה 34.המעבדות
בארה"ב המבצעות בדיקות דנ"א לצרכים פורנזיים נתונות לפיקוח המכון האמריקאי לסטנדרטים וטכנולוגיות ),(NIST
כדי שממצאיהן תתקבלנה כראיה מהימנה 35.שתי המעבדות בישראל העוסקות בזיהוי גנטי – המעבדה המשטרתית של
מז"פ והמעבדה במכון לרפואה משפטית – מבצעות את הבדיקות בהתאם לתקנים הבינלאומיים המחמירים בפיקוח הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות ומכון התקנים.
הקושי המדעי (וגם המשפטי) בזיהוי גנטי הוא בכך שבדיקת הדנ"א אינה משווה את כל רצף הבסיסים בדנ"א בשתי
הדגימות אלא הבדיקה נעשית על כמה מאות בסיסים וממנה מקישים על רצף הבסיסים כולו .אין זה מובן מאליו כי
31
32
33
34
35

Butler JM, Coble MD, Vallone PM. STRs vs. SNPs: thoughts on the future of forensic DNA testing. Forensic Sci Med Pathol 3:200-205,
2007.
Isenberg AR, Moore JM. Mitochondrial DNA analysis at the FBI laboratory. Forensic Sci Com, July 1999.
http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissue/july1999/dnatext.htm
Behar D, Metspalu E, Kivisild T, et al. The matrilineal ancestry of Ashkenazi Jewry: Portrait of a recent founder event. Am J Hum Genet.
78:487-497, 2006.
DNA advisory board. Quality assurance standards for forensic DNA testing laboratories. Forensic Sci Com, July 1998.
http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissue/july2000/codis2b.htm
     NIST standard reference materials to aid human identity testing applications. http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase
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ראיות מדעיות במשפט

זהות בגודל מקטעים בני מספר מאות בסיסים מעידה על זהות ברצף של מספר מליארדי בסיסים – הדבר טעון הוכחה.
העניין מוצג כהסתברות סטטיסטית ,שעונה על השאלה מהו הסיכוי שאצל שני פרטים אקראיים ,מאוכלוסיה נתונה ,גודל
המקטעים המושווים יהיה זהה ,ועד כמה המקטעים מהדגימה הנבדקת זהים לדגימת הייחוס ויכולים לזהות את שתי
הדגימות כלקוחים מאותו אדם או משוייכות לאותה המשפחה .את הדמיון בין שתי הדגימות מבטאים בגורם המכונה
'יחס הנראות' ) ,(Likelihood Ratio – LRשהוא תוצר של היחס בין שתי הסתברויות של אותו ממצא עצמו בהנחות שונות
(הפרופיל הגנטי שייך לאדם אקראי באוכלוסיה ,הפרופיל הגנטי מתאים למשפחה מסויימת) .ההסתברות האחת היא
ההסתברות האפריורית הנגזרת מהשכיחות של הפרופיל הגנטי המחושב מטבלאות שכיחות אללים של הסמנים הנבדקים,
שמתאימות לאוכלוסיה היחודית (ולכן חשוב להשתמש בטבלת שכיחויות מתאימה) .ההסתברות השניה היא ההסתברות
הפוסטריורית המבטאת את ההסתברות שהממצא מתאים לאדם אותו מנסים לאתר .לשם המחשה ,כאשר נמסר ש'יחס
הנראות' בבדיקה מסויימת הוא  35,670משמעות הדבר היא שהסיכוי שהממצא מזוהה עם נבדק  Xגדול פי  35,670מאשר
הזהות לפרט אקראי באוכלוסיה המסוימת אליה משתייך הנבדק .וככל ש'יחס הנראות' גדול יותר הביטחון בממצא גבוה יותר.
סוף דבר  -זיהוי גנטי של חללי תל א-ריש
בעקבות השינוי בפסיקה והחלטת היועץ המשפטי לממשלה משנת  ,2003התקבל אישור לפתוח את חמשת הקברים .כדי
לעמוד בדרישות ההלכתיות והמשפטיות דרשה הרבנות הצבאית להבטיח ,עד כמה שניתן ,כי הפקת דנ"א תעשה מהשיניים.
מאחר ובמהלך החקירה התברר כי חלק מהגופות הוחזרו כשהן כרותות ראש ,היה צורך לבחון תחילה אם החללים נקברו
תמימים או מחוללים .התברר ,שארבעה מחמשת החללים נקברו תמימים .מארבעת חללים אלה נלקחה שן ,ולאחר שהופק
ממנה המוך הוחזרה השן למקומה .מהגופה כרותת הראש נלקחה עצם שוק ,ממנה קולפה כמות קטנה של חומר והעצם
הוחזרה למקומה.
דגימות ייחוס נתקבלו מאחים או מאחיות גרעיניים (מאותם הורים) של החללים הנעדרים והזיהוי נעשה בהתאם למקובל ב-
 AFDILבאמצעות שלוש מערכות בדיקה ,כמתואר במאמרם של  Irwinוחב' 27:המערכת הראשונה  -רצף דנ"א מיטוכונדריאלי
) ,(mtDNAהמערכת השניה  STR -אוטוזומלי ) (A-STRוהמערכת השלישית היא של  STRמכרומוזום .(Y-STR) Y
בבדיקות ה STRs-שבוצעו לשרידים מהקברים נעשה שימוש בטכנולוגיה המתאימה לדגימות המכילות דנ"א בכמות זעירה
) .(Low Copy Number - LCNקרבת משפחה בין אחים התבססה על השוואת פרופילים אוטוזומליים ונקבעה על פי ערכי
יחס הנראות ) .(likelihood ratioמסד הנתונים בו השתמשו לצורך זה מורכב משכיחויות אללים שנגזרו מתוך מדגם של 159
יהודים ישראליים אשכנזיים.
ראוי להזכיר כי בבדיקות דנ"א ממצא שלילי הוא חד-משמעי ואילו ממצא חיובי הוא הסתברות סטטיסטית .לכן ,על מנת
לשייך חלל קבור לאחת המשפחות ,יש לשלול את האפשרות של כל קשר משפחתי אחר במסגרת הקבוצה הסגורה של שבע
משפחות הנעדרים .בסיכום הממצאים משלושת סוגי הבדיקות ניתן היה לשייך כל אחד מחמשת החללים הקבורים לאחת
משבע המשפחות הפוטנציאליות ובכך למעשה לזהות את החללים הקבורים (טבלה .)1
קבר  :1פרופיל הדנ"א המיטוכונדריאלי שהתקבל משרידי גופה מקבר זה התאים לדגימות בני משפחת נעדר  .Iהפרופיל
המיטוכונדריאלי היה זהה גם לפרופיל שנקבע לדגימה מקבר  ,5פרט לבסיס אחד ,וכדי לבסס את הזיהוי נעשו בדיקות
סטארס .פרופיל הדנ"א על פי כרומוזום  Yשהתקבל משרידי הגופה מקבר  1התאים לממצאים של בני משפחת נעדר  Iבלבד
והדנ"א האוטוזומלי תמך בקשר המשפחתי (אחים) בין השרידים מקבר  1ודגימות הייחוס של נעדר  .Iקשרים משפחתיים
אחרים לגבי משפחות אחרות נשללו .לכן המסקנה היא שבקבר  1קבור נעדר .I
קבר  :2פרופיל הדנ"א המיטוכונדריאלי שהתקבל משרידי גופה מקבר זה התאים לבני משפחת נעדר  IIבלבד ולא התאים
לפרופיל המיטוכונדריאלי של בני משפחות הנעדרים האחרים .לפיכך לא היה צורך בבדיקות נוספות ובדיקות הסטארס לא
בוצעו ונקבע שבקבר  2קבור חלל .II
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דנ"א מדגימות ישנות ואיתור חיילים נעדרים :היבטים מדעיים ,אתיים ,תיאולוגיים ומשפטיים
III

קבר  :3פרופיל הדנ"א המיטוכונדריאלי שהתקבל משרידי גופה מקבר זה התאים לבני משפחותיהם של שני נעדרים:
ו) VI-פרופיל נפוץ בקרב יהודים-אשכנזים .)35פרופיל הדנ"א על פי כרומוזום  Yשהתקבל משרידי הגופה מקבר זה התאים
לפרופיל של בני משפחת נעדר  IIIבלבד .שאר המשפחות נשללו .הדנ"א האוטוזומלי תמך בקשר המשפחתי (אחים) בין
השרידים ודגימות הייחוס של נעדר  IIIוקשרים משפחתיים לגבי משפחות אחרות נשללו .לכן נקבע כי בקבר  3קבור חלל
.III
קבר  :4פרופיל הדנ"א המיטוכונדריאלי שהתקבל משרידי גופה מקבר זה התאים לבני משפחת נעדר  IVבלבד ולא התאים
לפרופיל המיטוכונדריאלי של בני משפחות הנעדרים האחרים .לפיכך לא היה צורך בבדיקות נוספות ובדיקות הסטארס לא
בוצעו ונקבע כי בקבר  4קבור נעדר .IV
קבר  :5הפרופיל המיטוכונדריאלי שהתקבל משרידי גופה מקבר זה התאים לבני משפחת נעדר  Vולא התאים לפרופיל
המיטוכונדריאלי של בני משפחות הנעדרים האחרים .כפי שצוין לעיל ,נמצא דמיון (אך לא זהות) בין פרופיל שרידי קבר
 ,5לפרופיל המיטוכונדריאלי של דגימה מקבר ( 1שוני בבסיס אחד בלבד לאורך הרצף הנבדק) .כאמור ,זיהוי נעדר  Iקיבל
חיזוק על ידי שתי בדיקות הסטארס .במקרה של נעדר  Vלא ניתן היה לחזק את הזיהוי באמצעות  Y-STRמכיוון שדגימת
הייחוס היחידה הייתה אחותו של הנעדר .נעשה ניסיון להדגים את הקשר המשפחתי באמצעות בדיקת  .A-STRהקביעה
הסטטיסטית שהתקבלה (יחס נראות של  )0.5לא תמכה בקשר המשפחתי בין השרידים מקבר  5לאחותו של נעדר  .Vיחס
הנראות הנמוך ,שבטווח  ,0.1-10מתפרש במעבדות רבות כלא מכריע ) ,(inconclusiveשמשמעותו :לא ניתן לשלול או לחייב.
הסבר לקבלת ערך כה נמוך יכול לנבוע מהיות הפרופיל האוטוזומלי ,אשר התקבל בשיטת ה ,LCN-חלקי בלבד .במצב של
התאמה בין הפרופיל המיטוכונדריאלי של השרידים מקבר  5ובין זה של אחותו של נעדר  Vומצב של אי התאמה לשאר
הפרופילים המיטוכונדריאליים שנקבעו לשבע משפחות הנעדרים (המהווים קבוצה סגורה) האפשרות היחידה היא שבקבר
 5קבור נעדר .V

פרופיל ה mtDNA-שהופק מדגימות בני משפחת נעדר  VIהתאים לדגימה מקבר  .3בהשוואת פרופיל ה A-STR-של
הדגימה מקבר  3לזה של אחות נעדר  VIהתקבלה תוצאה שלילית אשר אינה תומכת בקשר משפחתי .בהיות דגימת הייחוס
אחותו של הנעדר ,כלומר דגימה נקבית לא ניתן כמובן לבצע בדיקת  .Y-STRהמסקנה ממכלול הממצאים היא שנעדר VI
מוחזק עדיין כמקל"ן.
פרופיל ה mtDNA-שהופק מדגימות בני משפחת נעדר  VIIלא התאים לפרופיל של חמשת הדגימות מהקברים ולכן נעדר
 VIIמוחזק עדיין כמקל"ן.
סיכום
מאמר זה דן ביכולת לזהות חללים שהיו קבורים עשרות בשנים ,באמצעות הפרופיל הגנטי .לשימוש בטכניקה זאת יש היבטים
אתיים ,הלכתיים ומשפטיים המחייבים התייחסות והינם מעבר להיבט הטכנולוגי שלגביו קיים פתרון העונה על הצרכים .ניתן
ללמוד מספר לקחים מהמקרה הנוכחי :הטכניקה היא קבילה ומקובלת על הממסד ההלכתי והמשפטי ,ולכן ניתן להשתמש
בטכנולוגיה זאת בזיהוי חללים נוספים ממלחמות ישראל .שני תנאים בסיסיים נדרשים ליישום הטכנולוגיה :א .החלל(ים)
שייך(ים) ל"קבוצה סגורה" של חללים פוטנציאלים (למשל ,איש צוות טנק מתוך ארבעה אנשי הצוות) וכן – הסכמת
המשפחות לפתיחת הקבר ,גם אם ברור שלחלק מן המשפחות ,כשמדובר ביותר מחלל אחד ,עלול שלא להימצא פתרון .ב .יש
חשיבות רבה לקיום מאגר דנ"א לחילי צה"ל ,במקביל לקיום מאגר טביעת אצבעות .מאגר כזה עשוי להקל על הזיהוי בעתיד,
שכן ההשוואה תהיה לדגימה שנתן החיל בחייו ולא תצריך שימוש בדגימות מקרובי משפחה .ג .מאגר דנ"א גדול מחייב פיקוח
אתי שתפקידו לשמש בלם לשימוש לא נכון במידע האצור בו.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 39דצמבר 2008

׀ 131

ראיות מדעיות במשפט

טבלה  :1הצלבה בין שרידים מהקברים ובין בני משפחות הנעדרים באמצעות שלוש מערכות בדיקה גנטיות
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הערות לטבלה:
.1
.2
.3
.4

הסימן " "+מציין התאמה בין הפרופיל המיטוכונדריאלי או הפרופיל הזכרי שנקבע לשרידי הגופה מקבר מסוים לבין
הפרופיל המיטוכונדריאלי או הזכרי שנקבע לבני משפחת הנעדר .במערכת  A-STRסימן " "+משמעותו תמיכה
סטטיסטית בקשר המשפחתי (היותם אחים) בין שרידי הגופה לבין בן המשפחה הנבדק.
הסימן " "-מציין אי-התאמה בין הפרופיל המיטוכונדריאלי או הפרופיל הזכרי שנקבע לשרידי הגופה מקבר מסוים לבין
הפרופיל המיטוכונדריאלי או הזכרי שנקבע לבני משפחת הנעדר .במערכת  A-STRסימן " "-משמעותו העדר תמיכה
סטטיסטית בקשר המשפחתי בין שרידי הגופה לבין בן המשפחה הנבדק.
לב – לא בוצע.
לק – ללא קביעה.

( )1הפרופיל המיטוכונדריאלי שהתקבל מהדגימות מקבר  1זהה לזה שהתקבל מהדגימות מקבר  5פרט לפולימורפיזם יחיד
(עמדה אחת בה קיים שוני ברצף הבסיסים).
( )2הפרופיל המיטוכונדריאלי של הדגימה מקבר  3זהה לזה של בני משפחת נעדר  IIIולבני משפחת נעדר  .VIלשם הפרדה
בוצעו בדיקות נוספות Y-STR :ו.A-STR-
( )3לא בוצעה קביעה מכיוון שמקור דגימת בני המשפחה היה מאחות הנעדר ומהיותה נקבה אין לה פרופיל .Y-STR
(		 )4לק – לבני משפחת נעדר  VIלא בוצע בדיקת  Y-STRמכיוון דגימת הייחוס הינה נקבה .לבני משפחת נעדר  VIIלא בוצע
פרופיל  Y-STRו A-STR-מכיוון שמלכתחילה לא התקבל כל מאחד מהשרידים פרופיל מיטוכונדריאלי המתאים לבני
משפחה זו.
( )5הקביעה הסטטיסטית של  Likelihood ratio=0.5מתפרשת במעבדה הבודקת כחוסר תמיכה בקשר משפחתי בין השרידים
מקבר  5לבין בת משפחת נעדר  .Vבמעבדות אחרות ,הטווח הכולל את הערך הנ"ל מקובל כלא מכריע ).(inconclusive
ערך כה נמוך של יחס הנראות יכול לנבוע מהיות הפרופיל האוטוזומלי ,אשר התקבל בשיטת ה ,LCN-חלקי בלבד.
הערת מערכת כתב העת רפואה ומשפט:
המערכת מבקשת בזאת להביע את תודתה לד"ר יורם פלוצקר על עזרתו הרבה לעריכת מאמר זה.
הערות הביקורת הבונה של ד"ר יורם פלוצקי סייעו בידי המחברים להעמיד את הנתונים בתבנית הנאותה ,ולהציגם בצורה
המדעית הראויה.
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דיוקן הרופא כעד מומחה

"...המשפט עומד על האמת .ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת...
גילוי האמת משרת את האינטרס של הפרט המתדיין .הוא משרת את אינטרס

הציבור...הגישה כלפי החסיון הינה חשדנית".

דיוקן הרופא כעד מומחה
הרהורים בעקבות מסמכי בג"צ  ,9198/02ה.ר.י .ואח' נ' היוה"מ ואח'



אברהם סהר

*

תקציר
בג"צ פסק לאחרונה בעתירה שנושאה האיסור על רופאים עובדי מדינה ליתן חוות דעת נגד מוסד ממוסדות המדינה.
המדינה נדרשת לגבש רשימת תחומים ברפואה ,בהם האיסור שהוטל על רופא עובד מדינה יוצר חשש לפגיעה בזכות
הגישה לערכאות ,או לחילופין לגבש הוראה שונה לאותו איסור .האיסור המלא נותר רק ביחס לעדות רופא נגד המוסד
הרפואי בו הוא עובד.
רשימה זאת אינה עוסקת בנושא העתירה ובפסק הדין ,אלא בדיוקן-הרופא-כעד-מומחה כפי שהיא משתקפת מדברים
שנכתבו על ידי "המשתתפים" בהליך המשפטי.
שתי קבוצות העותרים – הרופאים (שעיקר טיעונם התבסס על פגיעה בחופש העיסוק של רופא) ולשכת עורכי הדין
(שטענה לפגיעה בזכות הגישה לערכאות של המבקשים לתבוע את המדינה) ,הציגו את המומחה כמי שחוות דעתו היא
מסמך אובייקטיבי המבוסס על עקרונות מקצועיים-מדעיים .הובהר כי במדע כבמשפט ,ייתכנו יותר מפתרון אחד ,נכון
והוגן ,לבעיה אחת.
המשיבה – המדינה – הציגה עמדה שהבליטה את מעמדה כמעבידה – שחשיבותו נתקבלה על בית המשפט – אך מבלי
להבדילו ממעמדה כרשות ציבורית .טיעוני העותרים נשללים ,אך תוך הדבקת תדמית ,שבלשון המעטה ,היא בלתי
מחמיאה לרופא.
הרופא הבכיר עובד המדינה מוצג כמי שמעמדו המקצועי הואצל עליו על ידי המדינה ,מבלי להזכיר את הכישורים העצמיים
הנדרשים לכך .למרות הכישורים והמעמד ,בולט ההבדל בין ההתייחסות לרופא בתפקודו כמטפל לבין מעשיו כעד .היחס
אל חוות דעת הרופא הבכיר הוא חשדני שבולטת בו ַא-סימטריה – חוות הדעת כשרה כאשר המומחה ממונה מטעם בית
המשפט ו/או מוזמן על ידי בא כוח המדינה (המשלם את שכרו) ,לעומת זאת יש חשש למהימנות העדות ,כשהרופא מוזמן
על ידי בעל דין התובע את המדינה ,כשזה משלם את שכר הטרחה.
נאמר על הרופא כי השכר ניתן בזיקה לתפקיד הרם שבשירות המדינה ולפיכך הוא מחשיד ופסול.
עדות רופא בשירות המדינה היא עדות נגד עמדה רשמית המחייבת את המדינה בעניין רפואי – כביכול יש כזאת .נטען גם כי
חוות דעת ,האחת נגד והשנייה תומכת בפעולת מוסד של המדינה ,ששתיהן ניתנו על ידי רופאים עובדי מדינה ,משבשת את
יחסי העבודה בשירותי המדינה .חרף זאת ,אין איסור על "מחלוקת " מעין זאת ,כאשר המדינה איננה אחד הצדדים לסכסוך.
להצגה זו של הרופא התנגדו רק נציגי הרופאים .בית המשפט נמנע בקפידה מהתייחסות ערכית.
בניגוד לחשדנות זאת ,הוצגה גישת המשפט האנגלי כלפי המומחה ,שהיא שונה באורח קוטבי.
הוצעה בדיקה 'עצמית' של מהימנות חוות הדעת ,ונקיטת סנקציות נגד מפירי חובת האמון.
* פרופסור אמריטוס בנוירוכירורגיה ,עורך דין ,מחבר הספר דיני עדות מומחים (.)2003
 כב' הנשיא א' ברק ברע"א  1412/94ההסתדרות המדיצינית הדסה נגד עפרה גלעד פ"ד מט (.516 )2
 בג"צ  9198/02ההסתדרות הרפואית לישראל ,ארגון רופאי המדינה ,ד"ר נחום ורבין ולשכת עורכי הדין בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה,
נציב שירות המדינה ושר הבריאות ניתן ביום  .02.10.2008פסק הדין ומסמכי העתירה ,עיקרי הטיעון מטעם העותרים  3 -1והעותרת  4מובאים
באתר האינטרנט נבו ,עותק מהודעת פרקליטות המדינה ועיקרי הטיעון שהוגשו על ידה קיבלנו מידי אחד העותרים.
נתקבל בדעת כב' השופטת מ' נאור בהסכמת כב' השופט ס' ג'ובראן ,ובשונה מדעתו החולקת של כב' השופט י' אלון).
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פתח דבר
רשימה זאת אינה מאמר ביקורת על החלטת בית המשפט בעתירה שבכותרת .רשימה זאת אינה "מאמר" – היא מקבץ
מחשבות שהועלו על הכתב תוך כדי קריאת העתירה ,המסמכים הנלווים אליה ,ופסק הדין .ההערות מתייחסות לעניין אחד –
לתדמית הרופא-כעד-בבית-המשפט ,כעולה מדברי כל המעורבים .בשל חוסר פרוטוקול איננו יודעים דבר מהנאמר במהלך
עשרת הדיונים שהתנהלו בפני בית המשפט הנכבד ,ומחוץ לכותלי בית משפט .ייתכן וכמה מן התהיות היו מתבהרות ,או
גוברות.
סדר הנושאים שיועלו אינו בהכרח מעיד על חשיבותם.
שני מסמכים בעלי משמעות רבה בנושא עדות מומחים פורסמו לאחרונה ,כל אחד מהם עוסק בקטגוריה שונה של מומחים.
דין וחשבון ועדת הבדיקה בנושא מינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט (להלן :ועדת שטרסברג-כהן),
עוסק בעיקר בהבטחת התאמת המומחה הממונה על ידי בית המשפט ,ולא רק העד-המומחה-הרפואי ,לתפקידו ובמניעת
ניגוד עניינים .פסק הדין בבג"צ  9198/02ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (להלן:
בג"צ הרופאים) 2,שניתן כחודשיים מאוחר יותר ,דן בעדות רופאים מומחים עובדי המדינה.



חשיבות שני המסמכים נובעת מזהות מחבריהם – בכירי הרשות השופטת בישראל .העותרים לבג"צ הם הגופים החשובים
שיש להם נגיעה לנושא שבמחלוקת .הדעת נותנת כי למסקנות המובעות במסמכים אלה תהיינה השלכות על גיבוש כללי
ההתנהלות עתידיים במכלול הסוגיות הקשורות לעדות מומחים בבית המשפט בישראל.
ובראש וראשונה:

העתירה לבג"צ בעניין נסמן (סעיף)  42.433לתקנון שירות המדינה
העתירה לבג"צ  9198/02הוגשה על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל ,ארגון רופאי המדינה ורופא בכיר ,עובד המרכז
הרפואי תל אביב (להלן" :צד הרופאים") ,אליהם הצטרפה לשכת עורכי הדין (בנימוקים שונים) ,נגד היועץ המשפטי לממשלה,
נציב שירות המדינה ושר הבריאות .בעתירה נתבקש ביטול ההוראה בתקנות שירות המדינה (להלן :תקשי"ר) מס' 42.434
שעיקרה:
" .1רופא עובד המדינה אסור לו לתת חוות-דעת רפואית שעשויה לשמש ראיה נגד המדינה או אחד
ממוסדותיה בהליך שהמדינה או אחד ממוסדותיה צד לו .איסור זה חל גם אם חוות-דעת תינתן במסגרת
עיסוקו בפרקטיקה פרטית או במסגרת עבודה פרטית שאושרה לו.
 .2רופא יכול להעיד על עובדות הידועות לו אישית בנוגע לטיפול בחולה .עדות זו ,על מצב בריאותו של
החולה ,אפשר שתימסר בעל-פה או בתעודה רפואית לפי פקודת הראיות ,שתכלול ממצאים של בדיקה
ולעתים גם המלצה או הוראות בדבר טיפול.
...
לענין פרק משנה זה " -פרקטיקה פרטית"  -עבודה הנעשית על ידי הרופא במסגרת קליניקה פרטית משלו;
"עבודה פרטית"  -עבודה כשכיר במוסד או בגוף חיצוני".
 הוועדה מונתה על ידי כב' נשיאת בית המשפט העליון ד' ביניש ביום .12.11.07
כחברי הוועדה שמשו :גברת ט' שטרסברג-כהן ,נציבת תלונות הציבור על שופטים ושופטת ביהמ"ש העליון בדימ' – יו"ר ,מר ס' אדלר ,כב' נשיא
בית הדין הארצי לעבודה וגברת ה' גרסטל ,כב' נשיאת בית המשפט המחוזי מחוז המרכז .הוועדה בקשה דעות והערות ַבנושא מכל שופטי ישראל,
קיימה  12דיונים ושמעה שורה של אישים .נספח מס'  3לדוח הוא רשימת השופטים והאישים האחרים אשר באו בפני הוועדה ,הגישו את דבריהם
בכתב או שהוועדה שמעה את דבריהם בטלפון.
 להערותינו לדוח ועדת שטרסברג-כהן מוקדשת רשימה נפרדת בחוברת זאת.
 להלן – העתירה .בדברים כאן נסתפק בתמצית שבתמצית – בדברים הנדרשים להבין אל מה כוונו ההערות.
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בהמשך נוספה להוראה הבהרה כי
"...רופא עובד מדינה אינו מנוע בשום מקרה מלהיקרא כעד לבית המשפט ולהעיד על פי ידיעתו ונסיונו גם
אם העדות מכוונת נגד המדינה .המגבלה היחידה היא שאסור לרופא בשירות המדינה לקבל במקרה זה שכר

טרחה או שכר אחר".
תחילת הורתה של ההוראה בשנת  1984במשרד הבריאות ,ומאוחר יותר קיבלה הכשר מאת היועץ המשפטי לממשלה דאז,
פרופסור י' זמיר .לידתה עד הגיעה לצורתה הסופית נמשכה משנת  1991ועד  1995ואף  .1998ההוראה נותרה בתוקפה
למרות ביקורת שהושמעה על ידי בית המשפט ,קשיים בעבודת הסנגוריה הציבורית ,ופניית יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט
10
של הכנסת.
וחשוב להזכיר – אי מילוי ההוראה מהווה עבירה על חוק שירות המדינה (משמעת) ,תשכ"ג .1963-במקרים לא מעטים
הופעלו הליכים משמעתיים נגד רופאים בשירות המדינה ,שהגישו חוות דעת אפילו כתמיכה בהליכי ערר נגד החלטות קצין
התגמולים באגף השיקום שבמשרד הביטחון.
בהיבט העקרוני (ואם תרצו – המוסרי) חשובה העובדה כי העילה המיידית לעתירה הייתה תוצאה של התערבות ישירה של
ענבל ,חברה לביטוח בע"מ 11בדרישה למנוע בעד רופא בכיר במרכז הרפואי תל אביב (העותר מס'  ,)3מלהגיש חוות דעת
12
בעניין קטין שטופל בבית חולים ממשלתי.

טיעוני העותרים

14 ,13

 .1פגיעה בזכות הגישה לערכאות – לנוכח מיעוט מומחים בתחומי רפואה ספציפיים מסוימים ,והיעדר מומחים בעלי מעמד
מס ַּפקי שירותי הבריאות ("רופאים פרטיים") ,עלולה להימנע מנזקקים אפשרות הגשת
ומוכרים ,שאין להם זיקה לאחד ַ
15
חוות דעת רפואית.
השימוש בכוחה המונופוליסטי של המדינה בולט בתחום הפסיכיאטריה ,בו הרוב הגדול של מיטות האשפוז הן בבעלות
המדינה .התופעה בולטת במישור הדיון הפלילי.






10
11
12
13
14
15

במכתב של היוה"מ (כתוארו אז) י' זמיר.
לתשומת הלב – הבהרה זאת של היוה"מ שונה מן ההוראה המלאה בתקשי"ר .השוני משמעותי וכב' השופטת מ' נאור בפסק דינה ראתה להעיר עליו.
כב' השופט ח' אדר בדיון בת"א ( 337/87סעיף  29בעתירה) ,ודברי כב' סגנית נשיא ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כתוארה אז) השופטת ט .שטרסברג-
כן בת"א  2133/85ד"ר נסראת איראני נ' מדינת ישראל  /משרד הבריאות [פדאור (לא פורסם)  ,] 523 )3( 93עמוד .)30.11.1993( 15-16
" ...מדובר בהוראת תקשיר (ס'  )42.433האוסרת על רופאים עובדי מדינה לתת חוות דעת רפואית שעשויה לשמש ראיה במשפט
נגד המדינה או אחד ממוסדותיה.
 ..עם כל ההבנה למניעים העומדים אחרי הוראה כזו ,ראוי לשקול אם יש לה מקום מהבחינה הציבורית והנורמטיבית.
...מה ההבדל העקרוני בין מתן חוות דעת פרטית (שכמוה כעדות ראשית) לבין הזמנה כעד (ללא חוות דעת) של רופא שהיה נוכח
בעת ניתוח או טפול רפואי שלא היו תקינים לדעתו ,וממילא ,בהיותו מומחה ,משתרבבת לעדותו עמדתו הביקורתית על מה שראה?
מהוראת התקשיר עולה שרופא מדינה לא יהיה מנוע מלתת חוות דעת פרטית העשויה לשמש ראיה במשפט לטובת ...האם אין
באיסור כזה משום גוון של השתקה בלתי רצויה?...קו התפר בין איסור נתינת חוות דעת כאמור ,לבין המנעות עובד מדינה מלמסור
פרטים היכולים לשמש ראיה במשפט נגד המדינה ,עלול להיות דק".
דברים אלה של השופטת הנכבדה מתארים בצורה ברורה את האבסורד שבהוראת התקשי"ר.
סעיף  39לעתירה.
ראו סעיף  42בעתירה .ישיבת ועדת חוקת חוק ומשפט של הכנסת מיום .14.11.1995
החברה היא חברה בבעלות מלאה של הממשלה ,באמצעותה המרכזת את ביטוח משרדי הממשלה ,ופעולות פיננסיות נוספות של הממשלה ,יו"ר
הדירקטוריון הוא החשכ"ל ,ושר האוצר הוא הממונה על פעולותיה.
סעיפים  50-43לעתירה.
בדברים אלה כללנו בתמצית הן את הדברים שבעתירה עצמה ובעיקרי הטיעון של כל אחד מן המבקשים .התייחסנו מעט ככל האפשר בהיבטים
המשפטיים-פורמאליים של הטיעונים.
ברשימה זאת ,כברשימת טיעוני המשיבים ,רוכזו הדברים שנכתבו בעיקרי הטיעון ובהודעות מאוחרות יותר שהוגשו לבית המשפט .הדברים בשתי
הרשימות מובאים שלא בסדר המדויק בו הם נכתבו על ידי באי כוח הצדדים.
בבעלות המדינה  47%מכלל מיטות האשפוז הכלליות במדינה ,למעלה מ 80%-ממיטות האשפוז הפסיכיאטרי ,והיא העסיקה בשנת 4,006 2007
רופאים  -הנתונים מאתר משרד הבריאות באינטרנט "ניתוח פיננסי ."2005-2000
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ראיות מדעיות במשפט

 .2פגיעה בלתי מידתית בעקרונות חוק יסוד :חופש העיסוק – תוך ניצול יתרון המדינה כמעסיק בתחום הבריאות ,שהוא
שירות שאינו מסוג השירותים שהמדינה חייבת בהם בתפקידה השלטוני 16,בניגוד לחובתה במערכת המשפט ,בטחון פנים
או צבא.
 .3העדפה בלתי מידתית של האינטרס הכלכלי של המדינה מחשש כי היא עצמה ו/או המבטחת שלה ,יינזקו כתוצאה
מחוות הדעת של המומחה המועסק על ידה .מידתיות נכונה יותר מהיבט זה היא איסור על מתן חוות דעת נגד המחלקה
בה עובד הרופא עורך חוות הדעת ו/או צוותה.
 .4האפשרות ,שמומשה הלכה למעשה ,להפעיל את כוחה השלטוני-משמעתי של המדינה לצורך שמירה על האינטרסים
הכלכליים שלה כמעביד.
 .5המדינה ,כמייצגת את כלל אזרחיה ,אמורה לייצג את מכלול האינטרסים של אזרחיה ולפעול לטובתם .אסור לה למדינה
שתעדיף את האינטרסים של המדינה כמעסיק.

טיעוני המשיבים
 .1הכיוון אליו ניסתה המדינה להוביל את הדיון נרמז כבר מן המחלקה בפרקליטות המדינה שלידיה נמסר הטיפול בבג"צ –
המחלקה ליישוב סכסוכי עבודה .ההתנגדות ,כביכול ,היא ניסיון לבלום פריצת הסכם העבודה בין ארגון רופאי המדינה
וה.ר.י .לבין המדינה .הפורום המתאים לבירור מחלוקת זאת הוא בית הדין לעבודה.
 .2טיעוני המדינה פתחו במעין הצהרה" :נקודת המוצא של העותרים לפיה חוות הדעת הניתנת על ידי רופאים ,מטעם
צד זה או אחר ,היא מדעית ,מקצועית ואובייקטיבית ,ואין בה מימד סובייקטיבי ,אינה מקובלת על המשיבים (קרי
המדינה – א.ס .").דברים אלה כביכול נתמכו בציטוט מפסק דין ,אשר עסק בנושא ,שממנו לכאורה משתמע כי תשלום
שכר טרחה למומחה יוצר חשש למשוא פנים .דא עקא – הנושא בו עסק אותו דיון לא היה בדיוק ממין העניין הנדון
כאן.
המדינה הוסיפה והדגישה כי "אין צורך להוכיח בפועל קיומו של ניגוד עניינים  ...אפשרות זאת (החשש – א.ס ).נמדדת
באמות מידה אובייקטיביות ".מטרת ההוראה בתקשי"ר צופה פני עתיד ,ונועדה למנוע מן המומחה מלהעמיד עצמו אף
בפני החשש לניגוד עניינים.
עם זאת ,מוכנה המדינה להודות כי 'ברפואה כבמשפט ייתכן יותר מפתרון אחד לבעיה'.
 .3והצהרה נוספת" :רופא שהוא עובד מדינה ,ובפרט מי שממלא תפקיד בכיר במערכת הבריאות ,מקבל לידיו יוקרה
ומעמד מקצועי שהוענקו לו על ידי הציבור ,על מנת שישתמש בהם לטובת הציבור ,כדי לקדם את האינטרסים של כלל
הציבור ,ולא כדי לשרת את האינטרס הפרטי של הרופא עובד המדינה או של תובע זה או אחר".
" .4כאשר רופא בכיר בשירות המדינה מקבל סכומים נכבדים בתמורה לחוות דעתו עלולה לעלות השאלה [כי] התשלום
ניתן לו בזיקה לתפקידו הציבורי...ובנסיבות מסוימות הדבר אף יכול להיחשב כעבירה על פי חוק העונשין".
 .5ההוראה בתקשי"ר "תכליתו למנוע שיבוש ביחסים הראויים בין רופאים בשירות המדינה ובדרך זו אף למנוע פגיעה
בעבודה התקינה" 17.רופא בשירות המדינה חייב למלא את תנאי חוזה העבודה ,הוא חייב ,ככל עובד ,חובת נאמנותו
למעבידו ,ואסור לו לפגוע באינטרס של מעבידו .פעולה הנעשית בניגוד להוראות נסמן  42.433לתקשי"ר מהווה פגיעה
בהסכם העבודה ופגיעה באינטרס המדינה.
" 16צד הרופאים" העלה טיעון זה והביא כדוגמא את היעדר איסור דומה בבריטניה ,בה מערכת הבריאות נמצאת בבעלות המדינה .לכך יש להוסיף
תיאגוּ ד
כי בישראל כל הבעיה כלל לא הייתה עולה ,לוּ הייתה מתממשת תכנית שהייתה בשלבי דיון בפרטים בשנות ה 80-של המאה הקודמת – ָ
נפרד של בתי החולים שבבעלות המדינה ,כגופים עצמאיים ובלתי תלויים בהיבטים הכלכליים ,המצויים רק תחת פיקוח-על של המדינה בתחום
המקצועי ,ככל מוסדות הרפואה האחרים.
 17דברים אלה בעיקרי הטיעון של הפרקליטות נלקחו ממכתבו של היוה"מ (כתוארו אז) י .זמיר ,בו מובעים העקרונות עליהם נוסחה אותה הוראה
בתקשי"ר.
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האינטרס של המדינה אינו מוגבל למעסיקו של הרופא במובן המצומצם ,היא משתרעת גם אינטרס עסקי עקיף של
המדינה – רופא עובד המדינה מבוטח באותה חברת ביטוח ענבל ,שבבעלות המדינה ,ומבטחת גם את המוסד (ואת
הרופא) נגדו מוגשת חוות הדעת.
 .6רופא בשירות המדינה אין לו זכות קנויה לעסוק בעבודה פרטית .רופא שהוענקה לו רשות לעסוק בעבודה פרטית,
המגיש חוות דעת נגד מוסד של המדינה ,עלול להימצא בניגוד עניינים בין חובת הנאמנות כלפי המדינה לבין חובתו כלפי
המטופל-מזמין-חוות-הדעת ,המשלם עבורה' .רופא בשירות המדינה ,כאיש ציבור ,אסור שיפעל תוך ניגוד עניינים'.
 .7בהיתר לעבודה פרטית ,רופאים בשירות המדינה מופלים לטובה לעומת עובדי מדינה אחרים – על עורכי דין ומשפטנים
אסורה כל עבודה אחרת.
 .8נימוק נוסף להתנגדות אומר כי "[ב]חוות דעת מומחה מטעם המדינה איננה חוות דעת פרטית של מומחה זה או אחר
אלא היא בגדר העמדה הרפואית שאומצה על ידי המדינה...והיא המחייבת את הרופאים העובדים בשירות המדינה...
ותכליתה לשרת את אינטרס הציבור ".ואילו "חוות דעת שניתנה בתמורה לתשלום נועדה לשרת את עניינו של מזמין
חוות הדעת ,ובדרך כלל אין בה כדי לשרת את עניינו של הציבור".
 .9ובנוסף לכל אלה" :לטעמנו ,דווקא ריבוי התופעות הפסולות שהוליד ההיתר שניתן לרופאים לקיים פרקטיקה פרטית,
מצדיק את חששה של המדינה מהרחבתו של ההיתר באופן שינתן לרופאים גם היתר ליתן חוות דעת – בתמורה
בתשלום – כנגד המדינה".
חלק נכבד מטיעוני הצדדים בעד ונגד ,נסבו על עדויות בנושאים פסיכיאטריים ,במישור הפלילי והאזרחי .נושאים אלה
חשובים ביותר כשלעצמם ,אולם אין בדברים שהועלו במהלכם תוספת מיוחדת בעניין תדמית הרופא-העד-המומחה.

פסק הדין
פסק הדין ניתן בדעת הרוב – כב' השופטים מ' נאור וס' ג'ובראו ,נגד דעתו החולקת של כב' השופט י' אלון .פסק הדין פותח
בדעת המיעוט של כב' השופט י' אלון:
ההתחלה ,בלשון המעטה ,אינה מחמיאה לרופאים:
"גם אם נצא מתוך הנחה אוטופית כי חוות הדעת המנוגדות נערכו על ידי עורכיהן מתוך אובייקטיביות
צרופה וטהורה וללא נטית הלב או הדעת לאינטרסים של מזמיני (ומשלמי) חוות הדעת – עדיין לא יוסר
בכך החשש למראית עין של ניגוד אינטרסים.
"דא עקא ,ראיה מפוכחת של הדברים וניסיון החיים השיפוטי מלמדים כי הנטיה ,במקרה הטוב ,וההטיה,
במקרה הפחות טוב ,טבועות בדרך כלל בגופן של חוות דעת שכאלה"( .ההדגשות אינן במקור – א.ס).
לאחר דברים אלה מובאים נימוקים ואסמכתאות ,ולאחריהם "דברי ריכוך"(?):
"בדברים האמורים לעיל לא באנו לגרוע חלילה ממקצועיותם ומכישוריהם של מומחי הרפואה המחווים
דעתם מטעמו של בעל דין .גם לא באנו כמובן להטיל דופי חלילה ביושרתם ובהגינותם .כל שבאנו לאמר
הוא ,כי לא ניתן להתייחס לחוות דעת המוגשת "מטעם" – ותמורת תשלום – כאל חוות דעת אובייקטיבית
חסרת נטיה ,מדעת או שלא מדעת ,לטובת האינטרס של מזמין חוות הדעת והמשלם בעד עריכתה".
(ההדגשות אינן במקור – א.ס).
עם כל הכבוד ,נראה כי יש קושי מסוים ליישב בין הדברים.
המסקנה אליה הגיע כב' השופט י' אלון הייתה כי יש לדחות את העתירות .אך ,כאמור לעיל ,לא התוצאה עומדת במרכז העניין
ברשימה זאת.
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בפסק דינה של כב' השופטת מ' נאור ,אליה הצטרף כב' השופט ס' ג'ובראן ,מנתחת ומגדירה השופטת הנכבדה את המסלול
בו היא מנתבת את הדיון:
"לענייננו כאמור תקנת הציבור היא המסלול המשפטי לבחינת תקפות הוראה בתקשיר הפוגעת בחופש
העיסוק של הרופאים עובדי המדינה.
"ודוק :כאשר הוראה בתקשיר פוגעת בצד שלישי לתקשיר ,ניטל מרכיב ההסכמה והמסלול המשפטי
לבחינת תקפות ההוראה – ככל שהיא נוגעת לצד השלישי לתקשיר – איננו עוד בתקנת הציבור ... .דרישת
המידתיות משותפת לבחינה במישור המשפט המינהלי ובמישור המשפט החוקתי"( .ההדגשה אינה במקור
– א.ס).
השופטת הנכבדה ממשיכה ומקפידה שלא לסטות מן הניתוח המשפטי החף מהתייחסות ערכית להתנהלות רופא העורך
חוות דעת רפואית 18,לבד מאשר בנקודה אחת ,בה כנראה לא היה מנוס מהוספת נופך ערכי – הדיון בחובת הנאמנות:
"בכל הנוגע לחובת הנאמנות למדינה כמעבידה ,להבדיל מהמדינה כרשות ציבורית ,ניתן להצביע על שתי
תכליות העומדות בבסיס חובת הנאמנות של הרופא ,עובד המדינה ,למדינה מעבידתו:
"ראשית ,למנוע כניסה למצב של ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית של העובד ,לבין העבודה הנוספת –
הפרטית  ...כאשר מדובר בעובד השירות הציבורי האמור לשמש נאמן של הציבור ...
"שנית ,למנוע כניסה למצב של תחרות אינטרסים בין העובד למעביד ולמנוע מצב שבו העובד יקדיש את
מירב תשומת הלב והמסירות לעיסוק האחר"...
"לסיכום :אינטרס לגיטימי של המעביד במהלך יחסי העבודה הוא שהעובד ינהג בנאמנות למעביד המשלם
את משכורתו .זהו אינטרס לגיטימי חזק דיו כדי להצדיק את הפגיעה העקיפה בחופש העיסוק ,שכן לעניין
זה די ברמה נמוכה יותר של עניין חברתי( ".ההדגשות אינן במקור – א.ס).
מכאן מגיעה השופטת הנכבדה למסקנה:
"ראשית ,מתן חוות דעת רפואית נגד המדינה הוא מצב מובנה של ניגוד עניינים .רופא בשירות המדינה,
הנותן חוות דעת לחולה במסגרת עבודה פרטית ,עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כיוון שמצד אחד
הוא חב נאמנות למדינה כמעבידה ומצד שני הוא חב נאמנות לחולה ,אשר מצפה לקבל ,תמורת תשלום,
חוות דעת נגד מעבידה זו.
...
שנית ,מתן חוות דעת רפואית נגד המדינה ,היא לעתים חוות דעת רפואית נגד מדיניות שנקבעה בדרגים
בכירים בבית החולים הממשלתי ,למשל ,מדיניות המהווה פרקטיקה מקובלת בבית החולים בו הוא עובד
וממנה נשאב עיקר נסיונו המקצועי .אין זה ראוי שהרופא עובד המדינה יצא בפומבי בביקורת נגד מדיניות
זו (להבדיל מתיעול הביקורת לערוצים פנימיים)"( .ההדגשות אינן במקור – א.ס).
לאחר שהשופטת הנכבדה דנה במספר נושאים (היבטים) משפטיים בהם נגעה העתירה היא מוסיפה דברים חשובים לפן
המעניין אותנו כאן:
"כשאין מדובר בחוות דעת שעניינה במוסד הספציפי בו עובד הרופא ,נחלשת עוצמת החשש לניגוד עניינים
מול המדינה כמעבידה....
"כובע הנאמנות" שחובש הרופא עובד המדינה בתפקידו בשירות המדינה הוא בעל זיקה חזקה יותר ככל
שמדובר בפגיעה במוסד הספציפי בו הוא עובד"( .ההדגשות אינן במקור – א.ס).
 18לבד מהערה בסעיף  18שבעניינו נראית חשובה מאד:
"האם מתן חוות דעת רפואיות הוא עיסוק ברפואה? לדעתי התשובה חיובית .סעיף  1לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,תשל"ז1976-
מגדיר "עיסוק ברפואה"  ...מתן חוות דעת רפואית הוא שירות הניתן בדרך כלל מידי רופא".
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עיקר סיכום פסק הדין הוא:
"על המדינה לבחון [ ...ולגבש] רשימה של תחומים רפואיים שיש לגביהם חשש לפגיעה בזכות הגישה
לערכאות ... .רק ביחס לתחומים המופיעים ברשימה זו בטלה הוראת התקשיר  ...המדינה רשאית ,אם רצונה
בכך ,לקבוע הוראה חדשה ביחס לתחומים המופיעים ברשימה זו ובה איסור מידתי אחר .על המדינה לגבש
 ...ואם רצונה בכך הוראה חלופית חדשה בתוך שנה מיום מתן פסק הדין .תוצאת בטלות הוראת התקשיר
תפעל מיום גיבוש הרשימה ואילך .במהלך תקופת המעבר ... ,תפעל ועדת החריגים במדיניות מקלה במתן
היתרים לחוות דעת רפואיות מטעם רופאים עובדי המדינה ביחס למוסד עבודה אחר מלבד המוסד הרפואי
הספציפי בו עובד הרופא עובד המדינה".
כב' השופטת מ' נאור ,שכתבה את פסק דין הרוב ,הקדימה לסיכום את תמצית גישתה:
"מרכז הכובד של העתירה הוא בפגיעה בזכות הגישה לערכאות... .
" ...יהיה צורך ליתן משקל לכך שבמישור יחסי העבודה מקיימת ההוראה איזון ראוי בין חופש העיסוק
לחופש החוזים ,כך שעל עיקר ההתאמה להיעשות באספקלריה של זכות הגישה לערכאות".
אולם ,כפי שכבר נאמר ,עניינה של רשימה זאת אינו בתוצאה ,עם כל חשיבותה ,אלא בדברים מהם ניתן ללמוד על תדמית
הרופא-כעד-מומחה בעיני המעורבים בדיון .חשוב לחזור ולציין כי ככלל ,נמנע בית המשפט הנכבד מלייחס ערך או כוונות
ערכיות לפעולות הרופא עובד המדינה המגיש חוות דעת לבית המשפט .בית המשפט מקפיד להלך בנתיב משפטי "יבש".
ומכאן:

מחשבות והערות
הרופא (הבכיר) והמוסד המעסיק
רמתו של מוסד ,של כל מוסד ,אינה נגזרת ממרכיביו הפיזיים או מן המבנה בו הוא שוכן .רמתו ויוקרתו של מוסד נגזרת מן
הערך הסגולי ומן המוניטין האישי והמקצועי של האישים המאיישים-המועסקים בו .כך באשר למוסד ש בשעתו שכן בבניין
שבמגרש הרוסים וכיום הוא פועל בקרית בן גוריון .והדברים נכונים ,בכל הענווה והכרת ההבדלים ,גם בהתייחס למוסד שהיה
מפוזר ברחוב הנביאים ובסביבתו וכיום הוא שוכן בעין כרם ,או לביתנים בעלי גגות הפח לעומת מגדל(י) האשפוז של המרכז
הרפואי ע"ש ח .שיבא .בעולם הרפואה ,הרופאים הם "העושים" את המוסד ,ועליהם תפארתו.
מוסד רפואי ,כל מוסד רפואי ציבורי וראשיו ,משקיע מאמצים בגיוס (או מתחרה על) הטובים שברופאים .לצורך זה מופעלות
ועדות לבחירת… ,ועדות חיפוש ,ועדות מכרז וכיו' .רופאים מומחים בכירים ,מצדם ,מתחרים על המשרות הבכירות במוסדות
הרפואה הנחשבים .זהות בעלי זכויות הקניין במוסד הרפואי ,שעל המשרה בו מתחרה הרופא הבכיר ,חשיבותה משנית
בשיקולי הרופא המועמד .תשומת ליבו של המבקש משרה בכירה במערכת הבריאות בישראל רחוקה מתנאי ההעסקה
החוזיים או האחרים ,שברובם אינם שונים בין ספקי שירותי הבריאות השונים.
חובת הנהלת המוסד כלפי אנשי המקצוע המועסקים בו על תחומיהם וכלפי ציבור המטופלים בו ,היא לתת לרופאים את מרב
ומיטב התנאים כדי לאפשר להם לבצע את המוטל עליהם בדרך הטובה והנכונה ביותר ,לתועלת המטופלים .וכנגד חובה זאת,
כללי האתיקה מטילים חובת נאמנות של רופא כעובד שכיר ,בראש וראשונה לאמת המקצועית שלו ולמטופלו 19.שלכך הוא
נבחר או מונה .על רופא כעובד מוטלת חובת נאמנות כלפי מעסיקו ,אך זו שנייה במעלה לעומת חובת רופא כלפי המטופל.
 19ובלשון כלל האתיקה מס'  1של רופא בישראל:
"יעודו של הרופא לשמור על בריאותו הגופנית והנפשית של האדם ולהקל את סבלו תוך כיבוד החיים וערך האדם."...
וכלל האתיקה מס' :56
"היות רופא שכיר או קשור בחוזה עם מוסד ,לא משחרר אותו מחובותיו המקצועיות ובמיוחד לגבי הסודיות הרפואית ועצמאות
החלטותיו .עליו לפעול בראש ובראשונה לטובת המטופלים שהוא מופקד על בריאותם ובטחונם במסגרת עבודתו".
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בכך אין הבדל בין החובה המוטלת על רופא לבין זו המוטלת על עורך דין ,בשינויים המתחייבים במינוחים .ולא יעלה על הדעת
כי המעסיקה – ובמיוחד המדינה – תבקש כי המועסק על ידה יעלים את האמת.
ברור הנזק שעלול להיגרם לאינטרס של המדינה כתוצאה מחוות דעת נגד פעולה של המדינה ,שניתנת על ידי רופא המועסק
על ידי אחד משירותי הבריאות של המדינה – מעסיקתו .אולם בהנחה ,שלעתים קרובות מאד הוכחה כנכונה ,כי חוות הדעת
אמרה אמת ,חשיבותו של איזה אינטרס קודמת – זה הכלכלי של המדינה כמעסיק ,או אינטרס השמירה על האמת .האם אין
המדינה המופקדת הראשית במדינה על ההקפדה על שמירת עיקרון זה?
על "משולש הנאמנויות" – המדינה-הרופא-המטופל – נכתב כי "...הוא (הרופא – א.ס ).חב נאמנות לחולה ,אשר מצפה
לקבל ,תמורת תשלום ,חוות דעת נגד מעבידה זו" .עם כל הכבוד ,האין אפשרות כי '...הוא (הרופא) חב נאמנות לחולה,
בשל היותו מטופלו ?'...אדם הפונה למומחה בבקשה לחוות דעת ,שהיא פעולה רפואית גם אליבא דבית המשפט ,הוא
מטופלו של אותו רופא .רופא חייב נאמנות למטופל על ידו ,ללא כל קשר לתגמול כספי או אחר .לציפיות המטופל אין כל
קשר הכרחי לאינטרס הכלכלי של הרופא ,לא בפעולות טיפוליות ממש ולא באחרות .עובדה היא כי חלק משמעותי מאד מן
הפונים לקבלת חוות דעת יוצאים "מאוכזבים" ,כי המומחה בבדיקתו אינו מוצא פגם בטיפול שניתן .האם המומחה פועל נגד
האינטרס הכלכלי של עצמו? או שמא הפעולה נעשית מתוך שאיפה לשמירה על אינטרס חשוב יותר – האמת?
אכן יש הצדקה מלאה למניעת מתן חוות דעת נגד חבר צוות ו/או או המחלקה "ככל שמדובר בפגיעה במוסד הספציפי
בו הוא עובד" .בכך מתמצית ה"תכליתו למנוע שיבוש ביחסים הראויים בין רופאים בשירות המדינה ובדרך זו אף למנוע
פגיעה בעבודה התקינה ".אך כשמדובר "במוסד ספציפי" הכוונה למובן המצומצם – לאותו בית חולים וכד' – ולא למערכת
הבריאות שבבעלות אישיות משפטית אחת .חריגה מעיקרון זה עלולה לשבש את פעולת אותה מחלקה בבית החולים .ומה
שחשוב אף יותר – בנסיבות אלה הקרבה בין נותן חוות הדעת לבין אותה מחלקה או בית חולים ,רבה מדי – אסור להעמיד
את העד במבחן האובייקטיביות שלו עצמו .ומנימוק זה אין מקום לחוות דעת של רופא התומכת בעמדת עמית או מחלקה
העובד במוסד הספציפי בו הוא עובד.
המקום לבירור מעשה רפואי שבמחלוקת הוא הפורום המקצועי של הצוות שבמוסד .כאן יתנהל ,על פי עקרונות מדעיים,
הבירור והשכנוע ההדדי .כדי להסיר ספק – אין מדובר כאן בבירורים בסוג הנושאים בהם עוסק החוק לעידוד טוהר המידות
20
בשירות הציבור ,התשנ"ב.1992-
הרופא "איש ציבור" – האומנם?
האמרה כי רופא ,ואף רופא בכיר ,העובד במוסד רפואי שבעליו הוא המדינה' ,מעמדו הוקנה לו על ידי הציבור' הוא
קונסטרוקציה משפטית-מילולית נכונה ,אם כי נראה קושי מסוים במתיחת הרעיון עד להקניית מעמד של "איש ציבור"
לרופא ,אפילו דרגתו בכירה .המושג "איש ציבור" פירושו המילונאי הוא "אישיות חשובה ומוכרת ברבים" .אך למונח נקשרת
משמעות-לוואי ( )connotationרחוקה מזו הנלווית למושג "רופא" ,אפילו בכיר .ייחוס מעמד במשמעות זאת ,לוֹ זוכה רופא,
ואצילתו על הרופא בידי הציבור ,היא חלק מאותה קונסטרוקציה (מלאכותית).
אין בהתייחסות ו/או ב"תואר" זה כדי להשפיע על החזקה כי אותו רופא מקיים את כל האינטרסים שציבור מטופליו – וזה
הציבור הרלוונטי לכל דבר ועניין – מצפה ממנו כי ייעשה.
רופא ומהימנותו
ככלל ,אשר ככל כלל יש לו חריגים ,רופא בישראל המשקיע מאמצים ומגיע לרמה מקצועית בכירה ,אינו עושה זאת משיקולי
ריווח ממוני שכביכול נפתח בפניו .היבט זה אינו מהווה תמריץ ברפואה הציבורית בישראל .עם זאת ,קשה עד כמעט בלתי
אפשרי למצוא בישראל ,רופא ברמה גבוהה בכל תחום מומחיות ,שאינו פועל במסגרת הרפואה הציבורית עד לגיל פרישה.
 20ראו :ה"פ ( 153/98מח' חי') גדעון גולדנברג נ' הנהלת ארגון גימלאי "אגד" [פדאור (לא פורסם)  ,]720 )4( 00עמוד ( 10ניתן ביום
.)04.04.2000
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דיוקן הרופא כעד מומחה

חולים ,בעצם פנייתם לבקש עצה מפי רופא בכיר או טיפול מידיו ,נראה כי בכך הם מביעים את אמונם בו ,שאחרת לא היו
מפקידים את גופם ובריאותם בידיו .נראה שבנ"סיבות טיפוליות" רופא זה נחזה בעיני הפונים אליו לא רק כידען ובר סמכא
מקצועי אלא גם כאדם ישר והגון ,בהסבריו ,ייעוצו או הדרכתו ומעשיו .האם סביר כי אותו רופא עצמו ,כשהוא עורך חוות
דעת לבקשת מטופל ,הוא נחזה כמקים חשש כי הוא סוטה ממידת היושר? ובגלל בצע כסף?
גישה זאת מעוררת קושי שבהגיון בהיבטים מספר:
• המדינה אינה חולקת על כי אותו מומחה ,רופא בשירות המדינה ,כשהוא פועל על פי מינוי של בית המשפט ,הוא עד הגון
וישר ,ועושה באובייקטיביות הכול כדי להגיע לחקר האמת המדעית-מקצועית,
• וכמו כן ,אותו מומחה ,רופא בשירות המדינה ,כשהוא פועל בהזמנת מוסד ממוסדות המדינה (ובפועל בהזמנת משרד עורכי
דין המייצג את המבטחת ,חברת ענבל ,המשלמת את שכר טרחת המומחה) הוא עד הגון וישר ,ועושה באובייקטיביות
הכול כדי להגיע לחקר האמת המדעית-מקצועית,
• אבל כאשר אותו מומחה עצמו מוזמן מטעם אדם פרטי ,כדי לתת חוות דעת נגד "מוסד ממוסדות המדינה" ,אז ורק אז:
-

חוות דעתו אינה 'מדעית ,מקצועית ואובייקטיבית ,ואינה נטולת סובייקטיביות',

-

'ובאשר למחבר חוות הדעת ,יש אפשרות לניגוד עניינים הנמדדת באמות מידה אובייקטיביות',

-

'סכומי הכסף הנכבדים המשולמים בתמורה לחוות הדעת ,מעלים אפשרות כי הם ניתנים לו בזיקה לתפקידו
הציבורי ,מעשה שיכול להיחשב כעבירה על החוק הפלילי'.

-

'ההנחה כי חוות דעת מנוגדות נערכו מתוך אובייקטיביות ,היא אוטופית',

-

יש חשש למראית עין של ניגוד אינטרסים' כי חוות הדעת המנוגדות נערכו 'ללא נטית הלב או הגעת לאינטרסים
של מזמיני (ומשלמי) חוות הדעת',

-

"ראיה מפוכחת...וניסיון החיים השיפוטי מלמדים כי הנטיה ,במקרה הטוב ,וההטיה ,במקרה הפחות טוב ,טבועות
בדרך כלל בגופן של חוות דעת שכאלה" וכ"ה וגו'.

ואותו מומחה בוחר לעשות אחד או יותר מן הדברים שלעיל כאשר הוא יודע ,ו/או חייב לדעת ,שדבר שאינו אמת ייחשף
בחקירה נגדית יעילה .אך לעניין זה נידרש למטה.
מצער כי דברים כאלה ודומים להם הובאו לפני בית המשפט על ידי באי כוח המשיבה .האם זאת אכן דעת מעסיקה מיוחדת
זאת על בכירי המועסקים על ידה?
האם לא שקלו באי כוח המשיבה כי המקור להבדלי דעות אינו בהכרח מהימנות מפוקפקת? אין ספק כי באי כוח המשיבה
מכירים את הדברים שבאו מפי מקור מהימן:
"כשם שנקבע כבר פעמים מספר  ...שלבעיה מסוימת יכולים להיות כמה פתרונות ,שכל אחד מהם הוא סביר
 ...כך גם לבעיה מסוימת יכולים להיות כמה פתרונות ,שכל אחד מהם הוא "הוגן" ,והגינותו של פתרון אחד
21
איננה שוללת את הגינותו של פתרון אחר".
ונזכיר גם את שנאמר במקום אחר בחוברת זאת – חוות דעת מנוגדות הן חזון נפרץ בתוך בית המשפט ,בתוך המותב ,בכל
בית משפט ובכל מערכת משפט חופשית .זה חלק מגדולתה.
ועם כל הכבוד ,כחניך של מדעי הטבע אחזור ואשאל – "ניסיון החיים" – מה משמעות המושג?
 21כב' השופט (כתוארו אז) א' ברק בבג"צ  522/81אפרים אברמזון נ' הבורסה לניירות ערך ,פ"ד לח (( 1 ,)2ניתן ביום .)13.02.1984
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ראיות מדעיות במשפט

סברה בעניין שבמדע – אמת מדעית
מחלוקות בעניין שבמדע בכלל ,וברפואה בתוכו ,רוב רובן הן מסוג "מחלוקות לשם שמיים" 22.מחלוקת כזאת ,או שמא נכון
יותר לכנותה בשם "דיון" ,רק מעמיקה את הבנת הנושא הנדון .רק לעתים רחוקות נמצא צד שאינו דובר אמת .את אלה ניתן
וחובה לחשוף ,במאמץ כזה או אחר.
סברה בעניין שבמדע ( hypothesisולא כבטעות שנשתרשה בשפה – "תזה") ,או תיאוריה מדעית ,היא ההסבר שלא נמצא
לק ֵשר בין העובדות הידועות בנושא הנדון .אם וכאשר נחשפת עובדה חדשה ,הסברה
טוב ממנו ,המבוסס על ההיגיון ,בו ניתן ַ
– התיאוריה – עשויה להשתנות .משמע – "אמת מדעית" נכונה לרגע נתון ,ומוגבלת ַלתשתית העובדתית המוגדרת ,עליה
היא נשענת" :בהינתן עובדות  ,A, B, Cהמסקנה – הסברה – היא  ;Xאך בהיווסף עובדה  – Dמסקנה  Xאינה יכולה לעמוד,
ו'הנכונה' מכאן ואילך היא סברה ( Yעד לחידוש הבעל"ט)".
מתודולוגיה של חשיבה מדעית מתבססת על בניית היפותזות והערכת אפשרות הפרכתן .לפיכך ,הן בדיון מדעי – ובו באופן
הפ ְרכוּ ת ( – 23)falsiabilityמשלא ניתן להפריך
בהצגת סברה מדעית בבית המשפט – נמדדת "אמיתות" הסברה על פי מבחן ִּ
את הסברה המוצגת ,משמע – היא נכונה.
והמ ְצ ָרף אינו מלא .הנטייה במקרה כזה היא למלא את
לא אחת קורה כי לא כל פרטי הפרטים העובדתיים בדוקים וידועיםִ ,
החסר בהערכות על פי משקלן של עובדות ידועות "סמוכות" .זה המקור להיווצרותן של מספר סברות למערכת נסיבות אחת
(שכמובן אינה מלאה).
דרך חשיבה זאת אינה מוגבלת למדע – היא נוהגת גם במשפט 24.גם הסקת מסקנה משפטית נעשית על דרך ההיגיון ,כשהיא
מתבססת על מערכת נתונים עובדתיים מוכחים – ראיות .וגם במשפט ייתכן יותר מפתרון אחד למערכת נסיבתית (לכאורה
מלאה) אחת .התוצאה – דעות שונות במותבי תלתא .אך ,עם כל הכבוד" ,מו ָֹתר המדע מן המשפט" בעניין זה מתבטא בכך
שמרווח אי-הוודאות – במובן של ִת ְחלוּ ף של עובדות בהערכות – המותר במדע הוא מצומצם ביותר ,ואילו במשפט התופעה
פחות קשיחה .כך הדבר אפילו במישור בו נדרשת הכרעה "מעבר לספק סביר" ,שהרי בית משפט חייב להכריע 25,ואילו במדע
אין לחובה כזאת משמעות .ואעיז ואשאל – במישור בו ההכרעה היא על פי מה שקרוי "מאזן הסתברויות" ,על פי איזה מדד
אובייקטיבי או מדעי נקבע המשקל שעל כל אחת מכפות המאזניים?
בדיקת חוות דעת המוגשת לבית המשפט
"[המומחים הם ה]"זרוע הארוכה" של בית המשפט; ובמטרת מינויים ,לסייע במלאכת המשפט ,להקל על
לקצרה ולמלא את התפקיד שלשמו מונו בצורה הטובה ביותר לעשיית משפט צדק".
ּ
לייעלה,
ּ
ההתדיינות,

26

 22פרקי אבות ה ,יז.
23

(1) falsifiability of the theory, (2) peer review and publication of the theory, (3) known or potential rate of error and the existence of
standards controlling the research on which the theory is based, and (4) general acceptance of the methodology underlying the
"theory in the scientific community.
                               Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc. 509 U.S. at 590 (1993).

 24א .סהר ,אבחנה כמעשה מרכבה ,רפואה ומשפט( 32 ,מאי  ,)2005עמ' .74
 25כדוגמא למצב בו מתן משקל ואף יותר מכן "התרשמות" בית המשפט ,ולא הממצאים העובדתיים לבדם מהווים חלק חשוב בהכרעת הדין,
כאשר בית המשפט מודע לדרך חשיבתו נשמע בדברים הבאים:
כבוד השופטת (כתוארה אז) מ' בן פורת בע"פ  889/79משה חמו נ' מדינת ישראל ,פ"ד לו (:495 ,479 )4
"אין ספק ,שבמקרה השכיח ,כשבאים לפני בית המשפט מומחים ,המכחישים זה את זה ,עשוי להיות משקל להתרשמותו הבלתי
אמצעית מאישיותו של העד; אך ברוב המכריע של המקרים ,אם לא בכולם ,מביא המומחה לפני בית המשפט מערכת של נתונים
עובדתיים ,שעל יסודם הוא מבקש להסיק מסקנה מסוימת ,ומערכת נתונים זו ניתנת לבדיקה ולחקירה ,כפי שניתנת לבדיקה ולחקירה
אף עצם הבחירה של הנתונים ,שהביאו למסקנתו של המומחה; בדיקת הנתונים ודרך בחירתם  -באמצעות המסננת השיפוטית של
מידת המהימנות שיש לייחס לעד  -היא המביאה לקביעתם של המימצאים והמסקנות על-ידי בית המשפט; ...
"אף מידת הפירוט ,הנדרשת בחוות-דעת מקצועית ,עשויה להשתנות ממקרה למקרה וממטרה למטרה .מבחינה אנאליטית גרידא
מגיע המומחה אף לקביעת המרכיבים העובדתיים ,המפורטים בחוות-דעתו ,על-ידי תהליך של הסקת מסקנות ,שלא תמיד הן ניתנות
לבדיקה מדוקדקת; אך הכלל הרחב צריך להישאר ,שאין המומחה יכול להציג לבית המשפט את מסקנותיו הסופיות מבלי לסגת,
בפירוט שבחוות הדעת ,אל המרכיבים העובדתיים שהניעו אותו ,ביחד עם חוות-דעתו המקצועית ,להגיע אל התוצאה הסופית".
 26סעיף  6בדוח ועדת שטרסברג-כהן (והערת שוליים  3שם) .הדברים הם למעשה תמצית של הגדרת תפקיד המומחה כפי שהם מופעים תחת
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חובת הנאמנות של עד נתונה לאמת ולבית המשפט והיא גוברת על כל התחייבות כלפי מי שהזמינו ,ומי שנושא בשכר טרחתו.
המומחה האנגלי זוכה למעמד של  – Officer of the Courtמעמד המבטא את ההערכה לתפקיד ,אך בד בבד גם מטיל חובת-
כבוד מיוחדת .הדין האנגלי רואה באמינות העד חזקה 27.אך ככל חזקה ,יש מקרים שהיא צריכה לעמוד במבחן 28.הערכת בית
29
המשפט בישראל לאמון שניתן במומחה ,כנראה מושפעת מן החשדנות שרווחה באירופה.
מעבר לכל אלה ולכללי האתיקה של ה.ר.י ,.יש מקום ,ואף צורך ,ב"בקרה פנימית" או מקדימה .הכוונה לבדיקה של הנאמר
בחוות הדעת ,כל חוות דעת ,על ידי הגורם המשפטי המזמין אותה ומשתמש בה .חוות דעת המוזמנת על ידי בא כוח של בעל
דין ,מן הראוי שיבדוק עורך הדין בעצמו את חוות הדעת שהזמין ,שהרי הוא המגיש אותה .אין עורך הדין יכול או רשאי לטעון
כי תפקידו הוא של "שליח" סביל .אין עורך הדין רשאי לעצום עיניו מבלי שייעשה מאמץ סביר ויבדוק את איתנות בסיסה של
חוות הדעת .חובה זאת כלולה בחובות עורך הדין כלפי לקוחו ,וגם:
"המומחיות המקצועית של עורך הדין צריכה לשמש אותו ואת לקוחו באיתור כל הטעון בדיקה".

30

ובנוסף ,מוטלת על עורך הדין החובה לעזור לבית המשפט לעשות משפט 31,ולעשות כל שביכולתו להימנע מהטעיית בית
המשפט 33 ,32.העובדה כי יש הבוחרים להתעלם מן הצורך בבחינה של חוות דעת אמנם אינה מפתיעה ,אך אין בכוחה לבטל
34
את החובה.
לעומת זאת ,נדמה ומובן מאליו ,כי עורך הדין שכנגד יעשה ככל יכולתו למוטט בחקירה שכנגד את המצג ואת הסברה שבחוות
הדעת שהוגשה על ידי יריבו ,שאחרת יתרשל בתפקידו-חובתו כלפי שולחו .אך לא תמיד הדברים נעשים כך ,ולא תמיד
מובאים המומחים הנכונים בתחום המדויק שנדון כדי לתקוף או להפריך את שנאמר .כנראה גם לא תמיד נערך דיון מעמיק
במידה מספקת בין עורך הדין לבין עורך חוות הדעת ,דיון שהוא חיוני לניהול הטיעון.
טוב היה לו היה הדין מוצא דרך לאפשר בדיקה ברורה ומעמיקה גם של חוות דעת המוגשת על ידי מומחה שבית המשפט
עצמו מינה.
עמדה רשמית של המדינה בעניין שברפואה
בין היתר הושמעו מפי נציגי המדינה הדברים הבאים:
27

הכותרת  The Overridingשל ה – The Civil Procedure Rules 1998-חוק סדר הדין האזרחי החל על מערכת בתי המשפט של אנגליה ווילס.
                                         "35.3 – Expert's – overriding duty to the court
(1) It is the duty of an expert to help the court on the matters within his expertise.
"(2) This duty overrides any obligation to the person from whom he has received instructions or by whom he is paid.

(ההדגשה אינה במקור)

28
29
30
31
32

33
34

                                                                  Lord Denning in Whitehouse v. Jordan [1908] 1 All ER 65 :
“…[the report] was the result of long conferences between two professors and counsel in London, and was actually
”‘settled’ by counsel. In short, it wears the colours of special pleading rather than an impartial report….
ראו  ,D. Giesen, International Malpractice Law. J.C. B. Mohr, Tűbingen, 1988עמ' .716

כב' הנשיא מ' שמגר בע"א  751/89ברכה מוסהפור ואח' נ' עו"ד אדוארד שוחט ,פ"ד מו (.)27.07.192( 531 ,529 )4
חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א1961-
 .54החובה כלפי הלקוח וכלפי בית המשפט
במילוי תפקידיו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות ,ויעזור לבית המשפט לעשות משפט.
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו1986-
 .34איסור הטעיה
(א) לא יעלה עורך דין ,בין בעל פה ובין בכתב ,טענה עובדתית או משפטית ביודעין שאינה נכונה.
(ב) האמור בסעיף קטן (א) אין בו כדי למנוע הכחשה בכתב טענות בהליך אזרחי ,או כפירה בעובדה בהליך פלילי.
ראו גם ל' זר-גוטמן" ,חובת עורך-הדין לא להטעות את בית-המשפט" ,עיוני משפט ,כד ,תשס"א ,413 ,עמ' .419
ונוסיף ונעיר כי לטעמנו עצימת עיניים אינה יכולה לשמש הגנה בפני טענת הטעיה בנסיבות כאלה ,ההטעיה מתייחסת לחוות דעת,
שהיא לכל הדעות בבחינת "טענה מהותית".
ראו לעניין זה על"ע  7892/04הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב-יפו נ' עו"ד יהונתן בוטח .תק-על ( 1275 ,)2( 2005ניתן ביום
.)10.05.2005
אין בהימנעות זאת כדי לבטל את החובה ,אבל יש בה יכולת להפוך את החובה לאות מתה .בדין האמריקאי חובה זאת מפורשת וחד משמעית,
אולם בלחץ ה ABA-הפכה להלכה ואין מורין בה.
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"[ב]חוות דעת מומחה מטעם המדינה איננה חוות דעת פרטית של מומחה זה או אחר אלא היא בגדר העמדה
הרפואית שאומצה על ידי המדינה...והיא המחייבת את הרופאים העובדים בשירות המדינה ...ותכליתה
לשרת את אינטרס הציבור ".ואילו "חוות דעת שניתנה בתמורה לתשלום נועדה לשרת את עניינו של מזמין
חוות הדעת ,ובדרך כלל אין בה כדי לשרת את עניינו של הציבור( ".ההדגשות אינן במקור – א.ס).
בראש וראשונה ,טוב היה עושה מי שאמר דברים אלה ,לוּ הקדים לדיבוּ ר בדיקה של המקרים בהם בתי משפט בישראל לא
מצאו להסכים עם הנאמר ברישא – מספר הפעמים בהם בתי המשפט בישראל פסקו דווקא בניגוד למה שנאמר בחוות דעת
שניתנה מטעם המדינה (או למען הדיוק ,מטעם המבטח של מוסד ממוסדות הבריאות שבבעלות המדינה) 35.לו כך נעשה,
ָס ֵפק אם הדברים שלעיל היו כה פסקניים .בין פסקי הדין בהם לא נתקבלה דעת המומחה מטעם המדינה ,מצויים לא מעטים
הנוגדים את הדברים שבחלק המודגש בסיפא .ולהיפך – ידועים היטב מקרים רבים בהם מצא בית המשפט כי דווקא הסברה
והמסקנה של המומחה שניתנה "נגד המדינה" ,ואשר "ניתנה בתמורה לתשלום" ,דווקא היא היה בה "כדי לשרת את עניינו
של הציבור".
כמו כן נטען על ידי באי כוח המדינה – כאחת הסיבות לאיסור בתקשי"ר – כי חוות דעת המוגשת על ידי רופא בשירות
המדינה ,הנוגדת חוות דעת אשר הוגשה על ידי רופא אחר בשירות המדינה ,עלולה להפריע למערכת יחסי העבודה בין הרופאים
בשירות המדינה .לו דבקה והתמידה המדינה בקו חשיבה זה הייתה צריכה לאסור על רופאים עובדי המדינה מלהגיש חוות
דעת לצדדים יריבים ,גם בסכסוכים אשר המדינה איננה צד בהם .שהרי גם במצבים אלה עומדים המומחים עובדי המדינה
זה מול זה.
המושג המשפטי הרומי  – lisמשמעותו ותרגומו הוא וויכוח או דיון .משום מה הוא נתפס בלשוננו כ"סכסוך" ,על משמעות-
הלוואי שבו .ועל מחלוקת בעניין שבמדע כבר דובר – לרוב היא מקדמת את הבנת הנושא .אין בה כדי להעכיר יחסי עבודה.
באי כוח המשיבה דברו על "העמדה הרפואית שאומצה על ידי המדינה" .האם מדע הרפואה ממין העניינים בהם יש למדינה
ככזאת ידע ,כדי שהיא תוכל לקבוע על בסיסו עמדה משלה .המשכו של הגיון זה הוא כתיבת ספרי רפואה על ידי המדינה .לו
כך היה ,גם משמעות המושג "ידיעה שיפוטית" הייתה בוודאי משתנית.
ואם כוונת הדוברים להנחיות היוצאות מדי פעם מטעם המנהל הכללי ו/או מינהל הרפואה במשרד הבריאות ,הרי חלקן נשען
על סיכומי דיונים של צוותי מומחים ,בתחומי מומחיות שונים ברפואה ורק חלק מהם עובדי מדינה .אלה חוות דעת רפואיות
ולא "ממשלתיות" ,וגם הן אינן חסינות בפני מבחן .ואף זאת – הסוגיה של הוראות והנחיות מטעם ָרשוּ יוֹת שונות במשרד
הבריאות מעלה שאלות רבות בעניין מעמדן ,כוחן או סמכותן המשפטית .לא זה המקום לדון בכך.
עדות רופא שאינה נאמנה לאמת – סנקציות
עד כאן על מחויבות העד המומחה לאובייקטיביות – לאמת המדעית-מקצועית .הדעת נותנת כי הפרת חובה זאת כרוכה
בסנקציות ,אולם אין המצב בסוגיה זאת חד משמעי.
המשפט האנגלי מבחין עקרונית בין המישור הפלילי לאזרחי .עדות מטעה של עד במישור הפלילי ,גם של עד מומחה ,נחשבת
כעדות שקר ( ,)perjuryעל הכרוך בכך 36.לעומת זאת במישור האזרחי זוכה המומחה בחסינות מלאה ,גם מפני תביעה אזרחית.
חסינות המומחה נובעת משיקולים של תקנת הציבור (מדיניות משפטית?) 37.אולם חסינות המומחה מוגבלת לפעילותו
 35לנציג הפרקליטות לא היה קושי למצוא את אחד המקורות המדויקים ביותר – הוא מסמך שחובר במשרד המשפטים – "דוח הוועדה הבין-
משרדית לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה הציבורית בגין תביעות רשלנות רפואית" ("דוח ועדת שפניץ") – נובמבר  .2005מקור נוסף הוא
משרדו של החשב הכללי במשרד האוצר שהוא המשלם את כספי הפיצויים בהם חויבה המדינה ו/או מאשר ומשלם את התשלומים במקרים
המסתיימים בפשרה.
 36ראו ) ,J. G. Hall & G.D. Smith, The Expert Witness (3rd Edition) Barry Rose Law Publishers Ltd.(2001עמ'  .105המחברים מעירים
כי לא ידוע להם על מקרה בו עד מומחה הואשם בעדות שקר.
 37שם ,לרבות דברי  Lord Salmonבפסק הדין בעניין .Sutcliffe v. Thackrah [1974] AC 727
יש להניח כי חסינות זו ,הניתנת לעדים (למיניהם) המושווית בפסק דין זה לזו המוקנית לשופטים ,למושבעים וכן ל Barristers-ול,Solicitors-
נובעת מן ההשקפה המשפטית האנגלית כי גם העד הוא  ,Officer of the Courtוכי חסינות זו מאפשרת הבעת דעה ופעולה חופשית מאיום בתביעה.
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לצורך המשפט בו הוא מעיד .לא עומדת למומחה חסינות בתפקידו כיועץ .להמחשה – כאשר מומחה מייעץ ללקוח בעניין
תביעה ,אף אם נשקלה ,אך עדיין לא הוחלט ,באותו זמן כי בבוא העת ישמש אותו מומחה עצמו עד באותו עניין ,לא קנה עדיין
39
חסינות 38.זו הסיבה להמלצה לביטוח מקצועי למומחה האנגלי.
המשפט האמריקאי מבדיל בין עד מומחה מטעם בעל דין לעומת הממונה מטעם בית המשפט .יש נטייה להעניק לאחרון
חסינות ,בשל היותו חלק מפעולה שיפוטית 40.העד שהוזמן על ידי בעל דין חשוף לתביעה אזרחית על הפרת הסכם או גרם
נזק בעדותו.
החקיקה הקונטיננטאלית – המשפט הצרפתי ,ואף ביתר שאת "משפחת" המשפט הגרמני – ַמ ּכירוֹת באחריות המומחה כצד
להסכם לעריכת חוות דעת .מכאן אפשרות לתביעה על נזק שעלול להיגרם ,גם לצד שלישי ,בגלל הפרת אותו הסכם מחמת
41
פגם שנפל בה.
במשפט הישראלי לא מצאנו התייחסות מפורשת לחסינות מומחה .אמנם הובעה התנגדות להענקת חסינות לעדים מומחים
הממונים על ידי בית המשפט ,אך הושמעה גם דעה מנוגדת שנומקה בחשש פן 'בעלי מקצוע יהססו לקבל על עצמם מינוי
מטעם בית המשפט ,אלא אם כן תובטח חסינותם המלאה' 42.יש להניח כי חסינות (דה-פקטו) זאת לא תופר אפילו בתחום
הפלילי 44 ,43.עם זאת תיתכנה תביעות במישור האזרחי נגד עד מומחה על עדות שנתן במרמה וביודעין ובכך גרמה להכשלת
הליך משפטי 45.אפשר גם להקיש מתחום עריכת הדין .מה עורך דין שיכול שייתבע ויחויב ברשלנות בהפרת חובתו המקצועית
כלפי מרשיו 46,כך גם רופא יכול שתוגש נגדו תביעה דומה מצד בעל דין .מכאן קצרה הדרך להעמדה לדין פלילי של עד מומחה
בגין עדות ַמ ְט ָעה בבית המשפט ,או בגין הגשת חוות-דעת הנגועה בסילוף ,העושה אותה ל"מסמך כוזב" .והיו דברים מעולם,
47
ובית המשפט הישראלי ,שבידו כל האמצעים האפשריים ,נמנע מלהשתמש בהם ,וטעמו ונימוקו עמו.
ייתכן וטוב שעדים מומחים בישראל ילכו בעקבות עמיתיהם האנגלים ,וישקלו לבטח עצמם בביטוח מקצועי ספציפי לעיסוקם
במתן חוות דעת ועדוּ ת .האפשרות לתבוע אמנם טרם נבחנה ,אך היא נרמזה כבר לפני שנים ,וקשה לחזות תוצאה של תביעה
48
כזאת.
 38ראו ( Hall & Smithה"ש  )20בעמ'  .113 - 112 ,107מעניין כי קו מחשבה דומה עולה מפסיקת בית המשפט העליון בישראל ברע"א  1412/94ה.
מ .הדסה נ' עפרה גלעד ואח' ,פ"ד מט (( 516 )2ניתן ביום  – )08.11.1995הלכה זו מבדילה בין מסמך שהוכן מפורשות כהכנה להליך משפטי,
בשונה ממסמך שאינו בהכרח בגדר מבוא להליך .ההלכה האנגלית עוסקת בגוף מגיש המסמך.
 39ר' נספח ז'  ,Code of Practice for Experts -סעיף :4
“An Expert shall for the protection of his client maintain with a reputable insurer proper insurance for an adequate
indemnity. The insurance shall include professional indemnity of not less £500,000”.

L. H. Lurvey, Privacy is Nice, but Immunity is Nicer, 14 Fam. Adv. (1997) 6. 40
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ראו פירוט ,לרבות סעיפי החוק המתאימים בחוק הגרמני ,השוויצי והאוסטרי D. Giesen, International Malpractice Law. J.C. B. Mohr,-
 ,Tűbingen, 1988עמ' .18

ד' אבניאלי ,חסינות אישי ציבור ,ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ,תשס"ב ,2001-עמ' .169 ,168
קשה להניח כי היועץ המשפטי לממשלה ,בתפקידו כראש התביעה הכללית ,יחמיר ויעמיד לדין עד שלא דיבר אמת על הדוכן ,ראו סעיף  7בבג"צ
 6302/01הרב אריה דרעי נ' היועץ המשפטי ,תק-על ( 1551 ,)3(2002ניתן ביום  ,)30.09.2002בית המשפט חוזר על גבולות ההתערבות בשיקול
דעת היועץ .כאשר " האינטרס הציבורי שלא להרתיע עדים פוטנציאליים מפני מסירת עדות מחשש שעדותם תחשוף אותם להליך פלילי ...קל
וחומר ביחס לעד מומחה.
ראו גישה מעניינת שהובעה ממש לאחרונה בת"א ( 28951/08שלום ,ת"א) קרביץ שלום נ' פלר אליהו (ניתן ביום  – )13.11.2008בית המשפט
הכיר בחסינות פסיכיאטר ששגה כשבדק את התובע מטעם המוסד לביטוח לאומי.
ת"א (שלום  -חיפה)  21621/98כהן ריקי נ' עו"ד ריכרד וייס ,פרופ' חגי צור ,ד"ר רוני מוסקונה (ניתן ביום  20.01.02ולא פורסם) .תביעה בטענה
כי חוות-הדעת הייתה כוזבת.
ת"א (מח' -ת"א)  44/94חגית מכלוף ואח' נ' עו"ד דוד טורק ואח' (ניתן ביום .)31.12.2001
ת"א (י-ם)  223/90יהונתן הכהן נ' ד"ר דוד וייס ואח' (לא פורסם).
ההלכה בישראל נקבעה החל מהמ'  106/54צבי וינשטיין נ' קדימה אגודה שיתופית ,פ"ד ח  ,)24.09.1954) 1317ועד ע"א  5302/93בנק מסד
בע"מ נ' מרדכי לויט ואח' ,פ"ד נא ( .)18.09.1997( 591 )4כב' השופט ש' אגרנט כי:
"אכן יש טעם מיוחד להטיל אחריות בשל הודעות-שוא רשלניות מצד בעלי מקצוע .בעיקר אם מדובר בבעלי מקצוע אשר חובה
מיוחדת חלה עליהם לנקוט זהירות בפעולתם המקצועית המסתיימת בעצה מקצועית".
ובעניין דומה ראו כב' השופט ת' אור בע"א  397/88דיממה בע"מ ואח' נ' ד"ר חיים קרטש ,פ"ד מה (:416 ,413 )2
"הלכה היא ,שהתרשלות שבגינה עלול נתבע להתחייב בנזיקין יכול שתהיה בהיצג רשלני בעת משא ומתן … .היצג רשלני כזה יכול
שייעשה גם בחוות-דעת של מומחה ,אם מוברר שחוות הדעת ניתנה ברשלנות".
במקרה של טענת רשלנות כלפי מחווה הדעה ,תתכן הסתייגות מסוג "גורם מתערב"  -כי המומחה מסר את חוות-דעתו לידי עורך הדין וממנו
ציפה כי יערוך "בדיקת ביניים" .נראה כי היתר תלוי בשיקולי מדיניות שיפוטית.
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ראיות מדעיות במשפט

שכר טרחת העד המומחה
שכר הטרחה המשולם לרופא העורך חוות דעת ,ובמיוחד השכר המשולם לרופא עובד מדינה ,הפועל במסגרת הפרקטיקה
הפרטית הנעשית על ידו בהיתר ,נראה כמטריד מאד את באי כוח המדינה .הדברים הועלו עוד במכתבו של היוה"מ (כתוארו
אז) פרופסור י' זמיר וחזרו מאז .כביכול קבלת שכר טרחה בגין עבודה הוא מעשה שאינו ראוי.
בכל שנכתב על עניין זה לא דובר כלל על כמות העבודה ,מספר השעות והמאמץ האינטלקטואלי הנדרשים כדי לבדוק תיק
רפואי מסובך ,לרבות הפרקים התיאורטיים הכרוכים בו ,שלא לדבר על בדיקת הספרות ,הכתיבה והדיונים עם עורכי הדין.
ורק כיוון שנעשה על ידי באי כוח המדינה הניסיון להשוואה ,בעניין שכר טרחה על "עבודה נוספת" ,בין רופאים לבין אנשי
משפט שבשירות המדינה ,היה נכון לו היה מוכח כי המשפטנים ,אשר ,לדוגמא ,מלמדים במכללות ובאוניברסיטאות ,עושים
זאת ללא כל תמורה.
ולסיום – מצערת האמירה ,שיצאה מתחת ידו של נציג המדינה – וטוב היה לולא נכתבה .הכוונה לטיעון האחרון ברשימת
טיעוני המשיבה שלעיל .קשה לקרוא דברי דופי המוטלים בצורה קולקטיבית גורפת בציבור אשר בשנת  2007מנה 4006
רופאות ורופאים ,שטיפלו במסירות במאות אלפי מטופלים שאושפזו ב 47%-מכלל המיטות הכלליות ,וברוב הגדול של
מיטות האשפוז הפסיכיאטרי במדינת ישראל ובשירותי הבריאות האחרים 49.מצערת גם העובדה כי תגובה לדברים נשמעה
רק מפי באי כוח "צד הרופאים".
ולתוכן האמירה – אם אכן היו מעשים פסולים הקשורים בפרקטיקה פרטית שעל פי ההיתר ,הייתה הפרקליטות חייבת לטפל
בהם – בידיה מלוא האמצעים .אכן נודעו מעשים פסולים שנעשו על ידי רופאים ,אך אלה נעשו דווקא "במסגרת העבודה
הרגילה" .האשם אינו בהיתר לפרקטיקה פרטית.

 49אתר האינטרנט של משרד הבריאות "ניתוח פיננסי".
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הודאת שווא על רקע נפשי :רקע תיאורטי והשלכות מעשיות

הודאות שווא על רקע נפשי :רקע תיאורטי והשלכות מעשיות
אליעזר ויצטום ,IIיעקב מרגולין IIIואברהם לביא

I

IV

תקציר
הכרעת דין הנסמכת על הודאת נאשם היא בגדר חזון נפרץ ובעבר אף נחשבה למעולה שבראיות להוכחת האשמה .במשפט
העברי אין אדם מורשע על פי הודאת עצמו אלא רק על פי שני עדים כשרים .בדין הפלילי הנוהג בישראל מוקנית לכל
אדם זכות שלא להפליל עצמו ,הן כחשוד בשלב החקירה והן כנאשם במהלך המשפט; אולם משהודה נאשם באשמה
המיוחסת לו ,משמשת הודאתו כראיה נגדו ,ואין הבדל בפני מי ניתנה הודאתו .אם ההודאה לא נמסרה בפני בית המשפט,
על התביעה מוטל להוכיח כי ההודאה נעשתה מרצונו הטוב והחופשי של הנאשם .ההודאה תיפסל אם הופעל על הנאשם
לחץ מצד בעל סמכות (לרוב איש משטרה) ולחץ זה הוא שהניע את הנאשם להודות באשמה .כאשר מדובר בנאשם הלוקה
בשכלו או בנפשו ,קל – יחסית לנאשם הבריא בנפשו – להשפיע עליו להודות באשמה ,אף אם אינו אשם ,בשל פגיעותו
ורגישותו .במאמר זה מובאת סקירה על הודאות שווא שניתנות על רקע נפשי .לאחר רקע פסיכולוגי על הנושא ודיון
בהודאות שווא שמקורן נפשי ,מודגמות הסכנות הכרוכות בהודאות אלה בתיאור מקרה ,ועמן המלצות למזעור האפשרות
לחילוץ הודאות שווא מנאשמים ו/או חשודים בעלי רקע נפשי רעוע.
I

מוקדש לזכרו של עו"ד ד"ר דיויד וינר ז"ל; אדם ,סנגור וחבר.
המחברים מבקשים להודות לעו"ד עפר ברטל על הערותיו החשובות והמועילות.

II

אליעזר ויצטום ,MD ,פרופסור מן המניין בפסיכיאטריה ,החטיבה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,המרכז לבריאות הנפש
באר שבע ,והמרכז הקהילתי לבריאות הנפש "עזרת נשים" ,ירושלים.
יעקב מרגולין ,MPA ,MD ,מזכיר החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל ,לשעבר הפסיכיאטר המחוזי למחוז תל אביב ,משרד הבריאות,
ומנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש "איתנים-כפר שאול"mjacob@zahav.net.il :
אברהם לביא ,LLB ,עורך דין ,רמת גן.

III

IV

מילות מפתח :הודאת שווא; הרשעת שווא; נאשם הלוקה בנפשו או בשכלו; פסיכולוגיה של הודאות שווא.

"אין אדם משים עצמו רשע"



הקדמה
הרשעת נאשם בפלילים הנסמכת על הודאתו מהווה לכאורה פסיקה אידיאלית ,והודאה מעין זו יכולה לעלות בערכה אף על
קיומו של ה"אקדח המעשן" הידוע .מבצע העבירה נוטל אחריות ַלמעשה ,הציבור הרחב עובר לסדר היום והכל בא על מקומו
בשלום .המציאות ,לעומת זאת ,לעתים קרובות ,שונה לחלוטין .הודאת שווא הגוררת בעקבותיה הרשעת אדם חף מפשע היא

תופעה פסולה שאין הדעת סובלת במשטר דמוקרטי ,אשר ערכים כזכויות האזרח וכבוד האדם וחירותו עומדים בפני עיניו,

ממש כשם שאין לאפיין בני אדם המועדים לבצע סוג מסוים של עבירות על פי מוצאם האתני.
בשנים האחרונות ניתן בישראל פומבי למספר מקרים של הודאות שווא ( ,)false confessionsשבחלקם אף נתבטלו פסקי
דין אשר התבססו עליהן .הודאות שווא כשמן כן הן – הודאות שקריות שאין בהן כל ממש .אולם לא תמיד אין כל קשר בין
הודאת השווא לבין המציאות .דווקא הודאות השווא הקשות לאבחון הן אלה בהן מתקיים קשר מסוים בין האירוע שהתרחש
במציאות לבין ההודאה בביצועו .מקרה קיצוני שממקד את תשומת הלב בסכנה שבהודאות שווא ,ואשר כלל אף שחזור של
רצח ,היה המקרה של טארק נוג'ידאת ,צעיר מנצרת ,אשר הודה באוגוסט  2003כי ,יחד עם שניים מחבריו ,רצח את החייל
אולג שייחט ואף שחזר את המעשה מול מצלמות .שלושת החשודים היו עצורים במשך חודשים ארוכים ,ובמהלך תקופה זו
אותרה באקראי חוליית מחבלים שביצעה פיגוע טרור נוסף .חבריה זוהו כרוצחיו של שייחט והודו בכך .התברר גם כי שיטת
 רבא ,סנהדרין ט' ע"ב.
 סנג'רו ,ב .)2005( .ההודאה כבסיס להרשעה – האומנם "מלכת הראיות" או שמא קיסרית הרשעות השווא .עלי משפט ד.245-278 :
   McGee ZT (2007). Editorial Comment: Profiles of injustice: the theory and practice of racial profiling. Journal of Contemporary Criminal Justice


ראו ,למשל ,כתבתה של סיגל נעים" ,המודים" ,מוסף הארץ.30.5.2003 ,
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פסיכיאטריה ומשפט

ההמתה שאותה שחזר נוג'ידאת לא תאמה את ממצאי הזירה .עוד התברר כי המקום בו הדגים נוג'ידאת מול המצלמות כיצד
הוא חופר באדמה סלעית ובידיים חשופות שונה מהמקום בו נמצאה הגופה .חודשים לאחר מעצרם ,ולאור איתור הרוצחים

האמיתיים ,שוחררו שלושת החשודים.
מקרה מפורסם נוסף ,שבו הועלתה טענה של הודאת שווא שניתנה על רקע של בעיה נפשית אצל הנאשם ,היה רציחתה של
הנערה חנית קיקוס ביוני  .1993המנוחה יצאה מביתה באופקים בשעות הערב של ה 10-ביוני  1993בכיוון באר שבע ,ומאז
נעלמו עקבותיה .כשנתיים לאחר מכן התגלה שלד גופתה בבור ניקוז בפאתי באר שבע .שמונה ימים לאחר היעלמה של חנית
קיקוס ,עצרה המשטרה את סלימאן אלעביד ,בדואי כבן  40מהעיירה רהט שעבד באותה עת כמפעיל דחפור כבד במזבלת
"דודאים" ,בחשד באינוסה וברציחתה .המעצר נעשה בעקבות עדות שניתנה על ידי נהג משאית להובלת אשפה למזבלה .העד
מסר בהודעתו במשטרה כי כאשר הגיע אל בור הזבל במזבלה ,קרוב לחצות הלילה בו נעלמה המנוחה ,הוא מצא את אלעביד
כשהוא יושב בתוך מכונית מעבידו .לשאלה מדוע הוא יושב במכונית ואינו נוהג בדחפור ,ענה אלעביד כי השומר שנמצא בשער
המזבלה מקיים יחסי מין עם בחורה בצריף השמירה וכי אינו רוצה להפריע לו .למחרת היום ,כאשר נודע לעד על היעלמות
חנית ,התעורר חשדו כי זו הבחורה שעליה דיבר אלעביד ,ולכן פנה למשטרה ודיווח על שיחתו עם אלעביד .מאוחר יותר
הבין העד משיחתו עם אלעביד כי הבחורה נטמנה במזבלה ,וגם על כך מסר הודעה במשטרה .סלימאן אלעביד נחקר מספר
פעמים בנושא ,ובחקירותיו הכחיש את כל האירועים שסיפר העד .גם שומר המזבלה הכחיש את הכל .המשטרה הכניסה
מדובב לתא המעצר של אלעביד .בשיחה שהתפתחה ביניהם הודה אלעביד בפני המדובב כי אנס את חנית קיקוס ,רצח אותה
במכות ובחנק ,והשליך את גופתה אל "בורות ליד כביש" .בהמשך הודה אלעביד בפני חוקרי המשטרה באונס וברצח של חנית
קיקוס ,ואף שחזר את המעשה שהודה בו .עם זאת ,באותה תקופה הוא טען בפני אנשים אחרים כי הודה בדבר שקר .אלעביד
הועמד לדין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע באשמת אינוס ורצח (ת"פ  ,)76/93והשאלה העיקרית בה צריכים היו השופטים
להכריע הייתה אם יש לייחס מהימנות ומשקל להודאותיו של הנאשם בפני חוקרי המשטרה ובפני המדובב .בא כוחו של הנאשם
טען כי בשל מצבו השכלי והנפשי של הנאשם הוא הודה בדברים שלא ביצע ,ועשה זאת כדי לרצות את החוקרים .שאלה נוספת
שעמדה בפני בית המשפט הייתה קיום ראיה נוספת המהווה את ה"דבר מה נוסף" ,הדרוש כדי להרשיע נאשם על פי הודאתו
שניתנה מחוץ לאולם בית המשפט ,אך זאת רק אם ייקבע שיש לייחס משקל להודאותיו של הנאשם במשטרה .בפברואר 1996
הרשיעו שופטי בית המשפט המחוזי ברוב דעות את הנאשם בעבירות שבכתב האישום .ערעור שהוגש לבית המשפט העליון (ע"פ
 )2109/96נדחה ביולי  1997ברוב דעות לעניין ההרשעה בעבירת האינוס ונתקבל ברוב דעות לעניין ההרשעה בעבירת הרצח.
דיון נוסף בפסק הדין שבית המשפט העליון נעתר לו ,התקיים בפני  9שופטים (דנ"פ  4342/97ודנ"פ  .)4530/97באפריל 1998
הוחלט בדעת רוב לקבל את עתירת המדינה ולדחות את עתירת אלעביד – בדעת הרוב הוא הורשע הן בעבירת רצח והן בעבירת
אינוס ,ונגזר עליו מאסר עולם.
הדיון הנוסף בפרשה זאת היווה תקדים חשוב בדיני הראיות במשפט הישראלי .החוק בישראל אוסר על הרשעת נאשם על
סמך הודאתו בלבד ,ומחייב קיומו של "דבר מה נוסף" אשר מחזק את הפרטים שנמסרו בהודאת הנאשם .בתקדים זה נקבע
גם מהו אותו "דבר מה נוסף" ,עד כמה הוא צריך לעמוד בפני עצמו ,מה משקלה הראייתי של ההודאה ,ומתי יהיה ראוי להרשיע
אדם למרות קיום סתירות בין פרטי הודאתו לבין ממצאים חיצוניים .אלעביד חזר וטען כי הוא אינו הרוצח האמיתי ובאפריל
 ,2006בעקבות תחקיר עיתונאי שנעשה בפרשה ,הוא דרש לקיים משפט חוזר בעניינו ,והעלה מספר נימוקים ,ביניהם ראיות
שהמשטרה התעלמה מהן לאחר הרצח .במהלך השנים החלו אף בני משפחת המנוחה לפקפק בהיותו הרוצח האמיתי ,והם
תמכו בדרישתו לקיים משפט חוזר ,מתוך רצון להגיע לחקר האמת .לאור נסיבות אלה מינה שר המשפטים את שופטת בית
המשפט העליון בדימוס מרים בן פורת לבדוק את הנושא ,ובאוקטובר  2007הוא אימץ את מסקנת הדו"ח שחובר על ידה
לפיה הוכח מעל לכל ספק סביר כי אל עביד אשם .כן אומצה גם המלצתה כי יש לשקול להמליץ בפני נשיא המדינה לקצוב את
עונשו ,בשל מראית העין והתחושה בציבור כי ייתכן ובבית הכלא יושב שנים רבות אדם שהוא חף מפשע ,תחושה שמקורה
בחילוקי הדעות שנתגלעו בין השופטים בערכאות השונות .המשך הטיפול הועבר אל מחלקת החנינות במשרד המשפטים.
 דורנר ,ד .)2006( .מלכת הראיות נ' טארק נוג'ידאת :על הסכנה שבהודאות שווא ועל הדרך להתמודד עמה .הפרקליט מ"ט (.7-21 :)1
 יצוין כי בשתי בדיקות פסיכולוגיות שונות שנערכו לנאשם נמצא כי מנת המשכל שלו הייתה  ,51-52דהיינו בתחום של פיגור שכלי קל עד בינוני.
 מעריב .11-12.4.06
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הסנגוריה הציבורית פנתה אל שר המשפטים בדרישה לשנות את החוק ולקבוע כי הרשעה בפלילים תיעשה פה אחד ,וזאת
כדי "לשמור על זכויות הנאשם ועל עקרון היסוד לפיו אין להרשיע אדם אלא אם הוכחה אשמתו מעבר לספק סביר" .ראשי
הסנגוריה הציבורית טענו כי עקרון חשוב ובסיסי זה מתערער כאשר אדם מורשע בדין למרות ששופט אחד או מספר שופטים
אינם משוכנעים באשמתו ,וכי שיטת המשפט בישראל אינה יכולה להשלים ,לדעתם ,עם התחושה הציבורית הקשה של היעדר
בטחון באשמתו של המורשע במקרים בהם נקבעה ההרשעה ברוב דעות נגד דעה חולקת של שופט מיעוט .שינוי זה ,לדעת
הסנגוריה הציבורית ,אף יחזק את יושרת המערכת המשפטית ויגביר את אמון הציבור בשופטים ובבתי המשפט .עמדת

המשפט העברי בשאלת הרוב הדרוש להרשעת הנאשם מוצגת במאמרו של ויגודה.
לא אחת מודה אדם החשוד בעבירה בביצועה .עם זאת ,במקרים רבים החשוד מקצין בהודאותיו את המעשה ,ופעמים הוא
אף מוסיף לה נופך המעניק לה חומרה מיוחדת .לדוגמא ,חשוד שנחקר בחשד לאיומים ,יכול בהודאותיו ובשחזור מעשה
העבירה ,להוסיף ולתאר כי לבד מן האיומים היה גם מעשה אלימות .האמת הפשוטה שונה :יתכן כי אמנם היו איומים ,אולם
אלימות מעולם לא הייתה משולבת בהם.
פעמים רבות מבוססות הודאות השווא על אירוע מסוים שאכן אירע במציאות ,אולם האירוע היה אזוטרי ,פנימי ומצומצם,
לא משמעותי ואף לא פלילי .עם זאת ,החשוד מצידו מקצין את עוצמת האירוע ומתארו בצורה הגורמת לשומע לראות ולצייר
בראשו אירוע זה כמעשה בעל גוון פלילי.
הודאות שווא המבוססות על אירוע שאכן התרחש הן הקשות ביותר להוכחה כי בהודאת שווא עסקינן ,וזאת לאור העובדה
כי יש קשר בין ההודאה לבין המציאות ,אולם המרחק מן המציאות הוא רב.
בין התחומים המאירים את הבעייתיות שבהודאות שווא המבוססות על מקרים שאירעו במציאות ,ניתן למצוא הודאות שווא
של עברייני מין .סוג זה של עבריינות מתייחד מסוגי עבריינות אחרים .לעתים קרובות נדרשת הכרעה בין עדויות סותרות
וגרסאות שונות ,למה שאירע בין שני אנשים ,בלא שנכח באירוע אדם שלישי.
במאמר הנוכחי ברצוננו לדון בנושא הודאות השווא שמקורן בבעייתיות בתחום הנפשי .נושא זה היה בין הקרובים ביותר
ללבו של עו"ד ד"ר דיויד וינר המנוח ,שהיה מאבות הסנגוריה הציבורית ולו מוקדש מאמר זה .לאחר דיון עיוני בנושא יובא
תיאור מקרה שמדגים היבטים מעשיים ומעלה דילמות קשות .לעניות דעתנו ניתן אף להפיק מהמקרה שיתואר מספר לקחים
מעשיים חשובים שיפורטו אף הם.
הפסיכולוגיה של הודאות שווא
מנקודת מבט היסטורית-אטימולוגית יש למונח הודאה או וידוי תפקיד בולט בשלושה תחומים – בדת ,בטיפול הנפשי
10
ובמשפט הפלילי .במשפט הפלילי ההודאה היא כלי הנשק היעיל ביותר של התביעה.
ספרות פסיכולוגית קלינית ומחקרית ענפה עוסקת בנושא הודאות שווא .העיסוק גבר בעשרים השנים האחרונות ומתייחס
להיבטים שונים שבנושא .הודאות עצמיות ,בהן נאשם מודה ולעתים אף מתוודה על עבירה שביצע ,יכולות להופיע לעתים
קרובות בצורה של הודאות חתומות המפלילות את הנאשם בשל הרשעתו העצמית .כבר במשפט הרומי הושוותה ההודאה
ל"מלכת הראיות" בדין הפלילי ,ובמשך שנים רבות היה לה מעמד בלתי מעורער במשפט המקובל האנגלי .לנוכח מקרים של
הרשעות שווא שהסתמכו בחלקם על הודאות שהוכחו ,ולעתים כעבור שנים הרבה ועל פי ראיות חיצוניות ואובייקטיביות,
ככוזבות ,החל לאחרונה להתערער המעמד ה"מלכותי" של ההודאה.
דבריו של רבא המצוטטים בראש המאמר משקפים כלל תלמודי שאין לו אח ורע בכל השיטות המשפטיות בעולם העתיק,
בימי הביניים ואף בימינו .במשפט העברי ,אין אדם ,ככלל ,יכול להיות מורשע בדין הפלילי מפי עצמו בלבד ,וחז"ל אסרו
 קובו ,ע .)2003( .דעת מיעוט מזכה – ספק סביר אינהרנטי לפסק הדין .הסניגור .5-7 :70
 ויגודה ,מ" .)2008( .אחרי רבים להטות" – הרשעה ברוב דעות או פה אחד? "פרשת השבוע" ,פרשת משפטים תשס"ח ,גיליון מס'  ,312משרד
המשפטים ,המחלקה למשפט עברי .www.justice.gov.il
Kassin SM and Gudjonsson GH (2004). The psychology of confessions: A review of the literature and issues. Psychological 10
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קבלת הודאה של אדם על עצמו ,להבדיל מדיני ממונות בהם "הודאת בעל דין כמאה עדים דמי" 11.לשיטתם ,אין מדובר
בזכות שהנאשם יכול לוותר עליה ,אלא בחובה ששיטת המשפט העברי אינה יכולה לוותר עליה .במשפט העברי אין בית
הדין מקבל את הודאתו של הנאשם בפלילים מחוץ לבית המשפט או בתוכו ,בין אם בית הדין והנאשם רוצים ובין אם אינם
רוצים .להפללה עצמית אין במשפט העברי כל משמעות ,ואין היא מתקבלת כלל כראיה בבית הדין .הנאשם בפלילים אינו
יכול להודות והוא חייב לשתוק ,ולכן אין סכנה כי שתיקתו תשמש ראיה נגדו .הרציונל שנמצא בבסיסה של הלכה זו מגולם
היטב בדבריו של הרמב"ם:
"גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בית דין ולא מלקין את האדם בהודאת פיו אלא על פי שנים עדים.
וזה שהרג יהושע עכן ודוד לגר עמלקי בהודאת פיהם הוראת שעה הייתה או דין מלכות היה .אבל
הסנהדרין אין ממיתין ולא מלקין המודה בעבירה ,שמא נטרפה דעתו בדבר זה ,שמא מן העמלין מרי
נפש הוא המחכים למות ,שתוקעין החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל הגגות ,שמא כך זה יבוא
12
ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג .וכללו של דבר גזירת מלך היא".
הרמב"ם מתייחס לאפשרות של הודאת שווא כנובעת ממצבים כמו תסכול עמוק ,משאלות מוות או נטיות אובדניות .המונח
"נטרפה דעתו" כאן אינו מכוון לאדם הלוקה במחלת נפש ,אלא לאדם שפועל בצורה בלתי רציונלית כנגד האינטרסים שלו,
והודאתו בעבירה שאותה הוא לא ביצע מקורה ומניעיה אינם חיצוניים אלא פנימיים ,פסיכולוגיים או מטאפיזיים 13.המבקש
להעמיק בנושא מורכב זה של הרשעה עצמית במשפט העברי ,על השלכותיו השונות בתחום המשפטי ,החברתי והדתי ,יוכל
14
להיעזר רבות בספרו של קירשנבאום.
בדרך כלל נמצא כי הודאות שמאוחר יותר נטען לגביהן כי היו כוזבות ,ניתנו בשלוש נסיבות שכיחות :בעקבות הבטחה
למודה בתנאי שיודה באשמה; לאחר מעצר ממושך בבית מעצר משטרתי;
ֶ
לשחרור מוקדם ממעצר שניתנה על ידי המשטרה
15
וכתוצאה מאלימות מוחשית או מאוימת מצד המשטרה.
הבעיה של הודאות שווא המביאות בעקבותיהן הרשעה פלילית שאינה מוצדקת קיבלה באנגליה בשנות ה 70-של המאה
הקודמת תהודה ציבורית בולטת במקרה הרצח הידוע של צעיר בן  26בשם מקסוול קונפייט ( .)Maxwell Confaitבשעת
כיבוי שריפה שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות של יום ה 22.4.1972-באחת השכונות בדרום-מזרח לונדון ,נמצאה גופתו
החנוקה של הקורבן .עד מהרה נעצרו שלושה צעירים בחשד לביצוע הרצח :אחד מהם היה בגיל  ,14השני היה אומנם בן 18
אך גילו השכלי היה כשל ילד בן  ,8ולשלישי שהיה בן  15הייתה מנת משכל נמוכה ( )75ובקושי ידע קרוא וכתוב .במהלך
החקירה המשטרתית הם הודו בביצוע הרצח ,וכעבור שבעה חודשים הם הורשעו בעבירות של פריצה ,הצתה ,הריגה ורצח.
ערעור שהוגש על ידם נדחה וטענותיהם ביחס לאלימות משטרתית שהופעלה כנגדם עובר למתן הודאותיהם נדחו כלאחר יד.
בני משפחותיהם לא השלימו עם ההרשעה ופעלו לגיוס תמיכה ציבורית לשם בדיקה מחדש של החקירה והמשפט .בסופו של
דבר נקבע בבית משפט לערעורים בשנת  1975כי כל שלוש ההרשעות לא היו מהימנות לאור עדויות של מומחים כי ההודאות
לא היו אמיתיות ,וכי הן הוצאו מהחשודים באמצעות הפעלת לחץ משטרתי שלא היה מתאים .כתוצאה מכך שוחררו שלושת
הנאשמים ,אולם בביטול ההרשעות לא היה אישור פורמלי להיותם חפים מפשע ,ולמעשה נותרה האפשרות שהם יועמדו
למשפט חוזר ואף יורשעו שנית .בנסיבות אלה ולאור הלחץ הציבורי נפתחה חקירה נוספת של פרטי הרצח .רק בשנת 1980
הודיע התובע הכללי כי כל השלושה זוכו מכל אשמה ,וכעבור כשנה הם קיבלו פיצוי כספי מכובד בגין הרשעת השווא שלהם.
הפרשה שוחזרה בהרחבה בנובמבר  1981אף בשידורי ה ,BBC-והייתה אחד הגורמים שהביאו לחקיקת חוק אנגלי ב1984-
17 , 16
( )Police and Criminal Evidence Actלפיו חקירות המשטרה צריכות להיות מוקלטות.
בבא מציעא ג' ע"ב.
הרמב"ם ,יד החזקה ,הלכות סנהדרין ,פרק י"ח ,הלכה ו'.
ראו דברי השופט הנדל בת"פ (באר שבע)  76/93מדינת ישראל נ' סלימאן אלעביד ,תק-מח  ,802 )3(94עמ' .807
קירשנבאום ,א .)2004( .הרשעה עצמית במשפט העברי :ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית .ירושלים :מאגנס.

11
12
13
14
Gudjonsson GH and MacKeith JA (1988). Retracted confessions: legal, psychological and psychiatric aspects. Medicine, Science and the Law    15
Price C and Caplan J (1977). The Confait Confessions. London: Marion Boyars Publishers. 16
Murphy T (1999). The Old Bailey: Eight Hundred Years of Crime, Cruelty, and Corruption. Edinburgh: Mainstream Publishing.   17
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עד לפרשת קונפייט היה נהוג לחשוב שהודאת שווא היא נדירה ואינה מתרחשת במקרים של פשעים רציניים אלא במקרים
מאוד חריגים .יש לציין כי בפרשה זו היו שלוש ההודאות החתומות מפורטות ביותר ,וכי במהלך החקירה והתשאול החוקרים
אף העבירו בצורה מתוחכמת מידע הקשור לפשע .מידע זה הופיע אחר כך בהודאות הכוזבות והיה אחד הנימוקים העיקריים
15
ששכנע את השופט באשמתם.
מקרים רבים של הרשעה בעקבות הודאות שווא הביאו להקמת קליניקה משפטית ללא מטרת רווח בבית הספר למשפטים
ע"ש קארדוזו שבאוניברסיטת ישיבה בניו-יורק .קליניקה זו ידועה גם בשם "פרויקט החפות" ,ובמסגרתה נערכות בדיקות
 DNAלאנשים שהורשעו וטוענים לחפותם .בדרך זאת זוכו  206מורשעים עד לחודש אוגוסט  ,2007חלקם ריצו שנות מאסר
ארוכות על לא עוול בכפם 18.בשל קוצר היריעה לא נדון במאמר זה בנושא הרחב של פער המידע הקיים בין המדע והמשפט
19
או בעניין קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט הפלילי והאזרחי.
כאשר נערכה בדיקה מפורטת של מקרים רבים בהם בוטלה ,במועד מאוחר יותר ,הרשעה שהושגה על סמך הודאות הנאשמים,
נמצא כי בנאשמים אלה נצפתה רגישות או פגיעות ( (vulnerabilityמיוחדת ,שהייתה קשורה במיוחד בשלושת הגורמים
הבאים :א) ליקויים קוגניטיביים ,כגון רמת אינטליגנציה נמוכה או אי ידיעת קרוא וכתוב; ב) גיל צעיר; ג) הפרעה נפשית ,כגון
20 ,15
דיכאון.
בספרות המקצועית 22,21הוצע מודל תיאורטי מפורט להבנת התהליכים והתוצאות של חקירות משטרה .מחברי המודל
מנסים לחבר שני מרכיבים חשובים הקשורים לסוגסטיביליות בתנאי חקירה ,ולעשות אינטגרציה ביניהם .מרכיבים אלה
הם שאלות מנחות והיזון-חוזר שלילי .סקירת הרקע ההיסטורי של התפתחות המושג סוגסטיביליות הביאה את אחד
הפסיכולוגים המשפטיים המובילים באנגליה בתחום הודאות השווא ,להגדרה של סוג מיוחד של סוגסטיביליות הקשורה
לנסיבות של חקירה ,אותה כינה בשם סוגסטיביליות חקירתית ( 23.)Interrogative Suggestibilityהוא הראה כי מדובר אומנם
במושג מקצועי שקיים כבר מתחילת המאה העשרים ,אך בהקשרו הנוכחי קיימות עדויות אמפירית רבות המבדילות סוג
זה מן האחרים .סוגסטיביליות מסוג זה מתייחסת אל נטייה של בני אדם מסוימים לקבל מידע בצורה בלתי מבוקרת
בזמן החקירה 15.ניתן להעצים נטייה זו אצל הנחקר באמצעות שאלות מנחות המופנות אליו מצד החוקר ומרמזות על רצונו
וכוונותיו ,וכן באמצעות העברת היזון-חוזר שלילי ,למשל כאשר החוקר חוזר שוב ושוב על השאלות שמופנות לנחקר כיוון
שהתשובות אינן מקובלות עליו .מושג חשוב נוסף בנסיבות אלה בא לביטוי בנטיית הנחקר להיענות ולציות (,)compliance
לרצות את החוקר או להסכים לדרישותיו בהיותו דמות סמכותית ,מבלי שהנחקר בהכרח מסכים עמן או בשל רתיעתו
כלומר ַ
מלחלוק עליו בפומבי .ההבדל בין שני המושגים הוא בכך שבסוגסטיביליות מתקיים מרכיב של קבלה אישית של הנחותיו או
דרישותיו של החוקר ,בעוד שבתגובה של היענות-ציות אין קבלה כזו ויתכן שהנחקר עושה את המתבקש ממנו כדי להימנע
15
מקונפליקט עם החוקר או מעימות אתו.
לתקף את השערותיו .כך,
חוקר זה אף פיתח כלים מחקריים-אמפיריים למדידת סוגסטיביליות חקירתית בעזרתם הצליח ַ
למשל ,הוא העלה את ההשערה שרמת הסוגסטיביליות תהא גבוהה יותר בקרב נחקרים שמסרו הודאת שווא מאשר אצל
נחקרים שהכחישו את אשמתם 22.השערה אחרת שלו הייתה כי עוצמת האסרטיביות ורמת החרדה בנחקר משפיעות על
הסוגסטיביליות שלו; רמה נמוכה של אסרטיביות ועוצמת חרדה גבוהה בנבדק מגבירות מאוד את הסוגסטיביליות שלו בעת
24
החקירה.
 18מידע נוסף בנושא זה ניתן למצוא באתר האינטרנט הבא.www.innocenceproject.org :

 19דייויס ,י .)2003( .קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט – האם יש מקום לייבא את הלכת דאוברט? רפואה ומשפט .50-63 :29

Coid J (1981). Suggestibility, low intelligence and a confession to crime. British Journal of Psychiatry 139:436-438.
20
Gudjonsson GH and Clark NK (1986). Suggestibility in police interrogation: A social and psychological model. Social Behavior 21
1:83-104.                                                                                       .
Gudjonsson GH (1984). Interrogative suggestibility: comparison between 'false confessors' and 'deniers' in criminal trials.   22
Medicine, Science and the Law 24:56-60.
Gudjonsson GH (1987). Historical background to suggestibility: How interrogative suggestibility differs from other type of    23
suggestibility. Personality and Individual Differences 8:347-355.
Gudjonsson GH (1988). Interrogative suggestibility: its relationship with assertiveness, social-evaluative anxiety, state anxiety 24
and method of coping. British Journal of Clinical Psychology 27: 159-166.
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הועלתה הצעה 15לחלק את התופעה של הודאות שווא מבחינה פסיכולוגית לשלושה סוגים כדלהלן:
 .1וידוי מרצון ( (voluntary confessionבו אדם מתייצב מרצונו בתחנת משטרה ומתוודה על פשע שלא ביצע .תופעה זו
קשורה בדרך כלל במעשי פשע מפורסמים.
 .2הודאה שהיא תוצאה של כפייה-היענות ( )coerced-compliant confessionבה הנחקר מודע לכך שהוא לא ביצע את
העבירה המיוחסת לו; הוא אינו מוסר וידוי חופשי אך בשל רווח אינסטרומנטלי מיידי ,כמו הורדת הלחץ של החוקר או
הבטחה שירשו לו ללכת הביתה ,הוא מעדיף את הוידוי המיידי על מה שנראה לו כתוצאות רחוקות של הודאתו ,והוא
מאמין כי בסופו של דבר האמת תצא לאור וחפותו תוכח.
 .3הודאה שהיא תוצאה של הפנמת הלחץ והכפייה ( ,)coerced-internalized confessionבה המתוודה משתכנע בזמן החקירה
המשטרתית ובשל הלחץ שמופעל עליו כי יתכן שהוא ביצע את העבירה המיוחסת לו; הוא אינו סומך יותר על עצמו ועל
זיכרונו ומקבל את הסוגסטיות המוצעות לו על ידי חוקר המשטרה.
מרבית הודאות השווא משתייכות לסוג השני של כפייה-היענות ,והן מוסברות כאמור ברצונו של הנחקר "לברוח" מהסיטואציה
הקשה והלוחצת בה הוא נמצא – מעצר וחקירה – או מן הלחץ המופעל עליו על ידי החוקרים.
חקירה או העדה של אנשים הסובלים ממוגבלות שכלית ונפשית
שורה ארוכה של גורמים משתנים משפיעים על הודאות ,והחשובים ביותר ביניהם קשורים במצבו השכלי ובאישיותו של
הנחקר ,במצבו הנפשי וביכולתו לעמוד בלחץ החקירה .מסיבות אלה קיים באנגליה קוד מיוחד ( )code of practiceהמתייחס
לראיון ולחקירה של אנשים הסובלים ממוגבלות שכלית או נפשית ,המציב מספר תנאים לקיום חקירתם .הסעיפים החשובים
15
בו הם כדלקמן:
.1

חולה נפש או אדם המוגבל בשכלו לא ירואיין ולא יידרש לחתום על הצהרה בהיעדר נציג בוגר מתאים (appropriate

.2

כאשר קצין משטרה נוכח או כאשר נמסר לו כי הנחקר הוא חולה נפש או אדם המוגבל בשכלו ,עליו להתייחס אליו על
פי המגבלות שתוארו לעיל.

.3

אף כי אנשים הלוקים בנפשם או סובלים ממוגבלות שכלית עשויים לעתים קרובות למסור עדות ומידע מהימנים,
הם גם מסוגלים ,בלא כוונה או מודעות ,למסור מידע שאינו מהימן ,שהוא מוטעה או אף מרשיע אותם עצמם
).)self-incriminating

 ,)personשיכול להיות קרוב משפחה ,אפוטרופוס או איש מקצוע העובד במערכת בריאות הנפש ,אלא אם כן אישר קצין
משטרה בדרגת רב פקד ומעלה כי בדחיית החקירה עלולה להתהוות סכנה מיידית לאנשים או להיגרם אובדן ו/או נזק
משמעותי לרכוש.

על פי החוק והפרשנות השיפוטית בישראל ,הודאתו של חולה נפש תהא קבילה כאשר בית המשפט נוכח כי היא ניתנה בהעדר
"לחץ חיצוני" ,כלומר בלא שקדם לנתינתה שימוש באמצעים פסולים ,וכאשר לא הופעל על המודה לחץ חיצוני להודות
בביצוע העבירה ,וכי ההודאה הייתה "חופשית ומרצון" ,כנדרש בסעיף  12לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א.1971-
ניסיון לפסילת הודאה של חולה נפש שנמסרה במשטרה כאשר הוכח כי בעת מסירתה הוא היה שרוי בהתקף פסיכוטי של
25
מחלתו הנפשית אשר הפעיל עליו "לחץ פנימי" למסירת ההודאה ,לא נתקבל על ידי בית המשפט העליון.
חוק הליכי חקירה והעדה התקבל בכנסת ביום  26,29.11.05ובו מוסדרים הליכי החקירה וההעדה של אנשים בעלי מוגבלויות
שכליות ונפשיות ,תוך התאמתם לצורכיהם המיוחדים .החוק יוצר אמצעים אשר יסייעו לאנשים עם מוגבלות להתגבר ככל
האפשר על הבעיות הנובעות ממוגבלותם בהליכי העדה וחקירה .שר הרווחה ימנה חוקרים מיוחדים -
 25סטרשנוב ,א .)1995( .הודאה של חולה נפש במשטרה – מה דינה? רפואה ומשפט .44-46 :13
 26חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) ,התשס"ו ,2005-ס"ח  ,)8/12/05( 2038עמ' .42
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"שהם פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,קרימינולוגים קליניים או בעלי הכשרה בתחום החינוך המיוחד;
החוקרים המיוחדים יקבלו הכשרה לצורך תפקידם ,כפי שיקבע שר הרווחה בהתייעצות עם השר לביטחון
27
הפנים".
נקודת התורפה המרכזית בחוק זה היא ,לעניות דעתנו ,בכך שלפי הוראת סעיף  3בו ,חוקר המשטרה הוא זה שצריך לאבחן
את המוגבלות באדם העומד להיחקר או הנחקר בפניו ,ולהפנות את הנחקר אל חוקר מיוחד .המציאות מלמדת כי חוקרי
משטרה ,שאינם אנשי מקצוע בתחום הנפשי ולרוב אף נטולי הכשרה מיוחדת בתחום זה ,מתקשים לעתים לזהות כי הנחקר
שלפניהם הוא בעל מוגבלות .בכך לדעתנו יש בעייתיות רבה .החוק באנגליה מנסה להתמודד עם בעיה זו באמצעות קביעה כי
יהיה זה קצין משטרה ולא חוקר שאינו קצין אשר יאבחן את המוגבלות .כן ניתנת בחוק הגנה לבעל המוגבלות בהוראה לפיה
נחקר מעין זה לא יחתום על כל מסמך בלא נוכחות בן משפחה בוגר או איש מקצוע.
סעיף  10לחוק האמור דן בתיעוד חזותי מלא של חקירת בעל המוגבלות על ידי החוקר המיוחד ,אך הוא מאפשר תיעוד קולי
בהיעדר אפשרות סבירה לתיעוד חזותי ,ואף מאפשר תיעוד בכתב אם אין אפשרות סבירה לתיעוד קולי .מצב דברים זה
מאפשר למעשה תיעוד מינימאלי ובכתב בלבד.
בחוק הישראלי נקבעו גם אמצעים שיתאימו את הליכי ההעדה בבית המשפט לצורכי עדים עם מוגבלויות ,כגביית עדות
בלשכת השופט ,שימוש באמצעי תקשורת חלופית ,כתמונות וסמלים ,ועוד .החוק חל על אנשים עם מוגבלויות שכליות
או נפשיות ,קטינים ובוגרים כאחת ,ומודגש בו כי ההסדר אינו גורע מהסדר החקירות שקבוע בחוק לתיקון דיני הראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו .1955-ליישום הוראות חוק הליכי העדה וחקירה נדרשת היערכות ארגונית ותקציבית של הגופים
המעורבים בהפעלתו ,ולכן נקבעה בחוק תחולה הדרגתית שנעה ,לגבי סעיפים שונים שבו ,בטווח שבין שנה לבין חמש שנים
מיום פרסום החוק .נראה כי נכון למועד כתיבת המאמר (מאי  )2008חוק זה עדיין אינו מיושם במלואו.
תאור מקרה
לצורך המחשה מעשית של נושא הודאות השווא בהיבטיהן הנפשיים ,יתואר להלן מקרה שהיה ,תוך הסוואת פרטים מזהים.
מדובר ביוסף ,צעיר בן למשפחה חרדית ,שנעצר באישון לילה בחשד לביצוע מעשה מגונה בנער קטן .הוא נלקח לתחנת
משטרה ונחקר על אודות האירוע .במהלך חקירתו טען כי "הוא נמשך לקטינים" וכי הוא "אורב לילדים" כמו "נמר המשחר
לטרף" .יוסף גם נחקר בחשד שביצע מעשים דומים רבים ,ובכולם הוא הודה .לא מן הנמנע כי המשטרה ניסתה לסגור מספר
תיקים שאירעו באותו אזור ונשארו פתוחים ,ויוסף הודה בכולם.
יוסף אף הודה כי הוא "קופץ על הנערים" ,תיאר מעין מעשה אונס ,ואף סיפר כי השתמש במהלכו בכוח רב .בהודאותיו נאמר,
בין היתר" ,אני מחפש ילדים לבד ,כמו שנמר מחפש את הטרף שלו ...אני פשוט זקוק לזה ואני מבין שאני מסוכן לחברה .אני
לא שולט בזה .אני זקוק לטיפול ,ואני חייב טיפול בשביל שאני אפסיק לאנוס ילדים קטנים".
בהופעתו החיצונית יוסף הוא צעיר שברירי ,אשר התיאורים שנמסרו בהודאתו אינם הולמים את מידות גופו ואף לא את כוחו
הפיסי .חשוב לציין כי הוא תיאר את מעשי האינוס בצורה כוללנית ,ללא מסירת כל פרטים מזהים ,והוא אף לא מסר תיאורים
מפורטים של המתלוננים שנגדם לכאורה פעל.
יוסף מילא דו"ח שיחזור וגם במהלכו חזר על אותם תיאורי מקרים ,בצורה כוללנית וללא כל פירוט מהותי .נתונים אלה
כשלעצמם צריכים היו להדליק נורה אדומה אצל חוקרי המשטרה ,אולם הללו שמחו על ה"שלל" שנפל בחלקם .תוצאות
החקירה הביאו את אנשי הפרקליטות להגיש נגד יוסף כתב אישום חמור מאוד הכולל תשעה אישומים במעשי סדום.
אחת ההודאות של יוסף כללה תיאור של מעשה אונס של נער צעיר ,אשר גם הוא נחקר על ידי חוקר נוער ,והתברר כי נער זה
טען שהוא כלל לא נאנס או ולא הוטרד מינית על ידי יוסף.
 27סעיף  6לחוק הנ"ל.
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חשוב לציין כי הפרקליטות החליטה ,מסיבות לא ברורות ,להעמיד את יוסף לדין בתשעה אישומים ,בעוד שלפי הודאותיו
במשטרה הייתה אפשרות להעמידו לדין על  30מקרים!
מתוך כתב האישום החמור שהוגש בגין תשעה מעשי אונס ומעשי סדום ,רק שני אישומים התבססו על דברי עדים במשטרה.
אחד מהעדים היה מעורב במקרה באותו לילה בו יוסף נתפס.
בדיון בבקשת המעצר עד תום ההליכים ,הוגשה חוות דעת פסיכיאטרית שנערכה בידי אחד ממחברי המאמר (א.ו .).בחוות
הדעת ניתנה גושפנקא מקצועית לכך כי מדובר באדם הלוקה בפיגור שכלי וכי אין כל קשר בין מעשיו במציאות לבין הודאותיו
במשטרה.
בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ד"ר עדנה קפלן-הגלר) חשש כי אכן מדובר במקרה של הודאות שווא ,ולכן שיחרר את
יוסף לחלופת מעצר .בית המשפט המחוזי אף קבע כי אכן יש כאן שבעה מקרים של "קורפוס דליקטי" אשר יתכן וקרו רק
בדמיונו של יוסף ולא מצא לנכון אף לעצור אותו עד תום ההליכים .בית המשפט המחוזי גם קבע כי דו"ח השחזור אינו יכול
לשמש ראיה לאמיתות המקרים ,שכן הדו"ח עצמו הוא כוללני ואינו מכיל כל פרט מהותי ומשום כך הוא יכול להוות המשך
נלווה להודאות השווא.
כאשר נשאל יוסף מדוע הודה בדברים אשר לא אירעו ,וממה נבע הדחף להודות בצורה גורפת ,הוא הסביר כי המפגש הראשוני
שלו עם המשטרה היה טראומתי ,חוקרי המשטרה זיהו חולשה זו ואמרו לו כי אם יודה יוכל ללכת לביתו.
לאחר שיוסף היה נתון בחלופת מעצר ,השתכנעו אנשי הפרקליטות כי יתכן ומרבית המקרים כלל לא התרחשו וגם אם היו
מספר אירועים ,הרי שהם עלו רק לכדי עבירה של מעשים מגונים.
בהסדר טיעון שנערך בין הסנגור ובין אנשי הפרקליטות הוחלט לתקן את כתב האישום ונמחקו שבעה מתוך תשעה אישומים
של מעשי סדום .את שני האישומים הנותרים שינתה הפרקליטות ממעשי סדום למעשים מגונים .בסופו של ההליך המשפטי
נשלח יוסף לרצות ששה חודשים בעבודות שירות.
וזה תיאור מקצועי של נאשם זה ,לרבות תולדות עברו והיבטים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים הקשורים באישיותו.
בזמן האירועים יוסף היה רווק כבן  ,23למד בישיבה וגם עבד כשמש בבית כנסת.
יוסף הוא יליד הארץ ,הבכור במשפחתו המונה שמונה ילדים נוספים .המשפחה חרדית-חסידית .בילדותו למד ב"תלמוד
תורה" .הוא מתאר בעיות קשות בלימודים ,ובמיוחד בקשב ובריכוז .המלמד נהג להכותו בסרגל על קצות אצבעותיו .הוריו
השקיעו בו השקעה רבה ,וכל השנים הוא נעזר במורים פרטיים .הבעיות בלימודים נמשכו בכל שנות לימודיו במסגרות
החינוכיות השונות ,הן בישיבה הקטנה והן במסגרת בה שהה בזמן האירועים .גם במסגרת זו היה לו חונך אישי שהשתדל
ללמד אותו ,לדברי יוסף ללא הצלחה יתרה.
לדבריו הוא נעשה ער לנושא המיניות רק בגיל ההתבגרות המאוחרת .הוא מסר כי בעת שלמד ב"תלמוד תורה" חשדו בו
בביצוע מעשים מיניים עם ילד בן גילו ולכן העבירו אותו לבית ספר לילדים יותר בוגרים .שם לא הבין דבר בחומר הלימודים.
בגיל  16בערך ,כאשר היה במקווה ,ניגש אליו אדם מבוגר ,נגע בגופו והחמיא לו .בהמשך הוא נגע באבר המין שלו וגרם לו
לזקפה ולהנאה מינית .מאוחר יותר הכיר יוסף את ילדיו אותו אדם ,ולדבריו הם הציעו לו לקיים יחסי מין .יוסף הלך עם אחד
הבנים (נשוא האישום הראשון) ,ולדבריו הילד ביקש ממנו למצוץ את איבר מינו ,ויוסף אמנם עשה זאת.
מאז הוא נעשה ער לענייני מין ,ונהג לאונן ,בדרך כלל בלילות ,כשהוא מפנטז על בחורים ערומים .לדבריו מעולם לא קיים יחסי
מין מלאים עם חדירה ,לא חדר ו"לא החדירו לו" ו"כל עניין החדירה מאוד מגעיל אותו" .בבדיקה הפסיכיאטרית שנערכה לו
הוא הכחיש בכל תוקף את המעשים שיוחסו לו פרט לאישום הראשון לגביו סיפר שמצץ לילד את איבר המין שלו ולדבריו
הוא אכן "נכשל" בעניין זה.
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ממצאי הבדיקה הפסיכיאטרית לא הצביעו על קיום מחלת נפש ,דיכאון או פסיכוזה .בבדיקת התפקודים הקוגניטיביים נמצא
כי ליוסף ידע כללי דל ביותר ,הוא התקשה מאוד בביצוע פעולות חשבון פשוטות ,לא היה מסוגל לנתח מושגים ואנלוגיות
פשוטות (למשל ההבדל שבין מטוס ובין ציפור) או לפרש פתגמים (לא יכול היה לפרש אפילו פסוקים פשוטים מן החומש).
נראה היה כי קיימות בו גם הפרעות קשות בקשב ,בריכוז ובזיכרון (לא הצליח לזכור אפילו שמות של שלושה אובייקטים) .כן
נצפו בו גם הפרעות קשות בשיפוט ובתובנה ,והוא לא היה מסוגל להבין את ההשלכות של הודאותיו במשטרה .הוא היה בטוח
כי בעקבות הודאתו "ילך הביתה ובעזרת השם יהיה בסדר".
בנוסף לבדיקה הפסיכיאטרית נבדק יוסף במבחנים פסיכולוגיים מקיפים (רורשך ,וקסלר ,T.A.T. ,בנדר ,וציורים) .תוצאות
המבחנים הצביעו על בחור הלוקה בפיגור שכלי עם מנת משכל  ,75כאשר הרקע לפיגור נראה פגם מולד ,בעיקר לפי הדפוסים
של קשיי למידה ופגיעה בתפיסה ובזכירה .מבחינה אישיותית ,הממצא הוא של אדם ילדותי ופסיבי ,אשר אישיותו עדיין
אינה מגובשת ,ובולטים בה חלקים היסטריוניים ,וכן חלקים כפייתיים וקווים פרנואידיים לצד נטייה סכיזואידית .הפסיכולוג
הבודק העריך כי יוסף הוצף בדחפים מיניים שכנראה התעוררו עקב גירוי מבחוץ ,הוא עשה מאמצים גדולים לשלוט בדחפים
אלה ,בעיקר באמצעות שימוש במסגרת הדתית והמשפחתית שלו ,אך ללא הצלחה מרובה .הערכתו של הפסיכולוג הייתה
כי במצבים מסויימים יוסף יכול להיגרר בקלות לפיתוי הומוסקסואלי ולשתף פעולה ללא יכולת התנגדות ,אך הפסיכולוג
התקשה לראותו יוזם אקט מיני כלפי הזולת ,בעיקר בגלל מבנה אישיותו הבלתי מגובש ובגלל הפסיביות שלו.
הערות מסכמות
המקרה שפרטיו הובאו לעיל מדגים נושאים אחדים בתחום הודאות השווא ,ונתרכז בשניים עיקריים :תיאור הפרופיל
הפסיכולוגי האופייני לאדם המודה הודאת שווא לפי הספרות המקצועית תוך השוואת פרופיל זה עם הנתונים שתוארו
במקרה שתואר; וכן לקחים ומסקנות שניתן להפיק מהמקרה.
בחינת הנתונים האישיים והפסיכולוגיים במקרה המתואר מצביעה על כך שהוא מתאים לפרופיל של הנחקר המודה בהודאת
שווא :מגבלה שכלית ניכרת המתבטאת בפיגור קל עד בינוני (לדוגמא ,אצל יוסף מנת המשכל הכללית היא  ,)75ואישיות
בעייתית ,בדרך כלל בלתי בשלה ,תלותית וילדותית .במבחנים הפסיכולוגיים יוסף נמצא כבעל אישיות ילדותית ,בלתי
מגובשת ,חסרת עמוד שדרה ותלותית ,הנתון בקלות להשפעות מבוגרים .במבנה הנפשי שלו קיימות חרדה בסיסית ,רגישות
רבה ופגיעות עמוקה שאינן יכולות לבוא לידי ביטוי בגלל חוסר כלים אישיותיים ,יצירתיים או אינטלקטואליים ,ובשל חוסר
יכולת לתעל את היצרים לדרכים מקובלות.
ניתן אפוא לומר כי במקרה שתואר נמצאו האפיונים הטיפוסיים לאדם עם פגיעות ( )vulnerabilityרבה ובעייתיות הקשורה
15
במרכיבי שלוש הקבוצות שהוזכרו:
 .1חסרים (דפקטים) קוגניטיביים כאינטליגנציה נמוכה או אי ידיעת קרוא וכתוב – ואכן הנבדק שתואר הוא בעל מנת
משכל נמוכה המתאימה לפיגור שכלי קל עד בינוני ,ומתקיים בו מרכיב משמעותי של הפרעת למידה – הוא בקושי קורא.
נמצאו בו גם בעיות משמעותיות בקשב ובזיכרון .במחקר בנושא זה נמצא כי אנשים עם מוגבלות שכלית שהיו בעלי מנת
משכל נמוכה ,בסביבות  ,75היו בזמן חקירה משטרתית סוגסטיביים הרבה יותר מאחרים ,נטו לבלבול ()confabulation
ולקבלה והסכמה שלמראית עין ( ,)acquiescenceוזאת לעומת קבוצה של אנשים שהיו בעלי מנת משכל גבוהה יותר
28
(בשיעור של .)83-111
 .2גיל צעיר  -למרות שמבחינה כרונולוגית הנבדק שתואר היה כבן  ,23הרי שמהבחינה ההתפתחותית מדובר בבחור ילדותי
ביותר ,בעל אישיות בלתי בשלה ובלתי מגובשת ,אדם מאוד פסיבי וחסר יוזמה .בהתאם למבחנים הפסיכולוגיים שנערכו
לו ,גילו המנטאלי מתאים לרמת התפתחות של ילד בגיל .10-12
 .3הפרעות נפשיות – אלה כבר צוינו לעיל .יש להזכיר גם מחקר נוסף המצביע על קשר ברור בין מידת האסרטיביות,
28

Clare IC and Gudjonsson GH (1993). Interrogative suggestibility, confabulation and acquiescence in people with mild
learning disabilities. British Journal of Clinical Psychology 32:295-301.
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רמת החרדה והסוגסטיביליות .נמצא שרמה נמוכה של אסרטיביות ודרגת חרדה גבוהה של הנבדק מגבירות מאוד את
הסוגסטיביליות 24.באשר לרמת האמינות של המבחנים הפסיכולוגיים ,ובמיוחד של מנת המשכל ,הרי שמחקרים הראו
29
כי ניסיונות להונאה או לזיוף של מנת משכל נמוכה היו נדירים ביותר.
במחקרים שהיו קשורים בהערכת יכולתם של אנשים הלוקים במוגבלות שכלית להיות עדים נמצאה שכיחות גבוהה של
התופעה בה אנשים אלה מוסרים לפעמים הודאות בחקירות משטרתיות מבלי שהם מבינים את זכויותיהם החוקיות .בנוסף
לסוגסטיביליות הגבוהה שלהם ולרצונם להשביע רצון ,הם נוטים פעמים רבות להשיב בחיוב גם כאשר אין הם מבינים כלל
את השאלות שהופנו אליהם .התופעה היא כה בולטת עד כי לעתים הם משיבים בחיוב על שאלות אבסורדיות 30.נמצא גם
כי אנשים שסבלו ממוגבלויות שכליות התקשו להבין ,ולעתים אף לא הבינו כלל ,את זכויותיהם החוקיות (למשל להיות
מוזהרים ביחס לזכותם לשתוק בחקירה) ,או את משמעות השבועה או משמעות המושג "אמת" ,וכן הגיבו בחיוב לשאלות
31 ,30 ,28
סוגסטיביות ומנחות של החוקרים והיו בעלי נטייה להיענות ).)acquiescence
מכל האמור לעיל נראה כי יש כיום מקום להפעלה מיידית של מלוא הוראות חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם
מוגבלות שכלית או נפשית) ,תוך הקפדה על אבחון מוקדם של בעל המוגבלות והפנייתו אל חוקר מיוחד לשם השגת תכלית
החוק .לדעתנו חשוב מאוד לתעד את כל החקירות המשטרתיות ,אבל חשיבות מיוחדת נודעת להקפדה על ביצוע תיעוד
חזותי מלא וקבוע של חקירות אנשים בעלי מוגבלות .מרבית החוקרים בתחום 32סבורים כי אמצעי זה יעיל בהפחתת כמות
הודאות השווא ומאפשר לבית המשפט להתרשם בצורה בלתי אמצעית ממהלך חקירתו של בעל המוגבלות ,כאשר תועלה
טענה של הודאת שווא .בכל מקרה של הודאה ,יש לזכור תמיד כי
"לעולם אין לקבל הודאה בעבירה של מי שאינו מודה בלב שלם ,שהרי הסכנה שממנה יש לחשוש כמפני אש
33
היא הסכנה של הודאות שווא של מי שלא חטאו".
מהבחינה המשפטית חשוב לציין כי החוק הישראלי הנוכחי מאפשר אמנם הרשעה על סמך הודאתו של הנאשם יחד עם דבר
מה נוסף .כיום "דבר" זה הוא בעצם קל כנוצה ואין לו משמעות רבה .יתכן וראוי לשנות את הניסוח לתוספת ראייתית שונה,
אשר יכול שתהא בעלת משקל רב יותר .כאשר מדובר בנאשם הלוקה במוגבלות שכלית או נפשית ,חשוב שבעתיים להקפיד
על אמצעי פקוח ובקרה ראויים בעת חקירתם של אנשים אלה.
משנה חשיבות לדברים אלה ניתן לראות גם בהכרעת דין שניתנה באפריל  2008בבית המשפט המחוזי בתל אביב (פ"ח
 ,1110/06לא פורסם) בתיק שבו הואשם אדם הלוקה בפיגור שכלי בביצוע מעשה מגונה ומעשה סדום בקטינה כבת  .14כתב
האישום (המתוקן) הסתמך על הודעת המתלוננת ועל הודאת הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ,אך שאלת קבילות
ההודאה של הנאשם לא הועמדה על ידי ההגנה למבחן בית המשפט .לקראת הסיום של פרשת ההגנה התברר כי נפל פגם
בזיהוי הנאשם בידי המתלוננת ,והועלה חשד כי הזיהוי אינו מספיק לצורך הרשעה .הוצע לזמן את המתלוננת לבית המשפט
לעדות נוספת להבהרת נושא הזיהוי ,אך בית המשפט הביע דעתו כי ספק אם יהא בכך לתקן את הזיהוי המוטעה .כן הוסיף
ואמר בית המשפט כי הוא יתקשה לתת משקל להודאת הנאשם בהיעדר תיעוד חקירתו והמליץ לתביעה כי תשקול את צעדיה
לאחר שיוצגו בפני המתלוננת הקשיים שבראיות .לאחר שהדברים נעשו ,הודיעה המתלוננת לתביעה כי אין היא מעוניינת
להעיד פעם נוספת ,והתביעה החליטה לחזור מכתב האישום .בית המשפט זיכה את הנאשם מכל העבירות שיוחסו לו בכתב
האישום המתוקן ,והוא שוחרר ממעצר באגף הסגור בו היה נתון במשך  20חודש במוסד לאנשים הלוקים בפיגור שכלי ,ושב
לבית הוריו .נראה כי לו הייתה חקירת המשטרה מתנהלת על פי הוראות חוק הליכי חקירה והעדה ,תוך הקצאת חוקרים
Gudjonsson GH, Petursson H, Skulason S et al. (1989). Psychiatric evidence: A study of psychological issues. Acta Psychiatrica   29
Scandinavica 80:165-169.
Ervington C and Fulero SM (2000). Competence to confess: Measuring understanding and suggestibility of defendants with   30
mental retardation. Mental Retardation 37:212-220.
Gudjonsson GH, Murphy GH and Clark CH (2000). Assessing the capacity of people with intellectual disabilities to be 31
witness in court. Psychological Medicine 30:307-314.
Kassin SM (1997). The psychology of confession evidence. American Psychologist 52:221-233.                                                              32

  33קרמניצר ,מ .)2008( .הפרקליטות כסוס טרויאני .הארץ ( 10.4.08עמ' .)18
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מיוחדים לחקירתו ותיעודה כנדרש ,הייתה עשויה להימנע מהנאשם עוגמת הנפש שנגרמה לו.
מצאנו לנכון לסיים מאמר זה המוקדש לזכרו של עו"ד ד"ר דיויד וינר בציטוט מדבריו בנושא הודאות שווא אשר נאמרו
34
בישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת:
"היום אנחנו יודעים שהודאת שווא היא גורם מכריע להרשעת שווא ...אנחנו יודעים את זה כתוצאה מבדיקה
באמצעים מדעיים ...אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב שבו אנחנו יודעים שאנחנו מעלים מטוסים לאוויר,
שיש סכנה שיתרסקו .אנחנו מנהלים משפטים שבהם אנחנו יודעים שיש סכנה מוחשית להרשעת שווא.
באותם משפטים ,שעדיין מתנהלים לאור אילוצים תקציביים ,שלא באמצעים הדרושים כדי למנוע את
הסכנה להרשעת שווא ,צריך להוסיף חגורת ביטחון זמנית ,עד שיימצאו האמצעים הכלכליים .הדעת נותנת
שזה בעצם הפתרון הנכון".
דברים נוקבים אלה ,שנאמרו בשעתם ,נכונים למרבה הצער גם כיום.

 34פרוטוקול מס'  9 2של ישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ה( 16-מושב ראשון) מיום .13.11.2003
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הערות למאמר
הפן הפסיכיאטרי :ד"ר יובל מלמד ,סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש ,לב השרון ,מסונף לאוניברסיטת ת"א ,הפקולטה
לרפואה
מתן עדות על ידי חולי הנפש הינה נושא חשוב ומעניין ,הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה הפסיכיאטרית .מתן תוקף
וחשיבות לעדויות החולים היא עוד צעד בכיוון של שילוב החולים בקהילה ,למקום שהוא שווה זכויות וחובות ככל אזרח אחר.
זהו תהליך חברתי הבא לידי ביטוי בקהילה ,בביה"ח ובביהמ"ש.
מאידך נושא זה מעורר חשש – כיצד ניתן להסתמך על אדם החולה בנפשו ,שמא הוא הוזה ואולי בודה מלבו.
ניתן לחלק את הנושא לשלושה מרכיבים:
 .1מתן עדות של חולה נפש ביחס לאדם אחר – על דבר שראה ,פשע שהתבצע.
מחד מעמדו ככל עד שראה אירוע ,ומאידך קיים חשש שמא מצבו הנפשי יגרום לו להעיד על דבר שלא היה ולא נברא
ולהפליל אדם חף מפשע ,או שעדות "אמיתית" תהיה שזורה בפרטי דמיון.
קבילות העדות :עדותו של חולה נפש כשירה להתקבל כראייה והשאלה המתעוררת לגבי עדות כזו אינה אלא שאלת
המשקל שיש לייחס לה .ביהמ"ש מתייחס ליכולת העד להבין שמוטלת עליו חובה לספר את האמת ובודק את כושרו
למסור עדות בנושא הדיון .גם אם תפיסת העד לקויה ,עדיין אין פירוש הדבר שיש לשלול את קבילותם של דבריו והוא
הדין ביכולתו למסור לזולת תשובות ענייניות ,הכל תלוי במהות הליקוי ובמידת השפעתו על אמינות דבריו.
 .2חולה המעיד על עצמו שביצע עבירה כלשהי ומודה באשמתו ,גם כאן מעמדו ככל אדם מודה ,אך הסכנה היא שיודה
בדבר שכלל לא עשה ממניעים חולניים.
הודאת חולה נפש :חולה נפש ,ככל אדם ,יכול להודות בעבירה שביצע ,ולהישפט עקב כך.
הסכנה העיקרית היא שמא יודה החולה בדבר שלא עשה ,שייקח על עצמו אחריות לביצוע מעשה שלא עשה ובכך יביאו
לידי "התאבדות בהודאה".
ביהמ"ש העליון קבע שלחץ פנימי ,בשונה מלחץ חיצוני ,אינו פוסל את העדות.
בעוד שלחץ חיצוני הינו אמצעי פסול :כפיה ,פיתוי ,הפעלת איש מרות ,הרי שלחץ פנימי מורכב מרצון האדם ,הרהורי
חרטה ,מצפון או מצב נפשי קיצוני כולל מצב פסיכוטי.
החלטה זו מדגישה את הגישה שאין הגנה לחולה מעבר למחלתו.
 .3חולה המעיד על היותו קורבן לעבירה .זאת האפשרות הקשה והמדאיגה ביותר ,כאשר במקרה כזה סף הרגישות צריך
להיות נמוך מאוד ,שכן החולה ,מעצם היותו חולה נפש ,חשוף לעתים לניצול והתעללות ,אך יכולתו להתבטא ולהגן על
עצמו מוגבלת.
מחסומי החולה:
• החולה הקורבן צריך לעבור מספר מחסומים מעבר לאדם הרגיל בבואו להתלונן.
• מחסום הבושה שלו עצמו מפני הנעשה לו (אולי הוא מאשים את עצמו בכך).
• מחסום אמון המשפחה.
• אמון המטפל שעלול לשייך את התלונה למצב הפסיכוטי.
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• אמון המשטרה  -על מנת שהתלונה תתקבל היא צריכה להיות קוהרנטית ובעלת משמעות.
• אמון הפרקליטות ,אשר צריכה להשתכנע שיש מספיק חומר להגשת כתב אישום.
• החולה צריך להגיע לביהמ"ש ולהיחקר ולעמוד גם בחקירה נגדית (דבר אשר רבים מהאנשים הבריאים מתקשים
לעמוד בו).
• פעמים רבות התלונה לא עוברת את מחסום המשטרה כי בחומר אין די.
החקיקה בישראל
בשנת  2005נחקק בישראל חוק הליכי חקירה והעדה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית ,אשר מנסה להתמודד עם
נושאים אלו .החוק מתייחס ל"אדם עם מוגבלות נפשית" המתייחס לחולי נפש ,וכן אדם עם מוגבלות שכלית המתייחס
לפיגור שכלי ,ליקוי קוגניטיבי ו.PDD-
לסיכום
הגישה המתייחסת באופן יותר מציאותי לחולה הנפש ומגבלותיו היא העדיפה.
הכרה במוגבלויות מהווה צעד של מתן שוויון בזכויות ובחובות.
ביבליוגרפיה
Y. Melamed, Testimony by Mentally Ill Individuals, J Am Acad Psychiatry Law. 2008;36(3):393-7.

הפן המשפטי :עו"ד ד"ר חיים משגב

הערת המערכת – לקבלת הערות למאמר זה פנינו לשניים – לד"ר יובל מלמד ,מומחה בפסיכיאטריה הפועל רבות בתחום
הפורנזי מחד ,ואל עו"ד ד"ר חיים משגב ,מומחה במשפט פלילי ומרצה בתחום זה .עו"ד ד"ר משגב השיב כי בית המשפט
העליון דן בבעיה ,ועמדתו הובעה בבהירות מפי כב' השופט א' א' לוי .שמענו לעצה והרי הדברים:
" ...שיטת המשפט הנוהגת בישראל מאפשרת להגיש כראיה הודאות שנמסרו מפי הנאשם גם במהלך חקירתו ,כחריג לכלל
האוסר על עדות שמיעה .ההנחה היא כי הודאה כזו ממילא עומדת בניגוד לאינטרס של המודה ,וניתן להניח כי לא ייקח על
עצמו אחריות למעשה שלא ביצע (ראו גם ) .)P. Murphy, Murphy on Evidence, 258 (Oxford, 9th ed.יחד עם זאת ,דינן של
הודאות אלו שונה מהודאות שנמסרו על-ידי הנאשם במהלך משפטו ,ויש לתמוך אותן ב"דבר מה נוסף" כדי להביא להרשעתו
של נאשם .הרעיון הניצב בבסיס דרישה זו הוא כי הודאות כאלה שתיעודן מונח בפני הערכה הדיונית ,נמסרות שלא תחת
עיניהן הפקוחות של הערכאות השיפוטיות ובנסיבות אלו לא ניתן להתרשם מנסיבות גבייתן ,וגם אין אפשרות לתהות על
קנקנו של המודה ,עניין המקשה להעריך מה משקל יש להעניק לאותה ראייה (ע"פ  ,614 ,556/80עלי נ' מדינת ישראל ,פ"ד
לז("...)185-186 ,169 )3
" ....קושי זה מתגבר עוד יותר לאור הניסיון שהצטבר בשיטתנו המשפטית  -וכמוה גם בשיטות משפט זרות  -ואשר הראה
כי במציאות אכן התרחשו מקרים שבהם נחקרים הודו בביצוען של עבירות בהן לא חטאו כלל .התפיסה שאפשר שהייתה
מקובלת בתקופות עברו  -לפיה לעולם אין אדם נוטל על עצמו אחריות למעשים שלא ביצע  -איננה מקובלת עוד כנכונה
באופן מוחלט .למרבה הצער ,גם בישראל התגלו מספר מקרים של הרשעות שווא ,המבוססות על הודאות שמסרו חשודים
במהלך חקירותיהם (מ"ח  1966/98הררי נ' מדינת ישראל ,לא פורסם ,מיום ( 5.4.98פרשת "כנופיית מע"צ"); מ"ח 3032/99
ברנס נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו(.")354 )3
" ....כדי להתמודד עם תופעות אלה אף הוקמה ועדה ,בראשות השופט א' גולדברג ,אשר פרסמה את מסקנותיה בשנת
תשנ"ה (ראו דו"ח הועדה לענין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולענין העילות למשפט חוזר (( ,)1994להלן" :דו"ח ועדת
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גולדברג")) ,ובאותה סוגיה אף התברכנו בספרות מעוררת מחשבה (ראו מ' קרמניצר" ,הרשעה על סמך הודאה  -האם יש
בישראל סכנה להרשעת חפים מפשע?" המשפט א (תשנ"ג)  ;205א' שטרוזמן" ,הגנת החשוד מפני הודאות שווא" ,המשפט
א (תשנ"ג)  ;217א' בנדור" ,גבייה של הודאת נאשם וקבילותה  -מטרות ,אמצעים ,ומה שבניהם" ,פלילים ו ( ;245 )1996ד'
דורנר" ,מלכת הראיות נ' טארק נוג'ידאת  -על הסכנה שבהודאות-שווא וכיצד להתמודד עימה" הסנגור  ;5 ,95ב' סנג'רו,
"ההודאה כבסיס להרשעה  -האמנם "מלכת הראיות" או שמא קיסרית הרשעות השווא" עלי משפט ד (תשס"ה) .")245
"...הגורמים להודאות שווא הם רבים ,אולם ניתן לסווגם לשתי קטגוריות .החשש העיקרי הוא מפני הודאות שווא הנמסרות
מפי חשודים ,אשר במהלך חקירתם הופעלו עליהם אמצעים פסולים ,כגון ,אלימות ,כפייה פיסית ,לחץ נפשי בלתי הוגן
 שהביאום לידי כך שהודו במה שלא עשו .כידוע ,ההסדר שנועד להתמודד עם נסיבות מעין אלה ,מצוי בסעיף  12לפקודתהראיות ,הקובע כי הודאה שנמסרה מחוץ לכותלי בית-המשפט תהא קבילה "רק אם הביא התובע עדות בדבר הנסיבות
שבהן ניתנה ההודיה ובית המשפט ראה שההודיה הייתה חופשית ומרצון" .סעיף  12הנ"ל ,אשר זכה לדיון נרחב בפסיקתו
של בית-משפט זה ,אינו מענייננו במסגרת הפרשה הנוכחית ,בה גם לא נטען כי הודאותיו של המערער ניתנו שלא מרצונו
החופשי".
"אולם בכך לא סגי .קיים חשש נוסף ,והוא כי הנאשם ימסור במהלך חקירותיו  -ומרצונו החופשי  -הודאת שווא ,אפילו
במצבים שבהם החקירה התנהלה על מי מנוחות ,ומבלי שהופעלו עליו אותם אמצעי כפייה חיצוניים בהם עוסק כלל הקבילות
של סעיף  12לפקודת הראיות .בית-משפט זה כבר הכיר ,בשורה ארוכה של פסקי-דין ,באפשרות כי גם לחץ סובייקטיבי
ומתח פנימי עשויים לגרום לשבירת רוחו של הנחקר" ,בחינת אומר "להתאבד" בהודאתו" (ע"פ  48/54אירשיד נ' היועץ
המשפטי לממשלה ,פ"ד ח(" .)691 ,690 )2דין הוא ,שהתוודות לעולם מלווה בחשש ,שמא ראה המודה ליטול על עצמו
אחריות למעשה שלא עשה ,וזאת  -גם כאשר החשש עלום ובלתי נראה לעין" (ע"פ  6289/94דזנשוילי נ' מדינת ישראל ,פ"ד
נב( ;176 ,157 )2וראו ע"פ  ,715 ,774/78לוי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לג( ;234 ,228 )3ע"פ  124/87נאפסו נ' התובע הצבאי
הראשי ,פ"ד מא( ;635 ,631 )2ע"פ  3967/91מזון נ' מדינת ישראל ,פ"ד מו( ;171 ,168 )3ד"נ  3081/91קוזלי נ' מדינת
ישראל ,פ"ד מה(.")448 ,441 )4
בדו"ח ועדת גולדברג ,קבע כב' השופט לוי ,נמנו שלוש קבוצות גורמים להודאות שווא שנמסרות מחמת לחץ פנימי שהמודה
שרוי בו:
"בקבוצה הראשונה קשורות הסיבות למבנה אישיותו של הנחקר .הנחקר אינו מבחין בין דמיון למציאות,
הוא סובר שבהתוודותו "יכפר" על התנהגות אסורה בעבר (אמיתית ,או דמיונית) ,או שהוא בעל נטייה
להרס עצמי ,שיסודותיה ברגשות אשם כלליים ,ובלתי ממוקדים ,והוא מאותם "העמלים מרי הנפש המחכים
למות שתוקעין את החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל הגגות" (רמב"ם ,סנהדרין ,יח ,ו) ...
בקבוצת הסיכון השניה קשורות הסיבות להודיית שוא בהשפעת החקירה או המעצר על הנחקר .בקבוצה
זו נמנים נחקרים המבקשים מתוך תשישות נפש שבלחץ החקירה ,לשים לה קץ ,לעיתים תוך מחשבה כי
במשפט יוכיחו את חפותם .יש שהנחקר מוכן מסיבות אלה להודות בעבירה קלה יותר מזו שהוא נחשד
בביצועה ,מתוך שיקולי כדאיות רגעיים ...
בקבוצה השלישית של המתוודים התוודות שוא מצויים אלה שעושים כן מתוך שיקולים ולחצים חברתיים:
הרצון לחפות על העבריין האמיתי ,מטעמים משפחתיים ("כבוד המשפחה") ,או מתוך סולידריות עם
העבריין האמיתי ,עקב השתייכות לחברה העבריינית ,ולעיתים תוך כניעה ללחציו של העבריין האמיתי;
הרצון לזכות ב"תהילה" ,בפרסום ,או ב"כרטיס כניסה" לחברה עבריינית; נטילת האשמה כולה כדי להמנע
מ"כתם" של מלשין" (שם ,בעמ' .)9-10
בהמשך קבע כב' השופט לוי כך" :הוועדה הכירה בכך שלכל נחקר מבנה אישיות אינדיבידואלי .משכך ,נחקרים שונים נבדלים
זה מזה בתגובותיהם ובהתנהגותם במהלך החקירה; "לכל נחקר "סף שבירה" אישי ,על פי אישיותו ויכולתו לגייס כוחות
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נפשיים כדי לעמוד בתנאי לחץ" (שם ,בעמ'  .)8הוועדה אף התריעה מפני כך שהסכנה כי נאשם ייטול על עצמו אחריות
לעבירה בה לא חטא גדולה עוד יותר דווקא כאשר מדובר במי שזוהי לו חקירתו הראשונה ,שאינו משתייך לעולם העברייני
ולא חווה את טעמו של המעצר (שם ,שם) .הכתיבה המשפטית והפסיכולוגית הציעה שורה של סיבות אפשריות נוספות
להודאות שווא ,שלא מחמת הפעלתם של אמצעים פסולים ,ובהם עיוות בתפיסת המציאות של הנאשם; ניסיונותיו לרצות
את חוקריו ולזכות באהדתם; ליקוי נפשי או שכלי ,ועוד (ר' קיטאי-סנג'רו" ,שתיקה כהודאה :על התפיסה המוטעית של
שתיקה בבית המשפט כדבר-מה נוסף להודאה בחקירה" משפט וצבא ( 18תשס"ה) .")38-39 ,31
"אמת ,על פניו נראה כי הודאת שווא היא התנהגות שאינה רציונאלית .יחד עם זאת ,עלינו לחזור ולשנן כי ציבור הנחקרים
אינו עשוי מקשה אחת .לא כל הנחקרים מתנהגים בדרך שבה היינו מצפים מהאדם הסביר והמחושב לנהוג .חקירה מעמידה
את הנחקר בסיטואציה מאיימת שהוא ,לרוב ,אינו רגיל בה .זוהי סיטואציה כופה מטבעה ,המעמידה את הנחקר בפני לחצים
רבים ,בעיקר בשל האיום המרחף מעל לראשו  -שמא יימצא אשם וייענש .לא בכדי נקבע כי החקירה " -אפילו אם אין היא
נעשית תוך כדי שימוש באמצעים פיזיים  -פוגעת בחירותו של הנחקר .היא פוגעת לעיתים בכבודו ובצנעת הפרט שלו" (בג"ץ
 ,4054/95 ,5100/94הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג(" ;)831 ,817 )4בהענקת הסמכות
לקיים חקירה פלילית גלום כוח ,וממילא כרוכה סכנה ,לפגיעה בפרטיות הנחקרים ,בכבודם ,בחירותם ובקניינם" (ע"פ
 4855/02מדינת ישראל נ' בורוביץ ,טרם פורסם ,מיום  ,31.3.05בפסקה  ;)48ובמקום אחר נאמר ,כי "כל חקירה ,ותהא זו
הסבירה וההוגנת מכולן ,מעמידה את הנחקר במצבים מביכים ,מכבידה עליו ,מחטטת בצפונותיו ,חודרת לפני ולפנים של
ציפור נפשו ויוצרת אצלו לחצים נפשיים חמורים" (י' קדמי ,על הראיות (חלק א ,תשנ"ט)  .)38לאור כל אלה אף יש שהרחיקו
וטענו ,כי הודאת שווא היא  -בנסיבות מסוימות  -בבחינת תגובה נורמאלית לסיטואציה לא נורמאלית בה מעמידה החקירה
את הנחקר:
"The false confession is not the product of a diseased mind, different in kind from a normal mind,
but is simply an extreme manifestation of quite "normal "and understandable behavior" (C.J. Ayling,
""Corroborating Confessions: An Empirical Analysis of Legal Safeguards against False Confessions
[1984] Wis. L .Rev. 1121, 1157.

[לדיון נוסף על הגורמים להודאות שווא ראו:
G.H. Gudjonsson, The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony (Chichester, 1992).;W.S. White, "False
)Confessions and the Constitution: Safeguards against Untrustworthy Confessions 32"Harv. C.R.-C.L. L. Rev. (1997
105, 108].

עמדה דומה ,ציין כב' השופט לוי ,הובעה על-ידי השופטת כב' ד' דורנר ,בדעת מיעוט ,בפרשה אחרת .להשקפתה ,הודאה
שנמסרה בחקירה היא בבחינת ראייה חשודה שיש להתייחס אליה בזהירות רבה:
"הודאת נאשם היא ראייה חשודה ,וזאת אף אם ניתנה שלא בעקבות לחץ חיצוני אשר הופעל על הנאשם.
שכן ,בהיעדר ראיות מוצקות אחרות ,שיש בהן כדי להוכיח את אשמת הנאשם אף בהיעדר הודאה ,מתן
הודאה הוא במקרים רבים פעולה בלתי רציונלית ,ונקיטת צעד לא רציונלי של עצם מסירת הודאה ,מעוררת
חשד באמיתות ההודאה .חשד זה אינו תיאורטי גרידא ,אלא הוא הוכח לא אחת בניסיון האנושי" (דנ"פ
 ,4530 ,4342/97מדינת ישראל נ' אל עביד ,פ"ד נא(( ,836 ,736 )1להלן" :פרשת אל עביד")).
והמשיך כב' השופט לוי..." :עמדה זו של השופטת דורנר נותרה עמדת מיעוט באותו עניין ,והודאות היו ונותרו כלי רב חשיבות
לבירור האמת .הודאה היא "מאותן ראיות ראשונות במלכות" (דברי השופט מ' חשין ,בפרשת אל עביד ,בעמ' " .)833טול מן
המשפט את ההודאות והעדויות ונטלת ממנו את נשמת אפה של עשיית הצדק (דברי השופטת שטרסברג-כהן ,שם ,בעמ'
" .)855להודאה מקום של כבוד בסולם הראיות במשפט פלילי ,והיא בבחינת כלי ראייתי חשוב ומקובל באותם מקרים בהם
שוכנע בית המשפט כי מדובר בהודאת אמת" (דברי השופטת ע' ארבל ,בע"פ  6679/04סטקלר נ' מדינת ישראל ,טרם פורסם,
מיום  ,11.5.06בפסקה  .)23אך חשוב להבהיר ,איננו מתכחשים לאפשרות כי נאשמים ימסרו במהלך חקירותיהם הודאות
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שווא .אדרבא ,אנו מכירים בסכנה זו ועל כן גם מצווים להקפיד ולבחון בזהירות את תוכן ההודאה בטרם נסמוך את הרשעתו
של הנאשם עליה .התפיסה לפיה "אין אדם מפליל עצמו על לא עוול בכפו ,איננה יכולה להתקבל כהנחה משפטית" (לשון דו"ח
ועדת גולדברג ,בעמ'  .)6לשם כך אף התפתחו בפסיקה שני מנגנונים שמטרתם למנוע עיוותי דין העשויים להיגרם כתוצאה
מהסתמכות על הודאות שווא".
מניעתן של הודאות שווא  -המבחנים הפנימי והחיצוני (אליבא דהשופט לוי):
"שני מבחנים  -פנימי וחיצוני  -נועדו להתמודד עם החשש מפני הודאות שווא שמסר הנאשם בחקירתו .המבחן הראשון הוא
פנימי להודאה ,ועל פיו אנו מעריכים את משקלה של ההודאה גופה לאור סימני האמת המתגלים ממנה .על טיבו של מבחן
זה עמד חברי הנשיא ברק באחת הפרשות ,ובין "סימני האמת" מנה את הגיונה או חוסר הגיונה של הגרסה שמסר הנאשם
בהודאתו" ,סידורם או בלבולם של הפרטים הנמסרים בה וכיוצא בהם סימנים של שכל ישר המביאים אדם בר דעת להתייחס
לדברי זולתו באימון" ,וכן אם מדובר בגרסה "קוהרנטית השזורה בהגיון פנימי משלה ושדבריה סדורים ,או שמא הגרסה
מבולבלת ,מקוטעת וללא קשר הגיוני" (ע"פ  ,715 ,744/78הנ"ל ,בעמ'  ;234-235וראו גם את ד"נ  3081/91הנ"ל ,בעמ' .)458
במקרים בהם הערכאה הדיונית מוצאת ,בהסתמך על קריטריונים אלה ,כי בהודאה לא נמצאו סימני אמת ,וכי יש להעניק
לה משקל אפסי  -כי אז ,נקבע ,אין לסמוך את הרשעתו של הנאשם עליה ובהיעדר ראיות מפלילות נוספות  -די בכך כדי
להביא לזיכויו של הנאשם .מצב זה לא התקיים בעניינו של המערער .בית-הדין הצבאי המחוזי מצא ,ואיני סבור כי יש לשנות
ממסקנה זו ,כי יש להעניק להודאת המערער משקל רב:
"עסקינן בהודאה סדורה מן הבחינה הכרונולוגית ,מובנית רציפה והגיונית .הנאשם כורך את תיאוריו
באירועים החל מהיותו בן  16ועד למועד החקירה  ...יתר על כן ,הודאתו מפורטת מאוד ,תוך תיאור
מפורט של אופן השימוש בסמים ,לרבות מתן הסבר אודות אמצעי השימוש השונים בקנאביס .הנאשם
מפרט את תחושותיו לאחר השימוש ,את הטעמים שהובילו לשימוש במהלך שירותו הצבאי ,ולבסוף
אף הביע חרטה על המעשה  ...החשש מפני הודעת שווא פוחת אף משום שהנאשם בחר בהודייתו שלא
לנקוב בשמות מי שסיפקו לו את הסם כמו גם מי שערך עימו את השימוש  ...מכך למדנו ,כי תשובותיו של
הנאשם בחקירתו מדודות היטב ולא ניכר בהן כי נמסרו כלאחר יד או מתוך מניע פנימי נסתר או מתוך
לחץ" (עמ'  4להכרעת-הדין).
אולם בקביעה זו לא די ,שכן כאמור ,קיים מנגנון נוסף לבחינת ההודאה .מנגנון זה הוא חיצוני להודאה ,ועל-פיו אנו דורשים
לתמוך את הודאתו של הנאשם בתוספת ראייתית של "דבר מה נוסף" .דרישה זו השתרשה במשפטנו כבר בראשית דרכו
(ע"פ  3/49אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד ב  ,)589ובמהלך השנים בית-משפט זה שב וחזר על חשיבותה
כאמצעי להתמודדות עם החשש מפני הודאות שווא .בהתייחסו למהות דרישה זו של "דבר מה נוסף" ,קבע השופט ש"ז חשין,
כי היא מטילה על רשויות התביעה "חובה להראות על שום מה יש לסמוך על ההודאה ,כלומר :מה הן המסיבות המחייבות
את המסקנה כי ההודאה נכונה" וכן כי היא נועדה להראות "כי הנאשם הוא אדם אשר הייתה לו הזדמנות לעשות את מעשה
הפשע שבעשייתו הודה לפני עמדו לדין" (שם ,בעמ'  .)593עוד נקבע ,כי הדרישה ל"דבר מה נוסף" אף אינה חייבת להוכיח
את עובדת התרחשות העבירה גופה או לזהות את הנאשם כמבצעה ,וניתן להסתפק בכל ראיה  -ישירה או נסיבתית  -שיש בה
כדי לאמת את ההודאה (ע"פ  290/59פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד יד( ;1499 ,1489 )2ע"פ  ,622, 641 ,543/79נגר
נ' מדינת ישראל ,פ"ד לה( .)141-142 ,113 )1בכך נבדלת שיטת המשפט שלנו מהמשפט האמריקני .אמנם ,גם שם דורשות
הערכאות לתמוך הודאות שנמסרו מחוץ לכותלי בית-המשפט בתוספת של ראיה מאמתת ,אולם הדרישה היא כי תמיכה זו
תהא בראיה עצמאית ,משמעותית ,המתייחסת גם אל ה Corpus delicti-של העבירה ולא פחות מכך (ראו Opper v. United
 ;)1954( 84 .States 348 U.Sוראו גם את מאמרו הנ"ל של  Aylingבעמ' .)1145-1152 ,1126
הדרישה ל"דבר מה נוסף" נועדה אם כן ,לאמת את הגרסה שהנאשם מסר בחקירתו .היא נועדה להסיר את החשש "שמא
מטעמים נסתרים השמורים עם המודה ,בחר האחרון להודות במעשה שלא עשה" (דנ"פ  3391/95בן-ארי נ' מדינת
ישראל ,פ"ד נא( .)450-451 ,377 )2לשם כך איננו מסתפקים בבחינת משקלה של ההודאה .נדרשת אפוא תוספת "חיצונית"
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להודאה ,שכן ה"דבר מה" הוא "הגורם האובייקטיבי היחיד שעומד לרשותו של בית המשפט לבחינת אמיתותה של ההודיה
"הסובייקטיבית" של הנאשם" (שם ,בעמ'  .)451עניין אחרון זה אף מדגיש את חשיבותה הרבה של דרישת ה"דבר מה"
כמכשיר המגן על הנאשם מפני הודאות שווא .שהרי בחינת משקלה של ההודאה ("המבחן הפנימי") ,ממילא אינו ייחודי
לחשש מפני הודאות שווא  -שכן לגבי כל העדויות המונחות בפניהן נדרשות הערכאות ,כפי שעושות הן כדבר שבשגרה,
לקבוע מהו המשקל הראוי להן (סעיף  53לפקודת הראיות) .מכאן מתבררת חשיבותה הרבה של דרישת ה"דבר מה הנוסף"
("המבחן החיצוני") כמנגנון שיוחד לבחינת מהימנותן של הודאות שנמסרו שלא תחת עינן הפקוחה של הערכאות .גם בדו"ח
ועדת גולדברג נמצאה הכרה בחשיבותה הרבה של דרישת ה"דבר מה נוסף" ,וזו באה לידי ביטוי בהמלצת הוועדה לעגן דרישה
זו בחוק ,בנוסח הבא:
"(א) אמרה של אדם מחוץ לבית המשפט תקובל כראיה נגדו במשפט פלילי.
...
(ה) לא יורשע נאשם על-פי אמרה שנתקבלה לפי סעיף קטן (א) אלא אם יש בחומר הראיות ראיה חיצונית
נוספת שהיא בגדר ראיית סיוע ,דבר לחיזוק ,או דבר מה נוסף ,אשר יש בה ,בנסיבות העניין ,לדעת בית
המשפט ,להסיר ספק בדבר אמינותה של האמרה בכל הנוגע לביצוע העבירה" (דו"ח ועדת גולדברג ,בעמ'
.)21-22
פרופ' מרדכי קרמניצר ,שהיה אחד מחבריה של ועדה זו ,סבר בדעת מיעוט ,כי אין להסתפק ב"דבר מה נוסף" להודאת
הנאשם ,ויש להמיר דרישה זו בדרישה מחמירה יותר של "סיוע" להודאה (ראו עמ'  64לדו"ח ועדת גולדברג) .בהמשך ,אף
הוגשה הצעת חוק פרטית שביקשה לאמץ את העמדה הדורשת כי להודאת הנאשם בחקירתו תתווסף ראייה מסייעת ,אך זו
לא הבשילה לכדי חוק (ראו הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה) ,התשס"ד.)2004-
מנגד ,היו כאלה שערערו על ההצדקה הניצבת בבסיס הדרישה לתמוך את הודאותיהם של הנחקרים ב"דבר מה נוסף",
הואיל ולהשקפתם ניתן לבסס את ההרשעה על הודאה זו לבדה ,ללא כל צורך בראיה מאמתת (ראו רשימתו של א'
הרנון" ,הצורך ב'דבר מה נוסף' להרשעת אדם על-פי הודאה שמסר מחוץ לבית-המשפט" הפרקליט כח (תשל"ב)
 ,360ואת עמדתו בספרו דיני ראיות (תשל"ז ,כרך ב') בעמ'  ;282-286עמדה דומה הובעה גם על-ידי השופטת בן-
פורת בע"פ  ,556 ,614/80הנ"ל ,בעמ'  .)182אוסיף עוד ,כי גם על-פי השיטה הנוהגת באנגליה ,ניתן לבסס את
הרשעתו של הנאשם על הודאה שמסר בחקירה לבדה ,ואין כל דרישה מפורשת לתוספת ראייתית מאמתת לשם כך
[ ;D.B. Griffinths, Confessions (Edinburgh, 1994) 116ראו גםJ.H. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law :
 .[(Boston and Toronto, vol. 7, rev. by J.H. Chadbourn, 1978) 508-510בא-כוחו המלומד של המערער סבור ,כי מהימנות
זו ששיטת המשפט באנגליה העניקה להודאות שנמסרו בחקירה ,והנכונות להסתמך עליהן לבדן ,קשורה גם לעובדה כי
שיטת המשפט הנוהגת שם הכירה בזכותו של הנאשם לקבל ייעוץ משפטי בכל שלבי החקירה ,הנהיגה דרישות לתיעודן
של החקירות בהקלטות שמע וכיוצא באלה כללים שנועדו להגן על הנחקר ועוגנו בPolice and Criminal Evidence Act-
מ ,1984-ובתקנות שהותקנו מכוחו (לסקירה מקיפה של הזכויות וההסדרים שעוגנו בחוק זה ראוM. Zander, The Police :
 .)and Criminal Evidence Act 1984 London, 5th Edבטיעון זה טמון הגיון .אפשר כי כללים אלה ,שיצרו פיקוח הדוק על
דרך התנהלותן של החקירות ,אפשרו ממילא להתרשם בצורה טובה יותר מהודאותיהם של הנחקרים גם במהלך המשפט,
דבר שהפחית את החשש מפני הודאות שווא (ראו בהקשר זה את ספרה הנ"ל של  ,Eastonבעמ'  .)105-127כך או כך ,גישה
זו המסתפקת בהודאה לבדה לא התקבלה במשפטנו ,והדרישה ל"דבר מה נוסף" להודאה שהנאשם מסר בחקירתו  -בעינה
עומדת.
דרישת ה"דבר מה הנוסף" היא גמישה ובעלת רקמה פתוחה .סוג העניינים שעשויים להביא לסיפוקה משתנה ממקרה למקרה,
ותלוי גם במהימנות ההודאה גופה .ככל שהודאה זו זוכה למשקל גדול  -כך יקטן משקלו של ה"דבר מה" הדרוש לאימות
ההודאה ,ולהפך ,ככל שההודאה זוכה למשקל מועט  -כך יגדל משקלו של ה"דבר מה" .על כן גם נקבע ,כי אפשר שיתעוררו
מקרים שבהם ניתן יהיה להסתפק ב"דבר מה" שמשקלו "קל כנוצה" (ע"פ  178/65אושה נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד
יט( ;156 ,154 )3ע"פ  428/72בן לולו נ' מדינת ישראל ,פ"ד כח( ;270 ,267 )1פרשת אל עביד ,בעמ'  .)834מאידך ,נקבע,
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יתכנו מקרים שבהם המשקל שיידרש ל"דבר מה" יהיה כה רב ,עד כדי הפיכתו לדרישה של "ראייה מסייעת" (דנ"פ 3391/95
הנ"ל ,בעמ'  .)449מכאן גם דבריו של חברי הנשיא ברק ,כי "ראיה שנמצאה ראויה לשמש כ"דבר מה" בעניין אחד ,עשויה שלא
להחשב כראויה לשמש כ"דבר מה" בענין אחר ,שהרי הכל מותנה בנסיבות העניין" (ע"פ  ,715 ,774/78הנ"ל ,בעמ' .)234
בין העניינים אשר נמצא ,בנסיבות הספציפיות של אותם מקרים ,כי יש בכוחם כדי לספק את הדרישה ל"דבר מה נוסף" ,ניתן
למנות את אלה :שקריו של הנאשם בעניין מהותי; התנהגות מסבכת של הנאשם לאחר האירוע העברייני; כשלון טענת אליבי
(ע"פ  6289/94הנ"ל ,בעמ'  ;)175-176ידיעת פרטים מוכמנים  -פרטים אשר למודה אין שום אפשרות לדעת עליהם ,אלא אם
היה מעורב באירוע העברייני .בהקשר זה נקבע ,כי "ככל שגדל מספר הפרטים המוכמנים שהנאשם שזר בהודייתו ,כך גם קטן
החשש כי ידיעתו עליהם לא נובעת מביצוע העבירה ,אלא מרמזים שנרמזו שלא במשים על ידי חוקריו בעת שנחקר ,ונקלטו
על ידו" (ע"פ  4769/92ניג'ם נ' מדינת ישראל ,לא פורסם ,בפסקה  ;)12דרישת ה"דבר מה נוסף" עשויה לבוא על סיפוקה גם
באחת הדרכים הבאות :התבטאויות המעידות על תחושת אשמה מצדו של הנאשם (ע"פ  7595/03פלוני נ' מדינת ישראל,
פ"ד נט( ;)11-12 ,1 )1הוכחה המצביעה על הימצאותו בזירת האירוע בזמן ביצוע העבירה ,כאשר לא קיים הסבר מניח את
הדעת לכך (ע"פ  5225/03חבאס נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח( ;)32 ,25 )2שחזור האירוע בידי הנאשם ,כאשר הוא מתאר בפירוט
את השתלשלות העניינים בצורה שתואמת את הממצאים מהזירה (ע"פ  3338/99פקוביץ נ' מדינת ישראל ,לא פורסם,
בפסקה  .)19למותר לציין ,כי כאשר קיימת ראייה מפלילה נוספת ועצמאית כנגד הנאשם  -גם אז באה דרישת ה"דבר מה
הנוסף" על סיפוקה.
נשאלת אפוא השאלה ,אם שתיקתו של הנאשם במהלך המשפט עשויה להצטרף לרשימה זו ,ולהוות אף היא "דבר מה נוסף"
להודאתו בחקירתו .להשקפתי  -כפי שכבר רמזתי עליה לעיל  -התשובה לשאלה זו היא בשלילה ,אלא אם מתקיימים תנאים
עליהם עוד ארחיב בהמשך .את טעמיי לכך אפרט עתה"... .
עד כאן דבריו של כב' השופט א' א' לוי ברע"פ  4142/04איתי מילשטיין נ' התובע הצבאי הראשי [פדאור (לא פורסם) 06
( ,]556 )31עמ' .7-11
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עונש מופחת בעבירת רצח
נייר העמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל :הערות והארות
VI

יובל מלמד ,Iיעקב מרגולין ,IIשמואל פניג ,IIIרוברטו מסטר ,IVאוברי זאבו Vואבי בלייך

תקציר
מאז תיקון חוק העונשין לעניין ענישה מופחתת בעבירת רצח שהתקבל בשנת  ,1995ניתנו בישראל פסקי דין בהם הועלה
לדיון מצבו הנפשי של נאשם שהורשע בעבירת רצח כבסיס לטענה להפחתה בעונש .ענישה מופחתת בעבירת רצח תינתן,
בין היתר ,כאשר בית המשפט קובע כי הנאשם שהורשע ביצע את העבירה בהיותו במצב של "הפרעה נפשית חמורה".
איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,המייצג את רוב הפסיכיאטרים במדינת ישראל ,פרסם נייר עמדה ובו קווים מנחים למומחה
בחוותו את דעתו בדבר ענישה מופחתת בעבירת רצח .במאמר זה מבקשים המחברים לתת פרסום לנייר עמדה זה ,ולהעיר
מספר הערות על אודות הנושא בכללותו.
I

II
III
IV

V
VI

ד"ר יובל מלמד ,סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש "לב-השרון" ,מרצה בכיר בחוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל-אביב ומזכיר איגוד
הפסיכיאטריה בישראל.
ד"ר יעקב מרגולין ,פסיכיאטר מחוז תל אביב (לשעבר) ומזכיר החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל.
פרופ' שמואל פניג ,מנהל השירות האמבולטורי במרכז לבריאות הנפש "שלוותה" ,פרופ' חבר בחוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל-אביב.
פרופ' רוברטו מסטר ,מנהל (לשעבר) המרכז לבריאות הנפש "נס ציונה" ,יו"ר (משותף) המחלקה לבריאות נפש ,משפט ואתיקה במרכז הבין-
לאומי לבריאות ,משפט ואתיקה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,פרופ' חבר קליני בחוג לפסיכיאטריה (בדימוס) באוניברסיטת תל-
אביב.
ד"ר אוברי זאבו ,מנהל (לשעבר) המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ופסיכיאטר מחוז הדרום (לשעבר).
פרופ' אבי בלייך ,מנהל המרכז לבריאות הנפש "לב-השרון" ,פרופ' מן המניין בחוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל-אביב ויו"ר איגוד הפסיכיאטריה
בישראל.

להתכתבות :ד"ר י .מלמד ymelamed@lev-hasharon.co.il -

מילות מפתח :ענישה מופחתת בעבירת רצח ,הפרעה נפשית חמורה ,נייר עמדה ,חוות דעת מומחה.

הקדמה
תיקון מס'  44לחוק העונשין ,תשל"ז 1977-בנושא עונש מופחת בעבירת רצח נעשה בשנת  1995ולאחר דיונים ממושכים
במערכת המשפט .בתיקון חקיקה זה נתן המחוקק לבית המשפט את הסמכות להימנע מהטלת עונש החובה הקבוע בחוק –
מאסר עולם – בגין עבירת רצח ,ביחס לקבוצה מסוימת של נאשמים ,אשר ביחס אליה מתקיימים תנאים מסוימים שפורטו

בתיקון לחוק (סעיף 300א(א) לחוק העונשין) .מאז קבלתו הצטברו פסיקות רבות בנושא זה הן בבתי המשפט המחוזיים
והן בבית המשפט העליון .למרות שהתיקון קיים למעלה מעשר שנים ,לא ניתן לדעתנו לקבוע כי קיימת הלכה בנושא ,אם
כי נראה שמתגבש כיוון משפטי מסוים.
אחד התנאים הנדרשים בהם חייב נאשם ברצח לעמוד כדי שתישקל זכאותו לעונש מופחת הוא קיומה של "הפרעה נפשית
חמורה" .לצורך החלטה שיפוטית כי תנאי זה מתקיים ,נזקק בית המשפט לחוות דעת מומחה בפסיכיאטריה ,בדבר קיום או
היעדר הפרעה נפשית חמורה אצל הנאשם .חוות דעת זאת היא אחת מכלל הראיות המובאות בפני בית המשפט על פי דיני
ראיות וסדרי דין המשפט הפלילי.
 תיקון תשנ"ה לחוק העונשין תשל"ז - 1977-הוספת סעיף 300א(א) (ס"ח  ,)7/8/95( 1537עמ' .)391
 אחת הפסיקות האחרונות הכוללת אף סקירה מקיפה של הנושא ניתנה ביום  18.2.08בפ"ח (מחוזי ,חיפה)  3031/06מדינת ישראל נ' אנג (אנג'ל)
שלגין.
 לסקירת הפסיקה בשנים הראשונות שלאחר התיקון ראו מאמריו של פרופ' ע' לוי "ענישה מופחתת על רצח" ,רפואה ומשפט( 18 ,אפריל )1998
עמ'  ,43-46וכן "ענישה מופחתת על רצח ופתולוגיה נפשית :פסיקה עדכנית" ,רפואה ומשפט( 20 ,מאי  )1999עמ' .64-86
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בשל חשיבותה העקרונית של הסוגיה ,הקדישו לה הגופים הפסיכיאטריים המקצועיים דיונים מעמיקים ופורסמו גם מספר

מאמרים בנושא בארץ ובחו"ל.
איגוד הפסיכיאטריה בישראל הוא הגוף המקצועי המייצג את רוב הפסיכיאטרים בישראל ובו חברים כ800-
פסיכיאטרים .האיגוד הוא חלק מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ,והוא חבר בארגון הפסיכיאטרים העולמי
( )World Psychiatric Association, WPAוארגונים נוספים בעולם .איגוד הפסיכיאטריה נדרש לנושא ופרסם נייר עמדה
שחובר על ידי מחברי מאמר זה ,והוא מופיע באתר האינטרנט של האיגוד (.)www.psychiatry.org.il
במאמר זה אנו מבקשים להציג את נייר העמדה ,ובהמשך להביא גם הערות והבהרות באשר לתכניו.
המלצות והנחיות לגבי הכנת חוות דעת בהקשר לנושא עונש מופחת
המלצות אלה מיועדות להוות נספח להנחיות הכלליות של איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעניין חוות דעת פסיכיאטרית.



הקדמה
ביום  1.8.95קיבלה הכנסת את תיקון מספר  44לחוק העונשין תשל"ז 1977-שעוסק בענישה מופחתת .בתיקון כפי שנתקבל
נקבע בסעיף 300א ,בין היתר:
"על אף האמור בסעיף  300ניתן להטיל עונש קל מהקבוע בו ,אם נעברה העבירה באחד מאלה:
א) במצב שבו ,בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השכלי ,הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה
ניכרת ,אך לא עד כדי חוסר יכולת של ממש כאמור בסעיף  34ח' –
 )1להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו ,או
 )2להימנע מעשית המעשה".
פירוש החוק בהיבט הפסיכיאטרי מוטל על הפסיכיאטרים .ואכן ,חוות דעת רבות ניתנו בנושא זה ,אך לא הייתה בהם אחידות
אשר תעיד על הבנה משותפת .לכן ,הקים איגוד הפסיכיאטריה ועדה שתמליץ על הנחיות בנושא .חברי הוועדה הם :פרופ'
ר' מסטר יו"ר ,ד"ר י' מלמד ,ד"ר ש' פניג וד"ר א' זאבו .הוועדה קיימה סידרה של דיונים ,ראיינה אנשי מקצוע שונים ,ואף
העבירה שאלון קצר בנושא לקבוצה נבחרת של פסיכיאטרים.
הערה :ההנחיות הנוכחיות שנוסחו על ידי הוועדה מבטאות את דעת הרוב ,אך יש לציין שקיימות גם דעות התומכות
בהרחבת הפירוש לחוק מבחינה פסיכיאטרית ויש דעות בין הפסיכיאטרים הקוראות לצמצם את הפירוש ואף לבטל כליל
סעיף זה.
הבהרות
 .1המחוקק מנסח את עמדותיו בחוקים ,השופט הוא פרשן החוק .ההחלטה בדבר עונש מופחת נתונה בידי השופט ולא בידי
הרופא .לשופט שיקולים משפטיים וחברתיים שאין להם יחס ישיר לתחום הרפואה .על הרופא להיות נאמן לידע הרפואי
שבידיו.
 .2המחוקק נקט בלשון "הפרעה נפשית חמורה" ,במשמעות של הפרעה נפשית קשה ( .)seriousמנקודת הראות של
הפסיכיאטרים משמעות המילה חמורה/קשה היא כי מדובר בהפרעה/מחלה הפוגעת בצורה משמעותית ברוב תפקודי
הנפש ,ההתנהגות והתפקוד.
 ראו ,למשל ,י' מלמד ,י' מרגולין ,ג' לברטוב ור' קמחי" ,עונש מופחת בעבירת רצח – מהי הפרעה נפשית חמורה?" ,הרפואה  ,136י"ב997-1000 ,
( .)1999וכן ב' גאוני" ,סעיף 300א(א) לחוק העונשין מנקודת ראותו של הפסיכיאטר" ,הסניגור( 48 ,מארס  ,)2001עמ' .3-7
 Melamed Y, Mester R, Levertov GI and Margolin J, Reduced Punishment for Murder in Israel: What Constitutes a Severe Mental Disorder,
J Am. Acad. Psychiatry Law, 291-294 (2002).

 הנחיות אלה פורסמו לראשונה בביטאון האיגוד בשנת  1996והן מופיעות כנייר עמדה של האיגוד באתר האינטרנט שלו.
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 .3המחוקק השתמש בביטוי "במידה ניכרת" כדי לתאר שמדובר בדרגת חומרה ( )severityגבוהה .אולם ,המשיך והבהיר
המחוקק ,זו אינה מגיעה לדרגת אי-יכולת של ממש .פירוש הדברים הוא כי המילה "ניכרת" מתייחסת לחומרת
ההפרעה.
חומרת ההפרעה בזמן ביצוע העבירה תיקבע על פי:
א .מידע על מצבו הנפשי והתנהגותו של הנאשם בתקופה שקדמה לעבירה.
ב .מידע על מצבו הנפשי והתנהגותו של הנאשם בזמן ביצוע העבירה.
ג .מידע על מצבו הנפשי והתנהגותו של הנאשם בתקופה שבאה מיד לאחר בצוע העבירה.
ד .מידע שהתקבל במהלך הבדיקה .כאן נדגיש שחשוב מאוד לבדוק את הנאשם קרוב ככל היותר למועד ביצוע
העבירה.
ה .חוות דעת פסיכיאטרית בעניין עונש מופחת על פי סעיף 300א(א) תינתן רק אחרי הרשעת הנאשם.
 .4מהי הפרעה/מחלה נפשית קשה (מה שהמחוקק כינה "חמורה")?
לאור ניסוח הסעיף 300א(א) לחוק ממליצה הועדה להביא בחשבון שני נושאים המהווים משוכות הכרחיות הנדרשות לכניסה
להגדרת החוק:
א .הפרעה נפשית קשה/חמורה היא הפרעה המתבטאת ככזאת לאורך שנים בהתקיים התנאים/הדברים הבאים:
טיפול פסיכיאטרי מתמשך ,נטילת תרופות או המלצה לנטילת תרופות פסיכיאטריות (כגון :נוגדות פסיכוזה ,מייצבי
מצב רוח ,או תרופות לריסון התנהגויות אלימות); אשפוזים פסיכיאטריים; הפרעה משמעותית בתפקודים מקצועיים/
חברתיים/משפחתיים; כישלונות בביצוע מטלות חשובות (כגון לימודים ,שרות צבאי וכו').
לדעת הוועדה אין הפרעה נפשית חמורה/קשה יכולה לבוא לביטוי בפעם הראשונה (דה-נובו) רק בהקשר לרצח .במקרה
חריג בו קובע הפסיכיאטר שמדובר בהפרעה נפשית קשה/חמורה למרות שאיננה עונה על הקריטריונים שלעיל ,עליו
לנמק ולפרט בהרחבה את הסיבות לעמדתו המיוחדת.
ב .קיום קשר ישיר בין ההפרעה המתוארת לבין העבירה ,כך שההפרעה הגבילה במידה ניכרת את יכולתו של הנאשם להבין
את אשר עשה או את הפסול במעשיו או להימנע מעשיית המעשה.
 .5לגבי סוגי ההפרעות ,הוועדה ממליצה לקחת בחשבון הפרעות כגון:
א .הפרעות פסיכוטיות ,כהפרעה דלוזיונלית ,סכיזופרניה ברמיסיה ,והפרעות ָאפקטיביות עם מרכיב פסיכוטי .כמובן
שמדובר במקרים בהם הפרעות אלה אינן בדרגת חומרה המתאימה לסעיף 34ח' לחוק העונשין .ההפרעות שעניינן
הפעלת סעיף 300א(א) חייבות להיות בדרגת חומרה המתקרבת ,אך אינה מגיעה לכדי ,הדרגה הנדרשת בסעיף 34ח',
ובנוסף כאשר להפרעה יש קשר סיבתי לעבירה נשוא האישום.
ב .הפרעות אישיות  -בתנאי שיתקיימו שני תנאים:
 .1הפרעת אישיות תיחשב קשה ( )seriousוכבסיס לענישה מופחתת רק במקרים בודדים וחריגים בהם האדם
מאובחן כלוקה בהפרעת אישיות ,ומגלה פגיעה בולטת בתפקוד וכן פסיכופתולוגיה הקרובה למצב של חולה
נפש פסיכוטי .חומרת ההפרעה באישיות (לפני העבירה) תתבטא באלה :אשפוזים רבים ,צורך בטיפול תרופתי
בנוגדי-פסיכוזה ,קשיים ניכרים ביכולת לעבוד ולשמור על קשרים ,כישלונות בחיי משפחה וקשיי תפקוד
בלימודים ,בחברה ,בעבודה ובשרות הצבאי.
 .2הרצח נובע מהפתולוגיה האישיותית .כאשר מדובר ברצח על רקע פתולוגי ,הבודק חייב לקבל עדויות מהימנות
מגורמים אשר ראו ,שמעו ,צילמו ,או רשמו ביטויים של קשר מופרע (שהם הביטוי המובהק של ההפרעה
האישיותית).
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ג .אישיות אנטי סוציאלית  -אין לקבל אבחנה זו כגורם יחיד המצדיק עונש מופחת.
ד .בכל הקשור למצבים דיסוציאטיביים הוועדה ממליצה לנקוט זהירות יתרה בעת קביעת אבחנה זאת ,ולשמור על רף גבוה
במיוחד ביחס להפרעות אחרות .ניתן יהיה להעלות אבחנה זו כעילה תומכת התואמת לדרישות של סעיף 300א(א)
רק אם יש נתונים מוצקים המבוססים על עדויות אמינות אשר התקבלו בזמן המשפט בנוסף לאנמנזה המתבססת
על נתונים משכנעים שהנאשם סבל מתופעות דומות בעבר ועונה לקריטריונים של הפרעה נפשית חמורה/קשה כפי
שצוינו בסעיף  2א' ,ותומכות כולן בצורה חד-משמעית בקיום הפרעה דיסוציאטיבית בזמן ביצוע הרצח .זהירות זאת
נובעת מהעובדה שהפרעות דיסוציאטיביות מבחינה משפטית גורמות לאי-ודאות אצל הרופא המאבחן כי קשה
מאוד לקבוע שהנאשם (הטוען לשכחה דיסוציאטיבית לגבי הפשע) לא היה שפוי (מבחינה משפטית) לחלוטין כאשר
התרחשה העבירה המיוחסת לו .יתרה מזאת ,גם בקרב אנשי מקצוע הפסיכיאטריה יש חילוקי דעות ביחס לתקפותה
ומשקלה הסגולי של אבחנה זאת (הפרעה של ריבוי אישויות היא דוגמא טיפוסית של אבחנה דיסוציאטיבית השנויה
במחלוקת).
ה .הפרעות אורגניות חמורות שחומרתן אינה מגיעה לזו הנדרשת בסעיף  34ח' ושיש בהן פגיעה משמעותית בתפקודים
הקוגניטיביים והרגשיים.
המלצות ביחס לבדיקה
יש לבדוק את הביטויים הקליניים ,את דרגת החומרה של ההפרעה ואת משך קיומה לפי הנקודות שצוינו לעיל .רצוי גם
להיעזר בסולמות מקצועיים על מנת לכמת את ההפרעה ,כגון ,MMSE :המילטון( DES ,PANSS ,להפרעה דיסוציאטיבית).
כמו כן רצוי להשתמש במבחנים פסיכודיאגנוסטיים ונוירופסיכולוגיים אחרים שתקפותם הוכחה (ה MMPI-למשל הוא
אחד המבחנים האלה) .מומלץ לדרג את רמת התפקוד של הנבדק על פי סולם מוכר כגון .GAF
הערות כלליות
א .הוועדה ממליצה שלא להשתמש במצב הקרוי "מיקרופסיכוזה" (פסיכוזה הנמשכת שניות או דקות אחדות וללא עדים)
כהפרעה נפשית חמורה לפי דרישות סעיף 300א(א) .הסיבות לכך הן היעדר סימוכין בספרות לקיומו של מצב זה ,וחוסר
האפשרות לקבוע את קיומו בוודאות סבירה .יתרה מזאת ,הנושא של מיקרופסיכוזה קשור לאחריות פלילית ולא לעניין
האפשרות ליהנות מעונש מופחת (אלא אם מדובר במצב על גבול הפסיכוזה אשר נמשך שניות ספורות ,אך קשה לקבוע
את קיומה של תופעה כזו).
ב .כאשר מדובר במצב נפשי התואם את דרישות סעיף 300א(א) ,על הפסיכיאטר להעריך את נכונותו של הנבדק להיות
בטיפול ואת יכולתו להפיק ממנו תועלת (.)treatability

דיון
נייר העמדה שהובא לעיל דן בחוות הדעת הפסיכיאטרית המוגשת לבית המשפט כתמיכה בהטלת עונש מופחת לנאשם
שהורשע בעבירת רצח ,וזאת עקב קיום הפרעה נפשית חמורה בו ,כאשר הפרעה נפשית זאת לא הגיעה לדרגה של מחלת נפש
המאפשרת העלאת טענת הגנה של פטור מאחריות פלילית בשל אי-שפיות הדעת .בנושא הענישה המופחתת בעבירת רצח
טרם גובשה הלכה אחידה .לדעת מחברי המאמר טוב שכך ,הואיל וסעיף 300א(א) נועד לאפשר לבית המשפט לנקוט גישה
גמישה כלפי הנאשם במקרים מסוימים בעת קביעת העונש ולפי האפיונים הנפשיים וההתנהגותיים של הנאשם שהורשע
ברצח .תפישה זו מתאימה לדעתנו עם חקיקה של חברה מתקדמת ודמוקרטית שיש בה התחשבות באפיונים ובנסיבות חיים
של כל אדם ואדם.
בשנים שחלפו מאז תיקון החוק ,הנושא הגיע מספר פעמים אל בתי המשפט .הפסיקות היו שונות ,ונראה כי עדיין לא גובשה

בנושא זה הלכה משפטית מחייבת ,אם כי מסתמן כיוון של צמצום השימוש בסעיף המתוקן.


י' נמיר" ,הפרעה נפשית חמורה – ענישה מופחתת בעבירת רצח" ,רפואה ומשפט( 23 ,אוקטובר  ,)2000עמ' .82-88
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גם מהבחינה הפסיכיאטרית נראה כי אין הסכמה כללית בין הרופאים מהי ההפרעה הנפשית החמורה אשר במקרה של רצח
תזַ כה את הנאשם בעונש מופחת ,במיוחד כאשר מדובר בנאשם המאובחן כלוקה בהפרעת אישיות .בוודאי שכל מקרה נדון
בבית המשפט לגופו ובהתאם לנסיבותיו הייחודיות.
סיכום
הובא כאן נייר העמדה שפרסם איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,בנושא עונש מופחת בעבירת רצח ,כדי שישמש בסיס לדיון
מקצועי בסוגיה זאת.
בשנים האחרונות מתבצעת בישראל רפורמה בשירותי בריאות הנפש ,שבמרכזה מהלך של "חזרה לקהילה" ביחס לטיפול
בחולי הנפש :צמצום במספר מיטות אשפוז בצד העצמת המערך הטיפולי האמבולטורי .מודעות חולי הנפש ומיצגיהם לעניין
זכויותיהם גבוהה כיום יותר מבעבר ,והם עומדים על מימושן .במקביל לתהליך זה מתרבות גם החובות המוטלות על חולי
הנפש ,ככל אזרח שווה זכויות בקהילה המקבל עליו הן את הזכויות והן את החובות .הצמצום במתן הפטור מהאחריות פלילית
לחולי נפש המתרחש בשנים האחרונות מהווה לדעתנו חלק מתהליך מבורך של חזרת חולי הנפש אל הקהילה.
חשוב להבחין בין חוות דעת מומחה בפסיכיאטריה הניתנת לבית משפט בשאלה של אחריות פלילית של נאשם העומד
לדין ,לבין חוות דעת המוגשת בשאלת מצבו הנפשי של נאשם בעבירת רצח ,לאחר הכרעת הדין וטרם מתן גזר הדין – בעניין
ענישה מופחתת .במקרה הראשון נדרש המומחה לחוות את דעתו המקצועית בשאלת מצבו הנפשי של הנאשם כראיה
שנועדה לסייע לבית המשפט בהכרעת הדין .במקרה השני נשקלת האפשרות שמצבו הנפשי של המורשע ברצח מהווה שיקול
בהפחתת העונש שייגזר עליו .במקרה זה רצוי כי המומחה אף יחווה דעתו על הטיפול הפסיכיאטרי הנחוץ לנאשם במהלך
ריצוי עונשו.
כשם שפטור מאחריות פלילית לחולי נפש יכול להינתן רק לאדם שאובחן כלוקה במחלת נפש (טרם העבירה) אשר ביצע
את העבירה כתוצאה ישירה של מחלתו הנפשית שהעלימה ואף איינה את יכולתו להבין את מעשהו ובעטיה הוא לא יכול
היה להתנגד לביצוע העבירה ,כך צריכה גם הפחתת העונש שקבוע בחוק למי שהורשע בעבירת רצח להינתן רק לאדם
שאובחן כלוקה בהפרעה נפשית חמורה שהגבילה במידה ניכרת – אך לא מוחלטת – את יכולתו להבין את מעשהו או
את הפסול שבביצועו או להימנע מעשייתו .בכל מקרה ,ההחלטה אם מדובר בנאשם (העומד לדין באשמת רצח) הלוקה
במחלת נפש שפגעה בשפיותו ואיינה את אחריותו הפלילית או בנאשם הלוקה בהפרעה נפשית חמורה המאפשרת לו
לקבל עונש מופחת – מסורה לבית המשפט .עם זאת ,השאלה של מידת ההתאמה של הנאשם לקבל עונש מופחת דורשת
מהפסיכיאטר המגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית ,לנתח בקפדנות מירבית את הממצאים הקליניים.

 ש' פניג ,י' לריה וד' רועה" ,הפרעות אישיות וענישה מופחתת מזוית משפטית" ,רפואה ומשפט( 23 ,אוקטובר  ,)2000עמ' .73-81
 י' מלמד וע' לוי" ,זכויות האזרח של חולי הנפש" ,רפואה ומשפט( 18 ,אפריל  ,)1998עמ'  .38-42וכן :י' מרגולין ,מ' אברמוביץ וא' ויצטום" ,ייצוג
חולי נפש בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות :המצוי והרצוי" ,רפואה ומשפט( 32 ,מאי  ,)2005עמ' .93-101
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הסיעוד בישראל – המצב המשפטי הנוכחי ,המוצע והרצוי
שני חסון

***,

תקציר
הבריאות נתפסת כזכות בסיסית של האדם .עם זאת ובפועל ,הבריאות היא משאב מוגבל תקציבית ,המתחרה על קדימותו
על מדף הסחורות.
הסיעוד כאחד ממקצועות הבריאות ,המעוגן במסגרת תקנות בלבד ,מוצא עצמו נאבק על קיום עצמאי ועל מסגרת והכרה
חברתית בפעילותו.
בבסיס מאמר זה עומדת ההנחה ,כי הסיעוד הוא אחד ממרכיבי מערכת הבריאות ,וזו אינה יכולה להתקיים באופן ראוי ללא
שירות זה .יש פער בין המיומנויות המורכבות הנדרשות בעשייה היומיומית ,במגוון התפקידים הקליניים ,הטכנולוגיים,
הניהוליים והמחקריים ,לבין ההכרה בחשיבות המקצוע בעיני הציבור ,המעסיקים והעמיתים במקצועות הקרובים .הכרה
זו אינה עולה בקנה אחד עם הנדרש ועם הנעשה בפועל על ידי האחות בישראל.
חיבור זה עוסק בשאלה אם פתרון באמצעות חקיקה עשוי לתת מענה לסוגיה זאת .התשובה המוצעת היא חיובית – אכן
יש למשפט תפקיד מרכזי במשימה זאת.
במאמר מוצג רקע ההתפתחות היסטורית של התמקצעות הסיעוד ,המאפשר הבנת מאפייניו.
הנורמות שאמורות להיות מוחלות על העוסקים במקצוע נדונות בהצעת חוק הסיעוד ,התשס"ח 2008-המונחת על שולחן
הכנסת .הפתרונות המשפטיים המוצעים לסיעוד בישראל הם אכיפת דיני עבודה ,הגדרת תפקיד הסיעוד ,עיגון תקינת
האחיות בחקיקה וקידום הסיעוד כפרופסיה.
פתרונות אלה יסייעו להעצים את היסוד האקדמי שבסיעוד ,ולהתייחסות נאותה להשלכות הכלכליות של מהלכים אלה.
*

בעלת תואר בסיעוד ,אוניברסיטת חיפה ( ;)B.Aאחות מוסמכת ( ;)R.Nבוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ( ;)L.L.Bמתמחה
במשרד עו"ד רובינשטיין-יקירביץ

** המחברת מבקשת להודות לגב' שרה שחף ( ,)R.N.שתרמה רבות להכנת מאמר זה.

מילות מפתח :סיעוד  -התפתחות היסטורית; מינוף מקצועי; הצעת חוק הסיעוד ,התשס"ח ;2008-חובות משפטיים;
חלוקת עבודה בין-מגזרית; חקיקה בסיעוד; רגולציה ; אקדמיזציה; פרופסיה
מבוא
אם נקפוץ בזמן  200שנה קדימה או אפילו  20בלבד ,האם ייראו שרותי הבריאות שונים? האם אפשר לדמיין טיפול בבריאות
האדם ללא המושג "אחות"? לשאלה זאת אין מענה ,אך כיום לא ניתן לדמיין החלמה ללא גורם שהוא אחד מן המרכזיים
בטיפול ,זה האחראי להוציא לפועל את הוראות הרופא ,הדואג לרווחת החולה ,למילוי צרכיו ולליווי צמוד בכל מגוון המצבים
– מקידום בריאות ומניעת חולי ועד להגשת כתף חמה במצבים כואבים.
לכל אדם תפיסתו שלו באשר לדמות האחות כמטפלת .יש הזוכרים בחיוך את האחות ומכנים אותה "המלאך בלבן" ,יש
הנמלאים חרדה למראה בית חולים (" )"White Coat Syndromeורואים את האחות כדמות סמכותית המקפידה על מתן
טיפול ,גם במחיר הטרדת החולה .ההגדרה המעודכנת ביותר של הסיעוד ניתנה על ידי הארגון הבינלאומי היציג של האחיות
בעולם ,ה:International Council of Nursing (ICN)-
"Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families,
groups and communities, sick or well and in all settings. Nursing includes the promotion of health,
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prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. Advocacy, promotion of a safe
environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems
management, and education are also key nursing roles".

הגדרה זאת מביעה תפיסה כוללנית של הסיעוד כמקצוע ,העוסק במגוון תפקידים ,המבוצעים כיום ,לפחות חלקית ,גם על ידי
בעלי מקצועות אחרים ,שהפכו להתמחויות נפרדות .כך קידום בריאות ,נחשבת כיום דיסציפלינה נפרדת ,בה תחום העבודה
הסוציאלית רואה עצמו כמייצג את החולה .יש קושי בהגדרה מקצועית משפטית מפורטת .מכאן עולה חשש שמא בעולם
בו מתרחשים שינויים והתפתחויות מהירים ,תוך התמקצעות מעמיקה אך צרה והולכת ,עלול הסיעוד למצוא עצמו כמקצוע
שהתפרק לחלקים – לתת-התמחויות ,שחלקם נבלעו בתחומים מקצועיים אחרים.
בעידן של פרדיגמות כלכליות ,בריאות נתפסת כזכות אדם בסיסית .מאידך ,בפועל הבריאות היא משאב מוגבל תקציבית,
המוצב על מדף הסחורות .הסיעוד ,בהיבט החוקי ,מעוגן בתקנות בלבד ,והוא נאבק על קיום עצמאי ועל מסגרת והכרה
חברתית בפעילותו .
בבסיס מאמר זה עומדת ההנחה ,כי הסיעוד הוא אחד ממרכיבי מערכת הבריאות ,מרכיב אשר מערכת זאת אינה יכולה
להתקיים באופן נאות בלעדי שירות זה .בתקופה הנוכחית קיים פער מצער בין המיומנויות המורכבות הנדרשות בעשייה,
באתגרים היומיומיים ,במגוון התפקידים ,הקליניים ,הטכנולוגיים ,הניהוליים והמחקריים ,לבין ההכרה בחשיבות המקצוע
בעיני הציבור ,המעסיקים והעמיתים במקצועות הקרובים .הכרה זאת אינה עולה בקנה אחד עם המאמץ הפיזי ,הנפשי ורמת
הידע הנדרשים כיום מאחות בישראל .בין היתר ,יש להדגיש את המספר היחסי הגבוה של אחיות –  24%מכלל המועסקים
במערכת הבריאות .עם זאת נאלץ הסיעוד להתמודד עם יחס דו-ערכי מצד העמיתים והציבור .סטודנטים לסיעוד נתקלים
בתגובות בלתי מחמיאות על בחירתם המקצועית" :למה בחרת ללמוד ארבע שנים כדי ,בסופו של דבר ,להחליף טיטולים
ולבצע הוראות של רופאים ."...הספרות המקצועית בסיעוד עוסקת בפערים אלה .עוד בשנת  1974טבעה מרלין קרמר,
בספרה הדן בסיבות המביאות את האחיות לנטוש את מקצוע הסיעוד ,את המושג "הלם המציאות" .בספרות בא לידי ביטוי
טווח רחב של לחצים בעבודת הסיעוד ,החל מעומס פיזי ,דרך המאמץ הרגשי ועד לקונפליקטים בין-מקצועיים ,בין הסיעוד
למערכת הארגונית ,ובין האחיות לרופאים.
חיבור זה מבקש לעסוק בשאלה האם פתרון באמצעות חקיקה עשוי לתת מענה לפער שתואר לעיל .הטיעון המרכזי המוצג
הוא כי למשפט עשוי להיות תפקיד מרכזי ,אם גם לא יחיד ,במשימה זאת.
על התמקצעות הסיעוד :מבט היסטורי-התפתחותי



העיסוק בהיבטים החוקיים של מקצוע הסיעוד מחייב מבט כלפי ההיסטוריה של תהליך ההתמקצעות שלו ,אשר במהלכו
מבקש הסיעוד לבסס את מעמדו החברתי כמקצוע נפרד ממקצוע הרפואה ,עיסוק המחייב הכשרה ו/או רישוי ,ושואף להכרה
בו כפרופסיה בעלת גוף ידע ייחודי וסמכות אוטונומית לפעולות ייחודיות המעוגנות בחוק .מבט זה מסייע להבנת המאמצים
והיעדים אליהם שואף המקצוע.
הסיעוד כמקצוע צמח מפעילות שנעשתה בעיקר בידי נשים .ראשיתו הייתה למעשה הרחבת מאפייני הטיפול האימהי,
כשהוא מכוון כלפי אוכלוסיות חלשות כחולים ,נכים ,קשישים ,ילדים ועניים .עם עליית הנצרות ,ומפעילות מסדרים דתיים,
נוסדו גם בתי חולים ,בהם הופקד הטיפול הישיר בחולים בידי נזירות .הידע שהתפתח ,הועבר באופן בלתי פורמאלי ,בתוך
המסדרים השונים ,בקתוליים ובפרוטסטנטיים.


www.icn.ch/definition.htm,The ICN Definition of Nursing, 2008

 גבי בן נון ,יצחק ברלוביץ ומרדכי שני .מערכת הבריאות בישראל( .משרד הביטחון-ההוצאה לאור.)2006 ,
 e Gordon. Nursing Against The Odds. (ILR Press, Cornell University Press, Ithaca. 2005).
 Marylyn Kramer. Reality Shock: Why Nurses Leave Nursing.(Saint Louis, C.V Mosby. 1974).
 Pam Smith. The Emotional Labor of Nursing-How nurses care. (The MacMillan Press Ltd. London.1992).
 הפרק נשען על עבודת מחקר בשלבי כתיבה לתואר שלישי של שרה שחף ,דוקטורנטית במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות,
הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת תל אביב.
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במקביל נמשכה פעילות טיפולית בחולים ונזקקים בידי נשים ,שברובן באו משולי החברה ,נחשבו "מפוקפקות" ,ובאמצעות
עיסוק זה זכו למעמד חברתי ולפרנסה .דמותה של שרה גאמפ ,האחות שבספרו של צ'ארלס דיקנס "מרטין צ'וזלויט" (,)1849
המתוארת כאישה וולגארית ושיכורה ממעמד נמוך ,היא דוגמה לסטיגמה הקשה שדבקה בנשים שעסקו בסיעוד באנגליה
של המאה ה.19-
פלורנס נייטינגייל ,הדמות המיתולוגית באתוס הסיעודי ,קעקעה את המיתוס השלילי ,ופעולתה סייעה רבות להתמקצעות
הסיעוד .תקופתה בהיסטוריה של הסיעוד כונתה בשם  10.The Nightingale Revolution in Britainנייטינגייל קידמה את
"חילון" הטיפול בחולים ,ו"עבודת החסד" הפכה לדיסציפלינה הנלמדת כמקצוע .היא עשתה שימוש בקשרים פוליטיים
ומיקמה את הסיעוד כחלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות ,החל בארגון וניהול בתי חולים ומוסדות קהילתיים ,בהשתלבות
בצבא ובהקמת מערכת אזרחית מסודרת להכשרת אחיות .בספרה  Notes on Nursing: What it is and what it is notמשנת
 ,1890מרוכזים עיקרי המודל שגיבשה ,המדגיש את הפעילות הייחודית של הסיעוד כגוף בעל בסיס ידע עצמאי ,ונבדל מן
הפעילות הרפואית 11.הרופאים נאבקים במחלות ,ואילו הסיעוד מאפשר לאדם החולה תנאים להשתחרר ממחלתו .נייטיניגייל
האמינה שהסיעוד יאפשר לאישה עצמאית ובעלת מוסר גבוה לפתח קריירה שתהווה גם מקור פרנסה מכובד .היא הקימה
וניהלה בלונדון בית ספר לאחיות ,בו ביססה את תפיסתה כי סיעוד אינו "כישרון מולד" או "שליחות אלטרואיסטית"
אלא עיסוק אחראי ,יעיל ומכובד הדורש לימוד תיאורטי בצד האימון המעשי הרב .פלורנס נייטינגייל גדלה במשפחה מן
המעמד הגבוה ,חברתית וכלכלית ,אשר מודעות חברתית-פוליטית לא הייתה זרה לה .סבא מצד אימה (ממנו גם מקור שם
משפחתה) היה ממנהיגי התנועה לביטול העבדות .פלורנס ,למרות היותה מחוזרת על ידי מועמדים ראויים ,בעקשנות נשית
נדירה לתקופתה ,האיצה בהוריה לשלוח אותה ללימודי מתמטיקה .בהמשך ,עם פרוץ מלחמת קרים הגשימה את מאווייה.
פעילותה של נייטיניגייל השפיעה על מדינות באירופה ומדינות דוברות אנגלית נוספות ובמיוחד ארצות הברית .בוגרות בתי
הספר האמריקאיים בשלהי המאה ה 19-קידמו רבות את ההכשרה המקצועית ,את ההרשאה הממסדית ואת תנאי המחייה
של אחיות .יש המציינים את תחילת המאבק להכרה פרופסיונאלית בהקמת ארגון האחיות הבינלאומי  ICNבשנת 1894
בבריטניה ,ששם לעצמו מטרה לקדם את הסיעוד המודרני .בחוקת הארגון משנת  1900נכתב:
"We nurses of all nations…..do hereby band ourselves in a confederation to further the efficient care
of the sick and to secure the honor and interests of Nursing Profession."12
את הקונפליקט הראשון בתהליך ההתמקצעות המאורגנת העלתה נייטינגייל עצמה ,כאשר התנגדה להתארגנות ולרישום
האחיות ,בטענה כי מקור הסיעוד הוא בייעודה של האחות ובערכים של העשייה ,אותם לא ניתן להפוך לאיגוד מקצועי.
בעמדה זו דבקה עד מותה בשנת .1910
בשנת  1900יצא לאור הגיליון הראשון של כתב העת המקצועי  ,American Journal of Nursingהנחשב כיוקרתי ביותר עד
13
היום ,ונתן את האות לחשיבוּ ת עריכת ופרסום מחקרים כחלק מתהליך ההתמקצעות.
הפעילות הסיעודית המודרנית משקפת את הטמעת ההתפתחויות הטכנולוגיות ,המדעיות ,הכלכליות והפוליטיות-מלחמתיות
בחברה המערבית .במאה העשרים נוכחת האחות בכל תחומי פעילות הבריאות ,בבית החולים ,בשירותי בריאות הציבור,
בצבא ובארגון ה"צלב האדום" .כבר בשנת  1927פרסמה מפלגת העבודה הבריטית מסמך בו הובעה דאגה מן המחסור
14
באחיות עקב תנאי עבודה קשים ושכר נמוך.




Stewart, I.M & Austin, L.A.. A History of Nursing. (G.P. Putnams, New York. 1962).
Helga Kuhse. Caring: Nursing, Women and Ethics. (Blackwell Publishers Ltd. UK. 1997).
Karen Wolf. “The slow March to Professional Practice”. in: Linda C. Andrist, Patrice K. Nicholas & Karen A. Wolf (ed). A
History of Nursing Ideas. 305-318 (2006).
 :Stewart & Austin. A History of Nursing.לעיל ה"ש .9

10
 11תפיסה זאת תקפה עד היום ,מהות נפרדת מעולם הרפואה ,ראה הגדרת הסיעוד של ארגון האחיות הבינלאומי .2008
 .Stewart & Austin. A History of Nursing 12לעיל ה"ש  ,9בעמ' .120
Williamson, L. 'Introduction': A History of Nursing, (Bristol: Thoemmes Press. 2002) 13
www.thoemmes.com/history of Ideas/ nursing.htm

 .Stewart & Austin. A History of Nursing 14לעיל ה"ש  ,9עמ' .172
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עם ההתפתחויות במדע וברפואה ,הוטלו על אחיות ,בצד התמיכה והטיפול הבסיסיים ,חובות בעלי מורכבות גוברת והולכת,
תוך "זליגה" של פעילויות ,שמסורתית נחשבו כמוטלות על רופאים ,כלפי הצוות הסיעודי ,שהפכו ל ."cure providers"-אחיות
16
הפעילו ציוד חדיש בביטחון וביעילות ,תוך ארגון וניהול סביבת העבודה ,והבנת הקשור בטיפול רפואי והשלכותיו על החולה.
חובות אלה נוספו על הטיפול הישיר בחולה ,והעמדת צרכי החולה ובעיותיו במרכז .בלט מקום האחיות בהנחלת התנהגויות
17
לקידום בריאות בחברה באמצעות נוהלי טיפול.
15

בישראל ,כחלק מן העולם המערבי ,מתקיים מאבק להכרה פרופסיונאלית בסיעוד עוד מתקופת היות מערכת הבריאות חלק
מן המדינה בדרך .בשנת  1918הוקם בית הספר העברי הראשון לסיעוד על ידי הנרייטה סאלד ,הלא הוא בית הספר לאחיות
ליד בית החולים "הדסה" בירושלים.
ארגון האחים והאחיות בישראל חבר בארגון האחיות העולמי  ICNעוד מראשית שנות החמישים .נציגות ישראליות פעילות
בארגון זה בתפקידים בכירים.
העיסוק בהתמקצעות בישראל הוביל להצהרות במסגרת הקוד האתי של ארגון האחים והאחיות בישראל:
זכות קיומו העצמאי של הסיעוד נשענת על בסיס פעילות פרקטית ,אכפתית ובעלות ידע תיאורטי
עצמאי...
"העשייה הסיעודית מוגדרת בעיקרה כמערכת יחסים דינמית ,אכפתית ותומכת...בה מסייעים למטופל
למשפחתו ולקהילה להשיג בריאות אופטימאלית ולשמרה...
"...להכריע על פי שקול דעת מקצועי...ליזום ולהשתתף בפעילות מחקרית...לקידום הבריאות ומניעת
18
חולי."...
עם זאת ,זכות זאת לא מצאה את ביטויה או את עיגונה בחוק .בפרדיגמת ההתמקצעות המסורתית ,אותה אימץ הסיעוד,
עומדת שאיפה להכרה בו כגוף בעל ידע עצמאי וייחודי ,ויישומו לקידום רווחה בחברה ,ולזכות בהכרת החברה בביצוע פעולות
באופן עצמאי ,משמע – ברישיון עיסוק על פי חוק.
אמנם ננקטו בישראל פעולות חשובות לקידום מקצועי .הכשרת אחיות עברה תהליך של אקדמיזציה 19,חרף זאת אין התואר
האקדמי מהווה תנאי סף לבחינה הממשלתית לקבלת רישוי.
הסמכות לפעול באופן עצמאי היא המגדירה את טבע הפעילות ,ומהווה תנאי מוקדם למעמד .מצב זה קיים מכוח פקודת
הרופאים 20.הסיעוד בישראל פועל על פי תקנות בלבד ,כחקיקת משנה לפקודת בריאות העם  21,1940וללא מסגרת בחוק
מיוחד לו.
עם זאת ,חסרה הגדרה בחוק של התנאים לקבלת רישוי ,אין הגדרה של הפעולות הייחודיות למקצוע ונעדרת המסגרת הקובעת
את ההכרה .לפני הדיון במענה החקיקתי לחסר זה ,נציג בקצרה את השדה הטבעי של הסיעוד – את מערכת הבריאות על
המבנה הארגוני שלה והחוקים עליהם היא נשענת.
החובות המשפטיות של האחים והאחיות בישראל
את החובות המשפטיות של הסיעוד ניתן לחלק למספר מישורים:

 15תורה קרון .ניהול הטיפול בחולה-מיומנויות המנהיגות הלכה למעשה( .הוצאת עם עובד ,תל אביב.)1971 .
 16עבודות ניקיון ,אחזקה ומזכירות.
Michel Foucault, The birth of the Clinic. (Tavistock, London. 1975). 17
 18מתוך הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל.1994 ,
 19לאה צוונגר" .החתירה להשכלה גבוהה בסיעוד הישראלי" .בתוך :ציוני דרך בסיעוד :קובץ מחקרים היסטוריים בסיעוד שנכתבו בישראל .פרופ'
רבקה אדמס-שטוקלר ורינה שרון עורכות .החוג לסיעוד ,בית הספר למקצועות הבריאות ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.)1996( .

Bergman, B. (1986). Academization of nursing education: the Israeli experience, Journal of Advanced Nursing.11, 225-229.

 20פקודת הרופאים (נוסח חדש) התשל"ז.6791-
 21תקנות בריאות העם ,התשמ"ט.8891-
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 .1חובות המוטלות על כלל עובדי מערכת הבריאות
חקיקת הבריאות מתייחסת לשני מישורים מרכזיים:
 .1הסדרים הקובעים את פעילות מערכת הבריאות
חקיקה זאת מסדירה את הארגון והניהול השוטף של מערכת הבריאות ואופייה .ההסדרים קבועים בחקיקה ראשית ובחקיקת
משנה.
א .פקודת בריאות העם

22

פקודה מנדטורית ,שאומצה כחוק שעודכן בטלאים שהאחרון הן (בעת כתיבת מאמר זה ב .)31.03.2008-החוק מגדיר את
סמכויות משרד הבריאות על פיהן מוסדרים "אזורים סניטאריים" ,בתי עלמין ,התייחסות למחלות מידבקות ולחולים בהן,
מניעת מחלות מסוימות (הרכבת אבעבועות) נושאי תברואה (מי שתייה ,ניקוז ,טיפול באשפה) ,דרך הגדרה ,הסדרה ,הקמה
וניהול בתי חולים ומרפאות ,מרכזי טיפול במשתמשים בסמים ומעבדות רפואיות למיניהן ,ועוד.
לענייננו ,בפקודה-חוק זה מוזכר מקצוע האחות – בית חולים חייב כי בראש הצוות הסיעודי שלו תעמוד אחות מוסמכת.
הגדרת המקצוע לא נזכרה כלל.
ב .רישוי בעלי מקצועות ברפואה
גם אלה ברובם עדיין פקודות מנדטוריות שאומצו לספר החוקים ונעשו בהם טלאי-תיקון 23.כל אחד מן החוקים מסדיר את
ייחודיות העיסוק באותו מקצוע ,נושאי משמעת ופלילים 24.לפקודת הרופאים נוספה גם בחוק עצמו ,ופורטה בחקיקת משנה,
הכרה והסדרת תחומי המומחיות השונים ברפואה .חשוב לציין כי בנושא ההתמחויות וההסמכה בהן ,אצל משרד הבריאות
סמכויות נרחבות על המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל.
לענייננו ,בפקודה-חוק זה נמצא הבסיס המשפטי לעיסוק במקצוע האחות בישראל.
בנוסף לכל אלה יש בפקודות נושאים ספציפיים שהם רלוונטיים למקצוע מסוים ,כגון נוהל קביעת מחיר מכסימום לתרופות,
המוסדר בפקודת הרוקחים.
 .2חקיקה שעניינה זכויות החולה
חקיקה זאת מפרטת את זכויות התושב כחולה ,ושומרת על האינטרסים של צרכן מערכת הבריאות .על אלה נמנים:
 .1חוק ביטוח בריאות ממלכתי

25

חוק זה מהווה אבן דרך חשובה ביותר להכרה ברפואה כ"מצרך" ,אשר לפחות חלקו הבסיסי ,ניתן כזכות ובאופן שוויוני לכל
תושב המדינה .הטיפול ניתן באמצעות ארבע קופות חולים ,עובדה המותירה ,שוב לפחות חלקית ,תחרות ביניהן ואפשרות
26
בחירה ביניהן על ידי הצרכן.
 .2חוק זכויות החולה

27

חוק זה מבקש לתרגם את התפיסה ההומאניסטית של החברה ביחסה למטופל ,את העקרונות האתיים אותן רואה החברה
כנאותים ליחסי מטפל-מטופל ,ואת חשיבות העיקרון של האוטונומיה של הפרט כפי שנתגבש בפסיקה טרם חקיקת החוק.

22
23
24
25
26
27

פקודת בריאות העם.1940 ,
פקודת הרופאים (נוסח חדש) ,התשל"ז ;1976-פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א ;1981-חוק הפסיכולוגים [נוסח חדש]) התשל"ז-
.1977
סעיף  17לפקודת הרופאים ותקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,תשל"ג.1973-
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד.1994-
לאחרונה הוכנה במשרד המשפטים והועבר לכנסת תזכיר הצעת תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,לפיה יוסף לחוק סעיף 23א בו תורחב
במידה רבה מאד זכות המטופל לבחור את המקום בו יקבל טיפול (ר' סעיף  23בחוק המקורי).
חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-ס"ח .327
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ג .חוקים בנושאים ספציפיים
בין אלה חוק טיפול בחולי נפש ,תשנ"א 28,1991-שבו שינוי ביחס לדברי חקיקה קודמים בנושא זה .חוק זה מסדיר את
הקשור באשפוז ובטיפול כפוי של חולה נפש ,סמכויות הפסיכיאטר המחוזי ,אחריות פלילית של חולה נפש ועוד.
כמו כן חשוב להזכיר את חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) 29ואת חוק מידע גנטי 30,ועוד.
 .2חובות שעניינן שמירה על רמת הטיפול
חובות של המטפל ,ולענייננו – האחות ,כלפי המטופל ,נגזרים מתחומים כלליים של המשפט האזרחי .כללים אלה אינם
מיוחדים לתחום הרפואה בכלל ,ולא כל שכן שלא למקצוע הסיעוד .הכללים הללו מגדירים את החובות שחב המטפל /הרופא/
האחות כלפי המטופל כמתפרש מתך דיני הנזיקין ו/או דיני החוזים ואולי אף מדיני עשיית עושר ולא במשפט ותחומי משפט
אחרים .כללים אלה נפרטים ומשמשים בסכסוכים בעניינים הכרוכים ברשלנות ברפואה.
ג .חובות ממקורות לבר-משפטיים
 .1הקוד האתי של האחיות
אחות נדרשת גם להקפיד על הנחיות הקוד האתי ,שהוא מערכת כללים שאחיות נטלו על עצמן מרצונן החופשי ,ומנימוקים
שבמוסר.
כמקדמת בריאות ,מונעת
הקוד האתי הסיעודי הישראלי מבוסס על הקוד הבינלאומי 31והוא מגדיר את אחריות האחות ַ
חולי ,מחזירה בריאות (החלמה) על ֵס ֶבל.
הקוד משמש מסגרת כללית ומנחה את העוסקים בסיעוד ,על פי סטנדרטים פנימיים של המקצוע.

32

 .2נהלים פנימיים
עיקר פעולות ומדיניות הסיעוד מונחית על ידי נהלים פנימיים ,שנערכו בידי ִמנהל הסיעוד והמנהל הכללי של משרד הבריאות,
והם נתונים לשינויים מעת לעת.
מקור הסמכות לנהלים הן תקנות בריאות העם 33,המעניקה סמכויות נרחבות למנהל הכללי של משרד הבריאות ,בתחומי
ההכשרה לסיעוד ,הליכי הרישוי ועוד 34.המנהל הכללי רשאי לאצול מסמכויותיו לאחות הראשית במשרד הבריאות .בין
35
סמכויות אלה נמצא הפיקוח על תהליכי בחינות והסמכה ,עריכת הנחיות מקצועיות ,פיתוח מקצועי ועוד.
בפועלִ ,מנהל הסיעוד ,במסגרת העצמאית שנמסרה בידו ,עושה פעולה הדומה לזו של המועצה המדעית של ה.ר.י .אשר
פעולותיה בתחומים שנמנו לעיל ,נעשות מכוח סמכויות שאצל עליה המנהל הכללי של משרד הבריאות.
 .3חקיקה סיעודית
העשייה הסיעודית לא זכתה לחוק משל עצמה .הוראות הדין המתייחסות למקצוע שואבות את סמכויותיהן מתקנות בריאות
העם ,המסדירים ,כאמור לעיל ,את רישוי העוסקים ואת ייחוד המקצוע ,ועד למגוון הפעולות הרפואיות שאחות רשאית
לעשות ("פעולות חריגות").
28
29
30
31

חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א ,1991-ס"ח .58
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) ,התשנ"ט.1999-
חוק מידע גנטי ,התש"ס.2000-
הקוד האתי של הסתדרות האחים והאחיות בישראל .1994 ,מתוך אתר האינטרנט של מינהל הסיעוד במשרד הבריאותwww.health.gov.il :

32
33
34
35

טבק ,נ" .האחות והחוק-חובות סיעודיות" .רפואה ומשפט ( 4 10תשנ"ד).
תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) ,תשמ"א  ;1981תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) ,תשמ"ט .1988
קול י' ,קול ש'" .הסיעוד בישראל כפרופסיה -ההיבט הרפואי משפטי" .רפואה ומשפט .גיליון היובל ( 379 25תשס"א).
מתוך אתר האינטרנט של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות .www.health.gov.il
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סיכום
בבסיס מאמר זה עמדה ההנחה ,כי הסיעוד הוא אחד ממרכיבי מערכת הבריאות ,מרכיב חיוני אשר מערכת זאת אינה יכולה
להתקיים באופן נאות בלעדיו .עם כל זאת ,יש בתקופה הנוכחית פער מצער בין המיומנויות המורכבות הנדרשות בעשייה,
לבין ההכרה בחשיבות מקצוע הסיעוד בעיני הציבור ,המעסיקים ואף בעיני העמיתים במקצועות הקרובים .הכרה זאת אינה
עולה בקנה אחד עם ורמת הידע והמאמץ הפיזי והנפשי הנדרשים כיום מאחות בישראל.
המאבק להכרה פרופסיונאלית בסיעוד החל עוד בתקופת היות מערכת הבריאות חלק מן המדינה בדרך והוא נמשך עד היום
במדינת ישראל.
הסמכות לפעול באופן עצמאי היא המגדירה את טבע הפעילות ,ומהווה תנאי מוקדם למעמד .מצב זה מתקיים ביחס לרופאים
מכוח פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,תשל"ז ,1973-אשר כשמה ,היא עדכון של הפקודה המנדטורית ,שעם השנים הוכנסו בה
תיקונים רבים .בשונה מזה ,הסיעוד בישראל פועל מכוח תקנות בלבד ,כחקיקת משנה לפקודת בריאות העם  ,1940שגם היא
שריד מנדטורי "משופץ" .אין לסיעוד מסגרת בחוק מיוחד לו ,ובוודאי לא כזה התואם להתפתחותו.
תקנות שהותקנו על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות בשנת  36,2001קבעו לראשונה מסגרת חוקית לפעולות – שהוגדרו
כ"פעולות חריגות" – לקבוצות שונות של עובדי רפואה שאינם רופאים .הזדקקות לדרך עקיפין זאת להגדרת סמכויות בתחום
הסיעוד מבליטה אף יותר את החשיבות והצורך בחקיקה ראשית נפרדת וברורה שתגדיר ותעגן את המעמד ,התפקיד ושטחי
הפעולה של האחות.
ביום  28.01.2008הניח חבר הכנסת פרופסור אריה אלדד על שולחן הכנסת את הצעת חוק הסיעוד ,התשס"ח ,2008-שהיא
גלגול חדש של הצעת חוק האחים והאחיות משנת  37.2002הצעת החוק מבקשת לתת לנושא זה פתרון בדרך הדומה לזאת
הנוהגת כיום ביחס לרופאים .לא נשקלה האפשרות לנהוג בדרך שונה ,שתאפשר שיתוף ומעורבות רבה יותר של המערכת
הפרופסיונאלית של הסיעוד ,בדומה לנוהג הפועל מזה שנים רבות במקצוע עריכת הדין.
הצעת החוק מכירה וממשיכה באבחנה בין אחיות מוסמכות לבין אחיות מעשיות .ברור מאליו כי הסמכת האחיות נקבעת
ברמות שונות ועל פי רמת הכשרה שונה .ההכשרה השונה יוצרת ב"חברה הסיעודית" מעמדות שלא לצורך ושלא לטובה,
שכך נמנע גיבוש זהות משותפת .על הסיעוד כפרופסיה ,ועל משרד הבריאות כגורם מבקר ומעסיק ,לשאוף לאחידות ברמת
ההכשרה של הדורות הבאים של אחיות ,תוך קביעת סטנדרטים גבוהים ואיכותיים.
אגב זאת – הצעת החוק "יוצרת" או מכירה במקצוע נוסף – "עוזר לאחות" .יש בכל הודאה ,במצב שהוא ברור לכל מי
שמצוי בנעשה במחלקות אשפוז ,כי האחות זקוקה לתוספת כוח אדם .כוח האדם הסיעודי ,קרי האחיות ,שבמחלקת אשפוז
מתקשה לבדו למלא את כל הנדרש לטיפול בחולה ,לנוכח התפתחות המקצוע והעלייה במורכבותו.
הצעת החוק ממליצה קיום שלושה גופים קשורי-מינהל :האחות הראשית ,ועדה מייעצת ,ומועצת האחיות .בהצעה מוענקות
סמכויות מצומצמות למדי לוועדה המייעצת ולמועצת האחיות – כשמן כן הן – גופים מייעצים .לעומת זאת ,מוצעות סמכויות
רחבות וחשובות לאחות הראשית .בהיות האחות הראשית חלק ממשרד הבריאות ,עליה לאזן בין אינטרסים חשובים לבד
מטובת הסיעוד .נראה כי טוב היה לו תורחבנה סמכויות הועדה והמועצה ,בעיקר בקביעת הסטנדרטים של מקצוע הסיעוד.
נושא סמכויות המועצה והועדה חשוב וראוי כי ייפתח לדיון ציבורי-מקצועי רחב.
לסיכום – הקניית מעמד בחוק להסתדרות האחיות עשויה לקדם את תחום הסיעוד לקראת הכרה בו כפרופסיה ((profession
בפני עצמה ולא כמקצוע ( (occupationהמעורב בעשייה הרפואית .מעשה החקיקה יהיה חותם רשמי להגשמת מגמות הסיעוד:
העצמה ,ערך עצמי והכרה על ידי העמיתים ,גיבוש מגזרי וקידום המשכי ורציף של הסיעוד.

 36הצעת חוק הסיעוד ,התשס"ח 2008-בכנסת השבע עשרה – הצעת החוק מס' פ 3325/17/של ח"כ פרופסור אריה אלדד ,עברה קריאה טרומית
במליאת הכנסת והיא מונחת על שולחן ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות.
 37ראו ה"ש  36לעיל.
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גורמים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטות בקרב האחיות בשדה הקליני
אלה נוביק-טולצ'ינסקי* נילי טבק

**

תקציר
המחקר שלהלן עוסק בגורמים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטות בקרב האחיות בשדה הקליני.
חלק בלתי נפרד מתפקיד האחות הוא קבלת החלטות הנוגעות ישירות לטיפול במטופל .תהליך קבלת ההחלטות סיעודי
מורכב ממספר שלבים :אומדן מצב המטופל ,איסוף מידע ,עיבוד המידע ,הגדרת הבעיה ,בדיקת חלופות ,בחירה בין
החלופות ,קבלת החלטה לפתרון ויישומה בשטח .יישום הפתרון נעשה לאחר שקילת החלופות ,השלכותיהן המיידיות

ורחוקות הטווח .המטרה הסופית של התהליך היא קבלת החלטה איכותית העונה על צרכי המטופל.
לפיכך הוגדרו השאלות על הדרך בה מקבלות אחיות את ההחלטות בשדה הקליני ואלו הם הגורמים העיקריים המשפיעים
על איכות קבלת ההחלטות.
המסגרת התיאורית למחקר זה מורכבת משני מודלים .הראשון הוא מודל המכונה  decision-makingשל  ,Kleinהמתאר
את מאפייני ההחלטות במצבי אמת ומדגיש שלושה משתנים המשפיעים על קבלת ההחלטה .המודל השני תואר על ידי
מאן וג'ניס " -מודל תיאורית הקונפליקט בקבלת החלטות" .מודל זה בנוי משבעה תבחינים ומטרתו לבדוק את איכות
ההחלטה המתקבלת.
כלי המחקר היו תשעה שאלונים למילוי עצמי שנמסרו לידי כ 80-אחיות העובדות בשש מחלקות פנימיות בבית חולים גדול
במרכז הארץ .השאלונים כללו שאלון פרטים אישים ושבעה שאלונים שנועדו להעריך את השפעת הגורמים האישיים (כגון:
ידע ,ניסיון ,חשיבה יצירתית ,משתנים סביבתיים ,תמיכת ההנהלה ,רמת היחסים הבין-אישיים ומורכבות הסיטואציה) על
איכות קבלת ההחלטות .השאלון מולא במהלך ישיבות הצוות במחלקות השונות בנוכחות החוקרת.
*

המאמר הוא חלק מעבודת גמר לקראת קבלת תואר מוסמך במקצועות הסיעוד  -החוג לסיעוד ,בית ספר למקצועות הבריאות ע"ש ריימונד,
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

**

פרופסור חבר בסיעוד ,באוניברסיטת תל אביבntabak@post.tau.ac.il :

מילות מפתח :תהליך קבלת החלטות ,איכות קבלת החלטות ,סיעוד
מבוא
תהליך קבלת ההחלטות מוגדר כ"תהליך של בחירת דרך פעולה אחת מתוך מספר דרכים חלופיות" .לתהליך זה שני מרכיבים:
העובדתי – שהוא בדרך כלל המרכיב הרציונאלי והמבוסס על מידע ועל נתונים ,והמרכיב הערכי – שהוא בדרך כלל בלתי
רציונאלי ומושתת על ערכי הפרט .תהליך קבלת ההחלטות הסיעודי דומה לכל תהליך קבלת החלטה אחר ,והוא מורכב

ממספר שלבים :אומדן מצבו של המטופל ,איסוף מידע ,עיבוד המידע ,זיהוי בעיה ,קבלת החלטה לפתרון ויישומה.
חלק בלתי נפרד מתפקיד האחות היא היכולת לקבל החלטות איכותיות הנוגעות לטיפול ישיר למטופל  24שעות ביממה.










Lauri, S., Salantera, S., Chalmers,K.,Ekman S.L., Kim,H. S.,Kappeli, S., MacLeod, M. (2001).An exploratory study of clinical
decision – making in five countries. Journal of Nursing Scholarship,33,83-90
Gary Klein. Recognition-primed decisions. Advances in Man-Machine Systems Research, 5:47–92, 1989.

אירוינג ל .מאן וליאון ג`ניס .תהליך קבלת החלטות )1997( .משרד הביטחון :הוצאת אור.
בר -חיים,א .)7( .ניהול משאבי אנוש .תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה .עמ' .153-169

Lauri, S., Salantera, S., Chalmers,K.,Ekman S.L., Kim,H. S.,Kappeli, S., MacLeod, M. (2001). An exploratory study of clinical
decision – making in five countries. Journal of Nursing Scholarship, 33, 83-90
Bakalis, NA.,Watson,R., (2005). Nurses decisioin - making in clinical practice .Nursing Standard, 33,33-39.
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כיצד נדע אם ההחלטה הסופית היא איכותית? בספרות מוצעות מספר דרכים לבדיקת איכותה של ההחלטה .אחת הדרכים
מדברת על בדיקת תוצאות ההחלטה ,השנייה מתייחסת לבחינת תהליך קבלת ההחלטה עצמו ,ואילו הדרך השלישית מציעה
השוואת ההחלטה שהתקבלה למודל נורמטיבי קיים או לאדם אחר .במחקר זה איכות ההחלטה נבדקה על פי שבעת
המדדים המוצעים במודל של  Janis & Mannהמכונה "מודל תיאורית הקונפליקט בקבלת החלטות" ,שהוא חלק ממסגרת
תיאורטית של המחקר .החלטה איכותית מתקבלת כאשר מקבל ההחלטה מנסה להבין ולשקול את כל הגורמים והחלופות
העומדים בפניו עד לרגע קבלת ההחלטה.
סביבת העבודה של האחות היא דינמית ,בלתי צפויה ומתוחה ,ולכן משתנים רבים משפיעים על איכות קבלת ההחלטה
הסופית Hedberg & Lasrsson .מציינים במחקרם שלוש קטגוריות המשפיעות על איכות קבלת ההחלטה הסופית :הנתונים
האישיים של המחליט (הם הנתונים הדמוגרפיים) ,הרקע המקצועי שלו (השכלה ,ידע)  ,והוותק שלו ( expertמול .)novice
בין הגורמים הקשורים בסביבה בה מתקבלת ההחלטה יש גם הפרעות טכניות ,הפרעות הנגרמות על ידי אדם אחר ,הליכים
בעבודה ,כגון :חלוקת הצוות ,חלוקת עבודה וזמן ,צמצום משאבים ,מידת התמיכה של ההנהלה ,יחסים בין-אישיים בין
האחיות לאחרים איתם הן באות במגע במסגרת העבודה ,ומורכבות המשימה שלגביה יש לקבל החלטה.
המודל שהציע  2Naturalistic decision making – Kleinהמשמש גם כחלק מהמסגרת התיאורטית ,מתאר את מאפייני
ההחלטות במצבי אמת ומדגיש את אותם שלושת המשתנים כמשפיעים על קבלת ההחלטה האיכותית.
מטרת המחקר שתוצאותיו מובאות כאן ,היא הערכת הדרך שבה מקבלות אחיות את ההחלטות בשדה הקליני וזיהוי הגורמים
העיקריים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטות.
המסגרת התיאורטית
Naturalistic Decision Making

המסגרת התיאורטית במחקר זה מורכבת משני המודלים שנזכרו לעיל .המודל המכונה
( (NDMשל  2Kleinמתמקד בגורמים המשפיעים על איכות ההחלטה .הוא בודק את הידע והניסיון כדי לאמוד סיטואציות
מורכבות ובלתי ידועות ונקיטת פעולה .מודל זה מדגיש שלושה משתנים המשפיעים על קבלת ההחלטה :אלה המתייחסים
למקבל ההחלטה ,כידע וניסיון ,ואלה המתייחסים לסיטואציה כרמת המורכבות ,וכן משתנים המתייחסים לסביבה 10.מודל
זה מתייחס לקבלת ההחלטות בעיקר בשתי רמות – אישית וקבוצתית .ה NDM-מדבר על תפקידו המרכזי של שיתוף פעולת
הצוות בקבלת החלטה איכותית.
 3Janis & Mannפיתחו מודל המתאר את התנהגות הפרט במצבים אמיתיים ,למשל בתהליך קבלת החלטות .מודל זה יכול
להסביר כיצד מתקבלת החלטה במצב אמת .מטרת המודל הקרוי "מודל תיאורית הקונפליקט בקבלת החלטות" היא לבחון
את איכות קבלת ההחלטה הסופית.
לצורך בדיקה איכותם של הליכים מסוימים של קבלת ההחלטות ,הציעו  Janis & Mannשבעה תבחינים "אידיאליים":
 .1בדיקת מגוון רחב של קווי פעולה אפשריים;  .2סקירת מכלול המטרות שיש להגשימן ואת הערכים המתחייבים מן
הבחירה;  .3הפעלת שיקול דעת זהיר ביחס לסיכונים הכרוכים בתוצאות השליליות או החיוביות שעשויות לנבוע מהחלופה;
 .4חיפוש אינטנסיבי אחר מידע רלוונטי חדש ,שיש בו כדי לקדם את הערכת החלופות;  .5הטמעת והבאה בחשבון של כל
מידע חדש או שיפוט מקצועי ,גם כאשר אלה אינם תומכים בקו הפעולה שנבחר תחילה;  .6בדיקה חוזרת של התוצאות
החיוביות והשליליות של כל החלופות ,כולל אלה שנחשבו בתחילה כבלתי קבילות ,בטרם תבחר אחת מהן כסופית;  .7הוצאה


Dowding, D., Thompson, C.(2003). Measuring the quality of judgement and decision- making in nursing. Journal of Advanced
Nursing,44,49-57
.

 אירוינג ל .מאן וליאון ג`ניס ,תהליך קבלת החלטות )1997( .משרד הביטחון :ההוצאה לאור.

10

  Hedberg, B.& Larsson,U.S, 2004.Enviromental elements affecting the decision- making process in nursing practice. Journal
of Clinical Nursing,13,316-324.
Currey. B.J., Botti, M.(2003). Naturalististic decision- making: A model to overcome methodological challenges in the
study of critical care nurses decision making about patients hemodynamic status.American Journal Of Critical Care,12,206211
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לפועל של ההחלטה הנבחרת ,תוך שימת לב לתוכניות משנה .ההנחה העומדת מאחורי שבעת התבחינים היא כי התעלמות
מאחד התבחינים של האדם העומד בפני החלטה מהווה פגם מפורש בתהליך קבלת ההחלטה.
סקירת הספרות
קבלת החלטות היא תהליך מורכב שניתן להגדירו כסדרת פעולות הכוללת אומדן המצב והערכת הצעדים בהם יש לנקוט
כדי להשיג את התוצאות הרצויות Narayan & Corcoron-Perry .הגדירו התנהגות של קבלת החלטות כאינטראקציה בין
המשימה לבין מקבלה 11.תהליך קבלת החלטות מונע על ידי השאלות הבאות :איזו החלטה יש לקבל? מי אמור לקבל אותה?
כיצד יחולקו המשאבים לצורך קבלת ההחלטה? כיצד יתורגם הפתרון הנבחר לסביבה הדינמית?  -כל אלה תוך התחשבות
12
במוסכמות המוסד בו הן מתקבלות.
היכולת לקבל החלטה קלינית ,לסנן מידע הדרוש להחלטה ,לקבל החלטה וליישמה ביעילות בשדה הקליני היא מרכיב חיוני
בתפקידה של אחות מקצועית 15 ,14 ,13.אחיות מקבלות החלטות המתייחסות באופן ישיר לאבחנה הסיעודית ולהתערבות
מיידית וישירה במטופל 16.על כן ,מצופה מהן שתהיינה מסוגלות לקבל החלטות קליניות ,וחובתן המקצועית היא לשפר
יכולות אלה .האחות נדרשת לחשיבה ביקורתית המוגדרת כתוצר של חשיבה ,הסקת מסקנות ודמיון.
פתרון בעיות מורכב מארגון של מידע חדש וישן ויצירת תגובה מתאימה לסיטואציה החדשה .הגיון הוא הבסיס של חשיבה
הביקורתית ,וממנו התוצאות המובנות והשיטתיות .אירועי העבר מתמזגים לצורה ייחודית של מסקנות ,אשר חיונית לפתרון
13
בעיות.
בספרות מוצעות שלוש דרכים עיקריות לבחינת איכות ההחלטה .הדרך הראשונה מתמקדת בבחינת תוצאות ההחלטה,
אך דרך זו יכולה להיות בעייתית עקב מעורבות של אירועים מקריים בהחלטה או כיוון שהמחליט חשב שההחלטה הייתה
טובה ברגע הנתון .הדרך השנייה מדברת על בחינת תהליך קבלת ההחלטה .גם דרך זו היא בעייתית מכיוון שהיא מתעלמת
17
מתוצאות ההחלטה .הדרך השלישית מדברת על השוואת ההחלטה למודל נורמטיבי קיים או למחליט אחר.
Janis

לבחינת איכות ההחלטה המתקבלת במחקר זה נעשה שימוש ב"מודל תיאורית הקונפליקט בקבלת החלטות" של
 & Mannשהוזכר לעיל 3,המגדיר החלטה איכותית כזו המתקבלת כאשר מקבל ההחלטה בוחן את כל החלופות העומדות
בפניו והשלכותיהן .הוזכרו לעיל שבעת התבחינים על פיהם נבחנת ההחלטה ,כאשר התעלמות מאחד מהם ,על ידי העומד
לקבל החלטה ,מהווה פגם יסודי בתהליך קבלת ההחלטה .מודל זה מתאים לתנאים האופטימאליים של קבלת ההחלטה:
אינפורמציה נרחבת ,זמן ומצב רגוע .אולם רוב ההחלטות הסיעודיות מתקבלות במצבי לחץ ,ללא אינפורמציה מספקת ולא
במצבים רגועים.
משתי בחינות עיקריות שונות החלטות-חירום לנוכח אסון מתקרב מהחלטות הנעשות בחיי היום יום .במצב חירום מונחים
על כף המאזניים דברים כבדי משקל ,והזמן העומד עד קבלת ההחלטה הוא מוגבל ביותר ,בעיקר לנוכח הסיכון של איבוד
אופציות חשובות .בהחלטות-חירום משתקפת השפעתו של הלחץ הפסיכולוגי על התפקוד ההכרתי ועל כושר השיפוט
והמעשה .מכאן הצורך במודל המכונה מודל של קבלת ההחלטות בשעת חירום.
11
12
13
14
15
16

Narayan SM & Corcoran-Perry SA. Line of reasoning as a representation of nurses' clinical decision making. Res. Nurs.
Health 1997; 20: 353–364.
    Bhushan N., Kanwal R., Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process. Springer, 2004
O’Reilly.P.(2000). Barri effective clinical decision making in nursing
http://www.clininfo.health.nsw.gov.au/hospolic/stvincents/1993/a04.html
Lauri, S., Salantera, S., Chalmers,K.,Ekman S.L., Kim,H. S.,Kappeli, S., MacLeod, M. (2001).An exploratory study of clinical
decision – making in five countries. Journal of Nursing Scholarship,33,83-90
Bakalis,NA.,Watson,R.,(2005).Nurses decisioin- making in clinical practice. Nursing Standard,33,33-39
Thomson,C.(1999). Aconceptual treadmill: the need for ‘middle ground’ in clinical decision making theory in nursing.
Journal of Advanced Nursing,30,1222-1229.
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קבלת ההחלטות בעשייה הסיעודית מערבת בתוכה יותר מאשר יישום ידע תיאורטי .הבנה עמוקה של הסיטואציה דרושה
בכדי לבחור את הגישה המתאימה לכל מטופל .הניסיון מחזק את המשאבים הקונטיביים הדרושים לפירוש האינפורמציה
וקבלת פתרון מדויק יותר.
קבלת ההחלטה מבוססת על רמת ידע רלוונטית העוזרת לפרש נכון את המצב הקליני Benner 18.מציין שני סוגי ידע המנחים
את ההחלטה הסיעודית )1 :ידע תיאורטי המתאפיין על ידי מושגים וחוקים ,ו )2(-ידע מעשי הנרכש מניסיון.
לגורמים סביבתיים יש השפעה משמעותית על דרך ואיכות קבלת ההחלטה ,סביבת העבודה של האחות היא דינאמית,
מורכבת ומטבעה מתוחה .האחות צריכה להתמודד עם מצבם הקליני המורכב של המטופלים ,עם טכנולוגיה מתקדמת
ולעיתים קרובות למרות משאבים דלים .הסביבה הקלינית מוגדרת כמפגש בין משאבים פיזיים ואינטראקציה אנושית.
19
מדיניות ותמיכת ההנהלה הם גורמים משמעותיים ,המשפיעים על איכות החלטת האחות.
לתמיכת ההנהלה שלושה מישורים :כלכלי ,נפשי ופיזי (ציוד) .האחיות מצפות מההנהלה לתמוך בהחלטותיהן גם כאשר
מדובר בקונפליקטים עם הרופאים ,אך הרוב דיווחו על חוסר תמיכה שזוהה כאחד הגורמים הפוגעים בתהליך קבלת
החלטות איכותי .כמו כן ,לדעת האחיות שהשתתפו במחקר של  20,Hagbaghery, Salsali, Ahmadiמורכבות הסיטואציה
שלגביה יש לקבל החלטה או מצבו הקליני של המטופל גם הם תורמים לאיכות קבלת ההחלטה .מורכבות הסיטואציה
נקבעת על ידי מספר מאפיינים :נגישות לרמזים (מידע) ,מספר הרמזים ,הישנותם ,רמזים חופפים ואי-יכולת להפחית
מאי-ודאות הרמז .השפעת מצבו של החולה על מורכבות המשימה נחקרה רק מעט בתחום הסיעוד .במחקר בו נבדקו
השפעות הסביבה על החלטות של אחיות במצבי חירום ,נתברר כי סוג הבעיה של החולה מכתיב את סוג ,מהירות ומורכבות
ההחלטה.
מעט ידוע על השפעת היחסים הבין-אישיים בשדה הקליני והשפעתם על איכות קבלת ההחלטות 21.קונפליקט מהווה חלק
טבעי של החיים ,הוא אחד ההיבטים של קשר גומלין בין בני אדם ,בדומה והוא יכול להיות בונה או הרסני .קונפליקט
יכול להיווצר בין אחות למעביד ,אחות לרופא ,אחות והמערכת משפטית ,בין אחות למטופל ,אחות ומשפחת המטופל ובין
אחות לצוות רב-מקצועי .עקב ריבוי מערכות היחסים שהאחות נתונה בהם עקב דרישות התפקיד ,עולה הסיכון להיווצרות
קונפליקט 22.הקונפליקט הנוצר במקום העבודה בדרך כלל נובע מאי-הסכמה של שני צדדים בנושא מסוים ,כך גם בקונפליקט
שבין אחיות ורופאים .לקונפליקטים ב"מסגרת" זאת מספר סיבות :המגדר (סיעוד עדיין ברובו מקצוע נשי ,לעומת הרפואה),
השכלה ,מעמד סוציו-אקונומי (רפואה מקצוע יוקרתי יותר מסיעוד) ,אי-הבנה וחשש מחדירה לשטח המקצועי .רופאים
עדיין מרגישים עליונות על האחיות ודעת האחיות לא תמיד נלקחת בחשבון .עם כל זאת ,אחיות עובדות בסביבה לחוצה
ונדרשות לקבל החלטות תחת לחץ .לכן חשובה התמיכה החברתית בקרב האחיות בצוות כגורם המשפיע על איכות הטיפול
23
הניתן לחולים.

Lauri, S., Salantera, S., (1998). Decision- making models in different fields of nursing .Research in nursing & health,21,443-452. 18
Bucknall,T.( 2003). The clinical landscape of critical care: nurses’ decision–making. Journal of Advanced Nursing,43,31019
31
Hagbaghery, M, Salsali,M, Ahmadi.F,2004. The factors facilitating and effective clinical decision- making in nursing: a 20
qualitative study. Biomedical Center of Nursing.
Bucknall,T.( 2003). The clinical landscape of critical care: nurses’ decision– making Journal of Advanced Nursing,43,310-31 21
Swansburg, R. Swansburg ,R.(1999).Introductory Management and Leadership for Nurses.Boston:Jones and Bartlett publish
22
AbuAlRub, R., F., (2004).Job sress, job performance and social support among hospital nurses. Journal of Nursing Scholarship,36,73- 23
78.
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שאלות המחקר
 .1כיצד אחיות מקבלות החלטות איכותית בשדה הקליני?
 .2מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטה?
השערות המחקר
 .1ככל שתמיכת ההנהלה חזקה יותר ,כך תהליך קבלת ההחלטות איכותי יותר;
 .2קיים קשר בין יחסים אישיים בצוות לבין איכות קבלת ההחלטה;
 .3קיים קשר בין מורכבות הסיטואציה(מצבו הקליני של החולה וכמות האינפורמציה הזמינה) לבין איכות קבלת ההחלטה.
שיטה
הנבדקים
במחקר השתתפו  79אחיות העובדות בשש מחלקות פנימיות בבית חולים גדול במרכז הארץ ,מתוך כ 400-אחיות במחלקות
פנימיות .מתוך הנשאלים 64 :נשים ו 15-גברים 15 ,רווקים 59 ,נשואים 58 ,חילוניים 18 ,דתיים 7 ,אחיות מעשיות 16 ,אחיות
מוסמכות 56 ,אחיות מוסמכות בעלות תואר אקדמי 33 ,בעלות קורס על בסיסי .גיל ממוצע  36.5ושנות ותק בממוצע .11.8
הכלים
הכלים מורכבים משאלון פרטים אישים שנבנה על ידי החוקרת ומתשעה שאלונים בהם נבדקה השפעת המשתנים הבלתי-
תלויים והם :הגורמים אישיים (כגון :ידע ,ניסיון ,חשיבה יצירתית ,משתנים סביבתיים ,תמיכת ההנהלה ויחסים בין-אישיים)
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ומורכבות הסיטואציה על איכות קבלת ההחלטה של הצוות הסיעודי ,שהוא המשתנה התלוי במחקר .השאלונים נבנו על ידי
החוקרת על סמך שאלונים קיימים :שאלון שביעות רצון ( - )Index of Work Satisfaction, 1997שאלון זה נמצא תקף ומהימן
לצורך בדיקת משתנים הבודקים את שביעות רצון האחיות מעבודתן; 24ושאלון שביעות רצון בעבודה של אחיות (Nursing
 - )Work Index, 2000שאלון זה נמצא תקף ומהימן 25.השאלות מדורגות על סולם מאחד עד שש (החל מ"לא מסכים בכלל"
ועד "מסכים במידה רבה מאוד").
ההליך
לפני חלוקת השאלונים התקבל אישור ממנהלת שירותי הסיעוד ,מוועדת הלסינקי של האוניברסיטה ,מהמפקחת על
החטיבה הפנימית ,מהאחות האחראית על תחום המחקר בבית החולים ומהאחיות האחראיות של כל המחלקות בהן חולקו
השאלונים .השאלונים חולקו בזמן ישיבות הצוות בכל מחלקה ,כדי שהחוקרת תהיה נוכחת וזמינה להבהרות .החוקרת
אספה את השאלונים בתום המילוי.
תוצאות
בפרק התוצאות ישנה התייחסות למספר מאפייני מדדי המחקר השונים הקשורים ביניהם .בתחילה יתוארו המאפיינים
הדמוגרפים של המדגם ומדדי המחקר השונים .בנוסף ,יבחנו הקשרים בין מספר הממדים באמצעות מקדם המתאם פירסון
(.)Pearson
בחלק השני של התוצאות יוצג ניתוח הקשור להשערות המחקר .על מנת לבצע את הניתוחים ,נבחנו קשרים באמצעות מקדם
המתאם פירסון ( )Pearsonורגרסיה בו-זמנית.
 1.2מאפייני מדדי המחקר
טבלה  :1ממוצעים ,סטיות תקן ,מינימום מקסימום למשתני המחקר
ממוצע

ס .תקן

מינימום

מקסימום

משתנה

61.4

.07

1

6

28.3

.06

07.2

08.5

53.4

.94

00.3

33.5

2

88.3

.66

05.1

05.5

2

55.4

.85

02.3

05.5

71.5

.37

00.2

00.6

52.4

.36

17.2

00.6

גורמים סביבתיים

1

יחסים בין האחיות

2

יחסים עם הרופאים

2

יחסים עם ההנהלה

יחסי אחות ראשית

מורכבות הסיטואציה

3

איכות קבלת ההחלטות

4

 1ציון גבוה מעיד על השפעה גבוהה של גורמים סביבתיים 2 .ציון גבוה מעיד על יחסים תומכים וטובים 3 .ציון גבוה מעיד על מורכבות סיטואציה גבוהה.
 4ציון גבוה מעיד על קבלת החלטות איכותית יותר.

כפי שניתן לראות מטבלה  ,1על פי הממוצעים נראה כי היחסים שבין האחיות לבין הרופאים והיחסים שבין האחיות לבין
האחות הראשית הינם טובים יותר מהיחסים שבין האחיות לבין עצמן או שבין האחיות להנהלה .כמו כן ,נראה כי ישנה
אחדות דעים ביחס כלפי האחות הראשית וכלפי הרופאים ,כפי שבא לידי ביטוי בשונות נמוכה במדדים אלו .כמו כן ,נראה כי
בממוצע דירגו האחיות את קבלת ההחלטות כאיכותית וטובה.
Aiken,.L.H.,Patrician,P.A.(2000).Measuring organizational traits of hospitals: The revised nursing work index. .Nursing Research,49, 146-    24
25
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Taunton R.L., Bott M.J.,. Koehn M. L., Ellen P.M., Pace, R.K., Elliott,C, Bradley,K.J., Boyle, D, Dunton, N. (2004).The NDMQIAdapted index of work satisfaction. Journal of nursing measurement, 12,101-122.
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בחינת ההשערות
השערה :ככל שתמיכת ההנהלה חזקה יותר ,כך תהליך קבלת ההחלטות איכותי יותר.
השערה :קיים קשר בין יחסים אישיים בצוות לבין איכות קבלת ההחלטה.
טבלה  :2מתאמים (פירסון) בין קטגוריות היחסים השונים בצוות ()N = 79
3

2

משתנה

1

 .1יחסים בין אחיות

-

 .2יחסים אחיות-רופאים

**.43

-

 .3יחסי אחיות – אחות ראשית

**.65

**.83

-

 .4יחסי אחיות  -הנהלה

**.04

.41

**.33

טבלה  2מבטאת את בחינת היחסים בין הצוות .ניתן לראות כי קיים קשר חיובי מובהק בין היחסים של האחיות ,בינן לבין
עצמן ,לבין יחסיהן עם הרופאים ,האחות הראשית וההנהלה .ככל שהיחסים בין האחיות טובים יותר ,כך היחסים בינן לבין
כל אחד מהסובבים טובים יותר ולהיפך.
קיים קשר חיובי מובהק בין יחסי האחיות לאחות הראשית לבין יחסיהן עם הרופאים ,כך שככל שיחסיהן עם הרופאים טובים
יותר ,כך יחסיהן עם האחות הראשית טובים יותר ,ולהיפך .כמו כן ,נמצא מתאם חיובי מובהק בין יחסי האחיות עם האחות
הראשית ליחסים עם ההנהלה .ככל שהיחסים עם האחות הראשית טובים יותר ,כך היחסים עם ההנהלה טובים יותר .לא
נמצא קשר בין יחסי האחיות לרופאים ויחסיהן להנהלה.
טבלה  :3מתאמים בין היחסים בין האחיות ,היחסים עם הרופאים ,היחסים עם ההנהלה והיחסים עם האחות הראשית
לבין קבלת ההחלטות ()N = 79
משתנה
קבלת
החלטות
איכותית

יחסים בין
אחיות

יחסים אחיות-
רופאים

יחסי אחיות
– אחות ראשית

יחסי אחיות
 -הנהלה

**.05

*.32

**14

**.34

().00

().40

().00

().00

*p<0.05;**p<0.01

נמצא קשר חיובי מובהק בין היחסים בצוות לבין קבלת החלטות איכותית .ככל שהיחסים בין האחיות לבין כל אחד מאנשי
הצוות מקבוצה אחרת – רופאים ,הנהלה ,אחות ראשית – טובים יותר ,כך איכות קבלת ההחלטות גבוהה יותר.
ההשערה הגורסת כי ככל שתמיכת ההנהלה חזקה יותר כך תהליך קבלת ההחלטות איכותי יותר אוששה.
ההשערה הגורסת כי קיים קשר בין יחסים אישיים בצוות לבין קבלת החלטות איכותית אוששה.
השערה :קיים קשר בין מורכבות הסיטואציה (מצבו הקליני של החולה וכמות האינפורמציה הזמינה) לבין איכות קבלת
ההחלטה.
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טבלה  :4מתאמים (ומובהקויות) בין מצבו הקליני של החולה ,כמות האינפורמציה הזמינה
ומספר החולים המורכבים לאיכות קבלת ההחלטות ()N = 79
משתנה
קבלת החלטות איכותית

מצב קליני של החולה
מצב רפואי

מצב סיעודי

כמות
אינפורמציה

מספר חולים
מורכבים

*-.32

-.12

.21

*-.22

().40

().70

().82

().50

*p<0.05;**p<0.01

יש מתאם שלילי מובהק בין קבלת החלטות איכותית לבין מצבו הרפואי של החולה ומספר החולים המורכבים .ככל שניתן
משקל רב יותר למצבו הרפואי של החולה או למספר החולים המורכבים במחלקה ,כך קבלת ההחלטות פחות איכותית .מגמה
דומה ,אך לא מובהקת ,נמצאה בין מצבו הסיעודי של החולה לבין איכות קבלת ההחלטות.
ההשערה הגורסת כי קיים קשר בין מורכבות הסיטואציה לבין איכות קבלת ההחלטות אוששה חלקית.
דיון
קבלת ההחלטות היא חלק בלתי נפרד מתפקיד האחות ונוגעות ישירות לטיפול במטופל.
ההשערה הגורסת כי ככל שתמיכת ההנהלה חזקה יותר כך איכות תהליך קבלת ההחלטות איכותי יותר אוששה .ההשערה
הגורסת כי קיים קשר בין יחסים אישיים בצוות לבין קבלת החלטות איכותית אוששה.
נמצא כי ככל שהיחסים בין האחיות לבין כל אחד מאנשי הצוות השונים (רופאים ,הנהלה ,אחות ראשית) טובים יותר ,כך
איכות קבלת ההחלטות גבוהה יותר .ניתן לראות כי קיימת תרומה ייחודית מובהקת ליחסים עם האחות הראשית ולאחר
מכן ליחסים עם ההנהלה  -כפי הנראה ,עקב יחסי עבודה תכופים יותר עם הרופאים והאחות הראשית במחלקה מאשר עם
ההנהלה.
מעט ידוע בספרות על השפעת היחסים הבין-אישיים בשדה הקליני והשפעתם על איכות קבלת ההחלטות 26.במחקר המשווה
את גישת האחיות והרופאים לעבודת הצוות נמצא שהרופאים מרוצים יותר מאחיות מיחסי אחות-רופא .לעומת זאת ,אחיות
לא חושבות שיש שיתוף פעולה ותקשורת טובה בין האחיות לרופאים .אחיות מדווחות שקשה להן לבטא את דעתן ,אי-
הסכמות לא נפתרות בצורה הולמת ודעת האחיות לא נשמעת כראוי בעת קבלת ההחלטות .תקשורת יעילה בין אנשי הצוות
הרב-מקצועי הוא לב ליבה של תהליך קבלת החלטות בטיפול בחולה .טיפול רפואי אקוטי מתבסס על עבודה של צוות רב-
מקצועי המספק טיפול מתואם ובטיחותי .סיבות הגורמות להיעדר תקשורת יעילה ותוצאות לא רצויות :מורל נמוך של אנשי
הצוות ונטיה לעבודה ביחידות ולא בצוות 27.עם זאת ,ממצאי המחקר הנוכחי מראים שהאחיות חושבות שיש קשר טוב בין
האחיות לרופאים ביחסי עבודה ושיש לכך השפעה חיובית על איכות קבלת ההחלטות.
מורכבות הסיטואציה שלגביה יש לקבל החלטה או מצבו הקליני של המטופל גם כן מהווים גורם חשוב המשפיע על
איכות קבלת ההחלטה .מורכבות הסיטואציה נקבעת על ידי מספר מאפיינים :נגישות לרמזים (מידע) ,מספר הרמזים,
חזרתם ,רמזים חופפים ואי-יכולת להפחית מאי-ודאות של הרמז .טבעה של הבעיה המיוחסת למטופל מכתיבה את
מהירות ומורכבות ההחלטה 26Klein 28.הגדיר מה הם מאפייני קבלת החלטות במצבי אמת :הגדרה לא מדויקת של מטרות
וסיטואציה ,סיטואציה מורכבת ,כמות עצומה של אינפורמציה שיש לשקול  ,אי-ודאות ,מידע חסר ,תנאים דינמיים ומשתנים,
לחץ בזמן ,עבודת צוות יעילה או לא ,נורמות ומטרות ארגוניות שיש לקחת בחשבון ,ההחלטות מתקבלות על ידי אדם אחד
או בשיתוף הצוות.
26
27
28
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במחקר שלפנינו שיערנו כי קיים קשר בין מורכבות הסיטואציה לבין איכות קבלת ההחלטות ,וההשערה זאת אוששה
חלקית.
נמצא מתאם שלילי מובהק בין קבלת החלטות איכותית לבין מצבו הרפואי של החולה ומספר החולים המורכבים .ככל
שניתן משקל רב יותר למצבו הרפואי של החולה או למספר החולים המורכבים במחלקה ,כך קבלת ההחלטות הייתה פחות
איכותית .ניתן לראות מגמה דומה ,אך לא מובהקת ,בין מצבו הסיעודי של החולה לבין איכות קבלת ההחלטות.
תרומות המחקר
בתחום המחקר .1 :תוצאות המחקר יוכלו לסייע בהבנת הגורמים העיקריים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטות של הצוות
הסיעודי בשטח המקצועי .2 .מתוך המחקרים שנסקרו עלה שמצוי ידע מועט בלבד על השפעת שניים מהמשתנים – היחסים
הבין-אישיים בצוות ומורכבות הסיטואציה  -על איכות תהליך קבלת ההחלטות .להבנת אלה יש תרומה לתוצאות .3 .פיתוח
הכלים המחקריים לגבי השפעת שני משתנים אלו  -היחסים הבין-אישיים בצוות ומורכבות הסיטואציה  -על איכות קבלת
ההחלטה .כמו כן ,הרחבת המחקר ובדיקת השפעת היחסים הבין-אישיים על איכות קבלת ההחלטות בתוך צוות רב-מקצועי
הכולל :דיאטנית ,פיזיותרפיסטית ,רוקחת ,ומרפה בעיסוק.
בתחום הקליני :מחקר זה מאפשר יישום של המודל להבנת ובדיקת איכות ההחלטות המתקבלות בשטח על ידי הצוות
הרפואי .ניתן לפעול על ידי הרכבת קבוצות ובניית סדנאות עבודה שמטרתן היא הקניית כלים מעשיים לצוות הסיעודי
לקבלת החלטות איכותיות בהקשר הקליני של העבודה :בסיטואציות מורכבות ,במצבים של חוסר צוות ,מצב קריטי או לא
יציב של מטופל ללא מידע מספק וזמן דוחק .שימת דגש על התקשורת בין אנשי הצוות הרב-מקצועי יכולה לשמש כמפתח
לטיפול יעיל ואיכותי במטופל .מוצע כאן לשקול שילוב המודלים לקבלת החלטות בשעת חירום עוד במסגרת הלימודים
בבית ספר לאחיות ,כדי שיכירו את הסיטואציות המורכבות שאיתן יתמודדו בעתיד ,ובכך להכין את האחיות החדשות לשטח
הקליני .מוצע גם לקיים סדנאות תקשורת לאנשי הצוות הרב-מקצועי במסגרת העבודה.
בתחום המנהל :תוצאות המחקר יסייעו לדרג הניהולי בהבנת המכשולים בקבלת החלטות המתקבלות על ידי הצוותים
בשטח .מכאן יידרשו פתרונות לחלק מן המכשולים .מוצע לערוך סדנאות לשיפור יחסי צוות רב-מקצועי וסימולציות של
טיפול במצבים מורכבים בשעת חירום .רצוי כי הנהלת הסיעוד תנסה לקדם את תהליך קבלת ההחלטות בקרב אחיות ,שהרי
הן הנמצאות בשטח במשמרות השונות וצריכות לקבל החלטות.
סיכום
מטרת המחקר הייתה לבדוק את הגורמים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטות בקרב אחיות.
מן המחקר הנוכחי עולה כי הגורם העיקרי המשפיע על איכות קבלת ההחלטות בצוות הסיעודי הוא היחסים בתוך הצוות ,בין
האחיות לבין עצמן ,בין האחיות לרופאים ובין האחיות להנהלה .כלומר ,ככל שיחסים הבין-אישיים טובים יותר ,כך איכות
קבלת ההחלטות איכותית יותר.
ממצאי המחקר דומים לממצאי המחקרים שהוצגו בעבודה במהלך סקירת הספרות בהם מודגשת חשיבות התקשורת בצוות
הרב-מקצועי ,בעיקר בין האחיות לרופאים ובין האחיות לבין עצמן  -והרי אלה הקבוצות העיקריות המשפיעות על הטיפול
היום יומי של המטופל ועל חייו .היחסים עם ההנהלה הוגדרו כתמיכה וגם להם מיוחסת חשיבות ניכרת בספרות ,כיוון שבכוח
ההנהלה לעזור בקידום תהליך קבלת ההחלטות בצוות .ממצא נוסף המשפיע חלקית על איכות קבלת ההחלטות הוא מורכבות
הסיטואציה – מצב החולה שההחלטה הנדונה מתייחסת אליו .סקירת הספרות מלמדת כי מעט ידוע על השפעת מורכבות
מצב החולה על איכות החלטת האחות .כאן נמצא כי לגורם זה השפעה ניכרת על איכות ההחלטה שמקבלת האחות .השפעה
זאת נבדקה בעיקר ביחס לאחיות יחידות טיפול נמרץ המטפלות בחולים בלתי יציבים לאחר ניתוחים ,שלא במצבים שנבדקו
בעבודה זאת.
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הערת המערכת
בראש העבודה קובעות המחברות כי:
"תהליך קבלת ההחלטות מוגדר כ"תהליך של בחירת דרך פעולה אחת מתוך מספר דרכים חלופיות.
...חלק בלתי נפרד מתפקיד האחות היא היכולת לקבל החלטות איכותיות הנוגעות לטיפול ישיר למטופל
 24שעות ביממה".
השאלות שהציבו המחברות הן:
 .1כיצד אחיות מקבלות החלטות איכותית בשדה הקליני?
 .2מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על איכות קבלת ההחלטה?
שאלות אלה אכן נענו ,למעט בהתייחס לנקודה אחת:
כיצד ,אם בכלל ,נמדדה איכות ההחלטה?
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?
יוסי גרין*

תקציר
לרוב בהחלטה על הפסקת הריון מעורבים חמישה בעלי אינטרסים :האם ההרה ,אבי העובר והרופא שהם בעלי כשירות
משפטית לקבל החלטות על גורל ההיריון ,העובר ,הנושא בתוצאות ההחלטה אך איננו בעל כשירות משפטית להחליט על
גורלו והמדינה באמצעות הוועדה להפסקת הריון ,ולעתים באמצעות בית המשפט.
בה ִליך,
כאשר יש התוויה רפואית להפסקת ההיריון בכל שלב בהתפתחותו ,חזקה שקיימת זהות אינטרסים בין המעורבים ָ
לרבות העובר המעדיף שלא להיוולד במום .אין הדבר כן כאשר הפסקת ההיריון מתבקשת שלא מטעמים רפואיים.
במאמר מוצגת מפת האינטרסים של כל אחד מהמעורבים בפרוצדורה וההסדר החוקי השורר בארץ .שלוש טענות עולות
במאמר :הטענה האחת ,כי למרות הכרת המשפט באוטונומיה של נושאת ההיריון ובזכותה לתכנון המשפחה ,אין היא
אוטונומית להחליט על הפסקתו .הסמכות נתונה לוועדה להפסקת הריון .הטענה השנייה היא שאף שאבי העובר שותף
ביצירתו וגם לו הזכות לתכנון המשפחה ,הוא חסר מעמד ,למעט הזכות הנתונה לו לטעון בפני הוועדה המכריעה את גורל
ההיריון .מצב זה איננו תקין ומחייב תיקון .הטענה השלישית היא כי פעולת שתי ועדות להפסקת הריון ,הוועדה המאשרת
החיוּ ת איננה מתיישבת עם ההסדר הקבוע בחוק.
החיוּ ת וועדת-העל המאשרת הפסקתו בשלב ָ
הפסקת הריון עד לשלב ָ
כיון שהמחבר רואה בחיוב את קיום שתי הוועדות ,יש לתקן את החוק.
*

ד"ר יוסי גרין ,מרצה בכיר ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה:

pgreen@bezeqint.net

מבוא
אחת הסוגיות בעניינים שברפואה המפלגת את החברה בישראל מזה שנים היא הפסקת הריון יזומה .ולא בכדי ,שכן פרוצדורה
זו מעוררת רגישות יתר בחברה בשל הפסקת התפתחותו של עובר חי בעל פוטנציאל להתפתח לאדם .המחוקק ,שהיה ער
למחלוקת זו ,הסדיר את הליך הפסקת ההריון בחוק האמור לשקף הסכמה חברתית .ספק אם מטרה זאת הושגה ,שכן ,אין
בהיבט המשפטי כדי למצות את הבעיה .גם לא בהיבט הרפואי ,למעט במקרים בהם העובר מסכן את חיי אמו .החלטה על
הפסקת הריון יזומה אמורה לשקף מחד גיסא איזון בין מכלול שיקולים :רפואיים ,משפטיים ,הלכתיים ,פילוסופיים ,אתיים,
חברתיים וכלכליים ,ומאידך גיסא איזון בין האינטרסים של המעורבים בהחלטה.
בדרך כלל בהחלטה על הפסקת הריון מעורבים חמישה בעלי אינטרסים :האם ההרה ,אבי העובר והרופא שהם בעלי כשירות
משפטית לקבל החלטות על גורל ההריון ,העובר ,הנושא בתוצאות ההחלטה אך אינו בעל כשירות משפטית להחליט על גורלו
והמדינה באמצעות שני אורגנים שלה :הוועדה להפסקת הריון ,שהיא הגוף המוסמך לאשר הפסקת ההריון ובית המשפט
הנדרש לעתים להתערב בהחלטה .כאשר קיימת התוויה רפואית להפסקת ההריון ,יש לרוב זהות אינטרסים בין המעורבים
בתהליך .ברם ,כאשר הפסקת ההריון מתבקשת שלא מנימוקים רפואיים ,בין אם המבקשת היא נושאת ההריון ובין אם
המבקש הוא אבי העובר ,בשמו או "בשם" העובר ,או כאשר יש חילוקי דעות בין נושאת ההריון והרופא או אבי העובר,
מתעורר המתח בין בעלי האינטרסים אם להפסיק את ההריון.
נקודת המוצא לדיון היא ,כמובן מאליו ,שכאשר העובר מסכן את אמו – חיי האם קודמים לחייו .שכן ,החיים הקיימים
עדיפים על חיים עתידיים (פוטנציאל חיים) ,אך כיצד יש לנהוג כאשר מתבקשת הפסקת התפתחותו של עובר שאיננו מסכן
 סקירה מקיפה בסוגיה ראו א' כרמי ,בריאות ומשפט ב (נבו ,תש"ס).1407-1442 ,
 קיימות שתי ועדות להפסקת הריון :ועדה רגילה וועדת-על .הראשונה מוסמכת לאשר הפסקת הריון עד לשבוע ה 23-להריון ,ואילו ועדת-העל
מוסמכת להפסיק הריון של עובר בר חיות ,מהשבוע ה 23-להריון ואילך .על חוקיות פעולת הוועדות הנ"ל ראו להלן עמ' .11-12
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ביקורת חקיקה

את חיי אמו? מה הדין כאשר הצפי הוא שהעובר יסכן את אמו – ואף את עצמו – בשלב מאוחר יותר בהתפתחות ההריון?
האם להמתין עד שתתממש הסכנה או למנוע את הסכנה הצפויה על ידי הפסקת ההריון מיד? האם כל עובר שאובחן בבדיקות
המעקב אחר ההריון כבעל פגם יופל על פי בקשת אמו? וכיצד יש לנהוג כאשר האם מסרבת להפיל את עוברה חרף הסכנה
לחייה?
הדעת נותנת כי האם ההרה ,הנותנת לעובר את חיותו ,היא – ורק היא – מוסמכת להחליט על גורלו .ואכן ,על פי ההסדר הנוהג,
ניתנת לנושאת ההריון עדיפות – בכפוף לאישור הוועדה להפסקת הריון – להחליט אם רצונה להמשיך בהריון .אך האם אין
פוטנציאל החיים של העובר מקנה לו את הזכות (המוגנת) להיוולד חרף התנגדות אמו? האם העובדה שהוא הנושא בתוצאות
ההחלטה אינה מצדיקה "לשמוע" אותו קודם קבלת ההחלטה על גורלו? הלא העובר אינו משולל זכויות לחלוטין – הגם שזכויותיו
תתגבשנה לאחר לידתו .האם בשל תלות העובר באמו רשאית מערכת המשפט להתעלם מהאינטרס שלו ,בין שיהיה זה
להיוולד ובין שיהיה שלא להיוולד?
זאת ועוד ,האם אין ליתן מעמד גם לאבי העובר בהחלטה על גורל ילדו המתפתח? הלא הוא שותף ביצירתו? אמנם ,ניתנה לו
זכות הטיעון בפני הוועדה אך לא זכות וטו .האם מוצדק לשלול ממנו מעמד בהחלטה?
הנה כי כן ,החלטה על הפסקת הריון יזומה יכול שתעורר מתח בין המעורבים בהחלטה .למאמר זה שתי מטרות :המטרה
האחת ,לבחון האם ועד כמה ,משקף ההסדר הקבוע בחוק את האיזון הראוי בין בעלי האינטרסים המתחרים בהחלטה על
הפסקת הריון .המטרה האחרת ,לבחון את חוקיות הוראתו של מנכ"ל משרד הבריאות בנושא" :ועדות להפסקת הריון בשלב
החיות" ,קרי ועדת-העל להפסקת הריון .שכן ,אם אחת משתי הוועדות להפסקת הריון פועלת בחוסר סמכותְ ,מאוּ יֶ נֶ ת
יכולתה להגן על תקנת הציבור.
פרק א :הפסקת ההריון במשפט הישראלי
ביסוד דוקטרינת ה"הסכמה המודעת" ההכרה כי האדם בעלים על גופו והוא המחליט מה יעשה בגופו .לגבי אישה הדברים
מפורשים ומעוגנים בחוק :לכל אישה זכות מלאה על גופה .אף על פי כן ,אין לה זכות מוקנית להפסיק את הריונה ,אלא
באישור הוועדה להפסקת הריון ובהתמלא אחת מן העילות הקבועות בחוק 10.הווה אומר ,לאישה ההרה הנושאת את עוברה
ברחמה ,ואף נותנת לו חיים – אין זכות על גופה.
ואכן ,רופא שהפסיק ביודעין הריונה של אישה ללא היתר חוקי חושף את עצמו לאחריות פלילית 11.כלומר ,רופא המפסיק
הריון של אישה אף לבקשתה – ישא באחריות פלילית אם לא קיבל את אישורה של הוועדה להפסקת הריון 12.אולם ,רופא
נשים לא ישא באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אישה אם הפסקת ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר וניתן מראש
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כך לדוגמא העובר יורש בעודו ברחם אמו (סעיף (3ב) לחוק הירושה ,תשכ"ה–( 1965להלן  -חוק הירושה)) ,והוא רוכש זכות (בעוברותו) למזונות
מן העזבון לאחר לידתו (סעיף (57ד) לחוק הנ"ל).
ע"א  413/80פלונית נ' פלוני ,פ"ד ל"ה (.)1981( 57 ,)3
כאמור ,גם הרופא הוא בעל אינטרס בהחלטה .אולם ,למעשה הרופא "אדיש" בהחלטה על גורל ההריון למעט במקרה שההריון מסכן את חיי
נושאת ההריון ונדרשת התערבות חירום .בכל מקרה אחר הוא ממליץ – ואף משכנע – אך אינו המחליט על הדרך שיש לנקוט .יתרה מזו ,הוא גם
אינו רשאי לבצע הפסקת הריון ללא אישור הוועדה.
חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מס'  23/07בנושא" :ועדות להפסקת הריון בשלב החיות" ,מיום י' טבת תשס"ח (.)29.12.07
ראו י' גרין ,משפט ורפואה( ,חושן למשפט ,תשס"ג)( 228-236 ;79-83 ,להלן – גרין).
סעיף 6א לחוק שיווי זכויות האישה ,תשי"א( 1951-להלן  -חוק שינוי זכויות האישה).
סעיף 316א) לחוק העונשין ,תשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).
סעיף (316ב) לחוק הנ"ל.
סעיף  313לחוק הנ"ל .יושם לב כי הרופא עובר עבירה אך לא נושאת ההריון למרות שהיא היוזמת את ההתערבות להפסקת ההריון .ואכן ,זו היתה
המגמה בעת קביעת ההסדר הנוהג כיום" :מגמת הצעת החוק הינה לנקוט בדרך הביניים :מחד גיסא ,להטיל אחריות פלילית על מי שמבצע הפלה,
מאידך גיסא לפטור אדם מאחריות כזו אם נתמלאו מספר תנאים המפורשים בהצעת החוק .תנאים אלה כוללים בעיקרם ,ראשית ,קיום עילה
המצדיקה את ביצוע הניתוח ,ושנית נקיטה בהליכים מסוימים בקשר לעשיית ההפלה ,אשר מתפקידם להבטיח טיפול רפואי נאות ופיקוח מתאים
על כך"  .ראו הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (הפסקת הריון) (מס'  ,)1217תשל"ו ,1975-ה"ח .100
מסקנה נוספת העולה מהוראה זו היא צמצום האוטונומיה האימהית ,כיון שמחד גיסא נדרשת הסכמתה המודעת של נושאת ההריון להפסקתו
(סעיף (316א) לחוק העונשין) ,ומאידך גיסא אין היא יכולה להפסיק את הריונה אלא באישור הועדה .דהיינו ,דרישת ההסכמה כפופה לאישור
הוועדה ולחובת הרופא.
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

אישור בהתאם של הוועדה להפסקת הריונות 13.כמו כן ,לא ישא רופא מוסמך באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של
אישה בשני מקרים נוספים ,ובלבד שניתנה על כך למנהל הכללי של משרד הבריאות הודעה מנומקת בכתב תוך חמישה ימים
לאחר המעשה :במקרה האחד ,כאשר היה צורך להפסיק את ההריון מיד ,לשם הצלת חיי האישה או כדי למנוע ממנה נזק
חמור שאין לתקנו .במקרה השני –כאשר הפסקת ההיריון הייתה תוך טיפול רפואי אחר בגופה של האישה ודבר ההריון לא
14
היה ידוע לרופא קודם לכן והפסקתו היתה דרושה לאותו טיפול רפואי.
הוועדה להפסקת הריונות רשאית לאשר הפסקת ההריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת העילות המנויות בחוק.
לשון אחרת ,לוועדה סמכות שבשיקול דעת .היא אינה חייבת לאשר הפסקת הריון ,אלא אם השתכנעה כי יש הצדקה
להפסיקו מחמת אחד מאלה :נושאת ההריון מתחת לגיל המותר לנישואין או מעל גיל ארבעים 16,או כאשר ההריון הוא
תוצאה של יחסים אסורים 17,או אם היילוד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי 18או כאשר המשך ההריון עלול לסכן את חיי
19
נושאת ההריון או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
15

יושם לב ,כי מרשימת העילות המנויות בחוק הושמט הסעיף הסוציאלי .סעיף זה עורר בזמנו מחלוקות רבות בציבור ,כיון
שהוועדה להפסקת הריונות הוסמכה בעבר להתיר הפסקת הריון אם "המשך ההריון עלול לגרום נזק חמור לאישה או לילדיה,
20
מחמת תנאיה המשפחתיים או החברתיים הקשים של האישה ושל סביבתה".
המחוקק איננו נוקב בגיל ההריון 21בו ניתן להפסיקו .החוק קובע כי הריון ניתן להפסיק רק בבית חולים מוכר 22.המחוקק גם
23
הה ְצדקים להפסקתו ואת הדרישות הצריכות להתמלא עובר לביצוע ההפלה.
איננו מגדיר מהו הריון ,אלא מונה רק את ֶ
הפסקת ההיריון מצריכה קבלת הסכמתה המודעת של האישה ההרה 24,היינו הסכמתה בכתב לאחר שהוסברו לה הסיכונים
הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון 25.מטעמים מובנים ,נקבע כי אם המבקשת את הפסקת ההריון היא קטינה ,די
בהסכמתה ואין צורך לקבל הסכמת נציגיה ,למרות שהסכמה מודעת לטיפול רפואי היא פעולה משפטית המחייבת כשירות
26
משפטית.
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סעיף  314לחוק העונשין.
סעיף  317לחוק הנ"ל.
סעיף ( 316א) ( )1לחוק הנ"ל .עם זאת ,המחוקק אינו מגדיר מהו המועד בו רוכשת הועדה להפסקת הריונות את סמכותה :האם מרגע ההפריה
או משעה שהביצית המופרית השתרשה ברחם .נפקא מינה לגבי אמצעי מניעה .נהוג בין רופאי הנשים הנותנים מרשמים לאמצעי מניעה לנשים
המבקשות להימנע מהריון ,לרבות אמצעים המונעים השתרשות הביצית המופרית ברחם (יעילותם עד  72לאחר קיום יחסי האישות) ,בלי לקבל
את אישור הועדה להפסקת הריונות .מכאן ,שסמכותה של הועדה להפסקת הריונות נרכשת עם השתרשות הביצית ברחם .אם מסקנה זו נכונה,
הרי שכל עוד הביצית המופרית מחוץ לרחם היא איננה נחשבת כעובר .ולא היא .המחוקק איננו מתערב בתחום האינטימי שבין בני זוג (תכנון
המשפחה) לכן איננו פוסל את השימוש באמצעי המניעה המונעים את השתרשות הביצית המופרית ,אך מכאן ועד הסקת המסקנה כי הביצית
המופרית איננה עובר המרחק גדול .ראו עוד תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי) ,התשמ"ב.1982-
סעיף (316א)( )1לחוק הנ"ל.
סעיף (316א)( )2לחוק הנ"ל .בהיגד "יחסים אסורים" הכוונה להריון שנוצר מיחסים האסורים בחוק הפלילי ,או כתוצאה מגילוי עריות ,או שלא
מנישואין.
סעיף (316א)( )3לחוק הנ"ל.
סעיף (316א)( )4לחוק הנ"ל .יצוין כי המחוקק איננו מגדיר מהו נזק נפשי.
סעיף  )5( 316לחוק הנ"ל ,אשר כאמור בוטל .
ראו ע"א  5587/93נחמני נ' נחמני ,פ"ד מ"ט (.485 )1
תקנות  2ו– 3לתקנות העונשין (הפסקת הריון) ,תשל"ח( 1978-להלן – "תקנות העונשין (הפסקת הריון")) .עם זאת ,במדינות שונות נקבע הגבול
להפסקת הריון על פי מבחן החיות ( )viabilityשל העובר אף אם ננקב גיל הריון ( 24שבועות) .ראו  .Roe v. Wade 410 U.S 113לענין מבחן
החיות וההצדקה להמית עובר ראו ,י' שנקר" ,האם יש הצדקה להמתת עובר בר חיות ברחם מסיבות רפואיות?" ,הרפואה ,כרך  ,131חוברת ג-ד
(אוגוסט  .101 ,)1996עובר בר חיות מוגדר מן הבחינה הרפואית כשלב שבו מסוגל העובר להתקיים מחוץ לרחם באופן עצמאי או בעזרת תמיכה
על ידי מיכשור .עובר שאינו בר חיות הוא עובר שהגיע לשלב שאין ביכולתו להתקיים מחוץ לרחם.
על נוהל עבודת הועדה להפסקת הריונות ראו תקנה  31לתקנות העונשין (הפסקת הריון).
סעיף (316א) לחוק העונשין.
סעיף (316ב) לחוק העונשין .בתקנות העונשין (הפסקת הריון) המסדירות את הפסקת ההריון על הרופא המוסמך האמור יבדוק את הפונה לצורך
קביעת משך ההריון ויסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות .הסכמתה המודעת של האישה תינתן בנוסח
שבטופס  3לתוספת .כאן המקום להעיר ,כי חובת הגילוי המוטלת על הרופא עובר לקבל את הסכמתה המודעת של האישה ,איננה פחותה מזו
הנדרשת לכל טיפול רפואי .ואכן ,עמד על כך השופט אלון בענין פלונית באומרו שיש להקפיד במיוחד בענין זה שכן "האישה היא אשר תעבור
טראומה קשה זו של הפסקת ההריון שבגופה" (ע"א  413/80לעיל הערה  .4ראו עוד הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (הפסקת הריון)  ,תשל"ו-
 ,1975הצעת חוק .10
שם .על ההסכמה המודעת להפסקת הריון ראו גרין ,לעיל הערה  7בעמ'  ;564-571א' שוחטמן" ,על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון",
משפטים כ"ט (( ,)3תשנ"ט).737,
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המחוקק ער לבעיה המוסרית ולמחלוקת הקיימת בחברה בענין הפסקת הריון .על כן קבע שאין במתן אישור לפי סימן זה כדי
27
לחייב רופא נשים להפסיק הריונה של אישה אם הדבר הוא בניגוד למצפונו או לשיקול דעתו הרפואי.
פרק ב :מאזן האינטרסים
א .האינטרסים של נושאת ההריון
א .1.על האוטונומיה של אישה הרה
אין חולק כי הזכות לאוטונומיה איננה נשללת מאישה הרה .נהפוך הוא המחוקק מצהיר על זכות האישה על גופה בלא
שהבדיל בין אישה הרה לאישה שאינה בהריון 28.הוא אף התנה את הסכמתה להפסיק את הריונה בהסכמה מודעת .אף על
פי כן ,משנדרש אישור הוועדה להפסקת הריון נראה כי האוטונומיה של נושאת ההריון מוגבלת .תפקיד הוועדה אינו לשלול
מהאישה ההרה את חופש הבחירה ,אלא לאזן בין הצורך להגן על העובר המתפתח ברחמה מחד גיסא ,ולדאוג לבריאותה
מאידך גיסא .ואכן ,הזכות לאוטונומיה כנגזרת של הזכות לפרטיות מוגנת בחוק היסוד 29,וככזו היא זכות יחסית הניתנת
30
להגבלה.
ההכרה בזכות האדם לאוטונומיה היא רכיב בסיסי בשיטת המשפט הישראלית .הזכות לאוטונומיה הנגזרת כאמור מזכותו
של האדם לפרטיות היא זכותו לשלוט על חייו ועל גורלו 31,לקבל את החלטותיו מתוך בחירה חופשית ( )free choiceעל בסיס
מידע הניתן לו עובר להחלטה ומבלי שגורם חיצוני יתערב בהחלטותיו 32או יכפה אותן עליו 33.האדם האוטונומי שואף להיות
המחליט ( )being decidedולא מושא ההחלטה ,להיות מישהו ) )somebodyולא אף אחד ( 34.)no bodyהזכות לאוטונומיה
משתרעת איפוא על תחומים רבים בחייו של האדם ומוגנת בחוק היסוד 35.חלק ממרכיביה מפורשים ומעוגנים בחקיקה,
36
אחרים נגזרים ממנה וכתובים עלי הפסיקה הענפה שהתפתחה.
החלטה של אדם היא הגילוי החיצוני המשקף את רצונו שהיא גם 'טובתו' .שכן ,הפרט הוא המחליט על 'טובתו' שלו' .טובתו'
היא רצונו ורצונו הוא 'טובתו'' .רצון' מפורש או משתמע כולל בחובו את טובתו של אדם' ,טובתו' של אדם נחבאת בין קפליו
37
של רצונו.
ככל שהדבר צריך לענייננו ,חירותו של אדם כוללת את חירות ההחלטה העצמאית בענייני נישואין ,גירושין והולדה.
האוטונומיה של הפרט הנגזרת מהזכות לפרטיות משתרעת גם על האוטונומיה של התא המשפחתי .אלה מושכלות היסוד:
הזכות להורות וזכותו של ילד לגדול בחיק הוריו הטבעיים הן זכויות שלובות זו בזו ,היוצרות יחדיו את הזכות לאוטונומיה
39
של המשפחה.
38

27
28
29
30
31

סעיף  318לחוק העונשין.
סעיף 6א לחוק שיווי זכויות האישה.
סעיפים  2ו 4-לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,תשנ"ב( 1992-להלן  -חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו).
בכפוף להוראות סעיף  8לחוק הנ"ל.
ע"א  2781/93דאקה נ' בית החולים כרמל חיפה ,פ"ד נ"ג (" :)1999( 570 ,536 ,)4לכל אדם זכות יסודית לאוטונומיה ,שהינה זכותו של כל פרט
להחליט על מעשיו ועל מאווייו בהתאם לבחירותיו ,ולפעול בהתאם לבחירות אלה .זכותו זו של אדם חובקת את כל ההיבטים המרכזיים של חייו
והינה מרכזית להווייתו של כל פרט ופרט בחברה .יש בה ביטוי להכרה בערכו של כל פרט ופרט כעולם בפני עצמו .היא חיונית להגדרתו העצמית
של כל פרט במובן זה שמכלול בחירותיו של כל פרט מגדירות את אישיותו ואת חייו של הפרט .הזכות לאוטונומיה של הפרט כוללת מעבר
לאפשרות בחירה גם רובד פיזי הנוגע לזכותו של אדם כי יעזבוהו לנפשו .מזכות זו משתמע ,בין השאר ,כי לכל אדם חירות מפני התערבות בגופו
ללא הסכמתו" .ראו עוד א' ברק ,פרשנות במשפט – תורת הפרשנות הכללית ,מהדורה שלישית (תשנ"ה) ,כרך א.301 ,

G. Laurie, Genetic Privacy (Cambridge University Press, 2002), 182 -194. 32
 33א' מרמור" ,העוברים המוקפאים של הזוג נחמני :תשובה לחיים גנז" ,עיוני משפט י"ט (( )2ינואר .440 ,433 ,)1995
I. Berlin, ,”Two Concepts of Liberty”, in: Four Essays on Liberty (Oxford U Press, 1969), 131. 34
 35סעיף (7א) לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .קביעה נורמטיבית זו המעוגנת בחוק יסוד משקפת את יחסה של החברה בישראל לזכות לפרטיות.
אמנם ,הזכות לפרטיות זכתה להגנה עוד קודם לחקיקת חוק היסוד (סעיף  2לחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א .1981-להלן – "חוק הגנת הפרטיות")
אך עיגון הזכות בחוק יסוד העתיד להיות חלק מהחוקה של מדינת ישראל ,היווה זרז להכרה הגוברת בזכות ובעיקר בהפנמתה .עוד יוער כי מלשון
החוק עולה כי יש הבדל בין "פרטיותו" של אדם ל"צנעת חייו" .ספק אם יש הבדל בין שני ערכים אלה ,בודאי לא בתחום הנוגע לענייננו.
 36ראו בהרחבה גרין ,לעיל הערה  7בעמ' .285-228
 37דנ"א  7015 /94היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית ,פ"ד נ ( .95 ,48 )1עוד על האוטונומיה והשלכותיה על מערכת היחסים בין החולה לרופא ראו
בהרחבה גרין,לעיל הערה  7בעמ' .228 ,
 38ע"א  5587/93לעיל הערה  21בעמ'  .499ראו עוד ע"א  413/80לעיל הערה  4בעמ' .81
 39רע"א  3009/02פלונית נ' פלוני ,פ"ד נ"ו(.)2002( 895 ,872 )4
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

א .2.הזכות לתכנון המשפחה
הזכות לאוטונומיה כוללת גם את הזכות לתכנון המשפחה ,זכות שהיא בתחום צנעת הפרט 40.ניתן להגדיר את הזכות לתכנון
המשפחה כזכותו של כל אדם להחליט עם מי להרחיב את המשפחה ,מתי להרחיבה וכמה צאצאים להעמיד ,ואף לבחור
את הדרך בה ייווצר ההריון .זכות זאת ,כזכותם של בני זוג ,הנגזרת מהזכות לאוטונומיה ולהגשמה עצמית שמקורן בזכות
לפרטיות ,משתלבת למעשה בזכות להורות שאף היא נגזרת של הזכות לפרטיות 41.ברם ,כשם שלאדם הזכות להיות הורה ,כך
42
זכותו שלא להיות הורה ,זכות המעוגנת ,לדעת השופטת דורנר באוטונומיה של הפרט מפני התערבות הרשות בפרטיותו,
ולדעת השופט גולדברג באוטונומיית הרצון ,המכבדת את רצונו של הפרט לשלוט על מהלך חייו ועל מחויבויותיו 43.וכך אומר
44
זאת בית המשפט ,הגם שבאמרת אגב ,בענין זייצוב:
"זכותם של הורים היא לתכנן את משפחתם ,ובמסגרת זו מן הראוי הוא ,שהרופא המטפל ינקוט כלפיהם
אמצעי זהירות ראויים ויעמידם על הסיכונים הקשורים בהתעברות ,בהיריון ,בהפלה ובלידה".
ובפרשת דונין אומר בית המשפט דברים דומים ואף מפורשים יותר:

45

"ההכרה בזכות ללדת על פי החלטה של בני הזוג בלבד ,על פי מיטב שיקוליהם המנחים אותם בתכנון גודל
המשפחה הרצוי להם".
הנה כי כן ,הוכרה הזכות לתכנון המשפחה בדין ,הכרה אשר משמעותה היא כי בית המשפט מגביל את עצמו מהתערבות
בהחלטות התא המשפחתי 46.עם זאת ,הזכות לתכנון המשפחה היא זכות יחסית הניתנת להגבלה .כך לדוגמא יתערב הדין
47
באוטונומיה של התא המשפחתי כאשר כיבוד האוטונומיה כרוך בפגיעה בערכים חברתיים או בתקנת הציבור.
נמצינו למדים ,כי על אף ההכרה באוטונומיה של האם ההרה להחליט מה יעשה בגופה ,ועל אף ההכרה בזכותה לתכנון
המשפחה ,ניתן להגביל זכויות אלה בהיותן זכויות יחסיות .רוצה לומר ,כי אין די בהסכמתה להפסיק את ההריון .ההחלטה על
גורל ההריון כפופה לאישור הוועדה להפסקת הריון.
ב .האינטרס של העובר וההגנה עליו מפני הפלתו והפסקת התפתחותו
ב .1.על הזכות להיוולד
שנתיים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אם טוב לו לאדם שנוצר משלא נוצר 48.שאלה זו העסיקה ומעסיקה גם כיום את
החברה ,בעיקר עם השתכללות הטכנולוגיות הרפואיות המאפשרות לאבחן פגמים בעובר המתפתח ,בבדיקות מעקב .מקצת
40
41
42
43
44
45
46

47

48

על הזכות לפרטיות והאוטונומיה של התא המשפחתי וכל אחד ממרכיביו בכל הקשור למידע גנטי ראו בספרה של  Laurieלעיל הערה  3בעמ'
.129-113
על הזכות לחוות הורות ראו בהרחבה י' גרין' ,פרו ורבו' בעידן המודרני :משפט והלכה( ,דיונון.87-119 ,)2008 ,
דנ"א  2401/95נחמני נ' נחמני פ"ד נ (.)1996( 719 , 661 ,)4
שם ,בעמ' .723
ע"א  518 / 82ד"ר רינה זייצוב נ' שאול כץ ,פ"ד מ (.)1986( 112 ,85 ,)2
ת"א (י-ם)  733/94רבקה דונין ואח' נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית( ,לא פורסם) .עוד על הזכות לתכנון המשפחה כנגזרת של הזכות
לפרטיות ראו ).Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479 (1965
הכרת הדין באוטונומיה של האישה ההרה מצאה את ביטויה בפיצויים שפסקו בתי המשפט בגין פגיעה באוטונומיה שלה כתוצאה מרשלנות
במעקב אחר ההריון .רשלנות זו יכול שתתבטא באי הפניה לבדיקות ויכול שתתבטא בביצוע רשלני של בדיקות המעקב או בפענוח רשלני של
תוצאותיהן .אי מסירת המידע לנושאת ההריון על מצב העובר וסיכוייו להיוולד בפגם או ללא פגם ,שוללת ממנה את חופש הבחירה אם להמשיך
את ההריון או להפסיקו .ראו ע"א  434/94ברמן ,קטינה באמצעות הוריה נ' מור  -המכון למידע רפואי בע"מ ,פ"ד נ"א( .)1994( )205 )4הובאו
הדברים בהסכמה בע"א  4960 /04ערן סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית [פדאור (לא פורסם)  ,]462 )29( 05עמוד  ;4דנ"א 461 /06
קופת חולים כללית נ' ערן סידי [פדאור (לא פורסם)  ,]824 )18( 06עמוד .2
על תקנת הציבור ומשמעותה ראו י' גרין ,לעיל הערה  41בעמ'  .52-49הדוגמא הבולטת להתערבות ישירה של המשפט באוטונומיה של התא
המשפחתי תוך ,פגיעה בזכות לתכנון המשפחה ,היא הדרישה מהנזקקים להולדה על דרך הפונדקאות לקבל את אישור של הועדה עובר
להתקשרות בין הזוג המזמין והפונדקאית (סעיפים  2ו– 5לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) ,התשנ"ו )1996-וכן כי
ההורים המיועדים יהיו איש ואישה שהם בני זוג (סעיף  1לחוק הנ"ל) .דוגמא נוספת להתערבות המדינה בזכות לתכנון המשפחה ניתן לראות
בנטילת הסמכות להחליט אם להתיר לבני זוג לבחור את מין הילוד או לבחור ילוד על פי מאפיינים (רמת משכל ,גובה ,צבע שיער ועיניים וכיו"ב).
התערבות עקיפה ניתן למצוא בהגבלת מספרם של טיפולי הפריה חוץ-גופית (סעיף  6לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד.)1994-
עירובין י"ג ,ב.
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ביקורת חקיקה

מפגמים אלה ניתן לתקן ברחם .האם נוח לו לעובר להיוולד במצבו הפגום משלא להיוולד כלל? האם זכותו של העובר לבוא
לעולם בפגם בניגוד לרצון הוריו? או שמא ,זכותו שלא לבוא לעולם בפגם חרף התנגדות הוריו להפסיק את התפתחותו? האם
בכוחו לכפות על אמו ליטול את הסיכון בתיקון הפגם? ובכלל ,האם ההחלטה אם להיוולד אם לאו נתונה לו? האם קיימת
49
זכות להיוולד?
לכאורה ,עובר אינו "בר שיח" ואינו יכול להיות שותף לשיח זכויות .שכן ,אין הוא אישיות משפטית על פי חוק 50.אף על פי
כן ,תהיה זו טעות להתעלם מהמציאות המשתנה ומהתהליכים העוברים על החברה בישראל .בעיקר אמורים הדברים לגבי
העובר המוכר על ידי המחוקק כבעל זכויות הנרכשות בעוּ ָּברוּ ת ֹו ומתגבשות עם הלידה 51.זאת ועוד ,גם זכותו של יילוד לתבוע
בגין הולדתו בעוולה הוכרה במשפט הישראלי ,אף שבעת קרות הנזק התובע לא היה אישיות משפטית ובמקרים מסוימים אף
לא הוּ ָרה .עם זאת ,העובר אינו מתפתח בחלל ריק .הוא מתפתח ברחמה של אישה בעלת זכויות ,מזרע שתרם אביו ושניהם,
בהנחה שזהות האב ידועה ,צפויים לגדלו ולחוב כלפיו את החובות שחב הורה כלפי ילדו 52.האם זכותו של העובר להיוולד
גוברת על זכותם של הוריו ,מכוח ָחבוּ ָתם האמורה ,להחליט שלא להביאו לעולם?
לית מאן דפליג כי פגם כשלעצמו אינו עילה להפסקת חיים .גם פסול דין זכאי לחיים .פסלות משפטית אינה פוגמת ואינה
מפחיתה זכות מזכויות האדם .ואף שמעמדו המשפטי של העובר טרם צאתו לאויר העולם אינו כמעמדו של פסול דין שכבר
נולד – אין מקום לפגוע בזכויותיו אלא בעילה הקבועה בחוק .עם זאת ,אין להסיק מכך כי זכותו של העובר להיוולד עומדת
בכל מחיר .זכותה של המדינה – ואולי אף חובתה – למנוע לידת פגומים כאשר קיימות אבחנות ברורות על סוג הפגם.
מכל מקום ההלכה הפסוקה – בניגוד לעמדה המובעת בחיבור זה – היא כי "בכל מקום שהיה המחוקק סבור שקיימת זכות
של העובר ,שלמען הגנה עליה יש למנות אפוטרופוס – מוצא הדבר ביטוי מפורש בחוק" 53.כיוצא בזה פסק בית המשפט
המחוזי בבאר שבע ,אשר נמנע מלהרשיע רופא שגרם למותו של עובר ברצח" :54כמו חוק העונשין ,גם חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,1962-אינו מותיר מקום לספק ,שאין אדם נושא לזכויות אלא מגמר לידתו .אולם ,מקום שהמחוקק
סבר שקיימת זכות של העובר – הוא קבע זאת במפורש בחוק ,כאשר ניתן לראות בחוק הבחנה בין זכות העובר ומעמדו לאחר
שנולד חי ,לבין זכותו במצבו העוברי".
ב .2.מעמדו המשפטי של העובר
על פי פרשנות דווקנית ,אין מקום לדון בשאלה מה מעמדו המשפטי של העובר ,כיון שהעובר אינו בכלל "אדם" הכשר לזכויות
ולחובות 55.אלא שבכל הכבוד ,אין באי כשירותו של העובר להצדיק פגיעה בו תוך התעלמות מהיותו ישות מתפתחת בעלת
פוטנציאל להפוך לאדם .ספק אם ניתן להצדיק פגיעה בעובר שאינו מסכן את אמו רק בשל רצונה להפילו בשל גילה 56.אשר
על כן ,יש לשקול הכרה בעובר כיֵ ׁשוּ ת עצמאית ,נפרדת מאמה ,הראויה להגנת הדין מפני הפסקת התפתחותה כל אימת
שאיננה מסכנת את האם.
גישה זו תואמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .היא גם תואמת את שיטת המשפט הישראלי
49

50
51
52
53
54
55
56

עניינן של שאלות אלה ,העומדות בבסיס הדיון ,בעובר שכבר נוצר ומתפתח ברחם אמו .האם נכון לשאול אותן גם לגבי עובר העתיד לבוא לעולם
אך טרם נוצר ,או מצוי בשלבי התפתחותו הראשוניים (כביצית מופרית)? לכאורה ,ההתקדמות הרפואית והניסיון הרב שנצבר בשטח הגנטיקה
והתורשה ,והשיפור ביכולת לאתר פגמים תורשתיים טרם יצירת העובר ,מקנים "לו" את הזכות שלא להיווצר בכלל ובפגם בפרט? האם מכוח
התקדמות המדע ניתן להקצין את שיח הזכויות וליתן "מעמד" לילד העתיד להיוולד ולהגן על "זכותו" (שהיא טובתו) לבוא לעולם ללא פגם?
תשובה חיובית תוביל לפגיעה באוטונומיה של ההורים ,בזכותם להעמיד צאצא ,לתכנן את משפחתם ולחוות הורות .האם תידחה זכות זו מפני
זכותו של הילד שלא להיווצר ,ואם נוצר שלא להיוולד בפגם? שאלה נוספת שראוי לתת עליה את הדעת – מנקודת מבטו של הילד העתיד להיוולד
– היא ,האם ראוי כי המדינה תתערב עוד קודם ליצירת ההריון כדי למנוע אותו? אגב כך יוער כי המדינה ְמיוּ ָדעת על פי החוק על כל לידה
שהתרחשה לאחר השבוע ה 28-להריון ,בין שהתינוק נולד חי ובין שנולד מת (ראו סעיפים  )1(6-43לחוק מרשם אוכלוסין ,תשכ"ה.)1965-
סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב.1962-
סעיף (3ב) לחוק הירושה ,תשכ"ה.1965-
סעיפים  15ו 17-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב( 1962-להלן  -חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).
ע"א  413/80לעיל ליד הערה  4בעמ'  .83דברים אלה נאמרו בענין בקשת אב להתמנות לאפוטרופוס על העובר המתפתח ברחם אשתו ,כדי למנוע
את הפלתו לבקשת אמו.
ת"פ ב"ש)  8001/99מדינת ישראל נ' פואד מוסא ,תק-מח .)1999( 9826 ,)1( 2000
סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
דומה ,כי למקרים מסוג זה כיוון המחוקק כאשר הקנה לוועדה להפסקת הריונות סמכות שברשות (סעיף (316א) לחוק העונשין).
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

המקדשת את החיים כערך מהגבוהים שבערכיה ,שיטה הרואה חובה להגן על חיי אדם" :זכויות היסוד של האדם בישראל
מושתתות על ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין" 57.ואכן ,שנים רבות לפני שנחקק חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו ,נקלט ערך זה של קדושת החיים  -מערכי היסוד של היהדות  -במשפט הישראלי .עמד על כך השופט זילברג בפרשת
58
צים:
"היהדות ,מאז ומעולם ,מאדירה ומפארת את הערך הכביר של חיי אנוש .תורת ישראל אינה שיטה
פילוסופית של דעות ואמונות ,אלא תורת חיים  -של החיים ,ולמען החיים ...תוך המסגרת הסדירה
של חיי החברה ,ועל-פי סולם העדיפויות של תורת ישראל ,החיים הם הנכס הקדוש ביותר."...
כיוצא בזה אומר השופט אלון בענין שפר:

59

"'בצלם אלוקים ברא את האדם'  -הוא היסוד העיוני ,הפילוסופי ,לגישתו המיוחדת של המשפט
60
העברי בדבר הערך העליון של קדושת חיי האדם  -של קדושת צלם האלוקים שבו נברא האדם".
שנים לאחר מכן עוגנה כאמור השמירה על חיי האדם בחוק יסוד" 61:אין פוגעים בחייו ,בגופו ,ובכבודו של אדם באשר הוא
אדם" .וכן "כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו" 62.ביסוד גישה זאת עומדת פרשנות מרחיבה לקדושת החיים.
החובה לשמור על חיי אדם ,בעיקר כאשר קיימת טכנולוגיה רפואית מתקדמת ,אינה צריכה להיות מוגבלת רק לחייו של
"אדם" כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 63.כיום ניתן לצפות בסריקה על שמעית בעובר המתפתח ברחם
אמו החל משלבי ההריון הראשונים .ניתן לעקוב אחר התפתחותו עד הלידה ואף להעריך אם בר חיות הוא ואם יכול לשרוד
מחוץ לרחם אמו .לפיכך ,יש להרחיב את ההגנה החוקתית על החיים גם על חייו של העובר המתפתח ללא קשר לגיל ההריון
ולרצון הוריו .הזכות לחיים איננה תלויה בכשירות משפטית או בגיל .לכן ,כדבריו של פרופ' אנגלרד "אין מניעה להרחיב את
65
מושג האדם על העובר" 64.העובר אינו חפץ ,הוא ראוי להגנה על האינטרסים שלו.
ואכן ,במספר חוקים קבע המחוקק הסדרים מיוחדים המקנים זכויות לעובר בעודו ברחם אמו ,זכויות המבשילות ומתגבשות
ב"גמר לידתו" ,המועד בו הופך הוא ל"אדם" כשיר לזכויות וחובות 66.בכל העניינים האחרים העובר איננו בכלל "אדם" .כך
הוא לענין הריגתו וכך הוא בכל ענין אזרחי שמעמדו איננו מוסדר בחוק .אלא שבכל הכבוד הסדר זה הוא בלתי סביר בעידן
המכשור הרפואי המתקדם .כך למשל ,אם אדם יגרום בכוונה תחילה למותו של עובר בר חיות (בדרך לחדר הלידה) לא ישא
באחריות פלילית ,כיון שהעובר איננו בכלל "אדם" 67.אולם ,אם אותו אדם יגרום בכוונה תחילה למותו של אותו יילוד דקות
68
ספורות לאחר שיצא לאוויר העולם חי ,ואפילו אינו בר חיות ,יעמוד לדין באשמת רצח.
57
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סעיף  1לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
ע"א  461/62צים נ' מזיאר ,פ"ד י"ז .)1963( 1333 ,1319 ,ובאותו עניין אומר השופט ויתקון" :השיקול של קדושת החיים – אין עוררין עליו,
והייתי אומר שהוא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה .בכל מקום ,ללא הבדל דת ולאום ,רואים בחיי אדם נכס יקר ,שיש לשומרו מכל משמר,
זהו נחלת הכלל ואף אצלנו בעם היהודי" (שם בעמ' .)1337
ע"א  506/88יעל שפר (קטינה) נ' מדינת ישראל ,פ"ד מ"ח(.)1993( 117 ,87 ,)1
הובאו הדברים בהסכמה ברע"א  5587 /97היועץ המשפטי לממשלה נ' בן אכר (קטין) על-ידיו הוריו ואפוטרופסיו ,פ"ד נ"א (850 ,830 )4
(.)1997
סעיף  2לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
סעיף  4לחוק הנ"ל.
סעיף  1לחוק כשרות המשפטית והאפוטרופסית.
י' אנגלרד ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב( ,1962-מהדורה שניה ,תשנ"ה) 35 ,ה"ש .96
שם ,בעמ' .33
סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית.
סעיף  308לחוק העונשין – אלא רק "משעה שיצא הולד כולו חי מבטן אמו הריהו (=העובר) נחשב אדם לעניין סימן זה ,בין שנשם ובין שלא נשם,
בין שיש לו מחזור דם ובין שאין לו ,בין שנכרת חבל טבורו ובין שלא נכרת".
ראו בהקשר זה תפ"ח  854 /80מדינת ישראל נ' ד"ר דולברג ,פס"מ מ"ז ( .446 ,)2ד"ר דולברג ,רופא מיילד וסגן מנהל מחלקת יולדות בבית-
חולים ,הועמד לדין באשמות של הריגה וגרימת חבלה חמורה .בכתב האישום ייחסה התביעה לנאשם רשלנות פושעת בדרך טיפולו במספר
יולדות ,שבעטיה מתו העוברים במהלך הלידה ,ונגרם נזק לחולה שנותחה על-ידו להרחקת גידול מהרחם .וכך פירש בית המשפט את הדרישה
כי העובר יצא כולו "חי מבטן אמו" כדי שיחשב כ"אדם"" :יש ליתן לדרישה האמורה את המשמעות המילולית הפשוטה והמדייקת של המילים
המבטאות אותה לאמור :על הוולד לצאת "כולו" אל מחוץ לגופה של אמו; "כולו" משמע  -כל אבריו ,פשוטו כמשמעו .כל עוד לא יצא הוולד
"כולו" ,במשמעות האמורה ,אל מחוץ לגופה של אימו ,אין רואים אותו "אדם" לצורך הסימן האמור בחוק העונשין  ...סיכומו של דבר :נראה לנו כי
התנאי הראשון להיות הוולד "אדם" ,כמשמעותו בסעיף  308לחוק העונשין הוא :שכל גופו ,בשלמותו ,יצא אל מחוץ לגופה של אימו .כל עוד נותר
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ביקורת חקיקה

באשר למעמד המשפטי של העובר במשפט האזרחי הדברים ברורים יותר .אמנם ,לענין "גמר לידתו" ,אין לחלק בין הדין
האזרחי לדין הפלילי 69,אך לגבי עניינים אחרים מעמדו המשפטי מוסדר .העובר הוא ישות נפרדת מהוריו כעולה מההוראה
המאפשרת למנות אפוטרופוס לעובר כדי להגן על זכויותיו ,הנרכשות בשלב העוברי ,ומתגבשות עם לידתו 70.ולפי שמינוי
73
אפוטרופוס אפשרי רק לחסוי 71,הרי שעובר הוא חסוי הזכאי בכל עת לשמירה על ענייניו 72ועל שלומו הגופני.
זכויות הירושה של העובר מוסדרים אף הם .למרות שכשיר לרשת כל מי שהיה בחיים במות המוריש 74,מי שנולד תוך שלוש
מאות יום ממות המוריש ,דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש ,זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי כן 75.לשון אחרת,
העובר שהיה ברחם אמו – חסר אישיות משפטית  -במות מורישו ,זכה בחלקו בירושה קודם צאתו לאויר העולם ,ובלבד
שנולד תוך שלוש מאות יום ממות המוריש 76.כמו כן עובר המצוי ברחם אמו בשעה שמת אביו ,ואשר נולד לאחר מותו ,זכאי
למזונות מן העיזבון 77.יתרה מזו ,אין לחלק את יתרת העיזבון לאחר סילוק חובות העיזבון והמזונות 78,כל עוד לא נקבעו
הוכר כיורש אחר יורש ,אם היה כשר לרשת
הזכויות התלויות ,לפי סעיף (3ב) ,בלידתו של אדם 79.ואם בכך לא די ,הרי שהעובר ּ
את המצווה בשעת זכייתו ,אף אם לא היה כשר לכך במות המצווה 80.העובר כשיר לזכות בכספי הביטוח של מבוטח אם קבע
המבוטח את ילדיו או צאצאיו כמוטבים ,אם נולד תוך שלוש מאות יום לאחר קרות מקרה הביטוח 81.כמו כן ,העובר נכלל
בתלויים הזכאים לפיצויים ממי שגרם למותו של מי שהוא תלוי בו 82.לעומת זאת ,אין הסדר למעמד העובר החולה הזקוק
83
לטפול רפואי תוך-רחמי.
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איבר ,או חלק של איבר ,של הוולד בתוך גופה של האדם  -אין לראותו כמי שיצא "כולו" מבטן אימו ,לצרכי הסעיף האמור" .בהקשר זה מעיר בית
המשפט כי נכון הדבר ,שיש טעם בעמדה הגורסת כי משיצא ראשו של הוולד ועימו מרבית גופו אל מחוץ לרחם אמו  -מן הראוי לראותו לצרכי
הסימן א' האמור כאילו "יצא כולו"; שהרי השלמת יציאתו הינה ענין טכני בלבד ,ולא יהא זה מן הדין להותיר אותו במצב כזה מחוץ להגנת סעיפי
החוק הפלילי המקובצים בסימן א' האמור .ברם ,אף שמילות הדרישה הותירו לבתי המשפט אפשרות לילך בדרך פרשנות כזו  -בחרו בתי המשפט
באנגליה ובארה"ב ליתן למילות הדרישה את משמעותן המדויקת ,ולא להרחיב את משמעות המושג כולו ע"י פרשנות הכוללת בו את ראשו וחלק
גופו העליון של הוולד בלבד (שם ,עמ'  .)455באשר להגדרה "חי" אומר בית המשפט" :כי יש ליתן למונח "חי" את משמעותו הרפואית ,לאמור:
שאינו "מת" .משמעות זו מתיישבת עם "ההסתייגויות" הקבועות בסיפא שבסעיף  308הנ"ל ,המדגישות כי ניתן לקבוע שוולד יצא כולו "חי" מבטן
אימו ,גם אם לא נתמלאו לגביו סימני חיים חיצוניים מובהקים כגון :נשימה ,קיום "מחזור דם" עצמאי ,וניתוק חבל הטבור( .הגורם של "מחזור
דם עצמאי" הינו חסר משמעות כיום ,באשר עם התפתחות הרפואה התברר כי לעובר מחזור דם עצמאי משלו כבר למן השלבים המוקדמים של
התפתחותו ואין לראות בכך משום סימן "חיצוני" לחיים נפרדים) .ולד ייחשב כוולד שנולד "חי" על אף ששלושת אלה לא נתקיימו לגביו .השאלה
אם הוולד "חי" או לא ,הינה כאמור שאלה שבמדע הרפואה ,וככל שיכולנו ללמוד מן החומר הרפואי שאליו הופנינו ,סימן החיים המובהק המוכר
כיום הוא  -פעימות לב העובר :כל עוד פועם ליבו של העובר  -ל"חי" ייחשב; והדעת נותנת ,כי גם אם פסקו הפעימות לזמן קצר ביותר המותיר
מקום לפעילות של החייאה אפשר והעובר ייחשב לחי" (שם ,עמ'  .)456ולבסוף אעיר כי אמנם ,כל דבר אפשר להביא לידי אבסורדום .אף על פי כן,
בהתחשב בעובדה כי פסק הדין בעניינו של ד"ר דולברג ניתן בתחילת שנות השמונים ,יש מקום לבחון מחדש הוראה זו ולראות את העובר כישות
נפרדת מאמו גם לענין הדין הפלילי ,ולהחמיר בדינו של הפוגע בעובר ללא הצדק.
סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .ראו עוד ט' שטרסברג-כהן" ,מעמד העובר במשפט הישראלי" ,רפואה ומשפט ( 28מאי ,)2003
 .10 ,8תימוכין לדעתה של השופטת שטרסברג-כהן ניתן למצוא בחוק הכשרות המשפטית הקובע כי ה"הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של
ילדיהם הקטינים" (סעיף  14לחוק) ,על ילדיהם ולא על עובריהם .אולם השופט בזק קבע בענין פלונית כי "סעיף  14ו 15-לא יצרו זכויות וחובות
חדשים אלא הכריזו על קיומם של זכויות וחובות שקיומם נובע מעיקרי הצדק הטבעי ומושכלות ראשונים … האב והאם הן גם אפוטרופסים
טבעיים של העובר" (מ"א  424/86פלונית נ' אלמוני ,ניתן ביום  7.10.86ופורסם ברפואה משפט ( 21נובמבר .)44 ,42 ,)1999
סעיף (33א)( )6לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
סעיף  80לחוק הנ"ל מגדיר כ"חסוי" מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף  33לחוק הכשרות המשפטית .לא ניתן למנות אפוטרופוס
לישות ערטילאית שאינה קיימת.
סעיף (68א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .ראו עוד ב"ש  290/ 78חנה כהן נ' דניאל אוחנה ,פס"מ ל"ט (.171 ,)1
סעיף (68ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
סעיף (3א) לחוק הירושה.
סעיף (3ב) לחוק הנ"ל.
מסקנה זו יכולה להוביל לתוצאה שהגיונה מוטל בספק .לדוגמא ,אם אבי העובר אינו נשוי לאם שהעובר ברחמה והוא מתפתח .אם אבי העובר
נפטר קודם לידת בנו ,הילד שיוולד יירש את אביו לאחר הלידה .אם הילד ימות דקות ספורות לאחר לידתו – תירש היולדת את בנה ובדרך זו את
עוברה משום
האם לא תירש את אבי ָּ
אבי עוברה ,אף שלוּ היה מת לאחר לידת בנו לא הייתה יורשת אותוִ .אם לאחר מות האב יוולד עובר מת – ֵ
שזכויות הירושה של העובר לא התגבשו ,כיון שלא נולד חי .האם ההיגד "מי שנולד" חייב להתפרש בהכרח כמי שנולד חי?
סעיף (57ד) לחוק הירושה .יושם לב כי לענין זכותו של העובר למזונות אין דרישה שיוולד תוך שלוש מאות יום ממות אביו.
סעיף (107א) לחוק הירושה.
סעיף (107ב) לחוק הנ"ל.
סעיף (42ג) לחוק הנ"ל.
סעיף (44ג) לחוק חוזה הביטוח תשמ"א.1981-
סעיף  78לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בצרוף סעיף  2לפקודה .ראו עוד ג' טדסקי" ,על בעית הנזיקין בגין הולדה" ,מסות במשפט (ירושלים
תשל"ח) ;269 ,א' ברק ,דיני הנזיקין (בעריכת טדסקי) ;352 ,פ' שיפמן ,דיני המשפחה בישראל (ירושלים) ,כרך ב' 206 ,ה"ש .14
שכן" ,מטופל" מוגדר בסעיף  2לחוק זכויות החולה כ"חולה וכל המבקש טיפול רפואי" .החוק חל על חולה מגמר לידתו (סעיף  1לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות) .אולם ,המבקש את הטיפול הרפואי הוא העובר לפני שנגמרה לידתו.
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

פרופסור ברק המתחבט בשאלה "אדם מאימתי" ,סבור כי הדרך הראויה היא לנתח כל זכות אדם בנפרד ,תוך בחינה אם
התכלית העומדת ביסודה משתרעת גם לעניינו של העובר 84.הרציונאל העומד ביסוד ההגנה על חיי אדם הוא ההכרה
בקדושתם שהיא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה 85.הניסיון לפרוט את קדושתם ,לאבחנם ולסווגם על פי אמות מידה
שונות ,ותהא חשיבותם אשר תהא ,תהפוך את החיים מערך עליון לערך יחסי 86.אשר על כן ,שמירה על חיי העובר והקניית
הגנה עליהם ,למעט המקרים שהותרו בחוק 87,תבטא את הכרת החברה בחשיבותם 88.זילות חיי אדם הינה ,לדעתנו ,תכלית
89
ראויה להגנה מפניה ,תכלית היכולה להשתרע גם לעניינו של העובר.
ג .מעמדו של אבי העובר
שאלת מעמדו של אבי העובר בנוגע לגורל ההריון התעוררה כאשר בית המשפט המחוזי (השופט א' כרמי) החליט למנות
את אבי העובר כאפוטרופוס עליו לצורך הופעתו בפני הוועדה להפסקת הריון בנימוק ש"שני בני הזוג מופקדים על תקינות
המערכת המשפחתית ועל תיפקודה ותיפעולה ,והבעל כשלעצמו זכאי אף הוא להתחשבות ברצונו ובשאיפותיו במה שנוגע
90
לילדו בעתיד .הוועדה אינה נזקקת להסכמת הבעל ,אך שומה עליה ,בדרך כלל ,לקבל ממנו מידע והצהרת כוונות.
בערעור על החלטה זו קובע הנשיא שמגר כי אין בסיס לקביעה זו בחוק ,מה שאין כן לגבי מעמדה של האם ההרה .ואלה
91
דבריו:
מנוסחו של החוק עולה אפוא ,כי נכללה בו הוראה מפורשת בעניין מעמדה של האישה ,ובו בזמן שהסכמתה
המודעת אף נקבעה בו כתנאי מוקדם למתן האישור ,אין בו ,מאידך גיסא ,התייחסות כלשהי למעמדו
של האב ,הסכמתו או שמיעת דעתו .במלים אחרות ,לא רק שנעדרת הוראה בקשר למעמדו של האב ,דבר
אשר ממנו כשלעצמו ניתן היה להסיק מסקנה שלילית לצורך השאלה שלפנינו ,אלא מן ההן ,המפורש ככל
שהדבר נוגע לאם ,משתמע ביתר שאת הלאו בקשר לשאלה ,אם הסכמת האב היא בגדר תנאי מוקדם למתן
האישור .משמע ,החוק שלנו אינו מקנה לבעל זכות וטו או זכות אחרת ,מכוחה יוכל לדרוש הימנעות ממתן
92
החלטה בקשר להפסקת היריון.
84
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א' ברק ,פרשנות חוקתית ,חלק שלישי .436 ,פרופסור ברק מזכיר בהקשר זה שתי גישות .את הגישה השלטת בכמה "מדינות נאורות" כמו
קנדה המעניקות הגנה חוקתית ל"כל אדם" ( ,)everyoneלמעט עובר שאיננו נהנה מזכויות אדם עד להינתקותו מאמו .הגישה האחרת מקובלת
בגרמניה ,בה נפסק כי ההגנה קבועה בחוק יסוד ומוענקת "לכל אחד" ( )Jederלרבות עובר ובכך נשללת הזכות מנושאת ההריון לבצע הפלה
כרצונה.
ראו הטכסט הנסמך לה"ש  58ו 59-לעיל.
יוער ,כי המונחים "ערך עליון" ו"יחסי" להבדיל מ"מוחלט" ננקטו בעקבות הכרת מערכת המשפט בזכות הפרטיות ובדוקטרינת ה"הסכמה
המודעת" .הכרה זו פירושה כי אין חובה לקיים ולשמר חיים בכל תנאי ובכל מצב .בכך הפכו חיי אדם ,בין שנודה בזה ובין שלא לערך יחסי .הכוונה
במונחים אלה לבטא את היחס לחיי אדם כאשר ה"ערך העליון" הוא השמירה על חיי אדם למעט במקרים שהחוק מתיר להימנע משמירתם,
לעומת ה"יחסי" שהוא מתן ההחלטה בידי הפרט .ראו ה"פ (ת"א)  1141/90אייל נ' ד"ר וילנסקי ואח' ,פס"מ תשנ"א ( ;187 )3ה"פ (ת"א) 759/92
צדוק ואח' נ' בית האלה בע"מ ואח' ,פס"מ תשנ"ב ( ;485 )2ה"פ (ת"א)  498/93צעדי ואח' נ' קופת חולים ומדינת ישראל( ,לא פורסם); ת.א
(ת"א)  998/93רודני נ' קופת חולים (לא פורסם).
יוער ,כי קדושת החיים הוא היגד רב משמעות המשקף את הדעה כי לחיי אדם מרגע שנוצר יש ערך אינסופי שאינו ניתן לחלוקה .הווה אומר ,לענין
הצלה – חיי הכול ,לרבות עובר ,שווים .על קדושת החיים ראו גרין ,לעיל הערה  7בעמ' .73
מעניינת בהקשר זה גישתו של פרופסור י' ליבוביץ הסובר ,כי זכותו של אדם לחיות אינה על בסיס רציונאלי" ,זהו פוסטולט המקובל עלינו .מדוע?
משום שקיבלנוהו עלינו ,וזהו סוד תקפותו .אסור ליטול חייו של אדם משום שאנחנו מכירים שאסור ליטול חייו של אדם .בו ברגע שאני מציג את
השאלה מדוע אסור ליטול חייו של אדם?  -פג תוקפו של האיסור הזה ,משום שאיננו ניתן להנמקה .עקרונות ערכיים יסודיים ,עצם מושגי הטוב
והרע ,החיוב והאיסור ,אינם מעוגנים במציאות כלל ואינם ניתנים לביסוס רציונלי ,אלא תוקפם נובע מהסכמת בני אדם ,והסכמה זו אינה מחויבת
המציאות ולא מחויבת ההגיון ,אלא נובעת מרצוננו לקיים את העקרון הזה" .ראו י' ליבוביץ" ,הרפואה וערכי החיים" ,דברי הקתדרה לתולדות
הרפואה אוניברסיטת תל אביב א (.2 ,)1977( ,)1
ראו עוד לענין זה ל' שלף" ,בין קדושת האדם לכבוד האדם  -על ייסורי הגוף ,הקדמה הרפואית ,רגישות אנושית והמשפט הפלילי" ,משפטים כ"ד
(תשנ"ד).207 ,
המ' ( 1164/80חי') פלוני נ' אלמוני ,לא פורסם.
ע"א  ,413/80לעיל ליד הערה  4בעמ' .63
אולם מוסיף הנשיא שמגר כי "אין ללמוד מכאן ,כי אסור לוועדה לשמוע את הבעל ,אם הלה פונה ומבקש זאת :ועדה ,שכוננה על-פי חוק כדי
לטפל בנושא שנמסר לסמכותה ,רשאית לשמוע לפי שיקולה דבריו של פלוני ,שיש לו נגיעה לעניין ,המבקש להביא לפניה עמדתו בנושא הנתון
להכרעתה ,אם היא סבורה ,כי יהיה בדברים שיושמעו לפניה ,לכאורה ,כדי לסייע בידיה להגיע להחלטתה ,ובלבד שיוקפד על שניים אלה( :א)
שלא תעוכב בשל כך פעולתה של הוועדה ,בדרך שיש בה כדי לסכל מטרת כינונה ,כגון ,כאשר יידרש עיכוב ,שיש בו כדי לסכן חיי האישה או למנוע
הפסקת ההיריון בנסיבות אחרות המצדיקות זאת ,כאמור בחוק וכן (ב) כי הוועדה תאמץ לעצמה נהלים וכללי פעולה ,המונעים פגיעה בזכותה
של האישה ,שמעמדה הוכר בחוק שלנו בסעיף (316ג) שבו; כך יש למשל לוודא ,שהאישה תוכל להיות נוכחת בעת הופעת הבעל ,או שתוכל להגיב
על טענותיו ,אם תרצה בכך (השווה ,למשל ,לכללים ,שנקבעו על-ידי השופט ברק בבג"צ  .)685/78לעניין זה אין ,כמבואר לעיל ,מעמד שווה
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השופט אלון שהיה בדעת מיעוט סבר שמושגים משפטיים דלים מכדי להגדיר את מערכת היחסים בין אבי העובר לעובר
93
המתפתח ולכן ראוי כי אביו יישמע:
"שותפות זו שותפות שבזיקה היא ,שותפות של קשר טבעי ועמוק של הורים בגורלו של עובר יוצא חלציהם.
שותפות של קשר טבעי זה קיימת היא לגבי העובר ,גם כאשר הוריו אינם נשואים ,ומכל שכן שמצויה גם
מצויה היא בהורים בני-זוג ,הבונים את ביתם וקן משפחתם .ומשעולה על הפרק שאלה של הפסקת היריון,
זכות יסוד ,המעוגנת בצדק אלמנטרי וטבעי ,מצויה ביד כל אחד משני ההורים ,שתישמע דעתו ,ושיאזינו
לרחשי לבו ,עובר לקבלת ההכרעה בדבר הפסקת ההיריון וכריתתו של הוולד".
אבי העובר שותף ביצירתו ,שותפות המקימה לו מעמד בנוגע לגורלו .דא עקא ,העובר מתפתח ברחם אמו וכל פעולה להפסקת
94
התפתחותו נעשית בגופה של האם .לכן ,מטבע הדברים קיים מתח בין בני הזוג .עמד על כך פרופסור שיפמן:
"הדגש העיקרי על זכותה של אישה לשלוט על גופה הביא לשלילת מעמדו של הגבר בהחלטות על הפסקת
הריון .כך נפסק בישראל ,בעקבות פסיקה מקבילה בארצות הברית ובבריטניה ,שאין הגבר רשאי למנוע
מן האישה להפסיק את הריונה ,כשם שאינו רשאי לדרוש ממנה להפיל ,אם היא מבקשת להמשיך בהריון.
החלטת האישה להפסיק את הריונה עלולה לפגוע בציפיותיו של הגבר להיות אב ,כלומר להולדת ילד
שמקורו במטען הגנטי של שניהם ,ושיצירתו היתה ,אולי ,פרי החלטתם המשותפת .אם היה הגבר נשוי
לאישה ,החלטת האישה על הפלה עלולה להיות בגדר הפרה של ציפיות לגיטימיות שנוצרו עם הנישואין,
הנתפשים כמסגרת שאחת ממטרותיה היא הבאת ילדים לעולם .עם זאת ,שיקולים אלה אינם נותנים ביד
הגבר ,אפילו היה נשוי לאישה ,זכות שווה לשלה בקבלת ההחלטה על הפסקת הריון .עדיפותה של האישה
נובעת מן האינטרסים שלה בשליטה על גופה .אינטרסים אלה מקנים לה שיקול דעת מוחלט אם ליזום
הפסקת הריון ,אם לאו".
יתרה מזו ,אחד ההסדרים הקבועים במשפט הישראלי אשר איננו משקף את היחס הערכי והמהותי ,וראוי לשנותו,
הוא הקובע – הגם במשתמע – כי בין אב לעובר אין יחס משפטי ,להבדיל מהיחס הקיים בין אב לילדו .העובר רוכש
את אישיותו המשפטית בגמר הלידה 95,ולכן היחס בין האב לילדו נוצר עם צאת היילוד לאוויר העולם .האב והאם הם
האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם 96,אך אין האב והאם אפוטרופסים על העובר פרי אהבתם ,אף שאין טבעי יותר מאשר
החלת אפוטרופסות ההורים על ילדם גם בשלב העוברי .המחוקק הישראלי אינו מקנה עדיפות לאבי העובר על כל אפוטרופוס
98
ממונה אחר 97.עמד על כך בית המשפט בעניין פלונית:
"שתיקת המחוקק בענין זה ,יוצרת נתק בין האב לעובר מרגע ההפריה ועד גמר הלידה .ההבחנה בין השלב
העוברי לשלב שלאחר גמר הלידה לעניין היחס הורה – ילד הוא מלאכותי .יחס זה נוצר מרגע ההפריה,
כיון שיצירת האדם הוא תהליך שתחילתו בהפריה .על כן ,הקביעה כי היחס הורה – ילד קם מגמר הלידה
מתעלמת מקיומה של ישות מתפתחת .אמנם ,בתחום האזרחי ,ואף זאת על דרך הפרשנות ,מינויו של
האפוטרופוס אפשרי כדי להגן על זכויותיו בעודו ברחם אמו ,99זכויות העתידות להתגבש בגמר הלידה ,אך
אלה אינן כוללות הגנה על הזכות להיוולד".

93
94
95
96
97
98
99

לאישה ולבעל ,כי האישה היא הנושאת בכל מקרה בסיכונים הגופניים והנפשיים ,כאמור בסעיף (316ב) לחוק ,בין אם ניתן לה האישור ובין אם
לאו .בכפיפות לאמור לעיל יכולה הוועדה להיענות לבקשת הבעל להישמע לפניה ,אם כי הדבר לא נקבע בחוק במסגרת חובותיה" (שם ,עמ' .)67
ע"א  ,413/80שם ,בעמ' .89
שיפמן ,לעיל הערה  ,82בעמ' .213
על דרך הפרשנות של סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וסעיף  308לחוק העונשין.
סעיף  14לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וסעיף  3לחוק שיווי זכויות האישה.
סעיף (33א)( )6לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
ע"א  413/80לעיל הערה  4בעמ' .63
כגון ,הזכות לרשת (סעיף (3ב) לחוק הירושה) ,זו המסקנה המתבקשת ,שהרי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,אינו חל אלא על מי
שנגמרה לידתו (סעיף  1לחוק) .וראו בהרחבה י' גרין" ,ולא תהא הביצית המופרית כעובר לדיני הירושה?" ,מאזני משפט א (תש"ס).393 ,
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

הנה כי כן ,קובע בית המשפט כי אין לאבי העובר מעמד בהחלטה על גורל העובר ,הגם שהוא קובע כי רשאית הוועדה לשמוע
לפי שיקולה את עמדתו בנושא הנתון להכרעתה ,אם היא סבורה כי יהיה בדברים שיושמעו לפניה ,לכאורה ,כדי לסייע בידיה
100
להגיע להחלטתה ,ובלבד שלא תעוכב בשל כך פעולתה בדרך שיש בה כדי לסכל מטרת כינונה.
ד .תקנת הציבור
הפסקת הריון היא הליך רפואי הגורם להפסקת התפתחותו של עובר בעל פוטנציאל להתפתח לאדם .ההליך אינו נטול סיכונים.
לפיכך ,הדעת נותנת כי אין להתירו כדבר שבשגרה אלא במקרים חריגים .היתר גורף להפסיק הריון אינו ראוי ,כשם שאין מקום
לאיסור גורף .אשר על כן נקבעה הוועדה להפסקת הריון כגורם המוסמך לאשר הפסקת הריון .המחוקק תחם את סמכותה
לאשר הפסקת הריון לעילות המנויות בחוק .בדרך זו מוגנת תקנת הציבור המתמצית למעשה בשני תפקידיה של הוועדה :הגנה
על החיים המתפתחים והגנה על בריאות האישה 101.לוועדה סמכות לדחות בקשה להפסקת הריון גם כשהיא מנומקת באחת
מארבע העילות המנויות בחוק .עם זאת ,אין היא מוסמכת להורות על הפסקת הריון או לכפות אותו 102.מכאן ,שאם אישה הרה
מבקשת מיוזמתה להפסיק את הריונה ,והוועדה סבורה כי הבקשה איננה מוצדקת ,או להיפך ,כאשר הרופא העוקב אחר ההריון
סבור כי יש להפסיק את ההריון והאישה ההרה מסרבת – אין בסמכות הוועדה – גם אם תיענה לבקשה – לכפות את החלטתה,
103
אם כי לא קשה לתאר מצב בו יופסק ההריון בהסתמך על חוק זכויות החולה.
סמכות הוועדה משתרעת על כל שלבי ההריון .המחוקק אינו נוקב בגיל ההריון אלא מסדיר את תהליך הפסקתו .לשון אחרת,
הוועדה רשאית להפסיק גם הריון של עובר בר חיות .ברם ,לא הרי הפסקת הריון בשלבי התפתחות ראשוניים כהפסקת הריון
של עובר בר חיות .לכן ,פרסם מנכ"ל משרד הבריאות חוזר רענון בנושא ועדות על-אזוריות להפסקת הריון בהריונות שגילם
 24שבועות מלאים 104.הצורך בהסדרת עבודת ועדות-על להפסקת הריון התעורר כיון ש"הפסקת הריון בשלב החיות ,היא
פעולה מרחיקת לכת 105,ויש מדינות מערביות בהן ,על אף השמירה הקפדנית על זכויות הפרט ,הפסקת הריון בשלב החיות
אסורה או כפופה לסייגים מחמירים" 106.החוזר מגדיר את סמכויות הוועדה (הרגילה) להפסקת הריון ,זו הרשאית לדון
בבקשות של נשים שגיל הריונן אינו עולה על  24שבועות מלאים 107.ביצוע בפועל של הפסקת הריון החל מהשבוע ה– 24ואילך
מחייב אישור של ועדה להפסקת הריון בשלב החיות ,גם אם ועדה להפסקת הריון אישרה הפסקת ההריון בשלב מוקדם
108
יותר.
אינני בא לחלוק על הצורך בבחינה מדוקדקת עובר להחלטה על הפסקת התפתחותו של עובר בר חיות ,אלא על חוקיות
פעולתה של ועדת-העל וסמכותה .לעניות דעתי אין די בהחלטת מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע כי הוועדה להפסקת הריון
בשלב החיות ,ככל ועדה להפסקת הריון ,כפופה להוראות פרק י' סימן ב לחוק העונשין הקובע את העילות המותרות להפסקת
הריון ,ולתקנות והנהלים הקובעים בין היתר ,את תהליך הטיפול בבקשה לקבלת הסכמת האישה 109.בכל הכבוד הראוי ,לא
ברור מנין שאב מנכ"ל משרד הבריאות את הסמכות לשנות מהוראת החוק .שכן ,מקור סמכותה של הוועדה להפסקת הריון
 100ע"א  413/80לעיל הערה  .4ראו עוד לענין זה מ"א (ת"א)  3582/ 93שלמה רון שיבק נ' דנה רון שיבק ,פס"מ נ"ד (.81 )1
 101ראו עוד ר' גביזון" ,דת ומדינה  -הפרדה והפרטה ,תשנ"ד" ,משפט וממשל ב83 ,55 ,
 102ראו סעיף (316א) לחוק העונשין ותקנה  13לתקנות העונשין (הפסקת הריון) ,תשל"ח.1978-
 103סעיפים  )2(15או  )3(15לחוק זכויות החולה.
 104חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מס'  23/07בנושא" :ועדות להפסקת הריון בשלב החיות" ,מיום י' טבת תשס"ח ( .)29.12.07חוזר זה
הוא הרחבה לחוזר שירותי רפואה  76/94מיום  28/12/94ויש בו גם קוים מנחים מנהליים וקליניים לעבודת ועדות להפסקות הריון לגבי ההריון
בשלב החיות.
 105לשון אחרת הפסקת הריון החל מהשבוע ה 23-ואילך ,היא למעשה המתת עובר בר חיות ובלשון חוזר המנכ"ל "סיום ההריון לאחר ביצוע פעולות
רפואיות אשר יבטיחו לידת העובר כשהוא ללא רוח חיים" (סעיף  11לחוזר).
 106שם .החוזר נסמך על ניסיון של יותר מעשר שנים מאז הופעלו ועדות-העל להפסקת הריון מאוחרת ,ובעקבות לקחים ומסקנות של צוות שבדק
את הנושא מטעם משרד הבריאות .הקווים המנחים והתיקונים הם פרי המלצות ועדה משותפת רב תחומית שדנה בנושא בהשתתפות נציגי
איגודים מקצועיים של ההסתדרות הרפואית בישראל ,אנשי ציבור ומשפט ונציגי משרד הבריאות.
 107סעיף  1.2לחוזר המנכ"ל.
 108סעיף  1.3לחוזר המנכ"ל .ניתן לבצע הפסקת הריון לאחר השבוע ה 24-באישור ועדה רגילה רק אם היא מבוצעת בתוך  3ימים מיום החלטת
הועדה הרגילה שהתקבלה כדין.
 109סעיף  1.2לחוזר המנכ"ל .כמו כן נקבע בחוזר הרכב הועדה (סעיף  2לחוזר המנכ"ל על כל חלקיו) ,דרך מינויה (סעיף  3לחוזר המנכ"ל על כל חלקיו),
ההנחיות למסירת המידע למבקשת (סעיף  10לחוזר המנכ"ל על כל חלקיו) ,והקווים המנחים הקליניים (סעיף  11לחוזר המנכ"ל על כל חלקיו)
וכן הגנה משפטית לחברי הוועדה (סעיף  12על כל חלקיו לחוזר המנכ"ל על כל חלקיו).
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בחוק העונשין הקובע כי הוועדה להפסקת הריון רשאית לאשר הפסקת הריון – בכל שלב – על יסוד אחת העילות המנויות
בחוק .ועדה אחת ותו לא .המחוקק אינו מבחין בין "ועדת-על" לוועדה "רגילה" ואינו מבחין בין הפסקת הריון של עובר בר
חיות לזה שאינו כזה.
אין ספק כי כוונת מנכ"ל משרד הבריאות רצויה .ניתן בהחלט לחלק את משך ההריון לשתי תקופות על בסיס כושר ָחיוּ ת ֹו
של העובר ,וכפועל יוצא את סמכויות הוועדה .הן זו והן זו אמורות להגן על האינטרס הציבורי ,ולמצוא את האיזון הראוי בין
ההגנה על בריאות נושאת ההריון ושלום העובר .ברם ,כדי להשיג מטרה זאת יש לעגן את סמכותה של ועדת-העל בחקיקה
ראשית ולתקנו בהתאם ,שאם לא כן ,תהיה התוצאה שוועדת-העל משמשת מעין סמכות ערעור על החלטת הוועדה להפסקת
הריון 110.זאת ועוד ,במצב החוקי השורר אחת משתי הוועדות פועלת בחוסר סמכות ,ממילא ההיתר להפסיק את ההריון
111
בשלב החיות איננו מקנה הגנה לחברי הוועדה.
אמנם ,דין הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות כדין חקיקה לענין קביעת נורמות המחייבות את המערכת השלטונית כלפי אזרחי
המדינה הנזקקים לשירותיה 112,אך במהותן הן הנחיות מנהליות הקובעות סטנדרט התנהגות המחייב את הצוות הרפואי
בבואו להעניק טיפול רפואי למטופלים 113.ברם ,השלכות הנחיה זו היא על זכויות יסוד ונגישות לטיפול רפואי ,לפיכך ראוי
להסדיר זאת בחקיקה ראשית ולא באמצעות הנחיות פנימיות.
פרק ג :דיון
במרכזו של מאמר זה מוצעת בחינה מחודשת של הסדר הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין .מוצע ניתוח ההסדר בהתבסס
על ניתוח האינטרסים של המעורבים בהחלטה על הפסקת הריון :נושאת ההריון ,העובר המתפתח ברחמה ,אבי העובר
והמדינה .המחוקק הישראלי מעדיף את האינטרס של האם בכפוף לאישור הוועדה להפסקת הריון .והראיה ,שהמחוקק אינו
קובע שיש לשמוע את אבי העובר ,וכמו כן אינו מקנה מעמד לעובר עצמו .די בכך שהאם תבקש להפסיק את הריונה כדי
לכנס את הוועדה ולבחון האם מעוגנת הבקשה באחת מן העילות המנויות בחוק .גם מהעילות עצמן ניתן להסיק את העדפת
האם – גיל האם ,הריון מיחסים אסורים ,מום לאם או לעובר שהיא אמורה ללדת .ואכן ,העדפה זו מנומקת בשלושה נימוקים
המשולבים זה בזה :נושאת ההיריון אוטונומית להחליט אם רצונה להמשיך את הריונה והיא גם אוטונומית להחליט על גודל
משפחתה .הנימוק השני הוא שהעובר הוא חלק בלתי נפרד מגוף אמו – הוא מתפתח בגופה וחיותו ממנה .ממילא כבעלים
על גופה ,זכאית היא להחליט שאינה רוצה בהמשך ההריון .הנימוק השלישי ,המכריע ,הוא כי הפרוצדורה הכרוכה בהפסקת
ההריון נעשית בגופה.
 110ואכן ,סוגיה זו עלתה לדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א (מחוזי חי')  259/02פלוני נ' מדינת ישראל ,תק-מח .)2007( 10051 ,)4( 2007
בעניין הפיצוי שנפסק לילד שנולד גמד בשל אי הפסקת הריונה של אמו על פי החלטת ועדת העל .הפיצוי נפסק כיון שבית המשפט מצא פגמים
בהתנהלות הועדה ולא בהחלטה גופא שלא להפסיק את ההריון .אלא שבכל הכבוד הראוי ,בית המשפט סותר את עצמו מיניה וביה .שכן ,ממה
נפשך ,אם פעולתה של הוועדה להפסקת הריונות אשר אישרה לאם התובע להפסיק את הריונה פעלה כדין ,לא היה צורך להפנותה לוועדת-העל.
האם יכולה היתה להפסיק את הריונה ,משלא עשתה זאת בשל הוראות פנימיות של בית החולים – היא זכאית לפיצוי על פגיעה באוטונומיה שלה
בכך שנשללה ממנה ההחלטה אם לשמר את ההריון או להפסיקו .אם ועדת-העל פעלה מכח הוראות חוק העונשין ,החלטתה גופא היתה נכונה
ולא החלטת הוועדה הראשונית ,מדוע לפסוק פיצוי ,הלא אין בפגם המנהלי כדי לאיין את ההחלטה .אך ,אם יש בפגם המנהלי כדי לפגום בתקפות
ההחלטה לשלול מהאם את הזכות להפסיק את הריונה ,שוב היא הזכאית לפיצוי ולא הילד התובע.
 111עם זאת ,אפשר בדוחק רב לומר כי אם הבקשה הגיעה מראש לוועדת-העל ,היא מוסמכת להחליט ,אך זה מקרה חריג .בעיה נוספת כרוכה
בהנחיות עצמן בכל הנוגע להפסקת הריון של עובר העלול להיות בעל פגם גופני או נפשי .ההנחיה שאומצה ,המקובלת בעולם ,היא ש"ככל גיל
ההריון מתקדם יותר יש צורך במגבלה בדרגת חומרה גבוהה יותר הצפויה לוולד ,ולפחות דרגת הסתברות משמעותית ( 30%לפחות) לקיום
המגבלה האמורה ,כדי להצדיק הפסקת הריון בשלב החיות" (סעיף  11.2.1לחוזר המנכ"ל על כל חלקיו) ולכן קובע המנכ"ל שלוש דרגות של מום
גופני המגבילות את תפקודו העתידי של הוולד :מגבלה קלה בתפקוד ( ,)mild handicapשאיננה מצדיקה הפסקת הריון בשלב החיות ,מגבלה
בינונית בתפקוד ( ,)moderate handicapהמאפשרת לוועדה להחליט על הפסקת הריון בשלב החיות עד לשבוע ה 27-להריון כאשר ההסתברות
לקיומה גבוהה מ 30%-ומגבלה קשה בתפקוד ( )severe handicapהמקנה לועדה סמכות לאשר הפסקת הריון בשלב החיות ללא הגבלה על שבוע
ההריון ,כאשר ההסתברות לקיומה גבוהה מ .30%-באשר להגדרת המוגבלות נקבע כי מגבלה קלה היא "מגבלה גופנית ו/או התפתחות שמידת
חומרתה איננה מגעת כדי פגיעה בהשתלבות בחברה או צורך בעזרת הזולת כל החיים .בינונית מוגדרת כ"מגבלה גופנית ו/או התפתחות הפוגעת
בהשתלבות בחברה אך מידת חומרתה איננה מגעת כדי צורך בעזרת הזולת כל החיים .מגבלה קשה מוגדרת כ"מגבלה גופנית ו/או התפתחות
שמידת חומרתה מגעת כדי צורך בעזרת הזולת כל החיים.
 112ראו ע"ב (ת"א–יפו) 63322/01בן אבגי דוד נ' שירותי בריאות כללית ואח' ,תק-עב .)2004( 4236 )2( 2004
 113ראו ע"א  6926/93מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ,פ"ד מ"ח ( .)1994( 749 ,)3ראו עוד י' דייויס" ,מזייצוב עד סידי –
הזכות להיפרע פיצויים בעילת 'הולדה בעולה' ו'חיים בעוולה" ,בתוך :הזכות לחיים ללא מום ,עורכים י' דייויס וא' סהר( ,דיונון.356 ,307 ,)2007 ,
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

מול האינטרס של האם ההרה וטיעוניה עומדת זכותו של העובר להיוולד .זכות זו מנומקת בשני נימוקים השלובים גם הם
זה בזה :הנימוק האחד ,טכני בעיקרו ,הנגזר מהתקדמות הטכנולוגיה הרפואית המאפשרת לעקוב אחר התפתחות העובר
ולראותו .ניתן לצפות בעובר החל משלבי התפתחותו המוקדמים ביותר ולעקוב אחר התפתחות איבריו .את סימן החיות
המובהק – הדופק – ניתן לשמוע בשלב מוקדם של ההריון .ניתן גם לאתר פגמים בוודאות גבוהה ובדרגות חומרה שונות.
העובדה כי העובר ניזון מאמו וחיותו ממנה ,אינם שוללים את היותו של העובר ישות חיה ,קיימת ובעלת פוטנציאל להתפתח
לאדם .אמנם ,אין העובר יכול לשרוד מחוץ לרחם אמו ,ודאי לא בשלבי הריון מוקדמים ,ואין הוא בעל כשירות לזכויות
וחובות ,אך אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לפגום בזכויותיו ,לרבות זכותו להיוולד .הנימוק האחר המבסס את זכות העובר
להיוולד מעוגן בגישה הרואה את התפתחות האדם כרצף מרגע היווצרו ועד לסיום חייו ,כאשר כל שלב בהתפתחותו יתרחש
לאחר שהושלם שלב ההתפתחות הקודם .לשון אחרת ,לא ניתן לנתק את ההתפתחות הרציפה של אדם מרגע ההפריה ועד
לרגע בו יעצום את עיניו.
עם זאת ,אין להסיק כי בכל מקרה עדיפה ההולדה על הפסקת ההריון .בהחלט יתכנו מצבים מסוימים – אם גם חריגים – שעדיפה
זכותה של נושאת ההריון להפסיקו על זכות העובר להיוולד ,וכן שטוב לו לעובר שלא להיוולד מלהיוולד בפגם .רוצה לומר ,שכשם
שיש לעובר זכות להיוולד כך יש לו זכות שלא להיוולד .כך למשל ,אם אובחן העובר כבעל מום חמור ,כגון מחלת טיי סקס,
אפשר שזכותו לא להיוולד בפגם עדיפה מזכותו להוולד בכל תנאי.
הכלל שנראה שיש לשמרו הוא כי במקרה בו העובר מסכן את אמו ,בשלב כלשהו של ההריון – חיי האם קודמים .כלל זה נובע
מחוסר הסימטריה בין האם שהיא בחיים ,לבין העובר שהוא "רק" בעל פוטנציאל לחיים .במתח שבין חיים עתידיים לחיים
קיימים של נושאת ההיריון – נוטה הכף לטובת החיים הקיימים ,ללא קשר לשאלה אימתי מתחילים החיים .הווה אומר,
כאשר העובר אינו מסכן את אמו אין להפסיק את התפתחותו אלא במקרה שאובחן בו פגם חמור.
בנוסף לאם ההרה ועוברה יכול שיהיה מעורב בהחלטה על הפסקת ההריון גם אבי העובר .הוא שותף ביצירת העובר ,אך אינו
נושא אותו ואינו תורם להתפתחותו .הדעת נותנת כי מעמדו יהיה ָּפחוּ ת בהשוואה לאם ועוברה .ואכן ,דרישתו היא לקבל
מעמד בהחלטה על הפסקת הריון ,דרישה המנומקת בשני טעמים :הטעם האחד ,כאמור ,שותפותו ביצירת העובר ,שותפות
שווה לזו של נושאת ההריון .הטעם האחר ,כי האחריות והחובה לגדל את היילוד ולדאוג לצרכיו מוטלת עליו מכח ָא ָּבהוּ תוֹ.
ההורות מחייבת אותו כלפי ילדו ועל כן אין להופכו להורה בעל כורחו ,או לחילופין לשלול ממנו הורות שהוא רוצה בה.
את ההחלטה בין האינטרסים של האם ,העובר ולעתים האב ,אמורה לקבל הוועדה להפסקת הריון כשלוחה של המדינה.
תפקידה לאזן לא רק בין האינטרסים שמנינו אלא גם להגן על תקנת הציבור אשר לעניות דעתי היא כי אין להתיר הפסקות
הריון כדבר שבשגרה ,שאם לא כן לא היה כלל צורך באישור ועדה.
בנוסף ,ואף כחלק מן מההגנה על תקנת הציבור היא ההגנה על שלומה של האם ההרה ,הן באישור הבקשה להפסיק את
ההריון והן בדחייתה ושימור ההריון .למעשה העילות להפסקת הריון מתחלקות לשנים :עילות הנוגעות לאישה – גיל ,תוצר
ההיריון וסיכון חייה – ועילות הנוגעות לילד (פגם בכשרותו ומום גופני או נפשי).
מהו אם כן האיזון הראוי בין האינטרסים המתחרים? לעניות דעתי הכלל המנחה צריך להיות כלל משולב בין האינטרס של
האם לאינטרס של העובר .ככל הדבר נוגע לאם הרי שכל עוד אין העובר מסכן את אמו – אין עילה להתיר הפסקת הריון ,ויהא
גיל ההריון אשר יהא .אם הוא מסכן את אמו – יש להפסיק את ההריון חרף התנגדות אמו ,שכן חייה קודמים .ככל שהדבר
נוגע לעובר ,אם מאובחן פגם חמור בעובר ,לרבות פגם בכשרותו לבוא בקהל ,ניתן להפסיק את ההריון .במקרים אחרים ,קרי
כאשר אין העובר מסכן את אמו ,או הפגם שאובחן אינו חמור – אין להתיר הפסקת הריון ,אלא במקרים חריגים ,כגון בהעדר
מסוגלות הורית להתמודד עם ילד חריג.
במסגרת שיקולי הוועדה אם לאשר או לדחות את הבקשה להפסקת הריון ,עליה לשקול בנוסף לשיקולים רפואיים ,גם
מהו "רצונו" של העובר ,בין שהיא "תייצג" אותו לצורך הענין ובין שהוא "ייוצג" על ידי אפוטרופוס שימונה לו לצורך כך.
האפוטרופוס יכול שיהיה אבי העובר כל עוד אין ניגוד עניינים בינו לבין העובר ,ויכול להיות אדם אחר .על הוועדה גם לשמוע
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את אבי העובר .ברור שככל שההריון מתקדם ,למעמדו ול"רצונו" של העובר משקל גדול יותר .לכן יש מקום לוועדת-העל
להפסקת הריון ,ובלבד שפעילותה תעוגן מפורשות בחוק.
סיכום
ההסדר להפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין מעדיף בדרך כלל את זכותה של נושאת ההריון להפסיק את ההריון על
"זכותו" של העובר להיוולד .המשקל הניתן  -בכפוף לשיקולים הרפואיים – לרצונה של נושאת ההריון גדול יותר מזה הניתן
לאינטרסים של העובר ואביו .בית המשפט פירש זאת כשלילת זכות מוגנת מהעובר להיוולד ,וכשלילת זכות אבי העובר
114
לעמוד בפני הוועדה להפסקת הריון.
אינני שותף לגישה זו .במציאות המשתנה יש מקום ליתן משקל גדול יותר ל"רצונו" של עובר שאיננו מסכן את אמו ולהכיר
בזכותו להיוולד ,אולי אפילו במום ,אם טובתו היא לבוא לעולם .ההסכמה מדעת הנדרשת מנושאת ההיריון אין פירושה כי
היא המחליטה ,בכפוף לאישור הוועדה להפסקת הריון ,אלא העמדת נושאת ההיריון על הסיכונים הכרוכים בהליך הרפואי,
כאשר קיימת התוויה לביצועה .כמו כן ,מן הדין לייחס משקל גדול יותר לשותפותו של אבי העובר ביצירתו .אין בכך שלילה
גורפת של הפסקות הריון ,אך יהיה בכך כדי לצמצם את מספרן.
יש גם לתקן את חוק העונשין כדי לעגן בחוק את הסמכויות והפעילות של ועדת-העל להפסקת הריון .למותר לציין כי
למסקנה האמורה ,היינו מתן משקל רב יותר למצבו של העובר יש תוקף רב יותר.

הערות למאמר
מדובר במאמר המנסה להבהיר את יחסי הכוחות בין הגורמים המשתתפים בתהליך של הפסקת הריון  -האם ,העובר ,הבעל
והחברה.
ככל שהרעיון להתמודד עם הנושא מעורר הערכה ,חובתנו להזהיר מגישתו הפשוטה משהו לסוגיות אשר לגבי הרופא רחוקות
מלהיות מובנות מאליהן.
אם נצא מההנחה שהקריטריונים להפסקת הריון מהסיבות שאינן קשורות לעובר יחסית ברורים ,גם אם לא בהכרח זוכים
להערכה שווה מצד הנוגעים בדבר ,הרי שעיקר הקושי מתמקד בהפסקות הריון מסיבה הקשורה לבריאות העובר.
המחבר מתייחס בצורה מכניסטית לנושא "קו החיות" אותו שלב בו העובר הופך לבר-חיות ,ובאותה מידה גם לנושא חומרת
המום והגדרת לידה בעוולה הנגזרת מכך.
קטונתי מלהתיימר לרדת לעומקן של סוגיות משפטיות העוסקות בהגדרת מעמדו המשפטי של העובר .כל שבכוונתי הוא
להסב את תשומת לב הקורא לפן נוסף המתעורר למקרא מאמר שכזה :הפן הרפואי-אתי .
תהיה ההגדרה המשפטית של העובר הצובר את מעמדו המשפטי עד לרגע המכריע בלידתו ,שהופכת אותו ל"אדם"  -אשר
תהיה ,הרי שמבחינה רפואית ביולוגית ,מדובר ברצף התפתחותי ,אשר מתחיל בהיווצרות התא הראשון המכיל את המטען
הגנטי של שני הוריו ,ונמשך עד לבגרותו ,או לפחות עד לשלב בו יכול הילד להתמודד מבחינה קיומית ,בעצמו.
ההבדל היחיד הקיים מבחינה רפואית ,בין עובר המצוי דקה לפני לידת( ,מצב אשר על פי חוק מאפשר ,בנסיבות מיוחדות,
ולאחר אישור ועדת-על ,להפסיק הריון על ידי המתת העובר) ,לבין דקה לאחר צאתו מהרחם ,הוא יכולתו לנשום עצמונית
ולחמצן את גופו ללא התלות בחבל הטבור ובשלייה .כלומר ,שיכולת העובר לנשום הופכת אותו ל"אדם" אשר המתתו ,גם
לאחר דיון בוועדה ,כלל אינו אפשרי ,גם בנסיבות הרפואיות החמורות ביותר מבחינתו.
 114ע"א  413/80לעיל סעיף  ,5הערה .13
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האם נוהל הפסקת הריון הקבוע בחוק העונשין משקף את תקנת הציבור?

מכאן הגדרנו כביכול מצב חדש הקובע ,כי חיים נקבעים על פי הנשימה ,והפסקת הנשימה משמעותה לכאורה הפסקת
החיים .אולם ,ילוד המוגדר משפטית כישות העומדת בפני עצמה ,למעשה אינו מסוגל לחיות אף לא מספר דקות ללא הטיפול
וההשגחה הצמודה הניתנת לו ,ממש כפי שזקוק היה בהיותו עובר ,למגננה הפיסית התומכת של הסביבה התוך-רחמית .רוצה
לומר ,שלא ברור ההבדל הביולוגי ,המזין בצורה כה נמרצת את הגישה המשפטית המפרידה בין עובר לילוד.
גם המושג "בר-חיות" ראוי להתייחסות מעמיקה יותר .אם בר-חיות הוא היכולת להיוותר בחיים לאחר הלידה ,מבלי
להתייחס לנזקים הנוירולוגיים ולתחלואה הקשורה בפגות המוקדמת ,הרי שמדובר במושג יחסי ,התלוי בטכנולוגיה גרידא.
אם בעבר תינוקות שנולדו בשבועות  27-30לא שרדו ,הרי שכיום ,עם ההתפתחות הגדולה בתחום הניאונטולוגיה ניתן לגרום
לכך ,שעוברים יוותרו בחיים גם בשבועות מוקדמים בהרבה 23-24 ,ואף למטה מזה .אין זה מן הנמנע ,כי מחר הטכנולוגיה
הרפואית תאפשר טיפול ,המאפשר שרידות גם בשבועות מוקדמים יותר ככל שמדובר בתפקוד המערכות הבסיסיות החיוניות
לחיים בשלב זה :הלב ומחזור הדם ,וחמצון רקמות הגוף ובעיקר המוח .כך שקביעה שרירותית ששבוע מסוים כגון  ,24הוא
גבול החיות ,אינה אלא בחזקת קביעה שרירותית ,שאינה מחוברת למציאות הרפואית -ביולוגית.
אם המתת ילוד לאחר הלידה ,אפילו אינו בר-חיות ,היא עבירה פלילית ,ודינה כדין רצח ,מה דין הימנעות מטיפול חיוני
שבלעדיו ברור כי הילוד ימות ללא הטיפול? יש מידה לא קטנה של היתממות בהתייחסות כאל רצח ,להמתת ילוד שאינו
"בר-חיות" ,כאשר השארתו לגסיסה מתמשכת במשך שעות זוכה לרוח גב חוקית.
אין ספק כי קביעה שרירותית זאת משרתת גורמים רבים ולא מעטים מבין עמיתי הרופאים שואבים כוחות מפסיקתה
המחייבת .אולם ,לכל רופא העוסק בתחום ,הרואה את העובר מתפתח ,ומבצע תנועות ופעולות מורכבות ביותר ,ככל האדם,
כבר בשלהי השליש הראשון (!) להריון ,אשר ליבו פועל מהשבוע החמישי ,ואיבריו מושלמים (אם כי לא בשלים עדיין) כבר
בשבוע  ,12-13קשה מאד להתייחס לגבול חד בשבוע כלשהו ,כאל גבול החיות .לכל עובר יש פוטנציאל להיות אדם ,מהיותו
בשלב של תא בודד ועד ללידה .מבחינתנו ,אין לגבול החיות משמעות באשר זכותו של כל עובר באשר הוא לממש את
הפוטנציאל שבו להתפתח להיות אדם.
מאידך גיסא ,זכותו של העובר להיות מיוצג באשר ל"זכותו" שלא להיוולד בתוקף נסיבות העלולות לגרום לו חיים בעוולה.
מה הם הקריטריונים לפגמים או תחלואים אלה המביאים אותנו הרופאים להרים את ידינו ,ולאשר הפסקת הריון לבקשת
המשפחה? האם מדובר בקריטריונים איכותיים או כמותיים? או שמא השילוב שביניהם הוא הקובע?
האם כל המומים וכל התחלואים גורמים לאותה נכות? ומה היא הנכות המקנה לנו הזכות לאשר הפסקת חיי עובר ללא כל
קשר להיותו בר-חיות?
התמונה סבוכה ומורכבת ואין דין מקרה אחד היכול ללמד על השני ,גם אם מדובר כביכול באותו סוג של מום.
דיוני הוועדה להפסקות הריון אינם ניתנים לדיגיטליזציה ולהמרה בתוכנת מחשב המשקללת את הנתונים וממליצה על אופי
ההחלטה.
ולנושא ועדות-העל
המחבר טוען כי "לא הרי הפסקת הריון בשלבי התפתחות ראשונים כהפסקת הריון של עובר בר חיות" .וכאישור לכך הוא
מביא חיזוק מעצם הוראת מנכ"ל משרד הבריאות ,על הקמת ועדות על אזוריות בהריונות שמעבר לשבוע . 24
אין ספק שהליך הפסקת ההיריון דורש שיקול דעת רציני ואינו יכול להתבצע ב"קלות יחסית" בשבועות המוקדמים ,בניגוד
ל"כובד הראש" בשבועות שמעבר לגבול החיות .צודק המחבר כי ועדת-העל אינה אלא ייצור כלאיים ,פרי החלטתו של
גורם מקצועי שאינו ישות משפטית .חברי הוועדה המוכרים על פי חוק הם אותם אלה המאיישים את הוועדות לשבועות
המוקדמים :מנהל המרכז הרפואי ,רופא נשים בכיר ועובדת סוציאלית .הרכב ועדת-העל כולל גם ניאונטולוג וגנטיקאי ,אך
אלה אינם חברי ועדה בעלי זכות הצבעה ,אלא מוגדרים כ"יועצים" בלבד.
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ביקורת חקיקה

יש להדגיש כי מרבית העילות לבקשה להפסקת הריון מעבר לגבול החיות הן מאינדיקציות עובריות (חשד למום מולד או
נרכש) .מטבע הדברים שני המומחים ,שלהם הדעה המשמעותית ביותר באשר להערכת תוחלת חייו של העובר  -הקורבן,
נטולי זכות הצבעה...
ואם נוסיף כ"לפתן" ,שעד עצם היום הזה לא ברור נושא חשיפת חברי הוועדה אישית לדין בגין החלטותיהם ,הרי שאף
לא אחד מהיועצים מעוניין ליטול חלק בדיוני ועדת-העל ,והרכב ועדת-העל ,כאמור ,אינו שונה דה-פקטו מהרכב הוועדה
"הרגילה" להפסקות הריון מוקדמות.
בחלק מהמרכזים הרפואיים עקפו מכשול זה על ידי העלאת אותם מקרים מורכבים לדיון מקדים בפורום אינטר-דיסציפלינארי
של מומחים הכולל :רופאי נשים ,ניאונטולוגים ,אנשי דימות (אולטרה סאונד ו ,)MRI-נוירולוג ילדים ,כירורג ילדים ומומחים
בתת-נושאים על פי מידת הרלוונטיות שלהם .אולם ,אין דין דיון רפואי בפורום כזה ,כדין הדיון בוועדה להפסקות הריון ,שבו
הנך נדרש ברגע האמת ,לחתום לכאן או לשם.
כיוון שכך ,מוטב שבנושאים כה מורכבים ,נמנע מפשטנות יתר גם אם המטרה והיוזמה כשלעצמה ראויים .יש תחומים ,אשר
העמימות מיטיבה עמם .עמימות ביחס להגדרות אפריורי ,המאפשרות שיקול דעת רפואי והומאני ,שלא לבלבל עם שקיפות
מוחלטת ותיעוד מפורט של כל דיון והחלטה .
מדובר בסוגיה אתית–פילוסופית ,שמשולבים בה גם מרכיבים דתיים וחברתיים ,ויש להיזהר מלנסות להתיימר לקבוע
באמצעות חקיקה את שלא ניתן להגדיר כפשוטו בהיגיון הצרוף.
פרופ' גד ברקאי ,סגן מנהל בכיר ,ממונה על בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ,אגף נשים ויולדות ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר.
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האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?

האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?
הערות בעקבות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בעניין ועדות להפסקת הריון בשלב החיות
יונתן דייויס

*

תקציר
בחודש דצמבר  2007פורסם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בענין ועדות להפסקת הריון בשלב החיות .החוזר מסדיר מחדש
את סמכויות הוועדות להפסקת הריון לרבות הרכב הוועדות וקובע הנחיות לאישור הפסקת הריון בשלב החיות ,תוך
שהוא קובע כי על מנת שהוועדה תאשר הפסקת הריון היא צריכה להשתכנע כי תהיה בעובר מגבלה בינונית או קשה
בשיעור  30%לפחות ,וָ לא תסרב הוועדה לאשר הפסקת הריון על אף בקשת האישה.
עוד ממליץ החוזר לתת חיסיון לחברי הוועדה להפסקת הריון בהיותם ממלאים תפקיד ציבורי על פי דין.
אנו סבורים כי חוזר המנכ"ל נעשה בחוסר סמכות ,מקום שחלקים ממנו נעשו בניגוד להוראות חוק זכויות החולה תשנ"ו–
 1996ולחוק העונשין תשל"ז– 1977בסעיפים  315 – 319הדנים בהפסקת הריון .ההנחיות החדשות מעמידות את זכות
האישה לאוטונומיה במעמד משני לחובת הגילוי של חברי הועדה לספק מידע לבני הזוג ,כדי שיוכלו להחליט על המשך
ההריון או על הפסקתו בהתאם להלכות של בית המשפט העליון.
ההנחיות הקליניות המציבות רף של נכות תפקודית צפויה בשיעור  30%אינן ישימות והערכה כאמור בלתי ניתנת לחיזוי
ברוב המקרים.
התכלית האמיתית של ההנחיות החדשות היא מתן הגנה משפטית לחברי הוועדה בפני תביעות בעילה של הולדה בעוולה
וחיים בעוולה ,אשר הוכרו על ידי בית המשפט העליון כעילות בנות תביעה במסגרת עוולת הרשלנות ועוולת הפרת חובה
חקוקה על פי פקודת הנזיקין .החשש שרופאים יסרבו לשבת בועדות להפסקת הריון הוא שעומד ביסוד הוראות אלה,
אשר לא ביטלו את ההנחיות הקודמות ,ונועדו לשכנע את הרופאים כי הם מוגנים משפטית .מטעמים אלה ,קובע החוזר
כי עמדת משרד הבריאות היא כי חברי הוועדה ממלאים תפקיד ציבורי על פי דין ,וככאלה זכאים לחיסיון המוענק על פי
סע' 7א' – 7ו' לפקודת הנזיקין.
אנו סבורים כי מנכ"ל משרד הבריאות חרג מסמכותו בכך שבאצטלה של הנחיה רפואית מקצועית נתן חוות דעת משפטית,
שיש החולקים על פרשנותה .תכלית חקיקת התיקון לפקודת הנזיקין אינה לתת חיסיון בפני התנהלות רשלנית של רופאים
במסגרת עבודתם כחברי הוועדה להפסקת הריון .ספק אם חברות הביטוח המבטחות את פעולות חברי הוועדות להפסקת
הריון יסכימו לתת כיסוי ביטוחי לפעולות רפואיות המתבצעות במסגרת הוועדות להפסקת הריון של הרופאים ,שאינם
עובדי מדינה והמבוטחים בחברות ביטוח אחרות.
במאמר נסקור את הוראות הדין החלות על הסוגיה ,נדון בסבירות הוראות החוזר ,ונעמת את הוראות החוזר עם ההלכה
הפסוקה בעניין הוראות החוק ותקנות העונשין (הפסקת הריון) תשמ"ז.1987-
*

י .דייויס ,עו"ד ,עורך ראשי כתב העת רפואה ומשפטdavies@med-law.co.il :
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מבוא
ביום  19.12.07פורסם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות (מס'  )23/07המהווה הרחבה של חוזר שירותי הרפואה  76/94מיום
 28.12.94בנושא ועדות על-אזוריות להפסקת הריון בהריונות שגילם מ 24-שבועות מלאים ,דהיינו  24/07שבועות ,וכן
קווים מנחים מנהליים וקליניים לעבודת הוועדות להפסקת הריון לגבי ההריון בשלב החיות.
ממקרא חוזר המנכ"ל עולה שהוא מנסה להסדיר מחדש את סמכויות הוועדות להפסקת היריון ,לרבות הרכב הוועדה .כמו כן
נקבעת בחוזר הנחיה ,המשתמעת כביכול כהנחיה קלינית ,לפיה ועדה להפסקת הריון תאשר הפסקת הריון בשלב החיות רק
כאשר ההסתברות לקיומו של פגם בעובר ומגבלה בתפקוד עולה על שיעור של .30%
עוד קובע החוזר כי יש להעניק חסינות בפני תביעות אישיות (הגנה משפטית בלשון החוזר) לחברי הוועדות הממלאים
תפקיד ציבורי על פי דין.
אנו סבורים כי חוזר המנכ"ל יותר שהוא בא להבהיר ולרענן נהלים ,הוא עתיד ליצור מחלוקות ויביא להתדיינות על הפרשנות
שיש ליתן להנחיות הקליניות .ולעניין ההגנה המשפטית שהוא מעניק לחברי הוועדות  -היא ניתנת בחוסר סמכות ונוגדת
את הוראות הדין.
הזכות להורות ולתכנון המשפחה
הזכות להורות מוכרת במשפט הישראלי כזכות חוקתית הנגזרת מחיקוקים רבים בהם נקבעו הסדרים שמטרתם לשמור על
התא המשפחתי .זכות האדם למשפחה מוכרת כאחת מאושיות הקיום האנושי ,והיא משלבת בתוכה את הזכות להורות
בזכות לגדל ילדים בחיק המשפחה .בפרשת פלונית קובע הנשיא א .ברק:
"אלה מושכלות יסוד הזכות להורות וזכותו של ילד לגדול בחיק הוריו הטבעיים הן זכויות שלובות זו בזו
היוצרות יחדיו את הזכות לאוטונומיה של המשפחה .זכויות אלה הן מיסודות הקיום האנושי וקשה לתאר
זכויות אנוש שתשוונה להן בחשיבותן ובעוצמתן".
בצד זכות האישה להגנה על קדושת חייו של העובר ,שהיא חלק מזכות ההגנה על חייה ,ניתנת הגנה ַלזכות לממש את משמעות
החיים וטעם החיים .הזכות למשפחה היא טעם החיים שבלעדיו נפגמת יכולתו של אדם להגיע לידי הגשמה עצמית ומימוש

עצמי .כפי שנאמר בפרשת עדאללה:
"בלא הגנה על הזכות למשפחה נפגע כבודו של האדם ,נגרעת זכותו לאוטונומיה אישית .היכולת לקשור את
גורלו עם בן זוגו ולקיים חיים מתוך שותפות גורל עימם .בין זכויות האדם ניצבת זכותו של אדם למשפחה
במדרג העליון .היא קודמת בחשיבותה לזכות הקניין ,לחופש העיסוק ואף לפרטיות ולצנעת הפרט .היא
משקפת את תמצית הווייתו של האדם ואת התגלמות הגשמת עצמיותו".
על רקע זה יש לבחון את זכות האישה ההרה ,ובני הזוג כהורים פוטנציאליים המתלכדים ליחידה משפחתית ,לקבל החלטות
לתכנון המשפחה .הזכות להקמת משפחה ,לתכנון משפחה ולהולדת ילדים כלולה בתחום של צנעת הפרט .חירות האדם
כוללת את החלטתו העצמאית בענייני נישואין ,גירושין ,הולדה ,ובכל נושא אחר הקשור בתכנון המשפחה .כך נקבע בארה"ב







עו"ד י .דייויס משמש כעורך ראשי של כתב העת רפואה ומשפט ועורך משותף של הספר "הזכות לחיים ללא מום" מיצירת עובר עד לידתו כאדם,
קובץ מאמרים בתחומי מדע מוסר ומשפט ,עורכים יונתן דייויס ואברהם סהר ,דיונון מבית פרובוק בע"מ ,תל אביב .2007
במאמר הנוכחי מסתמך המחבר על חלקים ממאמרו בספר "מזייצוב עד סידי – הזכות להיפרע פיצויים בעילות הולדה בעוולה וחיים בעוולה",
בעמ'  376-307בספר כולל שער הנספחים את ההנחיות הנזכרות במאמר זה.
ר' י .גרין הפריה חוץ-גופית בראי ההסכמה( ,הוצאת פרלשטיין גינוסר  )1995בעמ' ( 9להלן " :י .גרין ,הפריה חוץ-גופית") .לפירוט הזכות ר' בג"צ
 7052/03עדאללה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים (לא פורסם( )14/5/06 ,להלן :פרשת עדאללה).
בע"מ  377/05פלונית ואח' נ' ההורים הביולוגים ,דינים עליון עב ( )2005( 226להלן" :פרשת פלונית").
שם ,בפסקה  6לפרשת פלונית.
פרשת עדאללה ,לעיל.
כפי שקובעת השופטת בן עתו בפרשת פלונית:
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האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?

כי ההחלטה להיות הורה מסורה לאדם מכוח היותו אוטונומי ,הנושא בנטל והחלטותיו ותוצאות מעשיו ,לפיכך הזכות להחליט

צריכה להישאר בידיו .זכות זאת הוכרה בארה"ב כחלק מהזכות לפרטיות.
בפרשת זייצוב נקבע כי:
"זכותם של הורים היא לתכנן את משפחתם ובמסגרת זו מן הראוי הוא שהרופא המטפל ינקוט כלפיהם
אמצעי זהירות ראויים ויעמידם על הסיכונים הקשורים בהתעברות ,הריון ,בהפלה ובלידה".
הזכות לאוטונומיה של האישה ההרה למידע אודות בריאות העובר
הזכות לאוטונומיה מגלמת את זכות האדם על גופו וחירותו לקבל החלטות ביחס לגופו .מזכות זאת נגזרת החובה לא רק
לקבל הסכמה מדעת לכל טיפול שאמור להינתן לאדם ,אלא גם למסור לאדם את כל המידע בדבר הטיפולים שניתנו לו
בעבר .בפסק הדין עלי דעקא 10הוכרה פגיעה בזכות לאוטונומיה כבת פיצוי גם אם לא הוכח שנגרם למטופל נזק גוף עקב
הפגיעה ַבזכות.
תהליך ההפנמה של דוקטרינת ההסכמה מדעת קיבל תאוצה משמעותית במערכת הרפואית לאחר שנחקק חוק זכויות
החולה ,תשנ"ו 11.1996-כנגד הזכות לקבל מידע עומדת החובה לגלות למטופל את המידע הדרוש לו לקבל החלטה מושכלת
על פי מרב הנתונים .חובת הגילוי נגזרת מחובת הזהירות המוגברת שיש לרופא כלפי המטופל 12.טיפול רפואי ללא הסכמה
הוא מעשה של תקיפה ,רשלנות והפרת חובה חקוקה על פי פקודת הנזיקין ,המגיע אף לכדי עבירה פלילית על פי סע' 325
לחוק העונשין ,תשל"ז .1977-חובת הגילוי מתפרשת כיום על פי מובנה הרחב ,והיא מוחלת גם על מקרים אשר חוק זכויות
13
החולה ,תשנ"ו 1996-לא חל עליהם.
בפרשת סידי 14הורחבה חובת הגילוי המוטלת על רופא מטפל .השופט ריבלין קובע כי התפיסה העקרונית שאומצה בפסיקה,
היא כי משמעות הדרישה ל"הסכמה מדעת" היא כי על הרופא למסור למטופל את כל המידע שאדם סביר היה זקוק לו
כדי שיוכל להחליט אם להסכים לטיפול המוצע 16.על בית המשפט להעריך מהי ציפייתו הסבירה של המטופל לגבי המידע
שיימסר לו ,בין היתר ,בהתחשב בעמדת הרופאים ובמשאבים המוגבלים של המערכת הרפואית .בהתאם לסטנדרט גילוי
זה ,המתמקד בצרכי המטופל הסביר ,הרופא לא יוצא ידי חובתו כלפי המטופל ,אם הוא מוסר לו מידע בהתאם לפרקטיקה
הרפואית המקובלת בלבד .בפרשת בירמן השאיר בית המשפט העליון ב'צריך עיון' ,את השאלה אם מבחן 'צרכי המטופל'
הסביר צריך לחול גם על מידע לגבי מגבלות הבדיקה הרפואית המוצעת וקיומן של אפשרויות בדיקה נוספות ,אף במסגרות
אחרות .ובפרשת סידי השיב השופט ריבלין על שאלה זאת בחיוב.

15

בפרשת סידי קובע השופט ריבלין כי בכל הנוגע למבחן 'צרכי המטופל הסביר' ,אין מקום להבדיל ,בין מידע הקשור בהתערבות
רפואית לבין מידע על מגבלות בדיקה המתבצעת ואפשרויות בדיקה ואבחון נוספות .עוד ציין השופט ריבלין כי המבחן האמור
"התעברות הריון ולידה הם אירועים אינטימיים שכל כולם בתחום צנעת הפרט .אין המדינה מתערבת בתחום זה אלא מטעמים
כבדי משקל הנעוצים בצורך להגן על זכות הפרט או על אינטרס ציבורי רציני".
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(Griswold v. Connecticut 85 s CT. 1678 1688-1689 (1965
)Eissenstandt v. Baird US 438 (1972

שם ,בעמ'  112לפסק הדין.
הנשיא ברק בבר"ע  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה נ' גלעד פד מט(.)1996( 526 ,516 )2
ע"א  2781/93עלי דעקה נ' בית החולים כרמל חיפה פד נג (( ,)1999( 526 )4להלן" :פרשת עלי דעקה").
ר' א .סהר "הסכמה מדעת -תהיות והרהורים" רפואה ומשפט ( 48 ,33דצמבר .) 2005
בבר"ע  1412/94ההסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד ואח' פ"ד מט( ,)1996( 525 )2נקבע על ידי כב' הנשיא ברק:
"חובת הזהירות בדיני הנזיקין נגזרת מחובת הזהירות הכללית אשר הרופא והמוסד הרפואי חבים למטופל .היא נגזרת מהזכות היסודית לדעת
על עצמנו המהווה ביטוי לאוטונומיה של האדם המבטאת את ערך כבוד האדם ברוח סעיפים  2,4לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,התשנ"ב-
."1992
ר' ע"א  6153/97יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה פ"ד נו (.)2004( 746 )4
ע"א  4960/04ערן סידי ואח' נ' שירותי בריאות כללית תק על ( 2005להלן :פרשת סידי).
ע"א  3108/91רייבי נ' וייגל ,פ"ד מז( ;)1993( 509-505 ,497 )2ע"א  4384/90ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נא( ;)1997( 182 ,171 )2ע"א
 2781/93דעקה נ' בית החולים "כרמל" ,פ"ד נג(()1998( 526 )4להלן" :פרשת דעקה").
ראו ע"א  434/94ברמן (קטינה) ואח' נ' מור המכון למידע רפואי פד נא (( )1996( 205 )4להלן :פרשת ברמן).
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אינו מחייב את הרופא להודיע לחולה על כל סיכון חבוי שאיננו רלוונטי לגביו או על כל בדיקה נוספת שאין המטופל זקוק לה.
ככלל ,רופא ברפואה הציבורית אף אינו נדרש למסור למטופל מידע על כל היתרונות שעשויים לצמוח לו מהסתייעות ברפואה
פרטית .עם זאת ,קבע השופט ריבלין כי:
"בנסיבות מתאימות ,עשוי להיווצר צורך ליידע את המטופל לגבי אפשרויות טיפול הזמינות רק במסגרת
הרפואה הפרטית  -אולי אף במסגרת שרותי-רפואה מעבר לים  -וזאת אם אכן מדובר בטיפול או בתרופה
שעשויים לסייע למצבו ואינם זמינים ברפואה הציבורית בארץ".
זכותה של אישה הנמצאת במעקב הריון ,שהרופא המטפל בה יידע אותה על כל חשד למומים בעובר שברחמה ,היא חלק
מזכותה לאוטונומיה .כך חובתו ליידע אותה בדבר כל בדיקות האבחון בהן ניתן לגלות את מצבו המדויק של העובר .חובה
זאת של הרופא מתייחסת לבדיקות שבסל הבריאות ואלה שניתן לבצען באמצעות הביטוחים המשלימים שמספקות קופות
17
החולים ,או ברפואה הפרטית .לסוג מידע זה נזקקת האישה ההרה כדי שתוכל לקבל החלטות הנוגעות להמשך הריונה.
כמובן שרופא אינו יכול להבטיח לידת תינוק בריא ,אך עם זאת ניתן לצפות כי רופא סביר ,העוקב אחר הריון ,ימסור לאישה
ההרה כל פרט מידע רלבנטי באשר למצב העובר ,ואת האפשרויות הפתוחות בפני האישה לטיפול במצב ,כך שהיא ובן זוגה
יהיו מסוגלים להחליט על תכנון ההריון.
חשד בדבר אפשרות של מום ,המתעורר לאור ממצאי בדיקות מעקב הריון ,קל ומבודד ככל שיהיה ,הוא מסוג פרטי המידע
שכל אישה הרה ,המבקשת להחליט על הטיפול בהריון שברחמה ,חייבת לדעת .על הרופא מוטלת החובה למסור מידע זה ,לא
רק בנקיבת שם המום ,אלא בלווי תיאור הידע הקיים על משמעויותיו והשלכותיו ,והטיפול האפשרי בו לאחר הלידה .מידע
כזה אם לא נמסר לבני הזוג הוא בגדר פגיעה באוטונומיה של האישה להחליט על גופה 18.ההכרה בזכות לפיצויים במקרה של
פגיעה בזכות לאוטונומיה שידרגה את ההתייחסות מזכות מוסרית לזכות שהפרתה מטילה סנקציה בת תביעה ,ולפיכך ראוי
19
שינהגו בה ברצינות הראויה.
על רקע זה קשה מאוד לקבל את ההנחיות שבחוזר המנכ"ל ,המדברות על 'הסתברות לקיומה של מגבלה בינונית בתפקוד
גבוהה מ– .'30%רופא העוקב אחר הריון יכול לאתר מומים ולהפנות את האישה לבדיקות נוספות במידת הצורך ,אך לא
לצפוֹת את יכולת התפקוד של היילוד במומו .במקרים רבים לא ניתן לדעת אם המום הוא אקראי או
ניתן בשלבי המעקב ְ
חלק מתסמונת ידועה .כך הדבר במקרים רבים ,כאשר ביחס למומי לב המתגלים בעובר .ב– 20%מן המקרים ,מום הלב
עלול להיות חלק מתסמונת דאון .האם ניתן להימנע מהמלצה להפסקת הריון רק בשל העובדה כי לא ניתן להעריך את יכולת
התפקוד של העובר במומו?
בפסיקה שדנה בהסכמה מדעת של מטופל לטיפול רפואי נקבע סטנדרד הגילוי בהתחשב בזכות הפרט לאוטונומיה,
לפיכך נקבע כי:
"יש לגלות לחולה את כל הסיכונים אשר אדם סביר היה מייחס להם חשיבות בהחלטתו להסכים לביצוע
הטיפול ...באימוץ אמת מידה זו ,נדחתה אמת המידה הרווחת בפסיקה האמריקאית ,בה ניתן משקל מכריע
לפרקטיקה הרפואית המקובלת ...והאינטרסים של הפרט המקבל את הטיפול הועמדו במרכז גבוה יותר,
20
המבוסס על צרכי המטופל כאדם סביר".
17
18

19
20

ר' דברי השופט ריבלין בפרשת סידי הנ"ל.
כפי שקובע השופט ת .אור בפרשת דעקה:
"הכרה בזכות לפיצוי עקב פגיעה בזכות לאוטונומיה מעניקה הגנה למעמדו האוטונומי של החולה בתהליך קבלת ההחלטה ולזכותו לקבל
מידע לצורך גיבוש עמדתו ביחס לביצוע טיפול רפואי" )ר'  ) Twerski & Cohen, supra, at p. 649הגנה על זכויות ואינטרסים אלה אינה תלויה,
בעקרון ,בפיצוי על הנזקים הממשיים שנגרמו על ידי הטיפול הרפואי ,המעניק הגנה לאינטרס בדבר שמירה על שלמות גופו של האדם .פיצוי
על נזק הגוף שנגרם עקב כישלון הטיפול הרפואי אינו מבטא את הנזק הלא מוחשי שנגרם לחולה עקב הפגיעה בזכות לאוטונומיה .משום כך,
העובדה כי שני ראשי הנזק דרים בכפיפה אחת ,אינה מלמדת כי הפיצוי בגינם עולה כדי כפל פיצוי ,שכן ,האינטרס המוגן על ידי כל ראש נזק
הינו אינטרס נפרד ושונה .הטענה לפיה נזקי גוף מוציאים מכלל אפשרות פיצוי על נזק עקב פגיעה באוטונומיה ,חוטאת להגנה הראויה על
כל אחד מן האינטרסים הגלומים בכל אחד מראשי הנזק האמורים .אשר על כן ,מן הבחינה העקרונית-משפטית ,דומני ,שאין מקום והצדקה
להוציא את האחד מפני רעהו".
ר' עו"ד נילי קרקו-אייל "אופן הערכת הפיצוי בגדר ראש נזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה" המשפט  ,21עמ' ( 37פברואר .)2006
ע"א  6153/97יובל שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה ,פ"ד נו([ )2002( 746 )4להלן" :פרשת שטנדל"].
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תפיסה זו שוללת את הגישה הפטרנליסטית לחולה ,ומכירה בזכותו לאוטונומיה ולקבלת החלטות עצמאיות-מושכלות לגבי
הטיפול בו 21.אולם מחוזר המנכ"ל עולה כי לחברי הוועדה נמסר שיקול דעת להימנע מלמסור מידע בדבר הפרוגנוזה של
היילוד .בכך מתיר חוזר המנכ"ל לחברי הוועדה להפר את חובת הגילוי ,ולמסור לאישה מידע מסונן לפי שקול דעתם.
אין הצדקה למניעת מידע רלבנטי מאישה הרה על אודות תוצאות בדיקות אבחון ,גם אם המידע אינו חד משמעי או אינו
רצוי 22.לדעתנו ,יש למסור לאישה ההרה ,לפני ביצוע הבדיקה ,כי המידע המלא על תוצאות הבדיקה יימסר לידיה .בהתחשב
במספר המומים המולדים שניתן לאבחן טרום-לידה ,ומורכבות המידע המופק מבדיקות האבחון בהריון ,מסירת מידע רק
ביחס למה שמוערך כ'מומים משמעותיים' בעיני הוועדה ,אינה דרך נכונה או ראויה .כך גם כאשר יש מספר מומים ,לא נאות
להתייחס להשלכות המומים הקשים ולהתעלם מן הקלים 23.חובת הזהירות של הרופא המטפל מחייבת גילוי מלוא המידע
24
המתקבל מהבדיקות .בני הזוג הם אלה שיצטרכו לחיות עם החלטותיהם כפועל יוצא מהמידע.
הרופא חייב להצליב את כל המידע המתקבל ולפרוס את כולו לפני האישה ההרה .בדיקות אבחון ,ובדיקת על-שמע בכללן,
מטבע הדברים ,לא תמיד הן חד-משמעיות .מידע זה יש למסור לאישה לפני ביצוע הבדיקה ,כחלק מתהליך ההסכמה מדעת
לביצועה .על האישה גם לדעת ,בעת קבלת התוצאות ,על ממצאים שאינם ברורים וחד משמעיים ועל משמעותם האפשרית.
כאשר במהלך המעקב מתגלה ממצא מחשיד למום ,חובה על המטפל לבחון ,יחד עם המטופלת ,את האפשרויות הטיפוליות
הקיימות ,לרבות האפשרות של סיום ההריון בהפלה .גם זה כמרכיב בהסכמה מדעת של המטופלת .חלק מהמידע שעל הרופא
25
למסור הוא האפשרות לבצע הפסקת הריון במקרים בהם "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" בכל שלב בהריון.
לפיכך אם מתגלה מום בשלב מאוחר של ההריון אין בכך כדי להצדיק מניעת המידע מבני הזוג.
הפסקת הריון בעיני החוק
בישראל אין הגבלה על המועד בו מותרת הפסקת הריון .הפסקת הריון אפשרית בכל שלב עד סיומו ובלבד שיש הצדקה
26
להפסיקו על פי הסיבות המנויות בחוק – בענייננו אם "הולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי".
בשנת  1977נתקבל התיקון לחוק העונשין (הפסקת הריון) ,תשל"ז( 1977-להלן" :החוק") .בתיקון לחוק הושם דגש מיוחד על
הליך קבלת הסכמת האישה להפסקת הריון ,לעצם קבלת ההסכמה המודעת והחתמתה על טופס ההסכמה להפסקת ההריון.
סימן ב' לחוק קובע את האיסור הפלילי בדבר הפסקת הריון 27ואת הנסיבות בהן מותרת הפסקת הריון 28.לדיון והכרעה
במתן אישור להפסקת הריון כונן החוק ועדה מאשרת .סעיף  315לחוק קובע כי בוועדה ישבו שלושה ,שלפחות אחד מחבריה
תהיה אישה 29.סעיף (316א) לחוק קובע ,שלא יינתן אישור על-ידי הוועדה ,אלא לאחר שנתקבלה לכך הסכמתה המודעת של
 21כפי שקובעת השופטת דורנר בפרשת שטנדל:
"החולה אינו אובייקט .הוא הסובייקט הנושא בתוצאות הסיכון והסיכוי שנוטל הרופא בבוחרו בדרך הטיפול .על-כן עומדת לו זכות-יסוד,
הנובעת מן האוטונומיה של הפרט ,להחליט מדעת ,כלומר בידיעת העובדות הרלוואנטיות ,אם להסכים לטיפול הרפואי המוצע לו .כנגד זכות
המטופל עומדת חובתו של הרופא המטפל למסור למטופל מידע בדבר הטיפול הרפואי שהוא מציע ,לרבות אמצעי טיפול אלטרנטיביים
והסיכונים והסיכויים הכרוכים בכל אחד מאמצעי הטיפול"...
D.C Wertz and J.C Fletcher, Ethical Issues in Prenatal Diagnosis. Pediatric Annals 1989:18:739-749 22
 23ר' למשל נסיבות המקרה בפרשת אסף יהודה.
 24כדברי השופטת א .חיות בפרשת סידי הנ"ל:
"חובת הגילוי בדבר קיומה של בדיקת על שמע מורחבת ומקיפה קמה ,בין היתר ולעיתים אף ביתר שאת בנסיבות בהן לא היתה מוטלת על
הרופא לבצע בעצמו בדיקה כזו במסגרת הבדיקות השגרתיות הניתנות במסגרת הרפואה הציבורית… כאשר מדובר בבדיקות המבוצעות
במהלך ההריון והמיועדות לאיתור מומים בעובר ,מותר להניח כי קיימת אצל כל הורה ציפייה סבירה לקבל בעניין זה את מלוא האינפורמציה
האפשרית מן הרופא ,על מנת לכלכל את צעדיו ולהחליט אלה בבדיקות ברצונו לבצע ,בנוסף לבדיקות שמעמידה לרשותו הרפואה הציבורית…
בחירה זו נשללה מן המערערים במקרה הנדון ,משום שהמשיב מס'  2לא הביא לידיעתם את האפשרות שהיתה קיימת במועד הרלבנטי לבצע
בדיקה מקיפה ומורחבת בשוק הרפואה הפרטי".
 25ס'  )3(316לחוק העונשין ,תשל"ז,1977 -ס"ח  ,104וראה עוד לעניין זה חוזר משרד הבריאות "שרותי רפואה" מיום  28בדצמבר 1994 ,בעניין:
"ועדות על-אזוריות להפסקת הריון בהריונות מעל שבוע ."23
 26ר' סע' (316א)( )3לחוק העונשין ,תשל"ז ,1997-ס"ח  .104השווה :ת"א (ירושלים)  577/95הדס שושני נ' שמחה יגל ואח' ,תק-מח 691 )2(2002
(.)2002
 27סעיף  313לחוק.
 28סעיפים 314ו 317-לחוק.
 29תיקון מיום .25.12.82
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ביקורת חקיקה

האישה ,והוועדה לא תסרב לתת אישור בטרם ניתנה לאישה הזדמנות להופיע לפניה ולמסור לוועדה את נימוקיה 30.הסכמה
31
מודעת משמעה לעניין זה הסכמה בכתב ,לאחר שהוסברו כל הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת הריון.
לביצועו של החוק הותקנו תקנות העונשין (הפסקת הריון) ,תשל"ח( 321978-להלן" :התקנות") .סעיף  )3(316לחוק העונשין,
הוא התשתית החוקית להכרה בעוולה האזרחית של חיים בעוולה ,מקום שהחוק מכיר בזכות להורות כזכות יסוד בסיסית
33
חוקתית הנגזרת מזכותם של בני הזוג לאוטונומיה.
ביום  19.3.91מינה שר הבריאות צוות לבדיקת ביצוע חוק העונשין בעניין הפסקת הריון .ממצאי הצוות פורסמו בדו"ח ועדת
ריפטין 34,שמצאה כי אין אחידות בנוהלי עבודת הוועדות בבתי החולים השונים שנבדקו כפי שהם מופעים בחוזר שירותי
האשפוז 35.כן נמצאו חריגות משמעותיות ביותר מהוראות החוק 36.נמצא כי בתי החולים אינם מקפידים על סע' ( 2ב) לחוזר,
הדן בקבלת הסכמתה המודעת של אישה להפסקת ההריון .לאור הממצאים הומלץ לרענן את הנהלים וההוראות בתחום זה
ולנקוט בצעדים המתחייבים נגד מי שיפר הוראות אלה בעתיד.
ממצאי ועדת ריפטין אומצו בחוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מס'  23/93בעניין "שמירת החוק והתקנות על ידי
ועדות להפסקת הריון" 37,שאימץ את חוזר שירותי אשפוז מס'  ,64/90שהופץ עוד ביום  15ביוני  1990בנושא" :הנחיות
בדבר מסירת מידע לאישה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודת הועדות" 38.חוזר המנכ"ל 39קובע כי:
"על חברי הועדה להפסקת הריון לבסס את האישור להפסקת הריון לפי סעיף  3לחוק (חשש לפגיעה בעובר)
על מסמך רפואי מנומק ע"י טרטולוג או חווות דעת מקצועית אחרת .חברי הועדה ינמקו את החלטתם על
סמך חוות דעת כתובה שתצורף לדו"ח הועדה ותשמר אותו".
עוד נקבע 40כי
"על חברי הועדה להפסקת הריון לבסס את אישור הפסקת ההריון לפי סעיף  4בחוק (סכנה לבריאות
האישה) על מסמך רפואי מנומק ובכלל זה אבחנה רפואית מדויקת".
כמו כן נקבע 41כי
"על הועדות להפסקת הריון להקפיד על מילוי ההוראות בדבר מסירת חומר הסברה כתוב לידי האישה
המבקשת הפסקת הריון שיכלול הסבר בדבר הסיכונים בהפסקת הריון ,סיבוכים אפשריים ויפרט את כל
האלטרנטיבות העומדות בפניה".
30

31
32

סעיף  316לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-ס"ח  ,104קובע כי:
"הועדה רשאית ,לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האשה ,לתת אישור להפסקת ההריון ,ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה :
 )3 ...הולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי".
 )4המשך ההריון עלול  ...לגרום לאשה נזק גופני או נפשי".
וכן :
"לא תסרב הועדה לתת אישור בטרם נתנה לאשה הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לועדה את נימוקיה".
סעיף (316ג))לחוק.
בתקנה (13ד) לתקנות נקבע:
"הרופא המוסמך האמור יבדוק את הפונה לצורך קביעת משך ההריון ויסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה
האפשריות .הסכמתה המודעת של האשה תינתן בנוסח שבטופס  2לתוספת".
ר' דנ"א  2401/95רותי נחמני נ' דניאל נחמני פ"ד נ(.)1996( 661 )4
פורסם באתר משרד הבריאותhttp://www.health.gov.il/Download/pages/riptin.doc :
מס'  ,64/90מיום  15ביוני  1990בנושא" :הנחיות בדבר מסירת מידע לאישה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודת הועדות".
סעיף 7א לדו"ח שלעיל.

33
34
35
36
http://www.health.gov.il/download/forms/a1232_mk23_93.pdf 37
http://www.health.gov.il/download/forms/a1926_mr64_90.pdf 38
 39סעיף  3לחוזר המנכ"ל.
 40סעיף  4לחוזר.
 41סעיף  5לחוזר.
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בשנת  1994פרסם ראש מינהל שירותי הבריאות במשרד הבריאות הנחיות לסדרי עבודה לוועדות על-אזוריות להפסקת
הריון בהריונות מעל השבוע ה 42.23-תכלית ההנחיות הייתה להקים שש ועדות אזוריות שתדונה בהפסקות הריון בגיל שמעל
 23שבועות ,בנוסף לוועדות הרגילות הפועלות במסגרת בתי החולים על פי החוק והתקנות .בהתאם להנחיות ,רשאי רופא
נשים להפנות אישה הרה בגיל שמעל  23שבועות אל הוועדה העל-אזורית ,וכך גם במקרים מיוחדים של הריונות שגילם פחות
מ 23-שבועות .ההנחיות מציינות כי הוועדות העל-אזוריות לא תשמשנה ועדות ערר לוועדות הרגילות .בפועל ,מאשרות
43
הוועדות העל-אזוריות בישראל מדי שנה מאות הפסקות הריון ,בשליש השלישי להריון.
הוראות החוזר בעניין הוועדות להפסקת הריון בשלב החיות
על הרקע האמור יש לבחון את הוראות חוזר המנכ"ל מדצמבר  2007ששינה את שם הוועדות ל"ועדות להפסקת הריון בשלב
החיות" .ההנחיות מבהירות כי החוזר אינו מבטל את חוזר  76/94אלא בא לתקן בו מספר נקודות ולהוסיף קווים מנחים
להבעות שיקול דעת.
החוזר דן בעניינים טכניים כגון סמכות חברי הועדה לקבל החלטות ולהתייעץ עם מי שאינם חברי ועדה ,אופן קבלת ההחלטות,
הרכבה ואיוש התפקידים בה לרבות ממלאי מקום ,כן קובע החוזר נוהל עבודה בהתאם לחוזר  76/94ותוקף החלטות הועדה
למשך שבועיים ממועד ההחלטה.
כמו כן קובע החוזר את היקף המידע שניתן למסור למבקשת להפסיק הריון והנחיות קליניות להפסקת הריון .אין חולק על
סמכות המנכ"ל לקבוע קווים מנחים ככל שניתן ליישם את ההנחיות הקליניות הלכה למעשה בשטח אולם הביקורת כאן ,על
הוראות החוזר נסבה על שני נושאים :האחד  -הוראות החוזר בדבר היקף המידע שיש למסור לאישה הפונה לוועדה להפסקת
הריון ,ואופן יישום ההנחיות הקליניות והתליתן ברף המידתי של נכות תפקודית בשיעור של  ,30%והשני – ההמלצה להענקת
הגנה משפטית לחברי הועדה.
היקף מסירת המידע למבקשת הפסקת הריון
ההנחיות מעמידות את זכותה האישה ההרה לאוטונומיה במעמד משני ביחס לזכות לספק מידע .על פי העמדה שבחוזר ,בידי
רופאי הוועדה מופקד שיקול הדעת בדבר סוג המידע שיש למסור לאישה ואיזה יוסתר ממנה .גישה פסולה זאת נוגדת את
הוראות הדין והפסיקה ,כמוסבר לעיל.
בפסיקה בנושא הולדה בעוולה מסתמן שינוי מגמה .עד לפני כעשור התבססו התביעות על עילת רשלנות במעקב אחר ההריון.
חוק זכויות החולה תשנ"ו 1996-הוסיף את עילת ההסכמה מדעת כעילה עצמאית במסגרת עוולת הרשלנות .בית המשפט
בודק אם נמסר למטופלת – לאישה ההרה – מידע שיוביל אותה לקבלת החלטה מושכלת בדבר ניהול ההריון .הרשלנות
במסירת או מניעת מידע נוספה מכוח זכות המטופלת לאוטונומיה.
במציאות בה קיימים רמות שונות של רפואה ,בה ניתן לבצע בדיקות שונות ,שרק בחלקן מאפשרות איתור מומים ,ברור כי
במסגרת חובת הגילוי המוטלת על הרופא המטפל ,עליו לגלות למטופלת את כל האפשרויות הטיפוליות ,לרבות קיום בדיקות
נוספות שבאמצעותן ניתן לגלות מומים.
פרשת ניב ירקוני 44הייתה הראשונה בה עילת התביעה הייתה הפרת חובת גילוי המידע בדבר בדיקות לגילוי מומים בעובר.
השופט א .לרון מצא את הרופא חייב בכך שלא יידע את האישה ההרה בדבר האפשרות לבצע ,בדיקת על-שמע ממוקדת ,בה
אפשר היה לגלות את המום ,אף כי במסגרת הרפואה הפרטית .בית המשפט דחה את טענת הרשלנות בביצוע בדיקות העל-
שמע שלא גילו את התסמונת ע"ש "דנדי ווקר" בשבוע  22להריון.
 42ר' הנחיות מינהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות מס'  2/1/14מיום .28/12/1994
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ביקורת חקיקה

פסק דין נוסף המשקף את היקף חובת הגילוי במעקב הריון ניתן בפרשת פלומבה 45.האם ההרה הופנתה לביצוע בדיקת
על-שמע בסיסית ובה לא נתגלה המום .התובעת נולדה עיוורת בשתי עיניה .השופטת ע .ברון קבעה כי הבדיקה שיקפה רמת
זהירות סבירה ולא הייתה בגדר מעשה רשלני .עם זאת ,בכך לא הסתיים הדיון שכן ,דווקא לאור הנחיות משרד הבריאות,
לפיהן מפנים לבדיקה הבסיסית כדבר שבשגרה ,מתעוררת השאלה בדבר היקף חובת הגילוי – החובה ליידע את ההורים
בדבר האפשרות לבצע בדיקת על-שמע מורחבת ,על חשבונם ,כדי לאפשר להם לקבל החלטה מודעת אם הם מעוניינים בה
45
או לאו.
בפרשת סידי 46נתן בית המשפט העליון גושפנקא לעילת התביעה המבוססת על הפרת חובת הגילוי .התובע נולד חסר כף יד
ימין ובעל בעיות נשימה .נטען כי רופאי קופת חולים שביצעו את מעקב ההריון התרשלו על כי לא גילו את המומים בסריקת
על-שמע בעת ההריון .בית המשפט המחוזי (השופט ע .חבש) דחה את התביעה וקבע ,על סמך חוות דעת המומחים שהובאו
בפניו ,כי בתקופה הרלוונטית (שנת  )1986לא היה נהוג ,ככלל ,במסגרת בדיקות שגרתה בשירותי הרפואה הציבוריים ,לבצע
סריקות על-שמע נרתיקיות ולבדוק את הגפיים של העובר .בית המשפט המחוזי התייחס גם לעובדה שההריון הוגדר כהריון
"בסיכון גבוה" ,לנוכח גילה ( 39שנים) ועברה המיילדותי (שתי הפלות) .נקבע כי גורמי הסיכון הרלוונטיים לאם טופלו ,וצוין
כי לא היה קשר בין גיל האישה לבין הפגמים האורטופדיים שבעובר .מכאן המסקנה כי לא הייתה התרשלות מצד הרופאים
במעקב ההריון.
בית המשפט העליון (השופט א' ריבלין בהסכמת השופטת א' חיות ובדעת מיעוט של השופטת מ' נאור) סמך ידיו על קביעת
בית המשפט המחוזי ,כי בהתאם לסטנדרטים שהיו נהוגים בשנת  1986לא הייתה התרשלות ,באי עריכת חיפוש אחר הפגם
הנדון ,במסגרת בדיקה שגרתית ,במערכת הרפואה הציבורית ,למרות שהאמצעים לגילוי היו קיימים באותה עת .אך השופט
ריבלין קבע כי אף אם לא הייתה התרשלות באי עריכת חיפוש אחר הפגם ,הייתה חובה להודיע להורים על קיום האפשרות
לבצע סריקה על-קולית מורחבת וממוקדת יותר מזו שנעשתה במסגרת הרפואה הציבורית ,כדי שיוכלו להחליט אם ברצונם
להיעזר בסריקה המקיפה ,גם אם הדבר היה כרוך בתוספת תשלום .כפי שהוזכר כבר לעיל – בהקשר לצרכי המטופל ,לא
מצא השופט ריבלין הבדל בין מידע אודות התערבות רפואית לבין בדיקת אבחון .השופט ריבלין הוסיף כי אין הרופא חייב
להודיע לחולה על כל סיכון חבוי שאיננו רלוונטי או על כל בדיקה שאין המטופל זקוק לה .רופא ברפואה הציבורית גם אינו
נדרש למסור למטופליו מידע על כל היתרונות שעשויים לצמוח להם מהיעזרות ברפואה פרטית .נקבע כי אי מסירת המידע
למטופלת אודות האפשרות של סריקת על-שמע מקיפה יותר ,מהווה התרשלות מצד רופאי טיפת החלב .זאת ,בין היתר,
בהתחשב בהיסטוריה הרפואית הבעייתית של האם.
השופטת נאור הסכימה עם הקביעה העקרונית של השופט ריבלין ,כי בנסיבות מתאימות מוטלת על הרופא חובה ליידע
את המטופל על קיום אפשרויות בדיקה נוספות .עם זאת ,סברה השופטת נאור כי יש לדחות את ערעור התובעים ,כיוון
שבנסיבות המקרה לא היה צורך להפנות את האישה לבדיקות נוספות ולמסור לה מידע אודותיהן ,שכן הסיבות בגינן הוגדר
ההריון בסיכון גבוה לא היו הוריות לבדיקה משוכללת יותר.
השופטת חיות הצטרפה לדעת השופט ריבלין .לדעתה דווקא במצב בו לא מוטלת על הרופא לערוך בעצמו בדיקת על-שמע
 45ת"א (מח' ת"א)  2314/00פלומבה אוריאל (קטינה) ואח' נ' קופ"ח כללית פדאור  ,268)17(05פורסם ביום )12.7.05
"אני סבורה כי קופת החולים לא נתנה לרופאים ולצוות מרפאות "טיפת חלב" הנחיות ברורות ולא הנהיגה הסדרים שעל פיהם יידעו
את אותן נשים בהריון על האפשרות לבצע בדיקה מורחבת באופן פרטי ועל ההבדל בין הבדיקות.אני סבורה כי טופס ההסכמה עליה
הוחתמה האם אינו ממלא אחר דרישת הגילוי וכי והיה על קופת חולים לדאוג לטופס הסבר מפורט ובהיר ,תוך מתן הסבר מילולי על
ידי צוות המרפאה .מתן הסבר נוסף ביום ביצוע הבדיקה הינו קריטי ,שכן בין מועד הפניית האישה לביצוע בדיקה ועד למועד ביצוע
הבדיקה בפועל עלול לעבור זמן מה ,אשר במהלכו תתערער הבנתה וידיעתה של האישה באשר למהות הבדיקה אותה היא עומדת
לעבור .הדבר נכון שבעתיים לאור העובדה שלאורך שלבי ההריון קיים מגע עם גורמים נוספים מלבד הרופא המטפל ומכאן החשיבות
במתן הנחיות ברורות ואכיפתן .כך גם לאור העובדה כי המדובר בבדיקה אשר תוצאותיה משליכות הן על הילוד והן על משפחתו...
מחובתה של קופת חולים לדאוג לנהלים ,אשר יבטיחו זרימה תקינה של אינפורמציה בין הצוות הרפואי ,המלווה את האישה ההרה
במהלך הריונה ,ובין האישה .לא די בקיומה של "פרקטיקה" ,לפיה מיידעים את האישה כי קיימת בדיקה מורחבת אותה ניתן לבצע
בתשלום.העדר הנחיות ברורות ונהלים מוגדרים באשר להיקף המידע שיש למסור למטופלת לעניין אפשרותה לבצע בדיקה מורחבת
באופן פרטי ואי מתן הסבר הולם בטרם ביצוע הבדיקה הבסיסית הינם בגדר נוהל בלתי סביר .במחדל זה יש התרשלות מצד קופת
החולים".
 46פרשת סידי לעיל ,העתירה לדיון נוסף שהגישה קופת חולים נדחתה ר' דנ"א  461/06קופת חולים כללית נ' ערן סידי (טרם פורסם)17/7/06 ,
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האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?

מורחבת ומקיפה במסגרת שירותי הרפואה הציבורית ,מוטלת עליו חובת גילוי בדבר קיום הבדיקה האמורה .השופטת חיות
הוסיפה כי מותר להניח שאצל כל הורה קיימת ציפייה סבירה לקבלת מלוא האינפורמציה האפשרית בכל הנוגע לבדיקות
לאיתור מומים בעובר במהלך ההריון.
התרשלות הרופא המטפל במעקב ההריון מצמיחה אפוא חובות זהירות במספר מישורים .המישור האחד הוא חובת הזהירות
בטיפול באשה בהתאם לצרכיה הרפואיים ,הפנייתה לבדיקות מתאימות לפי הנחיות משרד הבריאות ,קבלה ,אסוף והצלבת
המידע המתקבל מהבדיקות והפניית המטופלת לבדיקות אבחנתיות על מנת לגלות קיומם של מומים בעובר .המישור השני
דן בחובת גילוי המידע אודות אפשרויות הטיפול והאבחון על פי המידע המתקבל מבדיקות אליהן היא מופנית .במסגרת
חובת הגילוי נדרש הרופא המטפל לגלות לאישה מידע בדבר בדיקות נוספות באמצעותן ניתן לגלות מומים בעובר.
מעמד האב
חוזר המנכ"ל קובע עוד כי לבן הזוג (אבי העובר) אין מעמד חוקי לפני הוועדה ,ולא נדרשת הסכמתו מדעת .עם זאת ממליץ
החוזר לאפשר לבן הזוג להתלוות לאישה ולשלבו בדיוני הוועדה .ראוי להבהיר שאמנם לבן הזוג – אבי העובר  -אין זכות
לבקש הפסקת הריון של בת זוגו ,אך עומדות לו זכויות משפטיות להיפרע פיצויים מהמזיק אם נקבעת רשלנות במעקב
ההריון ,כפי שנקבע בפרשת לבנה לוי 47.במקרה זה נפטר עובר בהריון שלאחר טיפולי הפריה .ההורים הגישו תביעת נזיקין
וטענו שבית החולים התרשל בטיפול .השאלה הרלבנטית לדיוננו היא האם ההורים זכאים לפיצוי בגין הנזקים הנפשיים
הלא ממוניים מהם הם סובלים כתוצאה ממות העובר .בית המשפט המחוזי קבע כי האם והאב אכן זכאים לפיצויים על נזק
זה .בית המשפט העליון באשרו את הקביעה התייחס להלכת אלסוחה 48,שקבעה כללים בדבר אחריות מזיק אשר גרם נזק
ישיר לאדם ,ובנוסף גרם נזק נפשי לקרובי הנפגע הישיר .בהלכת אלסוחה נקבעו ארבעה תנאים מצטברים לפיצוי הניזוקים
המשניים .בפסק דינו בעניין לבנה לוי קבע המשנה לנשיאה השופט א .ריבלין כי בנסיבות המיוחדות של מות עובר בבטן אימו
זכאים הן האב והן האם לפיצוי בגין הנזקים המשניים שנגרמו להם ,וכי לגבי שניהם מדובר באחד "המקרים הקשים" שבאים
בגדרה של הלכת אלסוחה 49.עוד הוסיף המשנה לנשיאה ,כי אלמלא ההכרה בזכאות שני בני הזוג לפיצוי ,כאשר העובר נפטר
טרם לידתו ,הרי בהיעדר תביעה של העובר היה נותר הנזק שנגרם ללא סעד בצדו .עם זאת ,מצא המשנה לנשיאה כי מן הראוי
להבחין בין האב לאם בכל הנוגע לסוג הנזק שנגרם לכל אחד מהם .בעוד שהנזק שנגרם לאב הוא כל-כולו לא מוחשי ,הרי
הפגיעה באם אינה כל-כולה בלתי מוחשית .האם אינה רק נפגעת עקיפה ,ולמצער ,היא נמצאת הן בתחום של ניזוקה ישירה
והן בתחום הניזוקה העקיפה .לנוכח אבחנה זו על פי סוג הנזק ,נראה כי יהיו מקרים דומים לא מעטים.
השופטת א .חיות ,בדעת מיעוט ,נקטה גישה שונה .לשיטתה הלכת אלסוחה אינה רלוונטית בכל הנוגע לבחינת הנזק הלא
ממוני שנגרם להורים המאבדים את ילדם במהלך לידה כתוצאה מרשלנות רפואית .נזק זה ,לדעת השופטת חיות ,אינו נזק
משני וההורים אינם ניזוקים משניים כי אם ניזוקים עיקריים ,שבמעגל הסיכון הראשון .לשיטתה יש לראות בשני ההורים
שותפים ישירים באירוע הלידה .לפיכך אין לראות את מותו בעוולה של עובר ברחם אימו כנזק הנגרם ל"אחר" ,אלא כנזק
הנגרם להורים עצמם ,שלהם חב בית החולים חובת זהירות בכל הנוגע לתהליך הלידה .השופטת חיות הוסיפה כי ההבדל
שבין האם לאב בהיבט הפיזי של הלידה עשוי להצדיק הבדל בגובה הפיצוי ,אך הוא אינו מצדיק את הצבתם במעגלי סיכון
שונים .משמצאה השופטת חיות את שני העותרים כמי שניזוקו באופן ישיר מרשלנות המשיב ,היא ממשיכה למסקנה כי
ניתן לפצותם ב"דרך המלך" בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם ,גם אם לא הוכיחו שנגרמה להם בעקבות האירוע נכות נפשית
50
חמורה ,כדרישת התנאי הרביעי בהלכת אלסוחה.
הנה כי כן ,על הוועדה להפסקת הריון להביא בחשבון שיקוליה את עמדת האב פן היא עלולה למצוא עצמה חייבת ברשלנות
במסירת מידע.
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ע"א  754/05לבנה לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק (פורסם בנבו) (.)5.6.07
רע"א  444/87אלסוחה נ' עיזבון המנוח דוד דהאן ז"ל ,פ"ד מד(( )1990( 397 )3להלן :הלכת אלסוחה).
בהקשר זה ציין המשנה לנשיאה כי תוצאה זו אומצה בעבר בפסיקת בית משפט זה (כמעט ללא הנמקה) בע"א  398/99קופת חולים של ההסתדרות
הכללית נ' דיין ,פ"ד נה(.)1999( 765 )1
בהתאם להלכה זו פסק לאחרונה בית המשפט המחוזי בירושלים פיצוי בגין נזק לא ממוני להורים שילדם ניזוק בשל רשלנות הרופאים במעקב
ההריון .ר' ת"א (מח'  -ירושלים)  3198/01פלוני ואח' נ' עירית ירושלים (השופט דרורי) (.)14.5.08
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ביקורת חקיקה

ההנחיות הקליניות המציבות רף של נכות תפקודית צפויה בשיעור 30%
הטיפול באישה ההרה ניתן על פי המלצות של גורמים רפואיים נוספים לבד מאלה העוקבים ישירות אחר ההריון – הגורמים
הרפואיים המקצועיים אליהן מופנית האישה לבדיקות השגרה .בבדיקות אלה יש וממצא מחייב בירור מעמיק יותר ,כך ייתכן
כי בדיקת על-שמע מעלה חשד לקיום תסמונת בעלת רקע גנטי ,המחייב בדיקות נוספות כבדיקת מי שפיר או בדיקת על-
52
שמע ספציפית ללב 51.יש והבירור הגנטי נעשה במהלך ההריון ויש שגם לפני ההתעברות.
ההנחיות הקליניות שבחוזר החדש קובעות רף כמותי של הסתברות להפסקת הריון בגלל העילות שב סעיף  316לחוק
העונשין ,ובעיקר בגלל העילה שבסעיף  )3(316שלשונה "...הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי ."..ההנחיות קובעות,
כי להצדקת מתן אישור להפסיק את ההריון ,צריכה הוועדה להשתכנע כי תהיה מגבלה בינונית או קשה בתפקוד בשיעור של
 30%לפחות ,שאם לא כן תסרב הוועדה לאשר הפסקת הריון חרף בקשת האישה.
מגבלה תפקודית הוגדרה כמגבלה הפוגעת בהשתלבות בחברה עד כדי הצורך בעזרת הזולת לכל החיים.
החוזר שולל מהוועדה סמכות לאשר הפסקת הריון בעילה זו כאשר מדובר בעובר בריא או עובר הסובל מחשש למום היוצר
מגבלה קלה בתפקוד בלבד.
להבנתנו ,ההנחיות שבחוזר קובעות רף נכות תפקודית עתידי שאינו ניתן לחזותו בשלב ההריון .דוגמא אופיינית למום בר
תיקון הוא מום המכונה בשם "רגל קלוטה" ( ,)club-footשהוא מום של כף הרגל שרבים הסבורים שאין הצדקה להפסיק בגינו
הריון ,בין היתר לנוכח קושי באבחון .בספרו של י .וולמן 53צוין כי בגילוי מום מסוג רגל קלוטה יש כ 14% -10%-סיכוי למצוא
מומים מבניים נוספים .גם כאשר המום הוא יחיד ,הסיכוי לגלות מומי קריוטיפ (מומים כרומוזומליים) הוא כ.6%-22% -
במקרים לא מעטים רגל קלוטה היא רק אחד ממספר מומים בעובר .שיעור אבחנת המום בבדיקת על-שמע עולה עם העלייה
במודעות ,ניסיון הבודקים ואיכות המכשור .כרבע מהמקרים מאובחנים לפני הלידה ,וב 10%-האבחנה שגויה .במקרים בהם
יש חשד לרגל קלוטה דו-צדדית ,אחוז השגיאות קטן מאד.
בשלב הראשון להערכת המצב נעשות בדיקות לגילוי מומים נוספים ושל התקינות הגנטית .יש הסוברים כי כאשר הממצא
הוא יחיד ,ניתן להימנע מבדיקת הקריוטיפ .כאשר נשללים מומים נוספים ,ניתן להתייחס אל המום כאל מום יחיד ,ובטיפול
לאחר הלידה בתינוקות ללא בעיות נוירולוגיות ניתן להגיע להצלחה בכ 50%-מהמקרים בתיקון המום בטיפול שמרני .יש
מקרים בהם נדרש ניתוח בו סיכויי ההצלחה רבים .יש לזכור כי גם שלילת מומים נוספים בבדיקות אינה שוללת מקרים
55 ,54
נדירים בהם המום הוא חלק מתסמונת רחבה יותר.
מכאן – טול מקרה בו פונה אישה לוועדה להפסקת הריון כשלעובר רגל קלוטה .על פי ההנחיות מדובר במום קל והנכות
הצפויה לא תגיע לכדי  .30%בשלב זה יתכן ולוועדה לא יהיו נתונים בדבר היות המום בודד ואינו מלווה במומים נוספים.
לדעתנו ,סירוב הוועדה להיענות לבקשת האישה ,בהתבסס על ההנחיות שנקבעו ,עלולה להקים להורים עילת תביעה נגד
56
הוועדה כפי שנקבע לאחרונה בפרשת פלוני.
באותה פרשה הוגשה תביעה בעילת הולדה בעוולה .התובע ,יליד  ,5.2.94סובל מקיצור באורך הגפיים ,ולטענת התביעה גם
ממומים נוספים .האבחנה המדויקת הייתה שנויה במחלוקת – בית המשפט הכריע כי מדובר בגמדות מסוג היפוכונדרופלזיה
שאין עמה תופעות לוואי אורתופדיות או נוירוכירורגיות ,להבדיל מאכונדרופלזיה .המום אובחן בשבוע ה 21.5-להריון.
הרופאים שטיפלו באם סברו שהמום מצדיק הפסקת הריון ,והפנו אותה לוועדה ,שדנה בבקשה ואישרה אותה .כיוון שגיל
51
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ר' פרשת ד"ר מרדכי יניב.
ר' פרשת זייצוב.
י .וולמן ,אולטראסאונד במיילדות ,הוצאת דיונון ,אוניברסיטת תל אביב ( )2006עמ' .309
ר' אולטראסאונד במיילדות ,עמ' .307
ר' D.Shipp, B.R.Benacerraf, "The Significance of Prenatally Identified Isolated club foot. Is Amniocentesis Indicated?" Am J Obstet. Gyenecol
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האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?

ההריון עלה על  23שבועות ,משמע העובר היה כבר בר-חיות ,והפסקת ההריון הייתה המתה של העובר .הוועדה לא הסתפקה
בהחלטה שלה בלבד אף שניתנה כחוק ,ובהתאם לנוהל שנהג באותו בית החולים במועד הרלוונטי ,העבירה את הבקשה
לאישור "ועדת-על" ,בה השתתפו שני רופאים .ועדה זאת דחתה את הבקשה ,בהתנגדות אחד מהם והפסקת ההריון נמנעה.
לטענת התובע ,דחיית הבקשה להפסקת הריון ,למרות שאושרה על ידי ועדה מורשה על פי דין ,מהווה הפרת חובה חקוקה
והפרת חובת הזהירות שעובדי בית החולים חבים כלפיו.
בית המשפט (הנשיאה ב .גילאור) הגיע למסקנה שוועדת-העל הפרה בהתנהלותה את חובת הזהירות המוטלת עליה .עקרונית,
החלטה הבוחנת החלטת ועדה רגילה צריכה להיות זהירה ,שקולה וקפדנית יותר מן הנוהל שנקבע בחוק ,שהופעל במקרים
"רגילים" ופשוטים יותר .החלטה בידי רופא יחיד ,בכיר ומנוסה ככל שיהיה ,אין בה כדי להחליף שיקול דעת של הרכב רופאים
רחב ומגוון .בענייננו ,לא דובר בוועדה המתכנסת באופן מסודר ובהליך פורמאלי .בפועל ,ואולי גם בכוח ,החלטת ועדת-העל,
שהיא החלטת הרופא שהוא "הוועדה" להפסקת הריון ,מבלי שנדרש לדין וחשבון בפני גורם נוסף .זאת ועוד ,החלטה כה
גורלית ,שעשויה לשנות את חיי ההורים ,חייבת להתקבל לאחר שדעת ההורים נשמעה .הם אלה שאמורים לגדל את הילד
שיהיה חריג .ועדת-העל אמנם אינה פועלת מכוח חוק העונשין ,המחייב מתן זכות טיעון ,אולם מבחינת סדרי העבודה ואופן
קבלת ההחלטות עליה לפעול ,כלפי התובע והוריו ,לפחות על פי חובת הזהירות המוטלת עליה.
תוצאות אי גילוי האפשרות להפסיק את ההריון בניגוד להנחיות משרד הבריאות
כאמור לעיל ,חובת הגילוי בהקשר להפסקת הריון היא חובה מוגברת ונועדה ,בראש ובראשונה ,להגן על האוטונומיה של
האישה על גופה .סעיף  )3( 316לחוק העונשין בא להגן על אינטרס ברור של האישה ,ונועד לטובתה ,והוא מחייב קבלת
הסכמתה מדעת להפסקת הריון .פשיטא ,שכנגד זכות האישה לקבל את מלוא המידע אודות הריונה ,על הסיכונים שבו,
עומדת חובת הרופא לגלות לה את כל הסיכונים הכרוכים בהמשך ההריון ,לרבות הסיכונים למומים שבעובר.
להבטחת התכלית החקיקתית הוציא משרד הבריאות הנחיות מנהליות בצורת חוזרי מנכ"ל המשרד ,בהם מפורט אופן הטיפול
באישה ההרה ובמעקב ההריון .להנחיות המנהליות חשיבות והשפעה רבה על תחומי פעילות רבים של המינהל הציבורי ,ועל
האינטרסים של האזרח .בשטחים רבים בהם המינהל פועל ,ההנחיות מהוות את השלד הנורמטיבי העיקרי ,ולעתים הבלעדי,
באמצעותו מתקבלות החלטות ומבוצעות פעולות .כך ,הנחיות משרד הבריאות בדבר המועד לבדיקת חלבון עוברי לאישה
הרה מהוות נוהל מחייב לבדיקות אלה ,כחלק מבדיקות הסקר לאיתור מומים 57.אי-קיום הבדיקה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,כולל אי-העמדת האישה ההרה על הצורך לבצע בדיקת חלבון עוברי ,היא הפרת חובת הזהירות ,שהרי תכלית
ההנחיות המנהליות היא לאתר מקרים בהם הוולד עלול "להיות בעל מום גופני או נפשי".
מעמדן המשפטי של ההנחיות המנהליות כדין חקיקה המהווה מערכת נורמות המחייבת את המערכת השלטונית 58.כך נקבע
בפסיקה כי קיומה של חובה סטטוטורית יכול ללמד על רמת זהירות הנדרשת לצורך עוולת הרשלנות ולשמש אינדיקציה
לסטנדרט הזהירות שחייב בו האדם הסביר 59.הנוהל שנקבע בחוזרי משרד הבריאות ,בעניין בדיקת חלבון עוברי ,והחלוקה
לנשים של דף הסבר ,בו מוסברות תוצאותיה האפשריות 60,קובע סטנדרט זהירות שחל על הרופא המטפל העוקב אחרה
ההריון ,לפיו הוא חייב להסביר לאישה את הסיכונים לעובר גם אם אין האישה אינה פונה לביצוע הבדיקה 61.סטנדרט זהירות
62
זה משותף לכל חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות.
57
58
59
60
61

62

חוזר שירותי אשפוז  107/89מיום  13.9.89הנושא את הכותרת "בדיקת חלבון עוברי בדם אשה בהריון" .השווה :בג"צ  118/88מעבדות זר נ' ד"ר
מ .משיח ו 3-אח' ,פ"ד מג (.)1989( 611 )3
ראו ע"א  6926/93מספנות ישראל בע"מ נ' חברת חשמל פ"ד מח(.)1994( 749 )3
ראו  4597/91קיבוץ אפיקים נ' חי כהן ואח' פ"ד נ( ,111 )2עמ' .)1996( 124-125
ר' ס"ק  2לנוהל הבדיקה ונספח  1לחוזר.
בע"א  4597/91קיבוץ אפיקים נ' חי כהן ו 28-אח' ,פ"ד נ( ,111 )2עמ'  ,)1996( 124-125קובע בית המשפט העליון:
"מכאן ,שעצם העובדה כי דבר חיקוק פלוני ,המטיל חובה לנקוט באמצעי זהירות ,אינו חל על מזיק אלמוני ,אינה מחייבת את המסקנה
כי אותו מזיק אלמוני פטור מנקיטת אמצעי הזהירות המנויים באותו החיקוק .בית המשפט יכול לקבוע במסגרת הדיון בעוולת
הרשלנות ,כי היה על המזיק כאדם סביר לנקוט באותם אמצעי זהירות המנויים בחיקוק .יתירה מזו ,נקבע בפסיקה כי דווקא קיומה
של חובה סטטוטורית יכול ללמד על רמת הזהירות הנדרשת לצורך עוולת הרשלנות .החובה הסטטוטורית יכולה לשמש אינדיקציה
לסטנדרט הזהירות שחייב בו האדם הסביר".
ההוראות בדבר קבלת הסכמה מודעת של אישה להפסקת הריונה נמצא עוד בחוזר שירותי אשפוז מס'  ,64/90מיום  15ביוני  1990שכותרתו:
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בפרשת רביד משה 63הסתמך בית המשפט העליון על הוראות יצרן כבהנחיות קליניות כדי להשית אחריות על הרופא בגרימת
הנזק ,למרות שהוכח שפעל על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת .בית המשפט העליון קובע שההנחיות הקליניות קובעות
64
רף מינימלי לחובת הזהירות .סטנדרט זהירות זה חל לגבי חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות.
כך למשל ההוראות בדבר קבלת הסכמתה מדעת של אישה להפסיק את ההריון נמצאות כבר בחוזר שירותי האשפוז 64/90
מיום  15.6.90בכותרת "הנחיות בדבר מסירת מידע לאישה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודת הועדות" .לדעתנו
הוראה זו מחייבת את הגורמים הרפואיים המטפלים באישה ההרה ,גם אם לא מדובר באופן פורמאלי בוועדה להפסקת
הריון ,וזאת על פי הפרשנות הראויה של סע'  13לחוק זכויות החולה תשנ"ו 1996-וסע'  316לחוק העונשין תשל"ז.1977-
לפיכך ,לכאורה ,בשיקול הדעת שמעניק חוזר מנכ"ל העוסק בוועדות משרד הבריאות להפסקת הריון בשלב החיות ,יש סטייה
מהוראות החוק ,ומכאן שהנחיות אלה ניתנו שלא בסמכות ובניגוד לתכלית החוק.
כשם שהפרת הנחיות משרד הבריאות בעניין מעקב הריון עשויה להקים ,בנסיבות המתאימות ,עילה לתביעה בגין הפרת חובה
חקוקה ,על פי סעיף  63לפקודת הנזיקין 65,כך גם עשויה התנהגות מסוימת בניגוד לחוזר מנכ"ל הבריאות בעניין הוועדות
להפסקת הריון בשלב החיות ,להקים עילת לתביעה בנזיקין .במקרה כזה לא תעמוד לחברי הוועדה הגנה מכוח ההנחיות,
מקום שההגנה אינה מידתית ביחס להוראות חוק אחרות 66.שאלה נפרדת היא אם תעמוד למוסד הרפואי הגנה מכוח הוראות
סעיף 7א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] .לדעתנו יש להשיב גם על שאלה זו בשלילה.
הענקת חסינות משפטית לחברי הוועדה להפסקת הריון
החוזר מקדיש פרק נפרד למתן הגנה המשפטית לחברי הוועדה .החוזר קובע כי עמדת משרד הבריאות היא כי חברי ועדה
להפסקת הריון ממלאים תפקוד ציבורי על פי דין בעת שהם דנים בבקשה להפסקת הריון ,בתור שכאלה הם עשויים להיות
זכאים להגנת המדינה בנסיבות המתאימות בהתאם לסעיפים 7א' – 7ו' לפקודת הנזיקין.
החוזר קובע עוד כי:
"עמדת משרד הבריאות היא שהחלטה לאשר או לא לאשר בקשה לבצע הפסקת הריון ,לא מן הראוי שתהיה
עילה לתביעה אישית כנגד מי מחברי הועדה או מהמוסד בו התקיימה הועדה".
קביעות אלה חורגות מסמכותו של מנכ"ל משרד הבריאות ,המוגבלת לנושאים רפואיים-מקצועיים .רבות כבר נכתב על
מעמדו המפוצל של משרד הבריאות כרגולטור מחד ,ובעל דין מאידך .אין זה ראוי שמנכ"ל המשרד יחווה דעה משפטית לגבי
נושאים שאינם בתחום סמכותו ,לא כל שכן בעניין זכויות וחובות של חברי הוועדה .מהחוזר עולה ריח חריף של ניסיון להגן
על חברי הוועדות להפסקת הריון תוך הפעלת שיקולים זרים שאינן ממן העניין.
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"הנחיות בדבר מסירת מידע לאישה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודת הועדות" .לדעתנו הוראה זו מחייבת את הגורמים הרפואיים
המטפלים באישה ההרה גם אם לא מדובר באופן פורמאלי בוועדה להפסקת הריון.
דנ"א  779/98רביד משה (קטינה) ואח' נ' ד"ר דניס קליפורד תק-על .3184 )2( 2003
ראו עב (ת"א)  63322/01בן אבגי דוד נ' שירותי בריאות כללית ואח' תק-על  )2004( 4236 )2( 2004נקבע כי חוזרי משרד הבריאות
"הנם בבחינת הנחייה מנהלית פנימית של ראש מינהל רפואה – הגורם המקצועי המוסמך במשרד הבריאות הקובעת קריטריונים
אחידים ,שגובשו על ידי משרד הבריאות… וכי קביעת הנחיות מנהליות לא רק שהיא חוקית ובעלת תוצאות משפטיות ,אלא אף שעל
פי עצם טיבן – הנחיות כמוהן כחוק או כתקנות…".
ראו ע"א  -145/80ועקנין נ' מ.מ .בית שמש פ"ד ל"ז (.13 )1
ע"א  89/85ליכטנשטיין נ' מדינת ישראל פ"ד מ(.)1986( 141 )3
ת"א (ירושלים)  3532/01חזון רות נ' קופת חולים הכללית תק-מח .3184 )2( 2003
השווה בג"צ  9198/02ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה (טרם פורסם) ( ,)2008שם נקבע שהוראות התקשיר
האוסרות על רופאים עובדי מדינה ליתן חוות דעת נגד המדינה אינן מדתיות מקום שבתחומים מסוימים הן מונעות מאזרחי המדינה את זכות
הגישה לערכאות.
השווה בג"צ  7721/96איגוד שמאי הרכב בישראל נ' המפקח על הביטוח (פד נה ( ,625 )3בו נדונה סמכותו של המפקח על הביטוח לקבוע
נורמות חדשות ביחסים שבין מבטח ומבוטח .בג"צ הבהיר כי ככל שתכלית ההנחיות היא להגן על ציבור המבוטחים ,קיימת סמכות למפקח על
הביטוח להוציא הנחיות פנימיות להורות על תיקון ליקויים מנהליים .בעקבות תלונות מהציבור בענייננו ,תכלית התקנות אינה להגן על ציבור
החולים אלא להגן על הרופאים היושבים בוועדות להפסקת הריון ומשום כך אין להן תוקף משפטי.
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האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?

קידום אינטרסים של קבוצות בעלי עניין באמצעות הנחיות קליניות אינו חידוש 68.אולם כאשר מנכ"ל משרד הבריאות עושה
שימוש לרעה בסמכותו כדי לקדם אינטרסים של קבוצת רופאים כדי להגן עליהם בפני החוק ,וכשהדבר נעשה בניגוד לטובת
הציבור ,יש לראות בכך שימוש לרעה בסמכות עד כדי שלילת תוקפן החוקי של ההנחיות.
הניסיון להסתמך על הוראות הסעיפים 7א'7-ו' לפקודת הנזיקין בטעות יסודה .הוראות אלה חלות רק על עובדי ציבור אשר
ניתנה לגביהם ניתנה הודעה שהמעשה נעשה תוך כדי מילוי תפקידם השלטוני ,בהתאם לתקנות הנזיקין (אחריות עובד
ציבור) תשס"ו .2006-מכאן שספק אם יש תחולה של החוק על חברי ועדה להפסקת הריון במוסדות רפואיים שאינם בבעלות
המדינה.
שנית והיא העיקר – יש לבחון את התנהגות חברי הוועדה על פי דיני הנזיקין ולא על פי כללי המשפט המנהלי ,דהיינו על פי
מבחן הרופא הסביר בשעת מעשה .החסינות המוענקת לעובד ציבור על פי סעיף 7א' לפקודת הנזיקין לא נועדה להגן עליהם
מפני התרשלות ביחס רופא-חולה לפיכך הניסיון לעשות שימוש בתיקון לפקודת הנזיקין משנת  2006אינו ראוי בנסיבות
העניין ומוטעה מבחינה משפטית.
שמיכת החסינות המוענקת על פי פקודת הנזיקין לעובדי ציבור אינה חלה על תביעת רשלנות רפואית ,שאם לא תאמר כן ,כל
פעולה של רופא במסגרת עבודתו בבית חולים שבבעלות המדינה חסינה בפני תביעה משפטית .לא זו הייתה תכלית התיקון
לחוק.
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מעבר לפרשנות המשפטית שיש ליתן להוראות סעיפים 7א7-ו' לפקודת הנזיקין .יש לבחון את נושא הכיסוי הביטוחי.
כידוע פעולותיהם של חברי הוועדה להפסקת הריון מבוטחות על יד ענבל החברה הממשלתית לביטוח בע"מ ,המבטחת את
עובדי המדינה .בוועדות להפסקת הריון יושבים גם רופאים שאינם עובדי מדינה והמבוטחים על פי פוליסות ביטוח אחריות
מקצועית שהוצאו על ידי מבטחים אחרים .ספק אם במקרה נתון של תביעת רשלנות רפואית נגד מי שאינו עובד מדינה
תיטול ענבל על עצמה את הכיסוי הביטוחי לפעולות שנעשו על ידו כחבר בוועדה להפסקת הריון ,למרות שהוא מבוטח על ידי
גוף אחר .גם בכך יש ללמד כי המדינה באמצעות מבטחיה מסכימה לתת הגנה לחברי הועדה עד שהדבר נוגע לכיסה.
כך או כך לחברי הוועדה אין לדעתנו חסינות על פי פקודת הנזיקין לפעולות שנעשו במסגרת תפקידם כחברי הוועדה להפסקת
הריון ואין תוקף משפטי להנחיות מנכ"ל משרד הבריאות.
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 69השווה ת.א (שלום ת"א ) 57311/07חיה ברדיציאנסקי ואח' נ' המכון לרפואה משפטית ואח' (השופט י .הראל) החלטה מיום  )6/5/08בו נקבע
כי כוונת המחוקק בתיקון לסעיפים 7א7-ו הייתה למנוע אדישות של עובד ציבור לדרך פעולתו לאחר שהוסר החשש מפני תביעה אישית בנזיקין.
כלומר ההחלטה להסיר החסינות תידון בכל מקרה לגופו בהתאם לכללי המשפט המנהלי .משמע ,אין בכוונת המחוקק להסיר את האחריות
האישית בנזיקין של חברי הוועדה להפסקת הריון בשלב החיות.
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הערות למאמר
שני מאמרים בחוברת זאת עוסקים בנושאים הקשורים בהפסקת הריון – האחד פרי עטו של י .גרין והשני – משל י .דייויס.
הראשון מלין על ההבדל בין הרמה ההצהרתית בדבר האוטונומיה של אישה על גופה ,בהקשר לקיומו של הריונה ,לבין הגבלתה
בפועל על חוסר מעמד לאב בדיון בדבר הפסקת היריון ,ועל פעולת הוועדות המאשרות הפסקת הריון ,הן זו שסמכותן מוגבלת
עד שלב החיות וזו שסמכותה בשלב החיות .י .גרין רואה בהוראות הקיימות בעניין זה בחוק העונשין ככאלה שאינן משקפות
את מה שהחברה הישראלית רואה כתקנת הציבור .הקשיים בדעות אלה ,בהיבט הרפואי ,מוצגים על ידי ג .ברקאי.
י .דייויס מרכז את ביקורתו כלפי הוראות חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מס'  23/07מיום  19.12.07ובו הוראות
בדבר פעולות הוועדות להפסקת הריון בשלב החיות .הנחיות חדשות אלה ,מטרתן המוצהרת מתיימרות להיות הבהרתית
המ ֵפ ָרה חובה חקוקה ונוגדת
בלבד .י .דייויס רואה בהן מתן היתר לוועדה לפגוע באוטונומיה של האישה ההרה ,ולפעול בדרך ְ
את ההלכה הפסוקה בדבר קבלת הסכמה מדעת להפסקת הריון .מתן שיקול דעת בידי הוועדה לבחור מה המידע שהיא תגלה
בפני האישה ההרה ,ומה יוסתר מפניה ,היא מעשה אשר בעליל נוגד את החוק .זאת ואף זאת – הערכת שיעור הנכות הצפויה
לעובר ,לעתים קרובות ,אין לה בסיס רפואי-מדעי ,ועל כן היא אינה אפשרית ,מזווית ראייה אובייקטיבית-מדעית.
מכאן הדרך אינה ארוכה להנחה כי הצירוף של היעדר בסיס מדעי להערכת שיעור הנכות העתידי ,יחד עם השיעור הגבוה
הצפוי של טעויות ,יוליד בעתיד מספר רב של התדיינויות בעוולות הולדה בעוולה וחיים בעוולה ,ואולי אף כאלה בהן עלולות
לעלות טענות של חריגה מהוראות מסוימות שבחוק העונשין.
ולעניין זה מכוונת הביקורת הנוספת של י .דייויס .באותו חוזר של המנהל הכללי יש המלצה למתן חסינות בפני תביעות
לרופאים הפועלים במסגרת הוועדות המאשרות הפסקת הריון .קשה לראות מניין נטל לעצמו המנהל הכללי של משרד
הבריאות ,שסמכויותיו רחבות בתחום המקצועי של בריאות ורפואה ,את הסמכות לקבוע כללים בדבר חסינות משפטית.
אמנם רופאים ואנשי מקצועות נוספים ,כגון עובדים סוציאליים ,הפועלים בוועדות אלה עושים את מלאכם על פי הדין ,אך
ספק אם ניתן לראות בהם עוסקים בפעולה מעין-שיפוטית המקנה חסינות לעוסקים בה ,וגם זה לא בהכרח ,ולא על פי כל
שיטות המשפט.
לנוכח כל אלה נראה לנו נכון להמליץ כי הרשויות המתאימות – משרד הבריאות יחד עם ההסתדרות הרפואית בישראל
ובעיקר האיגוד הגינקולוגי שבה – יהרהרו היטב בבעיות השונות שהועלו בשני מאמרים אלה ,וישקלו ,יחד עם משרד
המשפטים ,הכנסה של תיקונים הנראים כחיוניים בחקיקה ,בהיותם דרושים לאור פיתוח ההלכה בשנים האחרונות .אין זה
ראוי כי המדינה תסתפק בהנחיות המנהל הכללי ,להפעלת נושאים כה כבדים.
פרופסור אברהם סהר
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"כשם שנקבע כבר פעמים מספר  ...שלבעיה מסוימת יכולים להיות כמה
פתרונות ,שכל אחד מהם הוא סביר  ...כך גם לבעיה מסוימת יכולים להיות כמה
פתרונות ,שכל אחד מהם הוא "הוגן" ,והגינותו של פתרון אחד איננה שוללת את

הגינותו של פתרון אחר".

מינוי עד מומחה רפואי על ידי בית המשפט:
הערות לדין וחשבון
ועדת הבדיקה בנושא מינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט
אברהם סהר

*

תקציר
הוועדה דנה והמליצה על שורה של המלצות בעניין מומחים מסוגים שונים המסייעים לעבודת בית המשפט ,אך ברשימה
זאת ענייננו רק בשאלות הקשורות למומחים ברפואה .הוועדה הדגישה את חשיבות ההקפדה על שקיפות מינוי המומחה,
המליצה על דרכים להבטחת התאמת הממונה לתפקידו ,הן מן ההיבט המקצועי והן מהיבט יושרתו האישית .הוועדה
מציעה כי מניעת ניגוד עניינים תיבחן על פי מבחן החשש הסביר .עקרון השוויון במינויים יישמר תוך התחשבות באמות
המידה האחרות .ההצעה האופרטיבית המרכזית של הוועדה היא הקמת יחידה במסגרת הנהלת בתי המשפט בה יירשמו
המומחים הרפואיים ,שמעל לוותק-סף ,על פי התמחויותיהם המדויקות .הרשימה המרכזית תאפשר את מינוי המומחה
המתאים על פי העניין הנדון ,ותאפשר התחשבות בחלוקת הנטל בין המומחים שבאותו תחום התמחות שברשימה .ניגוד
עניינים יימנע על ידי דרישת גילוי נאות מצד המועמד למינוי ,והיא ניתנת לאימות באמצעים פשוטים .כל אלה תוך שאיפה
לקבלת הסכמת הצדדים למינוי .הוועדה לא דנה בשכר טרחת העד המומחה אך המליצה על מספר עקרונות חשובים
בעניין.
בד בבד עם הצגת הנושאים ושיקולי הוועדה ,מועלים ברשימה זו מקצת הקשיים שעלולים לעלות מן הפתרונות שהוצעו על
ידי הוועדה ,ולידם מובאים רעיונות למניעת בעיות אלה או לפתרונן .ההצעות הן בעיקר בנושא של זהות הממנה את העד,
ההתאמה המדויקת של המומחה לתפקידו ,סוגית בחינת יושרת העד והאמון שניתן בו ,ושאלת ניגוד העניינים שהמומחים
"נפלו לתוכה" שלא ברצונם .גם בעניין זה הועלה רעיון שעשוי למנוע את הבעיה .הוצע גם לשקול אפשרות יצירת רשימה
של "מומחי אמון" שייאותו לחוות דעתם המקצועית במינוי בית המשפט בלבד.
* פרופסור מן המניין אמריטוס בנוירוכירורגיה ,עורך דין ,מחבר הספר דיני עדות מומחים (.)2003

מילות מפתח :עד מומחה ,תחום התמחות ,אתיקה מקצועית ,כללי אתיקה ,רמה מקצועית ,שקיפות ,יושרה ,גילוי נאות,
אמון ,חשש סביר ,חשש ממשי.

מבוא
ועדת הבדיקה בנושא מינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט ,הגישה את מסקנותיה-המלצותיה ביום

.10.08.2008
 כב' השופט (כתוארו אז) א' ברק בבג"צ  522/81אפרים אברמזון נ' הבורסה לניירות ערך ,פ"ד לח (.1 ,)2
 הוועדה מונתה על ידי כב' נשיאת בית המשפט העליון ד' ביניש ביום  .12.11.07כחברי הוועדה שמשו :גברת ט' שטרסברג-כהן ,נציבת תלונות
הציבור על שופטים ושופטת ביהמ"ש העליון (בדימ') – יו"ר ,מר ס' אדלר ,כב' נשיא בית הדין הארצי לעבודה וגברת ה' גרסטל ,כב' נשיאת בית
המשפט המחוזי מחוז המרכז .הוועדה פנתנה ובקשה דעות והערות ַבנושא מכל שופטי ישראל ,קיימה  12דיונים ושמעה שורה של אישים .נספח
מס'  3לדוח הוא רשימת השופטים והאישים האחרים אשר באו בפני הוועדה ,הגישו את דבריהם בכתב או שהוועדה שמעה את דבריהם בטלפון.
בדוח המלא על נספחיו אפשר לעיין באתר האינטרנט של משרד המשפטים.
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ביקורת חקיקה

אין צורך להרחיב בדיבור על חשיבות הנושא על מגוון הסוגיות שבו .להצעות-מסקנות הדוח אמורות ועשויות להיות השלכות
על דרך הפעולה וההפעלה של כלל המומחים הבאים לפני בית המשפט ,ולא רק אלה שימונו על ידו .חשיבות הדוח ,הנובעת,
בין היתר ,מזהות מחבריו ועומק הדיון בסוגיות ,מחייבת הבאת מקצת משיקולי הוועדה .ודווקא בשל כל אלה מתבקשות
הערות והארות משלנו לנאמר ולמשתמע מדוח זה.
הוועדה דנה והגישה המלצות בנושא המומחים בכל התחומים בהם בית המשפט נזקק למומחה ,החל ברפואה ,פסיכולוגיה
והנדסה ,וכלה בראיית חשבון ופירוק חברות .הבדיקה נדרשה כיוון:
"[ש]עלו בשנים האחרונות סוגיות אתיות ומקצועיות שונות הנוגעות  – ...בין היתר – לרמתם המקצועית
והאישית של הממונים ,לשמירה על שקיפות בכל הנוגע לתהליכי המינוי ,למניעת ניגוד עניינים  ;...ולמניעת

מינויים חוזרים רבים ,שעלולים לפגוע בשוויון בצורה בלתי ראויה".
גבלוֹת הערותינו ברשימה זאת למומחים ברפואה ,אשר עליהם נאמר בדוח:
מטבע האכסניה ,מוּ ּ
"המסה הגדולה של מינויים אלה היא של מומחים רפואיים ,הממונים בעיקר בתחום המשפט האזרחי"...



למען הדיוק נוסיף כי במשפט הנוהג במדינת ישראל ,ממונים מומחים רפואיים רבים גם בתחומים בהם עוסק בית הדין
לעבודה.
הוועדה הדגישה את:
" [ב]מעמדם כ'זרוע הארוכה' של בית המשפט; ו[ב]מטרת מינויים ,לסייע במלאכת המשפט ... ,לעשיית

משפט צדק".
הוועדה מצאה לנכון לציין כי היא נמנעה מלעסוק בנושא שכר טרחת העד הממונה ,אך:
"עם זאת ,ממליצה הוועדה שנושא שכר הטרחה יוסדר בתקנות ברמה הארצית ,תוך התייחסות לשוני
בין מקצועות ובין בעלי תפקיד ויצירת אחידות בשכר בתחומים המתאימים לכך .רצוי שייקבע רף עליון
לשכר הולם לבעלי תפקיד המשתייכים לאותה קבוצה .הקריטריונים לקביעת שכר הטרחה יהיו לפי סוג
המינוי ,מהות התפקיד ,מספר השעות המושקעות בעבודת בעל התפקיד ,מספר ההופעות בבית משפט ככל
שדרושות הופעות כאלה ועוד .כמו כן ,יש להותיר גמישות מסוימת בידי בתי המשפט הממנים"( .ההדגשות
אינן במקור – א.ס).
אמות המידה המנויות לעיל אכן נכונות .נזכיר רק כי היו בעבר ניסיונות 'לקבוע רף עליון לשכר בעלי תפקיד המשתייכים
לאותה קבוצה' – למומחים ברפואה .ניסיונות אלה הביאו לתוצאה לא רצויה – להימנעות מומחים מן השורה הראשונה
מהסכמה למינויָ ם על ידי בית המשפט.
ויש להוסיף – קביעת שכר הטרחה היא רק צד אחד של הנושא .הצד השני הוא ביצוע התשלום ,ובו לא נדירות תקלות.
אין קושי להבטיח את תשלום שכר הטרחה לעד מומחה שמונה על ידי בית המשפט – כל שנדרש הוא לנהוג בדרך שניתן

להתוותה בקלות על פי תקנות סדר הדין האזרחי (להלן – תקנות סד"א).








נושא מינוי עדים מומחים מטעם בית המשפט ,על מכלול היבטיו ,נדון לאחרונה במאמר מקיף אשר מחבריו לא פסחו ולוּ על אחת מן הסוגיות
ותת-הסוגיות הכרוכות בו .מאמר זה לא הוזכר בדוח הוועדה .כוונתנו למאמר :י' שפירא וד' נהיר ,שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט,
רפואה ומשפט ,38 ,עמ' ( 59-28יוני .)2008
סעיף  2בדוח.
סעיף  1בדוח.
סעיף  6בדוח.
סעיף  8בדוח.
בבית המשפט המחוזי בירושלים נכשל ,בשנות ה 80-במאה שעברה ,ניסיון להגביל שכ"ט מומחה רפואי ל.₪ 600-
ר' גם דברי כב' השופט י' עמית בבר"ע ( 776/06מח' חי') דורון רז ,עו"ד נ' אילן פרוינד (ניתן ביום :)20.11.2006
"[ו]על מנת להימנע מסיטואציה דומה ,שתוצאתה עשויה להיות מצערת ,הן מבחינתו של המומחה מטעם בית המשפט ,והן מבחינת מערכת
המשפט הנדרשת מעשה של יום ביומו לשירותיהם הטובים של מומחים בתחומים שונים .אמליץ למחוקק המשנה לקבוע בתקנות סדר
הדין האזרחי הסדר ,כי ברירת המחדל תהא חובת הפקדה והחריג יהא פטור מחובת ההפקדה ,דוגמת ההסדר הקבוע בתקנה (7ב) לתקנות
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השיקולים בדבר זהות הגורם המשפטי הממנה את המומחה אינם ברורים מתוך הדוח 10.משתמע כביכול כי הוועדה אינה
פוסלת את האפשרות להפקיד את מינוי המומחה בידי גורם בלתי שיפוטי כגון מזכיר משפטי ,עורך דין של המחלקה לניתוב
תיקים (מנ"ת) 11ואף בידי עוזר משפטי .אמנם בליווי סייג:
"בכל מקרה ,עמדת הוועדה היא ,כי על מינויים הנעשים על ידי עורך דין מהמנ"ת או עוזר משפטי להיעשות
תוך יידוע השופט המטפל בתיק ,קבלת הנחייתו והיוועצות עמו ,או עם גורם שיפוטי אחר אם טרם נקבע
השופט המטפל"( 12 .ההדגשה אינה במקור – א.ס).
לאמרות המודגשות "תוך יידוע" ו"השופט המטפל בתיק" נדרשת הגדרה מדויקת יותר .תפקיד המומחה בבית המשפט
"ממנה"-לכאורה גם
חשוב מכדי שמינויו יופקד בידי מי שלא ברור מה מידת הידע ,ההבנה והניסיון שבידיו .מה גם שאותו ַ
אינו נושא באחריות לתוצאת ההצעה-הבחירה .ואשר לשופט האחראי למינוי – נראה לנו נכון כי את הסמכות יש לאצול על
השופט העוסק בתיק ,כי תפקיד המומחה הוא "תפקיד אמון" במלוא משמעות המושג ,ואין משמעות לתפקיד אמון כאשר
המינוי ל ֹו נעשה בידי אחר ,שמעורבותו בעניין נסתיימה לפני תחילת בירור המחלוקת.
הנושאים בהם דן הדוח
א .הקפדה על שקיפות המינוי
שקיפות ,בהקשר זה ,היא אמצעי להבטחת נאותות ורמת העד המומחה ,ומניעת ניגוד עניינים; שני אלה הם "מכשירים"
המסייעים בבחינה נכונה של הנושא המקצועי-מדעי שבמחלוקת ,ולעשיית צדק.
הוועדה פותחת את סקירת מערכת שיקוליה במעין הצהרה בדבר חיוניות ההקפדה על שקיפות המינוי ,על היבטיה השונים,
תוך מודעות לצורך להתחשב באינטרסים שונים:
"...ביחס למינוי בעל תפקיד במקרה מסוים המובא בפניו ,בעיקר באותם מקרים שבהם יש לשקול ולאזן בין
13
שניים או יותר מהשיקולים העיקריים הנוגעים למינוי".
משמע – שקיפות היא עקרון-על שחשיבותו רבה ,אולם כמו עקרונות חשובים אחרים ,גם ביחס לשקיפות נדרש איזון של
גורמים שונים ,אשר על הממנה את המומחה לשקללם.
ב .רמתו האישית והמקצועית וכישוריו של המיועד למינוי
את ליבת הדוח רואה הוועדה בהבטחת רמתו האישית והמקצועית וכישוריו של המיועד למינוי ,תוך הכרה בצורך להתחשב
בהתמקצעות הספציפית בתחומים מסוימים .לעניין זה יש חשיבות עליונה .ההתרחבות וההעמקה המתמידות של הידע
הרפואי מביאות עמן התמקצעות מוגברת בכל אחד מתחומי הרפואה .האמצעי הנכון לבחינת נושא מקצועי-מדעי הנתון
במחלוקת הוא מינוי המומחה הספציפי הבקיא במדויק באותו נושא 14.הוועדה גם ראתה לנכון להביא דוגמאות מהנוהג

10
11
12
13
14

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ז( ."1986-ההדגשה אינה במקור – א.ס .והייתי מוסיף כי גם תקנה  131לתקנות סדר הדין
האזרחי ,מאפשרות בחירת דרך זאת – א.ס).
סעיפים  15-13בדוח.
על פי תקנה (5ב)( )8לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה) ,התשס"ב.2002-
סעיף  14בדוח.
סעיף  19בדוח.
סעיף  20בדוח .לדוגמא ַלצורך "בהכרת" בית המשפט בהתמקצעות – תחום "רפואת נשים ויילוּ ד" על פי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה
ובחינות) ,תשל"ג( 1973-ק"ת קשל"ד )... 1924 ,מהווה כביכול תחום אחד .בפועל נכללים בתחום זה מומחים בניתוח גידולי איברי מין של
האישה ,אורולוגים-גינקולוגיים ,מומחים באנדוקרינולוגיה גינקולוגית ,מומחים בבדיקות על-שמע ומומחים ביילוד – וכל אלה מבלי ש"תת-
תחומים" אלה הוכרו ,על פי דין ,כתחומי התמחות נפרדים .בתחום האורטופדיה כלולים מומחים לטראומה ,לניתוחי עמוד השדרה ,לטיפול בברך
ובכתף ,ובכירורגיה של היד (למעשה של הגף העליון – לאלה ,לאחר שנים הותווה תחום התמחות-על) .שלא לדבר על רפואת ילדים שמזה שנים
יש בה "ייצוג" של תת-התמחויות בכל אחד מתחומי הרפואה הפנימית .כך בכל תחום ותחום ברפואה .לא נכון להזמין מומחה באורולוגיה של
האישה שיחווה דעתו על נושא מתחום היילוּ ד .המומחה המוזמן אכן למד נושאים אלה במהלך התמחותו ,אך בעשרות השנים שלאחר מכן לא
עסק בהם.
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למינוי מומחים במדינות אחרות.

15

בעניין כישורי המועמד למינוי לתפקידו יש לתת את הדעת לסוגיה מיוחדת – סוגית העד המומחה הגמלאי .השאלה מתחייבת
בשל ההתחדשות המהירה של הידע הרפואי .מינוי מומחה רפואי שהוא גמלאי דורש בירור על פי אמות מידה שונות ַבנושאים
השונים .בתחום היילוד ,לדוגמא ,בו רבות התביעות המתבררות שנים רבות לאחר הלידה ,יש יתרון דווקא למינוי רופא
גמלאי הבקיא יותר מעמית צעיר בשיטות ונהלים שהיו נהוגים בתקופה הרלוונטית .בתחומים אחרים ,יש להבדיל בין נושאים
"מעשיים" שהשינויים בהם עשויים להיות מהירים יחסית ,לבין שאלות עקרוניות או תיאורטיות שאינן בהכרח תלויות-זמן,
והמידע שנרכש בהתעדכנות עצמית ,אף שנים לאחר פרישה מפעילות מעשית ,עשויה להועיל לבירור ,ייתכן דווקא בגלל
האפשרות לראיית הבעיה מפרספקטיבה של הזמן .בנושאים בעלי אופי טכני יש להיזהר ולבדוק את בקיאות העד בחידוש
הנבחן ,ובמהימנות הנטען ביחס לאותו חידוש .דברים אלה אף מחזקים את דעתנו בעניין חשיבות הגורם הממנה את העד
המומחה.
בין ההמלצות האופרטיביות בעניין ההקפדה על הרמה:

16

· הקמת יחידה בהנהלת בתי המשפט שתופקד על יצירתן וניהולן של רשימות של מועמדים לשמש כבעלי תפקיד.
· הרשימות תכלולנה מידע אישי על המועמד ומידע על מקצועו ,מומחיותו ,השכלתו ,שנות ניסיונו וכדו'.
· כתנאי סף לכניסה לרשימה ,יקבע רף של חמש שנות ניסיון במקצוע ,ממועד קבלת תעודת המומחה .במקרה של התמחות
על ,תידרש שנת ניסיון שתיווסף על חמש השנים האמורות.
· הרשימות תהיינה זמינות לשימושם של השופטים ותעודכנה באופן שוטף.
· על הגורם המופקד על מינויו של בעל תפקיד ליתן את הדעת לרמתו המקצועית ,לניסיונו ,לרמתו האישית ,ליושרו,
להגינותו ,לאמינותו ,ליעילותו ועוד.
שיקול נוסף בבחירת המומחה הספציפי ,שהוא אמנם משני אך עלול להוסיף קושי ,הוא שיקול גיאוגרפי (כגון מרחק)
או אחר – המקשים על הגעת הנבדק אל המומחה-הבודק .קושי זה עלול להתעורר כשמספר המומחים הספציפיים קטן,
ובעיקר כאשר לנבדק קשיי תנועה .לדוגמא – הנבדק ,הנזקק לכסא גלגלים ,מתגורר באשקלון והמומחים בתחום ,האחד
בתל אביב ושניים בחיפה .ודוגמא קיצונית מסוג אחר – הנבדק מאושפז בבית חולים בדרום הארץ ,המומחה המתאים גר
ופועל בירושלים ,והרי הרופאים המטפלים באותו אדם ,אף אם ביניהם מצוי מומחה מובהק ,מנועים מכוח תקנת סד"א ,126
מלחוות את דעתם בעניינו.
הוועדה דחתה הצעה שהועלתה לפניה להעדיף ,מבין המומחים הרפואיים ,מנהלי מחלקות על פני מומחים בדרגה נמוכה
יותר 17.על נימוקי הוועדה לדחיית ההצעה אבקש להוסיף כי בעידן זה של התמקצעות ספציפית ,עליו עמדנו למעלה ,ככלל,
הרופאים הבכירים במחלקה אמנם מכירים היטב כל נושא שבתחום הפעילות הכללי של אותה מחלקה .עם זאת ,לרוב רק
אחד הבכירים ,זה המופקד על הנושא ,בקיא בו יותר מעמיתיו .בשל מבנה מחלקה בבית חולים ,ברור כי רק אחד ממומחי-על
אלה הוא מנהל המחלקה .האחרים ,למרב משמשים בדרגת מנהלי יחידות.
מקצוע עריכת הדין הגיע גם הוא להכרה בצורך זה – וטוב שכך .ההבנה מחלחלת גם למערכת בתי המשפט – התמחות שופטים בענייני מס.
ראו :פרק  15למסמך המאלף של הוועדה בראשותו של  Access to Justice – Lord Woolfשניתן לעיין בו באתר משרד המשפטים של בריטניה.
ראו גם :א' סהר ,דיני עדות מומחים ,תשס"ד ,2003-עמ' .268-251
ואף זאת – בהערת השוליים מס'  13שבדוח מצוטט רע"א  2907/02גוטסדינר עדי נ' קצין תגמולים  -משרד הבטחון ,פ"ד נח (( 481)2ניתן ביום
 ,)30.12.03לא זה המקום להעיר על מסקנות אותו פסק דין שצוטט ,אך הדיון בו נסב על חברי וועדות ערר ,תפקיד שהוא שונה מהותית מעצם
טיבו מתפקיד מומחים המעידים בפני בית המשפט – כפי שהוועדה עצמה ראתה צורך להסביר בסעיף ( 6פסקה שלישית) בדוח.
ובהקשר זה – נראה קושי מסוים ליישב את ההבדל בנאמר בהערותיה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה ברע"א  2907/02המצוטט ,לאמירות
מסוימות שלה עצמה בעניין ספציפיות מומחה בת"א (מח' ,י-ם)  668/92תום שטראוס (קטין) נ' ד"ר עוז יובל ואח' ,תק-מח 12671 ,)2( 97
(ניתן ביום ( )1997 .04.05ראו סעיף  6בפסה"ד זה).
 15עם זאת – יש קושי בהשוואה לדרך הפעולה הצרפתית בשל שיטת המשפט ומעורבות בית המשפט בניהולו ,השונות כל כך מן השיטה האדברסרית
במשפט הנוהגת בישראל .באשר לארה"ב – מינוי מומחה –  – Special Masterהוא מעשה חריג.
 16סעיף  25בדוח ,על סעיפי המשנה שבו.
 17סעיף  .25.3בדוח.
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מינוי עד מומחה רפואי על ידי בית המשפט :הערות לדוח

בהמשך לעניין זה ,נראה כי יש להוסיף ולהבהיר נושא צדדי לכאורה ,שלהערכתנו אינו ברור די צרכו לאנשי משפט .ראינו לנכון
להאיר נושא זה בגלל אמרה שבאה מפי אחת מחברות הוועדה 18.יש להדגיש כי תפקידו של מנהל מחלקה בבית חולים הוא
כשל מנהיג מקצועי-מדעי ומחנך-מורה .רק חלק מזערי מתפקידו של מנהל מחלקה הוא מינהלי במובן הנכון של מושג זה.
בישראל ,נושאי מינהל בבית חולים נתונים כולם בידי מנהל בית החולים ִוצוותו .גם מנהלי האגפים הם כאלה בתואר בלבד.
אמת המידה העיקרית לבחירת מנהל מחלקה במערכת הבריאות בישראל היא רמתו המקצועית-מדעית של המועמד/ת.
קביעת פרק זמן מינימאלי של חמש שנים מקבלת תעודת המומחה כתנאי סף ,אכן מוצדקת להערכתנו .עמידה בבחינות
התמחות וקבלת תואר הם רק הכרה ברמת סף של מומחיות .אין סף זה מספיק כדי להביע דעה ברמה הדרושה לתפקיד של
מומחה בבית המשפט .במקרים המשמעותיים תפקידו העיקרי של המומחה הוא הערכה ובקרה של פעולות הזולת ,שלעתים
קרובות הוא מומחה וותיק .לכך נדרשת תקופת הכשרה בה המומחה עצמו נבחן "בתנאי אמת" – הוא רוכש בהדרגה את
20 ,19
ניסיונו האישי בפועל ,במידה גוברת והולכת של עצמאות מקצועית ,שמשמעותה ,בין היתר ,נשיאה באחריות.
הוועדה ראתה לנכון לדחות התנגדות להגדרת תנאי סף להכללה ברשימת המועמדים ,בטענה של פגיעה בשוויון ההזדמנויות
ובחופש העיסוק 21.טוב שכך – תנאי סף ,ובוודאי אלה שהוצעו ,אינם הפליה של שווים ,הם אמצעי לאבחנה בין אלה הראויים
לאלה שאינם ראויים ,שנבחרו על פי אמות מידה ברורות – דרגה מקצועית ,ספציפיות מקצועית ,ידע ,ניסיון וכיו'.
בין התפקידים שיוטלו על אותה 'יחידה ליצירת וניהול רשימות' ממליצה הוועדה לכלול איסוף "מידע מתוך פסקי דין הכולל
אמירות על מומחים ובעלי תפקיד אחרים שמונו על ידי בתי המשפט ככל שמידע כאמור עשוי להיות רלוונטי למינויים
עתידיים" 22.המלצה זאת אינה ברורה ,היא מחייבת זהירות מיוחדת וביצועה עלול להיתקל בקשיים שיפורטו למטה .אמירות
מן הסוג שיש בו התייחסות לגופו של העד ולאו דווקא לגוף עדותו ,כשהן נקראות מתוך פרוטוקול דיון ואפילו פסק דין,
עלולות להיות חד-צדדיות ,הקשרן המלא אינו ברור ,ולא בהכרח ובוודאי שלא תמיד הן מבוססות די צרכן .עלול גם להיות
קושי לאזן בין התייחסויות חיוביות לשליליות ,באותו דיון או פסק דין ,ובוודאי בין דיונים ופסקי דין שונים .והעיקר –
למושא ההערה אין יכולת להשיב על שנאמר-נכתב עליו .מקור ההערה ,עם כל הכבוד ,אינו בהכרח מוכיח את דיוקו או אף
23
את אמיתותה.
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19
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ההערה שבטקסט באה לנוכח דברים שבאו מפי כב' השופטת (כתוארה אז) ה' גרסטל בה"פ (מח' ת"א)  850/03ד"ר רון דבי ואח' נ' שירותי
בריאות כללית ואח' תק-מח ( 1757 ,)1( 2005ניתן ביום  )24.1.2005וכב' השופטת ר' רונן בה"פ (מח' ת"א) " 1358/05ר רון דבי ואח' נ' שירותי
בריאות כללית ואח (תק-מח  ,5908 )3( 20077ניתן ביום  06.08.2007ותק-מח  ,8070 )1( 2008ניתן ביום  .)21.02.2008בפסק דין זה ,העוסק
באבחנה בין מומחים על פי דרגותיהם ,התבטא בית המשפט בהתייחסו למנהל מחלקה כאל "מי שפנה לניהול" .מכאן משתמע כביכול כי ניהול
ומינהל הם עיקר תפקידו ועיסוקו של מנהל המחלקה .נוצר כביכול ניגוד בין "ניהול מחלקה" לבין "התמדה בדרך המקצועית" .עם כל הכבוד,
ראיה כזאת של מנהל מחלקה ,כישוריו ,מעמדו ותפקידו ,רחוקה מאד מן המצב האמיתי ,מה גם שהיא עומדת בסתירה לאמות המידה על פיהן
נעשית בחירת מנהל/ת מחלקה בישראל (ובעולם המערבי) .כדי לסבר את האוזן – תפקיד מנהל/ת מחלקה דומה במידת-מה לתפקידי נשיא
בית משפט .משמעות המינוי אינה כי "הנשיא פנה לניהול ".הנשיא ממשיך במלאכת השפיטה .נשיא בית משפט גם אינו מלמד-חונך את השופטים
המכהנים באותו בית משפט .ועוד – בשונה מנשיא בית משפט ,וכדי לעמוד במרב אמות המידה המקצועיות ,לעתים קרובות נבחר מנהל המחלקה
בבית חולים ,מקרב מועמדים שהם רופאים בכירים במוסד רפואי אחר.
ויש להזכיר – משך ההתמחות ברפואה שונה מתחום התמחות אחד למשנהו ,והוא עומד על  6-4שנים (כל המקצועות הכירורגיים –  6שנים,
התמחות-על ניתוחית –  2שנים נוספות) .כל אלה לאחר  6שנות לימוד  1 +שנת סטאז' .כלומר ,רופא יכול לשמש עד מומחה מטעם בית המשפט
רק לאחר שחלפו  13-9שנים מעת הסמכתו וקבלת רשיון לעסוק ברפואה .רק לשם השוואת התקופות ,מוצע לעיין בסעיפים  5-2שבפרק ב' לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד(1984-ס"ח  ,31.08.1984 ,1123עמ' .)198
בעניין זה קשה לי לראות עין בעין עם התוצאות שבפסקי הדין שהוזכרו בה"ש  18לעיל .ייעוץ – ואף יותר מכך "דעה נוספת" – ראוי כי יינתנו על
ידי רופא שניסיונו נבחן והוכח לאורך תקופה משמעותית ,ואשר בידיו כשירות מוכחת לבקר את ההחלטות של חברו( .פניה ל"דעה נוספת" יש בה
משום דמיון להגשת בר"ע) .ראו עמדתנו ביחס לתנאי הסף שבפסקה הבאה בטקסט.
סעיף  24בדוח.
סעיף  .25.5בדוח.
ר' לעניין זה את כב' השופטת ר' רונן בה"פ ( 847/05מח' ת"א) דן אורמן נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ,תק-מח ( 4291 )1( 2008ניתן ביום
 ,)29.01.2008וכן ליאון שלף ואסף פורת" הלכות בעייתיות במשפט הפלילי  -דיון במספר סוגיות שהתעוררו בשנים האחרונות ,המשפט כרך ו',
 .81דוגמא בולטת להתבטאויות קשות כלפי עד יש בת"א ( 7482/05מח' י-ם) פלוני ואח' נ' ד"ר רם כסיף ואח'  ,תק-מח ( 2914 ,)1( 2007ניתן
ביום  )25.01.2007וכך נאמר שם:
"...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:
'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 ,התעיה או ביוש,שאינם לענין הנידן ואינם הוגנים'.
"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
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ביקורת חקיקה

הפעלת 'יחידה ליצירת וניהול רשומות' עלולה להיתקל בבעיות הבאות:
·

·
·
·
·
·

צורך בהגדרה ברורה של מנגנון איסוף הנתונים ועדכונם השוטף ,הן בהתייחס ל"נרשמים חדשים" והן ל"וותיקים" .נדרשת
הגדרת אמות מידה להכללה /הדרה מן הרשימה .מנגנון זה צריך שיהיה גם אחראי לבקרה שוטפת של איכות ומהימנות
הרישומים.
יש צורך להגדיר גוף ,אולי מחוץ ליחידה זאת ,שישמש כתובת לערעור על אי הכללת מומחה ברשימה.
תתכן תלונה מצד בעל דין על מומחה – למי תופנה ,מי יבדוק אותה?
מומחה יכול להיות מוצא מן הרשימה מסיבות שונות – האם תינתן לו זכות שימוע טרם יוסר שמו? ואם כן בפני מי
השימוע? ומי המחליט הסופי?
24
הרשימה כפי שתוארה היא "מאגר מידע" במשמעותו המלאה בחוק – עובדה זאת מחייבת את רישום המאגר .בהיות
המאגר מנוהל בידי גוף ציבורי 25,מסירת נתונים מתוכו בעייתית ותדרוש מציאת פתרונות בחקיקה ראשית.
פרטים אישיים מסוימים על המומחים הכלולים ברשימה-מאגר זאת ,בוודאי חשובים למומחה הרשום ,והוא עשוי לבקש
לבדוק את תכנם .הפרטים חשובים גם לבעלי דין ,בין היתר ,לשקילת הסכמה או התנגדות למינוי המומחה .אין ספק כי
תתעורר דרישה הן לקבלת מידע ,והן התנגדויות לקבלתו ,מן הסתם בהסתתמך על הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק
26
חופש המידע.

ואלה בוודאי רק מקצת הבעיות שתתעוררנה ,כי בכגון אלה יש לצפות לתופעת "כדור השלג".
"אין ַה ָּצר ׁשֹוֶ הְּ ,בנֵ זֶ ק ַה ֶּמ ֶל ְך?"
לאור צפי זה עולה השאלה האם ֵ

27

לק ְטלוּ ג המומחים על פי תחומי ההתמחות ותת-ההתמחות – ויכול
ייתכן כי רצוי ויעיל כי היקף ותוכן "הרשימה" יוגבלו ִ
ייכ ְלל ביותר מקטגוריה אחת .ברשימה יתוארו הוותק והדרגות ,המקצועית והאקדמית וכתובתו של כל מומחה
שמומחה ַ
העומד בתנאי הסף .רשימה כזאת קלה להשגה – היא קיימת ומתעדכנת על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל.
חשוב כי רשימה זאת ,או החלקים הרלוונטיים ממנה ,תועמד לרשות השופטים ,בהיותם 'הגורם המופקד על המינוי' .טוב
יהיה אם יקבע כי המינוי ייעשה על ידי השופט הדן בתיק ,לאחר בירור שהוא עצמו יערוך ,ייתכן באמצעות עוזרו המשפטי,
הן כדי לוודא את התאמת העד לבעיה .הרי מטבע הדברים לא יכול המשפטן לבדו ,ללא בדיקה עם מומחה ברפואה ,לדייק
בתחום המומחיות הדרוש במקרה העומד לדיון .חשוב גם לברר את נכונות המומחה ליטול את המשימה על עצמו ,בהתחשב,
בין היתר ,במגבלות הזמן.
באור זה מוצע לקרוא את ההמלצה האחרונה של הוועדה בנושא זה:
"על הגורם המופקד על מינויו של בעל תפקיד ליתן את הדעת לרמתו המקצועית ,לניסיונו ,לרמתו
האישית ,ליושרו ,להגינותו ,לאמינותו ,ליעילותו ועוד".
ג .מניעת ניגוד עניינים
הוועדה ראתה לנכון להביא את עיקר השקפת המשפט האנגלי בסוגיה זאת .משמע – בכך גילתה (אימצה?) הוועדה את
דעתה על מעמד המומחה בבית המשפט בישראל:

24
25
26
27

מלאכים .יכול שבתיק מסוים תהא דעת השופט על מומחה ,כפי שנטען על ידי ב"כ הנתבעים (בפרשת חליפה ,פסה"ד ניתן ביום
 ,)26.12.04ויכול שבמקרה אחר תהא הדעה שונה ,כפי שכל מומחה או בעל מקצוע יכול לקבל תשבחות בתיק מסוים ,וביקורת
בתיק אחר".
בפסק דין זה מצוטטים דבריה של כב' השופטת למלשטריך-לטר בת"א ( 8008/95שלום ,חי') אברמוב ואח' נ' בית החולים רמב"ם ,תק-של 2006
( ,)02.07.2006( 49 ,)3מהם עולה כי באי כוח התובעים שגו במעמד העד המומחה שמונה על ידי בית המשפט ואילו בסיכומיהם הוצג כביכול היה
עד מטעם הנתבעת.
סעיפים  8 ,7לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ס"ח  ,1011התשמ"א ( ,)11.3.1981עמ' .128
סעיף  23לחוק הנ"ל.
חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-ס"ח תשנ"ח ,עמ'  ;)226ההתנגדויות הצפויות מצד הרשומים תתבססנה מן הסתם על הוראת סעיף (8א)()3
לחוק.
מגילת אסתר ז .4
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מינוי עד מומחה רפואי על ידי בית המשפט :הערות לדוח
"באנגליה ,הוסדרו כללים למינוי מומחים במסגרת כללי הפרוצדורה (Part 35 of the Civil Procedure Rules
) )(CPR 35ונקבע כי חובתו העיקרית של המומחה היא לסייע לבית המשפט בעשיית המשפט ,ללא תלות
בשאלה האם מדובר במומחה מטעם מי מהצדדים או במומחה שמונה על ידי בית המשפט (.)CPR 35.3
במסמך הקובע הוראות בנושא שהוצא על ידי המועצה למשפט אזרחי ( )Civil Justice Councilואושר על
ידי ראש השופטים למשפט אזרחי ( ,)Master of the Rollsנקבע ,כי על בית המשפט לוודא טרם המינוי כי

אין חשש לניגוד עניינים כלשהו( 28".ההדגשה שלי – א.ס).

הדברים המודגשים במובאה לעיל מבטאים את התפיסה השוררת במשפט האנגלי ,הרואה את מעמד העד המומחה כ-
 29.Officer of the Courtלשון אחר – חזקה על העד המומחה כי נאמנותו נתונה לבית המשפט ול ֹו בלבד .מחויבות העד
המומחה ודבריו אינם תלויים בזהות מי שהזמינו להעיד – חזקה על המומחה כי הוא מהימן וחף מניגוד עניינים.
לצערנו גישה זאת אינה שכיחה בבתי המשפט בישראל 30,וכשהיא מושמעת ,לרוב היא שמורה לעדים מומחים שמונו על ידי
בית המשפט:
"...משמונה המומחה ,חזקה היא כי הוא ינהג באופן מקצועי ,ויעשה מלאכתו נאמנה."...

31

נדיר לקרוא בפסק דין בישראל אמרה המבטאת במדויק את התפיסה האנגלית באותו סעיף  35.5שצוטט לעיל:
"נראה בעיני כי החזקה לפיה מומחה יעשה מלאכתו נאמנה ,וינהג באופן מקצועי (רע"א  1548/06אטיאס
נ' ד"ר בלכר ,תק-על  ,)568 )2( 2006חלה על כל מומחה הנותן חוות דעת לבית המשפט בין מטעם התובע
ובין מטעם הנתבע .כל מומחה אמור להיות מודע לכך שחוות דעתו תבחן בשבע עיניים ,והוא ייחקר עליה
שתי וערב .מכאן שמומחה מטעם צד המייצג סוג מסוים של בעלי דין חזקה עליו שישאף לבססה על מנת
לא להכשיל או להיכשל( 32".ההדגשה אינה במקור – א.ס).
נדיר עוד יותר לקרוא בפסקי הדין את הביטוי המפורש  Officer of the Courtביחס לעד מומחה רפואי שלא מונה על ידי בית
33
המשפט.
 28נוסח סעיף זה בכללי סדר הדין האזרחי האנגלי הוא:

29
30

31
32
33

"35.3 – Expert's – overriding duty to the court
(1) It is the duty of an expert to help the court on the matters within his expertise.
(2) This duty overrides any obligation to the person from whom he has received instructions or by whom
(ההדגשה אינה במקור – א.סhe is paid.".).
ראוhttp://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/form_section_images/practice_directions/pd35 :
הוראות חוק אלה פורטו בכללי אתיקה שהוציא ה ,Academy of Experts-שהוא מוסד הקשור למשרד המשפטים (Lord Chancellor’s
 )Departmentבאנגליה.

מונח זה כולל בתוכו את כל אלה שמטבע עיסוקם ותפקידיהם או בשל תכונה אחרת ,ונושאים דרגות חשיבות שונות ,הפועלים מתוך מחויבות
מוסרית-אתית בבית המשפט ובמערכת המשפט בכללה ,לטובת עשיית משפט צדק ולקידום האינטרסים הלגיטימיים של החברה .בקבוצה זאת
נכללים ,על פי סדר החשיבות ,שופטים ,פקידי בית המשפט ,עורכי הדין ,המומחים למיניהם ועוד.
רבים מאד הביטויים בהם הובע ספק במהימנות עד מומחה רפואי .בולטת התבטאותו של כב' השופט י' אלון בבג"צ  9198/02ההסתדרות
הרפואית לישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (ניתן ביום  .)02.10.2008כב' השופט י' אלון מביע את ספקותיו בדבר מהימנות
העד המומחה (ראו סעיף  4בפסק דינו – פירוט בפסקה הבאה בטקסט) בהסתמכו על "ניסיון החיים" – עם כל הכבוד ,תמהני אם נכון – ואעיז
אף לומר "אם מותר" – להשתמש במושג ערטילאי זה כדי לבסס עליה קביעה משפטית-עובדתית .העובדה שהביטוי "ניסיון החיים" מופיע
בלמעלה מ 4,000-פסקי דין שניתנו בישראל (על פי מאגר תקדין במועד כתיבת הערות אלה) ,אינה יכולה לשמש תחליף לביסוס מדעי ישיר או
סטטיסטי.
אכן מוכרים מקרים לא מעטים של עדויות מומחים רפואיים ,בהן הושמעו דברים בלתי מבוססים ,מוטים ואף מסולפים ,שנאמרו מסיבות שונות,
החל בשגגה ,דרך תשובה בלתי שקולה שנאמרה בעידנא דריתחא במהלך חקירה נגדית "קשוחה" ,ועד לכוונת הטעיה .אך האם אין זה מתפקידו
של בית המשפט להעמיק חקר ולנהוג במקרים אלה כפי שנהגה כב' השופטת מ' נאור ביחס לעד המומחה בת"א (י-ם)  223/90יהונתן הכהן נ'
ד"ר דוד וייס ואח' (לא פורסם) ,ואולי אף בדרך מחמירה יותר – על ידי הפנית חוות-הדעת – העדות השקרית – ליועץ המשפטי לממשלה ,כדי
שינהג בה בדרך שימצא לנכון.
לשאלות בדבר עדויות שבהן הופרה חובת האמון וחסינות עדים מומחים ראו א' סהר ,דיני עדות מומחים ,תשס"ד ,2003-עמ'  ,117-103על
הערות השוליים הנלוות.
כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין ברע"א  1548/06עדי אטיאס נ' ד"ר בלכר מריאן [פדאור ,לא פורסם .]765 )08( 06
יש מספר רב של התייחסויות המדברות על האמינות הרבה יותר של עד מומחה שמונה על ידי בית המשפט ,אך בהן מדובר בעד שמונה בהסכמת
בעלי הדין .הציטוט שלעיל בולט בהיעדר התייחסות להסכמת בעלי הדין.
כב' השופט י' שפירא בת"א (מח' ,י-ם)  7357/05שמעון נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ,תק-מח .)2007( 3624 ,3579 ,)4(2007
ברוב המקרים בהם נשמע הביטוי-המושג האנגלי  Officer of the Courtמפי שופטי ישראל ,הוא התייחס למומחים שסייעו בידי בית המשפט
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לעומת חזקת האמינות כלפי המומחה הרפואי שמונה על ידו ,רואה בית המשפט את המומחה המעיד מטעם בעל דין באור
שונה:
"...בשיטת משפטנו האדברסרית בה נושא כל אחד מבעלי הדין בנטל ההוכחה לצדקת טענותיו ,חוות דעת
של מומחה המוגשת מטעמו מהווה חלק מראיותיו של אותו הצד... .
"גם אם נצא מתוך הנחה אוטופית כי חוות הדעת המנוגדות נערכו על ידי עורכיהן מתוך אובייקטיביות
צרופה וטהורה וללא נטית הלב או הדעת לאינטרסים של מזמיני (ומשלמי) חוות הדעת – עדיין לא יוסר
בכך החשש למראית עין של ניגוד אינטרסים( 34".ההדגשות אינן במקור – א.ס).
הדברים שבפסקה השנייה שצוטטה קשים – נעיר רק כי ייתכן ועוצמת ה"חשש למראית עין" עלולה להיות תלויה במה
שנמצא מאחורי אותה "עין" ולא במה שמונח לפניה.
יש גם רושם כי בדברים נמצא פרדוקס כפול ,קושי מובנה המתבטא בשני היבטים:
הרופא הבכיר בעמדו על הדוכן כמומחה שמונה על ידי בית המשפט:
"...חזקה היא כי הוא ינהג באופן מקצועי ,ויעשה מלאכתו נאמנה"...

23

ואילו כשאותו רופא בכיר עצמו ,עומד על הדוכן מטעם בעל דין ,מראש "מרחף מעליו" ספק שהוא עושה מלאכתו:
"...מתוך אובייקטיביות צרופה וטהורה וללא נטית הלב או הדעת לאינטרסים של מזמיני (ומשלמי) חוות
34
הדעת"...
האם יש בכוח שכר הטרחה הניתן מצד מסוים לגרום לעד המומחה להפוך את עורו?
האין הסבר אחר להבדלים אפשריים בין שתי חוות דעת מדעיות?
האם בכל מותב תלתא שוררת אחדות דעים מלאה הן באשר למסכת העובדתית ,ולא כל שכן במסקנות המוסקות ממנה?
האם שגה כבוד הנשיא ברק בדברים שצוטטו מפיו ,שהובאו באמרה שבראש רשימה זאת?
ולהיבט הנוסף שב"פרדוקס מהימנות והגינות המומחה" – מטופלים רבים מוסרים את עצמם בידי אותו מומחה ,האין
בעובדה זאת הבעת אמון בכישוריו וביושרתו המקצועית? האם ייתכן שהמומחה יהיה הגון בפן אחד של עיסוקו ובלתי הגון
בפן אחר?
וכבר נאמר למעלה – 35תופעות של חוסר יושר קורות גם במהלך מתן עדות על דוכן העדים .בידי בית המשפט כל האמצעים
והכוחות לחשוף אותן ולטפל בהן בכל האמצעים שהדין נותן בידי בית המשפט ויתר רשויות החוק .הטלת דופי כוללנית
ַל ִמ ְצ ָער ְמ ַצ ֶע ֶרת.
נושא ניגוד העניינים במינוי מומחה ומניעתו העסיק רבות את הוועדה 36.הוועדה החליטה להמליץ על 'בדיקת המועמד למינוי
על פי מבחן החשש הסביר (המכונה גם מראית פני הדברים) ,כאשר הוא מופעל על יסוד נתונים אובייקטיביים .אמת מידה
זאת קפדנית יותר ביחס למומחה המועמד ,אך ביסוסה על נתונים אובייקטיביים מבטיח בחירה נכונה וצודקת .בהשוואה,
מבחן החשש הממשי (המכונה גם מבחן האפשרות הממשית) מתאים ,לדעת הוועדה ,כאמת המידה לשופטים .זאת בהתחשב
בחזקת האמון המקובלת ביחס לתפקוד השופט'.
בתפקידים של מפרקי חברות או הדומים להם בתחומים כלכליים.
רק שני שופטים השתמשו בביטוי-במושג האנגלי זה ביחס לעד מומחה רפואי שעמד בפניהם:
כב' השופט י' עמית בת"א (מחוזי חיפה)  1465/00אפרת עמר נ' איילון ,חברה לביטוח בע"מ [פדאור (לא פורסם) ( ]405 )6( 02ניתן ביום
;)24.11.2002
וכב' השופט י' שפירא בת"א (מחוזי י-ם)  7482/05פלוני נ' רם כסיף [פדאור (לא פורסם) ( ,]748 )6( 07ניתן ביום .)25.01.2007
 34סעיף  4בפסק דינו של כב' השופט י' אלון בבג"צ  9198/02ההסתדרות הרפואית לישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (ניתן ביום
.)02.10.2008
 35ראו ה"ש .30
 36סעיפים  26-38בדוח.
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ההחלטה הסופית בדבר ניגוד עניינים ביחס למועמד מסוים למינוי ,נתונה בידי השופט ,שרשאי לנהוג על פי שיקול דעתו.
המלצה אופרטיבית נוספת למניעת ניגוד עניינים

37

"יצירת טופס שישלח עובר למינוי ,ישמש את בית המשפט ,בין היתר ,על מנת למנוע ניגוד עניינים על דרך של
38
הבאת העובדות הרלוונטיות בפני השופט."...
"מכשיר" זה אמור להבטיח כי לא ימונה לתפקיד אדם שהוא בן משפחה או מי שיש לו יחס קרבה אחר בינו לבין השופט ,או
לשופט אחר באותו בית משפט ,או מי שקרוב לאחד הצדדים או לבא כוחו ,או מי שעלול להיות לו אינטרס בעניין הנדון .עם
זאת במסגרת שיקול הדעת הנתון בידי השופט:
"יש ליתן את הדעת לסוג המינוי ,ייחוד מקצועי של המועמד ,אופי התיק וכד'...בסיטואציה בה המיועד
למינוי הוא מומחה בעל ידע ,כישורים ומיומנויות מיוחדים ,והצורך למנותו לשם עשיית משפט צדק בתיק
39
עולה על החשש מפני ניגוד עניינים".
מינוי "מסויג" כזה יחייב הנמקה רשומה ויידוע הצדדים.

40

ד .עקרון השוויון
"בפני הוועדה הועלתה טענה ,שלפיה על בית המשפט הממנה בעל תפקיד ליתן דעתו ,במכלול שיקוליו,
41
לעקרון השוויון".
לית מאן דפליג בצדקת דרישה זו ,ואין ספק כי:
"[ו]עליו להיות מוחל בכל התחומים בהם פועלת המדינה ,על זרועותיה ...באופן שיש בו כדי להשליך על
42
מינוי בעלי תפקיד".
הוועדה ראתה חשיבות עליונה ב"טובת עשיית משפט צדק בתיק ,בעיקר בעניינים מורכבים ,המחייבת כמו-מעצמם מתן
עדיפות לבעל תפקיד מנוסה ומיומן שיעשה את תפקידו על הצד הטוב ביותר" .גישה זאת תשרת את טובת הציבור כולו.
גישה עקרונית זאת מובילה להעדפת שוויון מהותי על פני שוויון פורמאלי ,וכמו כן לשונות רלוונטית לזו שאינה רלוונטית,
כאשר הראשונה "עשויה להצדיק הבחנה לגיטימית בין פרטים ובין קבוצות" 44.מכאן גם שהבנה נכונה של מהותו של שוויון
45
מהותי ויישומו ,דוחה את הטענות האפשריות על פגיעה בחופש העיסוק של המועמדים הפוטנציאליים.
43

בין ההמלצות האופרטיביות ליישום עקרון השוויון נכללו בדוח:

46

· "פיתוח מערכי קורסים והשתלמויות לבעלי מקצוע המעוניינים  ...בניהול הארגונים המקצועיים הרלוונטיים ...תוכניות
הקורסים תעשנה בתיאום עם מנהל בתי המשפט ותוך שיתוף פעולה עם הגורמים האחרים הנוגעים בדבר .ההשתתפות
בקורסים תעניק יתרון יחסי למשתתפים ,בהתאם לנסיבות".
· נקיטת אמצעים לחשיפת המידע לשופטים ולציבור באמצעות טופס אשר המועד יידרש למלא" .בטופס  ...הוא יתבקש
לדווח על מספר הפעמים שמונה על ידי בית המשפט כבעל תפקיד במהלך השנה החולפת".
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

סעיף  38בדוח.
עמ'  24בדוח.
סעיף  38.3בדוח.
סעיף  38.2בדוח.
סעיף  39בדוח.
סעיף  40בדוח – ציטוט מדברי כב' השופט ד"ר י' מרזל ,נציג ועדת האתיקה בפני הוועדה.
סעיף  42בדוח.
סעיף  43בדוח ,על הערות מראי המקום שבהערות השוליים שבו.
סעיף  45בדוח.
סעיף  46בדוח.
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ביקורת חקיקה

· "כל מינוי שייעשה יוכנס למערכת ממוחשבת ורשימות המינויים שנעשו הלכה למעשה תהיינה שקופות לשופטים
ולציבור".
המלצות אלה אכן ראויות והן תואמות את העקרונות עליהם הן מושתתות .השקיפות על שני היבטיה תאפשר הקפדה על
השוויון היחסי בין בעלי התפקיד הממונים על ידי בתי המשפט ותפחית טענות שווא בלתי מבוססות בהקשר זה.
להמלצה בדבר דיווח על פעילות קודמת של המומחה כעד בבית המשפט (סעיף  46.4.1בדוח הוועדה) חשיבות רבה לכל
הנושאים בהם דנה הוועדה .דווקא בגלל זאת יש לשים לב לשוני שבין לשון ההמלצה שבדוח ,לבין הכתוב ב"טופס לבעלי
תפקיד "...המצורף לדוח .בטופס מופיעות  2שאלות – מס'  3ומס'  – 4הראשונה מתעניינת בפעולה ב"שירותו של מי
מהצדים או בא כוחו או מטעמו "...במהלך  3השנים שקדמו ,ואילו השנייה ,עניינה במינוי על ידי בית משפט במהלך השנה
האחרונה.
הסיבה לשאלות המוצגות ברורה מלשון ניסוחן .הערתנו מתייחסת לדרישה שבשאלה  .3התשובה לשאלה זאת מושפעת ממה
שכלל אינו מוזכר בדוח .כוונתנו ,למצב עובדתי הקיים "בשטח" ,המשליך על כל הנושאים בעלי המשקל העקרוני ממדרגה
ראשונה שנדונו בוועדה בהדגשה – שקיפות ,שוויון ,שוֹנוּ ת בלתי רלוונטית ,חזקת אמון ,רצון הצדדים והגינות בסיסית.
ואחזור ואדגיש – ההערה מתייחסת למומחים ברפואה ,וביחס לאחרים אין בידינו מידע.
ייתכן כי לוועדה לא נמסר על "עובדות חיים" מסוימות .נראה כי לא הועבד לידיה מידע על התייחסות ספקי שירותי בריאות
גדולים 47,ותאגידי ביטוח מקצועי לרופאים ומוסדות רפואה ,וגם איגודי רופאים מסוימים כלפי מומחים רפואיים שמסרו
חוות-דעת התומכות בתביעות נגד רופאים ו/או ספקי שירותי בריאות 48.הדוגמה הגלויה והבולטת היא האיסור הגורף
שהוטל ,מכוח התקשי"ר( 49ועדיין לא הוסר במלואו) על רופא בשירות המדינה ,לחוות דעתו נגד מוסד ממוסדות המדינה,
אלא אם המומחה מונה לתפקידו על ידי בית המשפט 50.כלומר ,רופא במדינת ישראל ,מומחה ובכיר ובקיא ככל שיהיה,
המסייע בידי תובע ומגיש חוות דעת נגד רופא או מוסד רפואי ,מסתכן בהפסקת פניות אליו לחוות דעת מטעם נתבעים .היו
51
אף מקרים קשים יותר.
לה ַּבדלוּ ת עורכי הדין העוסקים ברשלנות רפואית לשני "מחנות" – אלה המייצגים תובעים
יש להניח כי חברי הוועדה מודעים ִ
מחד גיסא ומייצגי הנתבעים מאידך גיסא .מעטים משרדי עורכי דין המייצגים לקוחות משני הסוגים .עורך דין (או משרד
עורכי דין) מנוּ ע מלייצג מבטח או ספק שירותי בריאות בהגנה בפני תביעות נגד הספק או מבטח ,ובאותו זמן לייצג את מי
שתובע את אותו ספק או מבטח 52.אך זאת ממילא – חובת האמון של עורך הדין כולה נתונה ללקוחו 53.הבידול בין הרופאים
אינה מנימוקים אתיים .הוא תוצאה של המגבלות שהוטלו על ידי הגופים הגדולים עצמם – משרד הבריאות ,קופות החולים
47
48

49
50

51
52
53

בלשון חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד 4991-ס"ח  )49/6/62( 9641תשנ"ד עמ' .651
וכך נאמר בפרק א' להחלטת הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל מיולי :2002
הרופא כעד מומחה
 .1כללי:
 .1מתן חוות דעת רפואית לבית המשפט הוא מחויבות אזרחית ומוסרית המוטלת על הרופא בהיותו בעל מקצוע בתחום זה .חוות הדעת
תשמש כראיה במשפט ותסייע לשופט בחקר האמת ובהכרעת הדין.
 .2רופא יסכים לשמש עד מומחה רק במקרה שבו הוא מאמין כי יש יסוד מוצק בתלונת התובע או בעמדת הנתבעים.
 .3מתן חוות דעת מקצועית ,אמינה וחסרת פניות ,הנשענת על בסיס מדעי ועל סטנדרטים רפואיים מקובלים ,תסייע במקרה הייחודי שבו
נתבקשה דעתו של הרופא ותביא במקביל גם לשיפור הטיפול הרפואי במקרים דומים בעתיד.
נסמן  42.434לתקנון שירות המדינה.
ראו בבג"צ  9198/02ההסתדרות הרפואית לישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (ניתן ביום  .)02.10.2008מומלץ לקרוא גם את
המסמכים שהונחו לפני הבג"צ ,החל בעתירה להוצאת צו על תנאי ועד לעיקרי הטיעון ועד בכלל.
ב"היתר" לרופא בשירות המדינה כשהוא ממונה מטעם בית המשפט טמונה סתירה לטיעון המדינה – אותו רופא בכיר ,כשהוא מעיד נגד "מוסד
ממוסדות המדינה" אינו פועל בניגוד לאינטרס של מעסיקו ,אך אם הוא מעיד על פי בקשת בעל דין (שאינו המדינה) הוא פועל נגד האינטרסים
של המעסיק-מדינה.
בישיבת פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין שהתקיימה ביום  ,22.09.2008הובא לדיון מקרה של התנהגות קשה ,שלא היה רחוק מרדיפה ,כלפי
רופא בכיר בגמלאות ,והכול בגלל מספר חוות דעת בתחום מקצועו הספציפי ,שהגיש נגד עמיתים ומוסדות.
כלל מס'  16לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו ,1986-ק"ת  )04.09.1986( 4965עמ' .1373
כלל מס'  2לכללים הנ"ל.
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ומבטחיהם .אלה יצרו "מומחי נתבעים" המתייצבים נגד "מומחי תובעים" .נוהג זה חסר הצדקה – בשונה מעורכי הדין ,וכפי
שנאמר בהרחבה למעלה ,חובת הנאמנות של רופא מומחה בעמדו כעד לפני בית המשפט היא כלפי בית המשפט בלבד.
טוב היה לו הוועדה הייתה מדגישה את העובדות הללו ,כי אז יש להניח שניסוח שאלה מס'  3בשאלון היה שונה.
לעניין זה יפים דבריו בדברים ברורים שנאמרו על ידי בית המשפט העליון:
"...גם אם היה מתברר בוודאות כי המומחה הכין בעבר חוות דעת עבור המשיבות  -שני גופים גדולים בתחום
54
הביטוח  -בתיקים אחרים ,אין בכך כדי להצדיק פסילת חוות דעתו".
ונוסיף  -בין היתר ,ל"בידול" זה יש השלכה גם על סוגית רצון הצדדים והסכמתם שנדנה על ידי הוועדה.

55

והערת-אגב נוספת בעניין הטופס – בתקופה זאת של העלאת כל מסמכי וכתבי בי דין על מערכת המחשוב של מערכת בתי
המשפט ,אין כל קושי ברישום אוטומטי של כל עדות ,מטעם צד כלשהו ,של כל עד מומחה ששמו מופיע ברשימה.
עד מומחה ,שלשקילת מינוי חוזר שלו נדרש שופט מדי פעם ,זכתה לכינוי של "מומחה הבית"" 56.מומחה הבית" יכול שיהיה
מטעם בעל דין – וזה הפן שנדון למעלה ,ויכול שיהא "מומחה בית של בית המשפט".
מינוי חוזר של מומחה מסוים על ידי אותו בית משפט עצמו ,עלול לכאורה להיחשב כפגיעה בעקרון השוויון .אולם נגד
טיעון זה עומד הטיעון כי ככל שהעד הוכיח לבית המשפט את בקיאותו המקצועית ,את כושר העמקת בחינתו את הנושא
שבמחלוקת ,את יושרתו ואמינותו האישית ,כך יטה בית המשפט לסמוך על אותו מומחה .מינוי חוזר של אותו מומחה יקל
על עשיית הצדק .לעומת זאת ,לאחר שהאמון "נחרט" כביכול בתודעת בית המשפט ,לא יקל על בית המשפט במקרה נוסף,
להטיל בו ספקות ,או לקבל דעה שונה מזו שהובעה ונתקבלה בפסק דין קודם .אלה השיקולים שעל כפות מאזני אינטרס
השוויון בפן זה של נושא זה.
היבט נוסף של "מומחה בית של בית המשפט" ,שעשוי לבלוט בעיקר בתחומי התמחות מיוחדים וצרים הן מבחינת הנושא
ומטבע הדברים גם מבחינת מספר המומחים העוסקים בהם .כאשר מאגר המומחים קטן ,ומאלה חלקם מנועים מליתן
חוות דעת ,כבאיסור מכוח התקשי"ר ,ומומחים אחרים אינם רוצים לתיתה מסיבה זו או אחרת ,כך שלא נותרת בידי השופט
אפשרות בחירה ממשית – הוא נאלץ לחזור ולמנות את אותו מומחה עצמו.
ועוד בעניין שקיפות ומגבלות אפשריות בדבר מינוי מומחים .דוּ ָּבר למעלה על ניידות שקיימת ושכיחה דווקא בין בעלי
המשרות הבכירות ביותר במערכת הבריאות בישראל – כוונתנו לבחירת מנהלי יחידות ומחלקות במוסד מסוים ,מקרב
מומחים מוכרים בתחום המבוקש ,ממוסד רפואי אחר .מסיבות של הקפדה על מראית עין של ניגוד עניינים או אם תרצו
משוא פנים ,נראה נכון להתחשב בעברו של המועמד מן ההיבט של המוסדות בהם פעל בעבר .לו דעתי נשמעה הייתי מציע
שעד מומחה יימנע מעריכת חוות דעת בעניינו של מוסד רפואי בו הועסק במהלך  15השנים שקדמו למתן העדות 57.ואין
נפקא מינה אם חוות הדעת ניתנת נגד אותו מוסד או תומכת בפעולה.
לסיום תת-סוגיה זאת נציע לשקול אפשרות נוספת – דרך שונה אשר העלינו כבר בעבר – יצירת רשימת "מומחים נאמני בית
המשפט" .רשימה זאת תורכב ממומחים ,בכירי מערכת הרפואה בישראל בכל התחומים ותת-התחומים ברפואה .מומחים
בכירים אלה ,עם הכללתם ברשימה ,יקבלו על עצמם לשמש "נאמני בית המשפט" ,וחוות דעתם הרפואית תינתן לפניית בית
54

55
56
57

כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין ב רע"א  2600/04בנא ג'וני נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק-על  .)2004( 2238 ,2237 )3( 2004כב' המשנה
לנשיאה היה עקבי בדעתו זאת והוא חזר עליה .ראו גם:
רע"א  7232/06תקוה לויה נ' שירותי בריאות כללית ,תק-על .)2007( 223 ,222 ,)1( 2007
רע"א  5611/07שני פישר לינצקי נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ,תק-על .)2007( 1333 ,1332 ,)4( 2007
ספק בכשירות עד מומחה לשמש כעד מטעם בית המשפט ,בגלל "עבר" של מספר חוות דעת לטובת אחד הצדדים ,נדחה על ידי כב' המשנה
לנשיאה א' ריבלין ברע"א  2600/04בנא ג'וני נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק-על  .2238 ,2237 ,)3(2004ורע"א  7232/06תקוה לויה נ' שירותי
בריאות כללית ,תק-על .223 ,222 ,)1(2007
ביטוי זה טבעו י' שפירא וד' נהיר במאמרם – ראו ה"ש  2לעיל.
 15שנה הם אמנם תקופה ארוכה מאד .בהשאלה ממושג הלקוח מפיזיקה גרעינית ,במציאות הישראלית",משך מחצית החיים המקצועיים" של
מומחה ברוב תחומי הרפואה המוזמנים לעדות ,מגיע לכדי  15-18שנה  .
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המשפט בלבד ,והם לא ייֵ ָענוּ להזמנת בעל דין .המומחה יתוגמל מקופת המדינה ברמה נאותה ,על פי קני מידה דומים לאלה
של מומחים המשמשים בערכאות מעין-שיפוטיות ,ובהתאם לעקרונות שוועדת שטרסברג-כהן המליצה עליהם (ראו לעיל).
נראה כי ראוי גם לקבוע כללים לפיהם תינתן לבאי כוח הצדדים לברר שאלות שתעלינו מתוך חוות דעתו של המומחה.

58

ה .רצון הצדדים והסכמתם
כותרת פרק זה בדוח הוועדה אינה משקפת בצורה ברורה את תוכנו .הפרק פותח בקביעה:
"מינויו של בעל תפקיד מטעם בית המשפט ,המוסכם על הצדדים להתדיינות הוא נוהג רצוי".

59

"המלצה" זאת נשענת על אסמכתאות ,שכולן פסקי דין ,וכולן משבחות נוהג זה מנימוקים של פישוט הדיון וקיצורו ,ייעול
ומניעת בזבוז משאבים 60,והיא מסתיימת בקביעה:
"בפועל ,נעשים על ידי בתי המשפט מינויים לא מעטים בהסכמה ,לשביעות רצונם של הצדדים ושל בית
המשפט".
קביעה עובדתית-לכאורה זאת ,כנראה משקפת את התרשמות חברי הוועדה ,ואינה מלווה באסמכתאות 61.כתמיכה בדעה
זאת מביאה הוועדה את  Rule 706מתוך  62.US Federal Rules of Evidenceהעובדה נכונה – גם הדין הפדראלי בארה"ב
מאפשר מינוי מומחה ,ונכון גם כי ה ,Commentary-מדבר בשבח הנוהג .יחד עם זאת מוסיף ה Commentary-כי השימוש
63
בפועל באפשרות זאת נדיר ,ויתרונו של הכלל בעצם חקיקתו ,כיוון שקיומו בספר החוקים כנראה מייתר את השימוש בו.
לא ברור אם הוועדה ראתה לפניה גם חסרונות שעלולים לנבוע מהסתמכות על מומחה מוסכם יחיד ,בעיקר בהליכים בהם
64
עומדות לבירור בעיות מורכבות.
בהמלצות האופרטיביות ליישום עקרון רצון הצדדים והסכמתם רואה הוועדה כי:

65

"יש יתרון רב במתן משקל לרצון הצדדים ולהסכמה המושגת ביניהם ביחס לזהות בעל התפקיד הממונה".
הוועדה מסכמת:
"...השיקולים הרלוונטיים למינוי ,כגון רמתו המקצועית וכישוריו האישיים של המיועד למינוי; הצורך
למנוע ניגוד עניינים או לצמצמו; עקרון השוויון; ושיקולים נוספים...
"העדר הסכמה אינו מונע מבית המשפט למנות את האדם המתאים ביותר כבעל תפקיד ,כפי שהסכמה
אינה מחייבת את המינוי".

58
59
60
61
62
63

מעבר לשאלות אחרות הכרוכות בשיטה זאת ,יטענו הספקנים בעניין שכר הטרחה – ברור לנו כי מומחים רבים ,ודווקא הבכירים ,יראו את חשיבותו
של מעמד "מומחה האמון" כיתרון השקול נגד שכר טרחה "פרטי" .רוב רובה של עבודתם היום יומית של הרופאים הבכירים בישראל – שלמעט
בודדים הם עובדי מערכת הבריאות הציבורית – עושים את עבודת מתוך עניין בה .השכר במערכת הציבורית רחוק מלהיות תמריץ.
סעיף  47בדוח.
ה"ש  46בדוח.
ייתכן גם כי נוהל זה נעשה שכיח יותר מאז הותקן תיקון מס'  3של תקנה  130מתקנות סדר הדין האזרחי .ראו גם ה"ש  23לעיל.
הערת שוליים  47בדוח.

                                                                                                                              Notes of Advisory Committee on Rules.
"… experience indicates that actual appointment is a relatively infrequent occurrence, the assumption may be made that the
availability of the procedure in itself decreases the need for resorting to it. The ever-present possibility that the judge may appoint
an expert in a given case must inevitably exert a sobering effect on the expert witness of a party and upon the person utilizing his
(ההדגשה אינה במקור – א.סservices". ).

 64ר' א' סהר ,תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  )3התשס"ה 2005-רפואה ומשפט( 33 ,דצמבר .179-171 )2005
 65סעיף  49בדוח.
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מינוי עד מומחה רפואי על ידי בית המשפט :הערות לדוח

הערות כלליות לסיום
אין צורך להרחיב על חשיבות סוגית העד המומחה בבית המשפט .מינוי מומחה מטעם בית המשפט היא פן חשוב של הסוגיה,
שמשקלו עלה מאז תיקון מס'  3לתקנות סד"א 66,וכאמור צפוי כי מסקנות-המלצות אלה תתורגמנה לתיקונים נוספים ו/או
תמצאנה את דרכן להחלטות בתי המשפט .מכאן גם מתחייבת זהירות וקפדנות מרבית בעבודת הוועדה.
לפיכך ,עם כל הכבוד וההערכה לוועדה ולעבודה שנעשתה ,ובטרם יוחל בתרגום ההמלצות ארשה לעצמי לסיים בהערה לעניין
67
איסוף המידע והדעות ,תוך התייחסות לאישים אשר הוועדה הנכבדה שמעה או קראה את דבריהם .רשימת זאת כוללת:
 20שופטים – חלקם מסרו דברים בכתב ,חלקם הופיעו בפני הוועדה ואחרים מסרו דעתם בטלפון,
 8עורכי דין –  4מהם בעלי תפקיד בלשכת עורכי הדין ,מהם  2שמסרו דבריהם בכתב ו 2-בטלפון,
–  4נושאי משרה במשרד המשפטים ,מהם רק אחת מסרה דברים בפני כל הוועדה,
 3רופאים –  2עמם קוימו שיחות טלפוניות ,ו 1-שהערותיו הועברו לוועדה בעקיפין (כך נכתב).
כותרת רשימת האישים אינה מגלה אם כולם נשמעו בטרם נערך הדוח ,או שנכתבה טיוטה שהופצה לתגובה (לפחות לחלק
מן האישים שברשימה) ,או שהוועדה נקטה בשיטה שונה מאלה.
דוח הוועדה אינו מבהיר אם ,לפחות ביחס למומחים רפואיים ,המהווים כדבר הוועדה עצמה ,את המסה הגדולה של עדים
מומחים שאמורים לסייע לבית המשפט בפעולתו ,נעשה ולוּ ניסיון לאתר ולשמוע אישים ,מבין העוסקים בפועל ב"מלאכה"
זאת .כמו כן לא ברור אם הייתה כוונה או נעשה ניסיון לפנות ולקבל את דעתם של עורכי דין העוסקים במשפט רפואי ,בין
כמייצגי תובעים או כבאי כוח נתבעים ,לא פרטים ולא נציגי גופים (כגון וועדות) העוסקים בתחום ספציפי אך רחב זה.
בדוח אין תשובות לשאלות אלה .חבל .יש חשיבות רבה לשמיעת דעות המהלכות ַּבאוּ ָלם .וכידוע "אלוהים נמצא בפרטים
הקטנים".
דוח ועדת שטרסברג-כהן הוא צעד חשוב לקראת הסדרת נושא המומחים המסייעים בידי בית המשפט במלאכת עשיית
הצדק .מנקודת ההשקפה החשובה לנו ,בכתב עת זה ובתחום המשפט הרפואי בכלל ,הסדרת נושא המומחה הרפואי עשויה
להקל רבות על בית המשפט להעריך נכונה מחלוקת בעניין שברפואה.

 66סעיף  130לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשנ"ד ,1984-תיקון תשס"ה ( )3ק"ת .)31.05.05( 6388
 67מתוך נספח  – 3רשימת האישים שהופיעו בפני הוועדה או מסרו תגובות בכתב.
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תקנה 84א – קביעת נכות עבור טינטון:
הצעת נייר עמדה
יורם גורביץ

*

פגיעת שמיעה בקרב החשופים לרעש כרוני מתמשך כהגדרתו "רעש מזיק" על פי תקנות הבטיחות בעבודה ,1984 ,מופיעה
בתחילה בתדרים הגבוהים בלבד .על פי ההגדרה – בתחום  3000-8000הרץ .הפגיעה יכולה להישאר בתחום תדרים זה במשך
שנים רבות.
בכל התדרים הגבוהים ההיפגעות שכיחה ,כאשר התדר השכיח ביותר בו מוצאים היפגעות הוא של  4000הרץ .היפגעות
בתדרים  3000ו 6000-הרץ שכיחה פחות.
התדרים הנמוכים מ 2000-הרץ אינם רגישים לרעש מזיק ,והם עלולים להיפגע רק בחשיפה הנמשכת עשרות שנים ,או
כשהחשיפה היא לרעש בעוצמות גבוהות ולתקופות ממושכות.
הדינמיקה של היפגעות בתדרים השונים מתרחשת בסדר הבא  :בתחילה נפגע התדר הראשי האופייני שהוא של  4000הרץ,
ולאחריו התדר הסמוך כאשר חומרת הפגיעה בו קלה יותר .ככל שהתדר רחוק יותר ממוקד הפגיעה העיקרי ,מידת פגיעתו
קלה יותר.
לדוגמא:
תדר  4000הרץ ייפגע ברמה של  40דציבל ,תדר  3000ייפגע ב 30-דציבל ,ותדר  2000ייפגע ב 25-דציבל  .כך גם לגבי הרחבת
תחום ההיפגעות בתדרים גבוהים יותר שמעל לתדר לעיקרי :מידת ההיפגעות בו תהייה מקסימאלית ,ואילו תדר ,6000
למשל ,ייפגע במידה פחותה מזו.
להלן תרשים סולם תדרים לצורך הבהרה נוספת ,שישמש גם להבנת הסעיפים הבאים:
¦§££ª££® ¬£¨³ £±£
¨²ª³
¨³¬²
¬¦´¥ª ¬±´ §£®-
¦©¢ª£¢
><--- §£ §£²´ §¡´ ----
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* ד"ר יורם גורביץ ,מומחה ומנתח אף אוזן וגרון ,וניתוחי ראש-צוואר מחלקת אא"ג ,מרכז רפואי שערי צדק.
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מצורף גם התרשים של  Taylorמשנת  ,1965המשמש עד היום לקביעת הפרוגרסיביות של נזקי שמיעה בחשיפה לרעש
תעשייתי – עומק הפגיעה על ציר השנים.
דינמיקה של החמרת שמיעה על ציר הזמן אצל החשופים לרעש כרוני מזיק
*()Taylor , 1965

בתרשים מוצג דגם של איבוד שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש תעשייתי טיפוסי ,בו ניתן לראות את ההרעה
המתקדמת בשמיעה עם התמשכות החשיפה .המדד הוא מספר שנות העבודה בסביבה שיש בה רעש.
From: Robert W. Keith, Audiology for the Physician,Williams and Wilkins, 1980

*

לפיכך ,בשלבי הפגיעה הראשונים ,תחול פגיעה בתחום התדרים הגבוהים בלבד ,ולא יהיה שינוי במצב השמיעה בתדרי הדיבור
 500-2000הרץ .זאת הסיבה שאין מקום כלל להתייחס למידת השמיעה בתחום תדרי הדיבור  500-2000הרץ ,כי מצב זה
אינו קשור סיבתית לחשיפה לרעש.
המוסד לביטוח לאומי ,לצורך קביעת נכות בגין טינטון (סעיף 84א [ב]) דורש כתנאי ראשוני את קיומו של סעיף 84א [א]
המתייחס לנכות שמיעה .אחד התנאים מצוי בסעיף 84א [א] ( )2והוא" :כושר השמיעה פחת ,בשיעור של  20דציבל לפחות
בכל אחת מהאוזניים".
מה משמעות "ירידה בכושר השמיעה"? ירידה באיזה תדר? באיזה תחום תדרים? – ההוראה אינה מפרטת ,בניגוד לסעיף
[ 84ב] ( ,)1בו מציינת ההוראה תדרים ספציפיים.
הגדרת תדרים מדוייקת היא נוהג מצוי ,ולמעשה חיוני ,כך נוהגים גם בתקנה  173לפקודת הבטיחות בעבודה ,הדנה בנושא
פגיעות שמיעה מרעש.
משמעות אי קביעה מפורשת של תדר או תחום תדרים מסוים ,היא שאין כוונה לתחום תדרים מסוים אלא די שתמצא ירידה
בכושר השמיעה בתדר כלשהו ובלבד שיהיה מעל חומרה של  20דציבל  .שהרי אם ביקש המחוקק להתייחס לתדר או תחום
תדרים ספציפי היה עושה כן כשם שעשה זאת בסעיף 84א [ב] (.)1
קונספט זה תואם את ההיבט הרפואי – קיימת דינמיקה של היפגעות תדרי השמיעה כתוצאה מרעש ,וקיים תהליך על ציר
הזמן בו הדינמיקה מופיעה ,ובה תדרים שונים נפגעים בזמנים שונים ,ויש חשיבות להמצאות ירידה בשמיעה בעלת אפיון
מיוחד – ראה הסבר בהקדמה שלעיל וראה בתרשים של .Taylor
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יתרה מכך – סביר כי אין כוונה לתחום תדרים ספציפי ,ובוודאי שאין הכוונה לתחום "תדרי הדיבור" .שהרי אין קשר בין
ליקוי שמיעה אפשרי בתחום תדרי הדיבור (  500-2000הרץ) לליקוי אפשרי בתחום התדרים הגבוהים ( 3000-8000הרץ) שרק
בהם ,בתדרים הגבוהים ,ימצאו /יישללו התימוכין לטינטון  .אין זה סביר כי תידרש פגיעה בתחום תדרי הדיבור ,תחום תדרים
שאין לו ולא כלום עם קביעת קיומו של טינטון מחשיפה לרעש .
ברם  ,המוסד לביטוח לאומי מפרש את הכתוב באותו סעיף ,וקובע כי "ירידה בכושר השמיעה" (כלשונו בסעיף הנ"ל ,וללא
ציון תחום תדרים ,הינה ממוצע הירידה בתחום תדרי הדיבור  500-2000הרץ) – וזאת כאמור בניגוד למידע הרפואי המוכר,
ובניגוד לדעת המחוקק שלא הגדיר תחום תדרים בסעיף זה .
תישאל השאלה  -למה משמש מצב השמיעה הממוצע בתחום תדרים זה ?
 הוא משמש את העוסקים בקביעת נכויות שמיעה ,והוא מצביע על יכול השמיעה לדיבור. ממוצע זה אינו מעיד על קשר לקביעת האפשרות של טנטון כתוצאה מרעש או לשלילתו. ממוצע זה אינו מצביע על קיום או היעדר ליקוי שמיעה בתדרים הגבוהים (שרק בהם מצוי שורש הטינטון מרעש). ממוצא זה אינו משמש כתימוכין לטינטון ,לא ניתן להסתמך עליו לצורכי קביעת/שלילת טינטון.לפיכך – דרישת המוסד לביטוח לאמוי לבצע חישוב ממוצע השמיעה בתחום זה של  500-2000הרץ ,כדי שישמש תנאי
הכרחי מוקדם לאישור קביעת נכות מטינטון (שסימניו נמצאים כאמור רק בתחום  3000-8000הרץ) – אינה רלוונטית
בהיבט רפואי.
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חידושי פסיקה
יונתן דייויס
במדור חידושי פסיקה אנו מציגים בפניכם הקוראים פסקי דין נבחרים בסוגיות שונות במשפט הרפואי הדיוני והמהותי:
בג"צ נדרש לאחרונה לעתירה לביטול של הוראת התקשי"ר האוסרת על מומחה רפואי עובד מדינה לתת חוות דעת נגד
המדינה עקב פגיעה בחופש העיסוק וחוסר מדתיות בין זכות המעביד לקבוע תנאי עבודה ופגיעה בזכות הנגישות לבית
המשפט .בג"צ קיבל את העתירה בחלקה.
בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע בפסק דין תקדימי כי רופא המפעיל שיקול דעת בהתאם לשיקולי תקציב של הגופים
המוסדיים להם הוא כפוף ,במקום שיקולים של טובת החולה מפר את חובת הזהירות כלפי החולה .כך נקבע ,שהרשלנות
הרפואית המודרנית היא רשלנות מינהלית.
בית המשפט העליון נזקק שוב לפרשנות סעיף  8לחוק ההתיישנות בשאלה מהן עובדות חיוניות שמועד גילוין עשוי לבסס
עילת תביעה ברשלנות רפואית .נציג שלושה פסקי דין העוסקים בסוגיה כשבכל אחת מההחלטות הגיעו השופטים למסקנות
שונות.
אחרי למעלה מ 13-שנות התדיינות פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב בפרשת הסיליקון בחלב בתביעה לפי חוק תובענות
ייצוגיות התשס"ו :2006-בית המשפט פסק פיצויים בגובה  55מליון  ₪בשל הפרת החוק והטעיית הצרכנים.
שאלת הקשר הסיבתי בין טראומה למחלה כרונית שפרצה בעקבות תאונה תמיד הייתה שנויה במחלוקת בין מתדיינים .נציג
פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר דן בקשר סיבתי בתביעת נזיקין בין נזק לאישה שנפגעה מעגלת קניות
ומחלת פיברומיאלגיה.
נציג מספר פסקי דין בערכאות שונות שדנו בתביעות רשלנות רפואית בנושאים שונים ובמיוחד באחריות רופא משפחה
לפעול על פי האנמנזה ולשקול אפשרות של אבחנה מבדלת .כמו כן נציג מספר פסקי דין בהם נפסקו פיצויים חריגים.

המלצה לביטול יחסי של הוראת התקשי"ר האוסרת על מומחה רפואי עובד מדינה לתת חוות דעת נגד המדינה
עקב חוסר מדתיות בין זכות המעביד לקבוע תנאי עבודה ופגיעה בזכות הנגישות לבית המשפט
בג"צ  9198/02ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (כב' השופטים מ .נאור ,ס .גובראן וי.
אלון.)2/10/08 ,
בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ קיבל באופן חלקי עתירה שהגישו ההסתדרות הרפואית ולשכת עורכי הדין לביטול
ההוראה בתקשי"ר על פיה אסור לרופא עובד מדינה לתת חוות דעת רפואית שעשויה לשמש ראייה נגד המדינה בהליך
שהמדינה צד לו.
עיקר טענות העותרים היו כי ההוראה מנוגדת לחוק יסוד חופש העיסוק והיא פוגעת בזכות הגישה לערכאות של אזרח
המדינה .טענות אלה מבוססות על הניסיון שהצטבר המונע מרופאים העובדים בבתי חולים ממשלתיים או עירוניים להגיש
חוות דעת רפואיות בתיקים בהם המדינה היא צד לתיק בהם ועלול להיווצר ניגוד עניינים בין הרופא עושה חוות הדעת
והמדינה.
הוראות הנ"ל של התקשי"ר יצרו מצבים אבסורדיים בהליכים פליליים בהם הצטמצם מאגר המומחים הפסיכיאטריים
אשר היו מנועים ליתן חוות דעת פסיכיאטרית לנאשם מאחר ורוב העוסקים בפסיכיאטריה הם עובדי מדינה ,ובתביעות
רשלנות רפואית נתקלו נפגעים בקשיים בהשגת חוות דעת אשר תתמוך בעילות תביעה בתחומים מסוימים מאחר ורוב
העוסקים בתחום הם עובדי מדינה ,על אף שאין כל זיקה בין המומחים או המוסדות הרפואיים בהם עבדו .כך למשל מומחה
לנוירוכירורגיה מהמרכז הרפואי בת"א (בי"ח עירוני) מנוע מלהגיש חוות דעת בתביעה נגד בי"ח הממשלתי בצפת על אף
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שאין זיקה כלשהיא בין המוסדות ,ולעיתים קרובות לתובע כאמור מגבלות נוספות בהשגת חוות דעת (כגון שאם התביעה
היא גם נגד קופ"ח הכללית לא יוכל לקבל חוות דעת ממומחה העובד בקופ"ח או שהרופא המטפל עובד גם בקופ"ח).
במקרים רבים במיוחד בתביעות רשלנות רפואית מסרבים מומחים לתת חוות דעת וכך הצטמצם עוד יותר מאגר המומחים
מהם ניתן להשיג חוות דעת עד כדי פגיעה מהותית בנגישות לבית המשפט המתחייבת מכוח תקנה  127לתקנות סד"א לפיה
בכל עניין שברפואה חייב בעל דין לתמוך טענותיו בחוות דעת.
על רקע זה נדונה העתירה בה הועלו טענות מצד ההסתדרות הרפואית הרואה בהוראות התקשי"ר הנ"ל פגיעה מהותית
בחופש העיסוק ,ומאידך מצד לשכת עורכי הדין שיש בהוראה משום פגיעה בזכות הגישה לערכאות של אזרחי המדינה.
השופטים מ .נאור ,ס' ג'ובראן וי .אלון דחו פה אחד את הטענה כי קיימת פגיעה בזכות החוקתית של חופש העיסוק לטעמם
הוראות התקשי"ר מאפשרות לרופא עובד מדינה לעסוק בעבודה פרטית ולמעביד שמורה הזכות להגביל את עבודתו הפרטית
בהתאם לחוקי העבודה המאפשרים הגנה על האינטרס של המעביד.
השופט אלון קובע בהכרעתו כי בשיטת המשפט האדברסרית קיים ניגוד עניינים מובנה במתן חוות דעת בהליכים משפטיים.
גישה זו בטעות יסודה .תפקיד המומחה הרפואי אינה לנקוט עמדה כלפי צד כי אם לחוות דעה לגופו של עניין באופן מקצועי.
נימוקו של כבוד השופט אלון לפיה העד המומחה נוקט עמדה כלפי צד עלולה להכתים את ציבור המומחים כי הם נוקטים
משוא פנים במתן חוות דעת וברור שלא זו הייתה כוונה.
בעניין הפגיעה בזכות הנגישות לבתי המשפט קבעו שופטי הרוב (נאור וג'ובראן) כי מן הנתונים שהוצגו בעתירה עולה
שלמדינה קיים מעין מונופולין בשוק חוות הדעת בתחומים מסוימים ומאחר וזכות הגישה לערכאות נוגעת לצדדים שלשיים
שאינם צדדים להסכם העבודה הרי קיימת פגיעה פוטנציאלית – בזכות הציבור לנגישות לערכאות.
השופטת נאור בחנה את ההסדר הקיים ומצאה שההוראה אינה מידתית ועל אף שקיימת ועדת החריגים של המדינה למקרים
חריגים .זו אינה מרככת את האיסור ובפועל עדיין מדובר באיסור גורף .לפיכך נקבע כי יש צורך להגמיש את ההוראה כך
שהאיסור על הרופא עובד המדינה ליתן חוות דעת רפואית נגד המדינה יתייחס למוסד הספציפי בו עובד הרופא .השופטת
נאור קובעת כי ההוראה איננה האמצעי הפוגע במידה הפחותה ביותר בזכות הגישה לערכאות והוא אינו האמצעי המידתי
הנדרש לצורך השגת האינטרס הלגיטימי של המדינה .המסקנה היא כי הוראת התקשי"ר בטלה ביחס לכל תחום רפואי בו
מוכח כי יש פגיעה בזכות הגישה לערכאות ,בהיותה הוראה הקובעת איסור לא מידתי.
בג"צ הציע בפסק הדין כי המדינה רשאית לשנות את נוסח ההוראה על מנת להתאימה לרוח הפסיקה וכן הוצע מנגנון לפיו
המדינה תגבש רשימת תחומים "בעייתיים" בהם האיסור על מתן חוות דעת הוא בלתי מידתי.

רשלנות רפואית בהתנהלות מקצועית של רופא ההמפעיל שקול דעת בהתאם לשיקולי תקציב של הגופים
המוסדיים להם הוא כפוף
ע"ש  1199/07ד"ר צבי רביב נ' משרד הבריאות ואח' ( 25/6/08השופטת מיכל אגמון גונן)
המערער טיפל בחולה לאחר ניתוח מעקפים .למרות שלחולה היה חום ולא נתקבלו תוצאות בדיקת מעבדה שנשלחה ,החולה
שוחרר לביתו ונפטר מזיהום .השחרור אושר על ידי סגנית מנהלת בית החולים ,אך המערער לא רשם בגיליון השחרור כי
לא התקבלה תוצאת בדיקת דם ,וכן לא כתב כי על החולה לפנות לבית הבראה ,שכן רישום הפניה כזו היה מחייב את בית
החולים בנשיאת עלות השהות בבית ההבראה .בעקבות פטירת המנוח הועמד המערער לדין משמעתי ,ולאחר הדיון רישיונו
של המערער הושעה בעקבות המלצת ועדת המשמעת והמלצת השופט בדימוס ורדי זיילר .על המלצה זו ערער המערער לבית
המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לערעורי משמעת.
ביהמ"ש המחוזי (השופטת אגמון גונן) דחה את הערעור וקבע כי רופא אינו יוצא ידי חובתו בקבלת החלטה ההולמת את
הממצאים הגלויים שבפניו ,אלא עליו לחקור ולברר גם אחר ממצאים נוספים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה ,בשקידה
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ובמאמץ סביר .קבלת החלטה על סמך נתונים חסרים ,שהיה ניתן וצריך לקבלם ,עלולה להיות החלטה בלתי הולמת המבססת
את התרשלותו של הרופא .המערער ,שהיה הרופא המטפל בחולה ,הורה לבצע בדיקת דם .הבדיקה בוצעה במסגרת בית
החולים בעוד החולה מאושפז .על כן חובה על הרופא לדאוג שהבדיקה בוצעה ,ולקבל את התוצאות בפועל .מעבר לכך ,בגיליון
השחרור נרשם כי בדיקות הדם הן בגדר הנורמה ,ולא נאמר דבר על כך שנשלחה תרבית וטרם הגיעו תוצאות התרבית .עובדה
זו ,במיוחד הרישום כי בדיקות הדם של המנוח הן "בגדר הנורמה" ,עלולה להטעות בטיפול בחולה בהמשך.
בית המשפט קובע כי הרשלנות הרפואית המינהלית היא הרשלנות הרפואית המודרנית .רשלנות רפואית מנהלית נובעת
משיקולי תקציב של הגופים המוסדיים – קופות החולים ובתי החולים :מסתפקים בצוות רפואי מצומצם; רופא מורה על ביצוע
בדיקה מסוימת וקופת החולים לא מאשרת את ביצוע הבדיקה; ניתנות תרופות המתאימות פחות לטיפול בחולה בשל שיקולי
תקציב .על הרופא להמליץ על האבחון והטיפול הראוי לדעתו .יש לדאוג ולוודא ששיקולים מנהליים ,הנובעים מרצון שלא
לשאת בהוצאות ,לא ישפיעו על שיקולים רפואיים .רק אם הרופא ינקוט את כל האמצעים שהוא יכול במסגרת המוסד שבו הוא
עובד ,רק אז יופטר מאחריות אם תוטל אחריות על המוסד הרפואי .על כל הגופים העוסקים במימון צרכים רפואיים ,ובראשם
קופות החולים ובתי החולים ,לדעת ,כי הם יישאו באחריות מקום ששיקולים מינהליים יביאו להחלטות רפואיות שגויות.
בנוסף ובעיקר ,קובעת השופטת אגמון כי התנהלות לפיה רופא ששולח בדיקת מעבדה ,שהוא סבור שהיא נדרשת בנסיבות
העניין ,ולא טורח לברר את תוצאות הבדיקה בפועל ,היא התנהלות בלתי סבירה לחלוטין בעיקר לאור העובדה שעליה אין
מחלוקת שלחולה עדיין היה חום ביום השחרור .הנחתו של ד"ר רביב ,לה טען ,לפיה הניח כי אם לא התקבלה כל תוצאה
מהמעבדה על תוצאות בעייתיות בבדיקה ,הרי שהבדיקה היא בגדר הנורמה ,אינה התנהגות סבירה.
כך ,כאשר היה מדובר במטופלים שאינם מאושפזים שנשלחו לערוך בדיקות ,או אפילו כאשר מספר רופאים טיפלו באותו
מטופל בבית החולים .כלומר ,באותם מקרים המטופלים היו מודעים לכך שעליהם לפנות לבצע בדיקות או לקבל טיפול אחר,
או שהרופאים היו מודעים לכך שיש או יהיו רופאים נוספים בתמונה .גם אז ,נקבע כי חובה על הרופא ,לבדוק את הממצאים
של בדיקות ששלח ,וחובה על הגורם שביצע את הבדיקה לשלוח את התוצאות לרופא המטפל.
במקרה זה נקבע כי יש חובה כזו על אחת כמה וכמה ,מדובר על רופא שהינו הרופא המטפל בחולה .הרופא ,ד"ר רביב ,החליט
כי יש לבצע בדיקת דם .מדובר בבדיקה שבוצעה במסגרת בית החולים ,בעוד החולה מאושפז .יש להניח כי החולה כלל לא
היה מודע לכך שנשלחה בדיקה .על כן חובה על הרופא לדאוג שהבדיקה בוצעה ,ולקבל את התוצאות בפועל ,ולא להניח
הנחות שונות לעניין זה.

אחריות רופא משפחה לפעול על פי האנמנזה ולשקול אפשרות של אבחנה מבדלת
ע"א  10470/05 ,10302/05יפה לוי נ' ד"ר קתרין ברו ואח' (השופטים א .ריבלין ,רובינשטיין ודנציגר)2/12/08 ,
התובעת פנתה מספר פעמים לרופא המשפחה בתלונה של כאב ראש ,שאובחנו כמחלת כלי הנשימה .לבסוף אובחנה התובעת
כסובלת מנזק מוחי קשה עקב דימום ממפרצת במוח (נכות בשיעור של  .)100%היא הגישה תביעה כנגד הגורמים הרפואיים
שטיפלו בה ובית המשפט המחוזי בירושלים (השופט י .ענבר) קיבל את התביעה ופסק פיצויים .על פסק הדין הוגשו ערעורים
הדדיים.
ביהמ"ש העליון (מפי המשנה לנשיאה א' ריבלין ,ובהסכמת השופטים א' רובינשטיין וי' דנציגר) דחה את הערעורים וקבע
שמסקנות ,ביהמ"ש קמא בנוגע להתרשלות המשיבים ,עומדות בעינן חרף עמדת בימ"ש זה ,כי כאב הראש כפי שזוהה על-
ידי ד"ר דרעי לא היה ממוקד רק בחלק האחורי של הראש וכי הסברה כי כאבי הראש עשויים להצביע על סינוסיטיס ,לא
הייתה מופרכת .הסיבה לכך היא ,שמן הממצאים ומחוות-הדעת שבית המשפט קמא אחז בהן ,ניתן להסיק כי במקרה זה,
לא מדובר רק בהימנעות מלבצע בדיקות לגילוי הסברים חלופיים לכאבי הראש הקשים (כמו בדיקה נוירולוגית) ,אלא גם
בהימנעות מלבצע בדיקות המאששות כי אכן מדובר בסינוסיטיס שיכול להסביר את רמת-הסבל של המערערת (שליחת
המערערת לרופא אף-אוזן-גרון וביצוע צילום רנטגן ,למשל) .בירור המקור לכאבי הראש החמורים והקשים התמצה – ככל
שניתן להבין – בבדיקה ידנית של רופא המשפחה על-רקע מחלת חורף .בכך לא היה די בנסיבות המקרה.
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כמו כן ,על אף טענת המשיבים ,כי לפי נתונים סטטיסטיים ,אחוז ניכר מן הסובלים מדימום ממפרצת מוחית אינם מאובחנים
בביקור הראשון אצל רופא ,וכי מתוך אלה המגיעים לבית החולים עם דימום בעודם בחיים ,רבים נפטרים תוך חודש או נותרים
עם נזקים נוירולוגיים ,אין להתערב במסקנת ביהמ"ש קמא ,כי הוכח קשר סיבתי בין נזקה של המערערת לבין התרשלותם של
המשיבים .הנקודה המשמעותית בהקשר זה היא שבנסיבות העניין בחר בית המשפט שלא לילך על-פי הסטטיסטיקה ,אלא
על-פי המהלך האינדיבידואלי של מחלתה של המערערת .בחירה זו אין בה קושי .כפי שנפסק בעבר" ,ההוכחה הסטטיסטית
לא באה להמיר את כללי ההוכחה הרגילים .מקומה באותן מקרים יוצאי דופן שבהם מתקיימים טעמים המצדיקים זאת.
לעומת זאת ,מקום בו מלמדות הראיות כי החולה לא הפסיד דבר בשל האיחור במתן הטיפול הרפואי ,ובאותה מידה  -גם
מקום בו עולה מן הראיות כי החולה הפסיד הכל  -אין להידרש לראש הנזק האמור [אובדן סיכויי החלמה]".
השופט א' רובינשטיין ,קובע לגבי חובותיו של רופא המשפחה אל מול החולה "כשלעצמי סבורני ,שרופא משפחה – ואיני
מדבר במקרה ספציפי זה דווקא – צריך שיקדיש זמן לשיחה עם החולה כי להגיע לתמונה כוללת של מצב בריאותו ומחושיו,
זאת במיוחד במקרים של חולה שתלונותיו אינן חדלות .בית משפט קמא סבר אל נכון ,כי דווקא ריבוי התלונות חייב בירור
נוסף ,שלא היה מקום להרפות הימנו גם אם בדיקות שונות לא העלו תוצאות".אכן ,לא כל כאב ראש מצדיק חריגה מדל"ת
אמותיו של רופא המשפחה אל בדיקות רחבות יותר ,וברי כי הדבר תלוי בנסיבות כל מקרה; אך תופעות אשר חוזרות על
עצמן תוך ימים אחדים ,מאת חולה ש"לא הרבתה לפקוד את קופת חולים" ,כדברי בית המשפט קמא  -מצדיקות תשומת לב
מיוחדת ובירור נוסף.

רשלנות רפואית :היקף חובת הזהירות של רופאת משפחה בטיפול בחולה שהזניח בריאותו
ת"א (ירושלים)  6411/04שמשון עמרני נ' שירותי בריאות כללית (הש' ר .כרמל )10/11/08
התובע הגיש תביעה בעילה של רשלנות רפואית אותה הוא מייחס לנתבעת ולרופאת משפחה שעבדה עבור ואצל הנתבעת.
לטענתו ,נגרמה לו נכות צמיתה בשיעור  ,40%ולא נמנע ממנו אירוע לב ,בעקבות טיפול לא נאות שהוענק לו על ידי רופאת
המשפחה על רקע נתונים אישיים אשר הצריכו התייחסות אחרת לתלונותיו ולמצבו.
ביהמ"ש המחוזי (השופט רפי כרמל) דחה את התביעה בקובעו כי לתובע חלק לא מבוטל באחריות למצבו ,בהיותו מעשן
כבד ,אך השאלה היא האם מדובר באחריותו הבלעדית או שלהתנהלות הרופאה חלק מכריע או אחר למצבו .לטענת התובע,
אין לדרוש ממנו להוכיח את ההתרשלות ,וזאת עקב חוסר מהימנות ו/או שלמות רישומי הנתבעת .טענה זו יש לדחות משתי
סיבות :האחת ,לא הוכח כי אכן הרישומים בלתי מהימנים או אינם שלמים .השנייה ,לא בכל מקרה של חסר או פגם ברישום
תקום אחריות ,בלא צורך לדרוש מהתובע להוכיח התרשלות .קיים צורך בקשר סיבתי ,בין הרישום החסר או הפגום ,לבין
האירוע.
רופא חייב במתן הסבר למטופל בנוגע עם הצורך בטיפול המוצע על ידו ,והאפשרויות העומדות למטופל .זהו פן היידוע.
באשר למעקב אחר ביצוע המלצות ,בדיקות או טיפול ,חובת המעקב של הרופא תלויה ,בין היתר ,במידת הסכנה הנובעת מאי
היישום ,מתכיפותה ,ומטיבו של המטופל וכושרו להבין את אשר נאמר לו .אין לשכוח כי רופא מטפל בחולים רבים ,ומעקב
אקטיבי וצפוף אחר כל החולים הדורשים מעקב ,עלול לגרום לשיבושים בלתי אפשריים בעבודתו .ניתן לדרוש מעקב אקטיבי
מקום שמדובר בחולה שנשקפת לו סכנה ממשית וקרובה או שמידת הבנתו מוגבלת .מקום שכושר הבנת המטופל סביר
ורגיל ,נחלש הצורך במעקב ,שכן בסופו של דבר ,גם על החולה לקחת גורלו בידיו ואחריות לטיפול בגופו.
התובע התגלה כאדם המודע למצבו וכמי שנוהג לקבל החלטות עצמאיות ללא קשר להמלצות רפואיות .כך היה ,למשל,
בנוגע עם העישון או עם ניתוק הקשר עם הרופאה ואי ביצוע בדיקות .בנסיבות אלה ,אין לדרוש מהרופאה המטפלת לפעול
כשמרטפית בכל הקשור לביצוע ההמלצות הטיפוליות אותן העניקה לתובע .כך ,גם אם התנהלות הרופאה לא הייתה מושלמת,
היא לא כללה רשלנות בצידה .הדרך בה נקטה – דיאטה תחילה – התבססה על אסכולה רפואית מוכחת ואפשרית .נוכח
ההחלטות העצמאיות אותן קיבל התובע ,לרבות ניתוק הקשר עימה ואי שיתוף פעולה בעניין הדיאטה והמעקב ,אין מקום
לחייבה ברשלנות בגין כך שלא המשיכה לפנות אליו מיוזמתה ולוודא מלחמתו ברמת הכולסטרול.
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פרשנות סעיף  8לחוק ההתיישנות :מהן עובדות חיוניות שמועד גילוין עשוי לבסס עילת תביעה ברשלנות
רפואית?
ע"א  2387/06פלונית נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח' (השופטים גובראן ,רובינשטיין ודנציגר )31/8/08
המערערת פלונית ילידת שנת  .1962בשנת  1980אובחנו אצלה עיוותים ברחם וממצאים טרום סרטניים .מממצאים אלה
הוסק כי המערערת היא "נערת דס" ( ,)DES Daughterקרי ,שייכת לאוכלוסיית נשים אשר נחשפו בעת היותן ברחם אימן
לאסטרוגן סינטטי בשם דיאתיסילבסטרול (להלן :האסטרוגן  )DESשניתן כטיפול לאמהות ,ואשר כתוצאה מכך נגרמו
לבנותיהן (אליהן נמנית התובעת) פגיעות גנטיות הגורמות לעיוותים ברחם ,לסיכון לסרטן ולעקרות .לאחר בירור עלה ,כי
בשנת  ,1961נטלה אמה של המערערת ,במהלך ההיריון ,את התרופה סינופורמון המכילה את האסטרוגן דס .התרופה שווקה
על ידי אסיה תעשיות כימיות בע"מ ,השייכת כיום למשיבה  ,1עד לשנת  1975בה נאסר שיווקה על ידי המשיב  .2בשנת 1990
אובחנה המערערת כסובלת מעקרות ראשונית לאחר שכשלו ניסיונותיה להרות .עקב כך פנתה היא למסלול של פונדקאות.
בשנת  ,1998במסגרת שיטוטים באתרי אינטרנט העוסקים בפונדקאות בארצות הברית ,נתקלה המערערת באקראי בקישור
לאתר " "DES ACTIONהעוסק בהגשת ייעוץ וסיוע לנפגעות האסטרוגן דס .באתר זה גילתה לראשונה כי בארצות הברית
הוגשו תביעות נגד החברות אשר יצרו תרופות שהחילו את האסטרוגן דס ,וכי בחלק מתביעות אלו זכו התובעות משהוכח
שבידי החברות היה מידע מחקרי באשר לסיכונים במתן תרופות המכילות את האסטרוגן דס לנשים הרות.
עקב אירוע זה עלה אצל המערערת לראשונה ,לדבריה ,החשד כי אף בישראל היה המידע על סיכוני האסטרוגן דס קיים בידי
המשיבים ,וחרף כך המשיכה המשיבה  1בשיווק התרופה לנשים הרות והמשיב  2לא מנע זאת ממנה.
בית המשפט המחוזי (כב' השופט המנוח עדי אזר ז"ל) דחה את התביעה בעילה של התיישנות.
בית המשפט העליון( ,מפי השופט ג'ובראן ובהסכמת השופטים רובינשטיין ודנציגר) ,דחה את הערעור ופסק כי מגמת
הפסיקה היא לראות את תחולת ס'  8לחוק ההתיישנות ,תשי"ח( 1958-להלן :החוק) כרחבה ,הכוללת את כל רכיבי העוולה
הנזיקית .הגישה כיום היא שרכיב ההתרשלות אף הוא נכלל בתחומי ס'  ,8וניתן לטעון להתיישנות שלא מדעת אף אם אך
רכיב זה הוא שנעדר מידיעתו (בכוח או בפועל) של הניזוק.
אין די בכך שיוכיח התובע כי לא ידע בפועל על העובדה ,אלא עליו להוכיח כי אף "בזהירות סבירה" לא יכול היה לגלותה,
קרי ,מדובר באמת מידה אובייקטיבית של האדם הסביר .קביעת היקף החובה המוטלת על הניזוק ע"מ לעמוד בסטנדרט זה
אינה פשוטה ונגזרת מתכליות דוקטרינת ההתיישנות .יש להיזהר ולקבוע את הגבול כך שלא יוטל נטל בלתי סביר על הניזוק.
אין זה רצוי כי כל אדם שעבר טיפול רפואי יפנה מייד לקבל חוו"ד מומחה מפאת החשש שמא היתה התרשלות בטיפול אף
ללא יסוד אמיתי להניח כך .מהעבר השני ,אין בשיקולים אלו כדי להפחית את החובה המוטלת על הניזוק לחלוטין ויש לבחון
את התנהגותו בהתאם למקרה .ככל שהנזק חמור יותר וככל שהנסיבות בהן נגרם הנזק מעוררות חשד ,כן תגבר הציפייה
ממנו לפעול לבירור זכויותיו .אשר לטיב הגילוי הנדרש ,הגישה כיום קובעת ,כי המבחן מתי טיב הגילוי הוא כזה שאדם סביר
היה מגיש תביעה בעלת סיכוי ממשי בהתבסס עליו .מבחן זה בהתאמות הנדרשות הוא הראוי גם בנוגע לרכיב ההתרשלות.
בענייננו ,המערערת לא עמדה בנטל להוכיח שבנסיבות ראוי לקבוע כי חל ס'  8לחוק .למערערת נודע על נזקה עוד בשנת
 ,1980אך עד  1998לא פעלה היא לערוך בירורים ולא ניתן לומר כי נקטה בשקידה הסבירה הנדרשת לשם החלת הסעיף .אין
המערערת טוענת לגילוי מסמך "חדש" שלא היתה יכולה לאתר עוד בשנות השמונים.

פרשנות סעיף  8לחוק ההתיישנות :אלו הן העובדות החיוניות שיכולות לבסס עילת תביעה ברשלנות רפואית
שבלי ידיעתן לא ניתן להגיש תובענה בעלת סיכוי ממשי?
ע"א  8316/06דוד שחר ארג'י נ' שירותי בריאות כללית (השופטים א .ריבלין ,ס .גובראן וי .דנציגר )3/7/08
ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי ,אשר דחה את תביעתו של המערער כנגד המשיבים וקבע כי אין להטיל עליהם אחריות
לנזקים הכבדים שנגרמו לו כתוצאה מהשלשולים שמהם סבל בעת שהיה בן כשלושה חודשים – שלשולים שכמעט עלו לו
בחייו וגרמו לו לשיתוק מוחין ,לנכות קשה ולנזקים נוספים .בית המשפט דחה את התביעה בהתבסס על טענת התיישנות.
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בית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו תוך שהוא קובע שלפי סעיף  8לחוק ההתיישנות ,אם נעלמו מהתובע עובדות
המהוות את עילת התובענה ,מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למונען ,תתחיל תקופת
ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.
השאלה היא אם העובדות שנתגלו חיוניות לביסוס עילת התביעה ,באופן שבלי ידיעתן לא ניתן להגיש תובענה בעלת סיכוי
ממשי .בענייננו אכן מדובר בעובדות כאמור ,ויש בגילוי התיעוד בספר הקבלה לביה"ח ובגילויו של מסמך חדר המיון כדי
להביא להארכת תקופת ההתיישנות .הבדיקות שבוצעו וממצאיהן הן עובדות מהותיות ,הנדרשות לביסוס תובענה בעלת
סיכוי ממשי ,כשמדובר בתובענה המבוססת על טענת רשלנות באבחון.
העובדות שנתגלו לא היו ידועות להורי המערער .בנוסף ,לא נשללה טענת המערער כי קיומו של מסמך חדר המיון לא היה ידוע
לו מפאת סיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן .יצוין ,כי אין כל משמעות לכך שביה"ח
לא היה מחויב על פי דין מיוחד להחזיק במסמך חדר המיון .היעדר קיום חובה להחזיק בתיעוד כלשהו אינו חוסם את תחולת
סעיף  ,8כאשר יסודותיו מתקיימים .אין להוראת השימור דבר עם המציאות האובייקטיבית של חוסר ידיעה כמשמעותו
בסעיף  .8כך גם אם מסמך חדר המיון התגלה באופן "שרירותי".
לגופו של עניין .אין מחלוקת ביחס לחובת הזהירות שחבים קופת החולים ובית החולים למערער .המחלוקת נוגעת ליסוד
ההתרשלות .אשר לבית החולים ,אשר היה התחנה האחרונה על ציר הזמן שאליה הגיע המערער טרם קריסתו .המערער
הוכיח כי הובא לבית החולים במצב מתקדם של התייבשות ,ושהסיכוי לקרות נזק גוף חמור כתוצאה מכך היה צפוי ,ממשי
ומשמעותי .מצב המערער חייב ביצוע בדיקות נוספות ,שלא בוצעו ,ומכאן שביה"ח התרשל באבחון מצבו של המערער .אלמלא
התרשל ביה"ח ,ואילו הותאם הטיפול שניתן למערער לסיכון שאליו הוא היה חשוף ,סביר להניח שהנזק היה נמנע .פעולות
ההורים ,לא ניתקו את הקשר הסיבתי בין התרשלותו של ביה"ח לנזק .אשר לקופת החולים .ממכלול הראיות והנסיבות עולה
כי הסיכון להתייבשות קשה בטווח זמן קרוב היה נמוך יותר עת הובא המערער לבדיקה בקופת החולים .לא ניתן לקבוע
במידת ההסתברות הנדרשת כי אז הסיכון אליו היה חשוף המערער חייב מתן טיפול רפואי שונה .משכך ,לא ניתן לקבוע כי
קופת החולים התרשלה.
השאלה אם קופת חולים התרשלה באבחון ובטיפול שניתן למערער תלויה במידה רבה במצבו בבוקר הבדיקה אליה הובא.
המשנה לנשיאה השופט א .ריבלין קובע כי ההתדרדרות המשמעותית במצבו של המערער החלה ,ככל הנראה ,בערב הבדיקה.
בתיעוד הרפואי מאותו ביקור נרשם כי "היציאות רירית וחום" וכי המערער סובל מדלקת במערכת העיכול .למערער ניתן
טיפול אנטיביוטי וטיפול נגד שלשולים והקאות והוא הופנה לבדיקת תרבית צואה .במשך אותו יום המשיך מצבו להתדרדר.
כפי שנותח לעיל ,בשעות הערב של יום  ,11.11.1976היה המערער חשוף לסיכון משמעותי של התייבשות קשה בטווח זמן
קרוב .לפיכך ,ממכלול הראיות והנסיבות בענייננו עולה כי הסיכון להתייבשות קשה בטווח זמן קרוב היה נמוך יותר בשעות
הבוקר של יום  ,11.11.1976הסמוכות יותר לתחילת ההתדרדרות ,מאשר הסיכון בשעות הערב (לאחר שחלפו מספר שעות
שבהן סבל המערער משלשולים רבים המלווים בחום) .הבדל זה משליך על הערכת הטיפול שניתן בקופת החולים בשעות
הבוקר באותו יום .במידה רבה ,הבדל זה מחייב תוצאה שונה בכל הקשור לאחריותה של קופת החולים.

פרשנות סעיף  8לחוק ההתיישנות :מתי תקום עילת תביעה בנזיקין כאשר הניזוק אינו מודע לאפשרות קיומו של
קשר סיבתי-רפואי בין נזקו לבין מקור הנזק הנטען?
ת"א (תל אביב)  1174/08מכתשים מפעלים כימיים בע"מ נ' עזבון המנוח יוסף וישנייבסקי ז"ל ואח' (השופטת דליה גנות
)4/11/08
המנוח נפטר ממחלת הסרטן בשנת  .1991עוד בחייו חשד כי מחלתו נגרמה מחומרים אליהם נחשף במהלך עבודתו אצל
המבקשת  ,1אך לא היו הוכחות רפואיות לכך .בשנת  2007התפרסם מאמר המוכיח קיומו של קשר סיבתי ,ובעקבותיו הוגשה
התביעה .לטענת המבקשות התביעה התיישנה לאור סעיף  )2(89לפקודת הנזיקין ,המגביל את תקופת ההתיישנות לעשר
שנים מיום קרות הנזק .מכאן הבקשה לדחייה על הסף.
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ביהמ"ש המחוזי (השופטת דליה גנות) דחה את הבקשה וקבע כי סעיף  8לחוק ההתיישנות קובע כחריג ,כי מקום שבו
נעלמו מהתובע עובדות המהוות את עילת התובענה תחל תקופת ההתיישנות ביום שנודעו לו העובדות .סעיף  )2(89לפקודת
הנזיקין קובע הוראה מיוחדת ,המתייחסת לתקופת ההתיישנות בתביעות שעניינן עוולה נזיקית ,ולפיה תביעה תתיישן אם
לא תוגש תוך עשר שנים מיום קרות הנזק .הוראה זו באה לקבוע "מחסום אחרון וסופי" להתיישנותן של תביעות ,שבהן הנזק
מתגלה לאחר התרחשותו .הקו המפריד בין הוראות סעיף  8לחוק לבין הוראות סעיף  )2(89לפקודה מצוי ביסוד "הנזק"
בעוולה .בהתאם לסעיף  )2(89לפקודה תשתכלל עילת התביעה בכפוף לקיומם של שני יסודות :האחד – קיומו של נזק; השני
– קיומו של קשר סיבתי בין הנזק לבין המעשה או המחדל הנטענים ,אשר גרמו להיווצרותו .עילת תביעה לפי סעיף  8לחוק
ההתיישנות תקום מקום שבו הניזוק אינו מודע לאפשרות קיומו של קשר סיבתי-רפואי בין נזקו לבין מקור הנזק הנטען.
במקרה זה ,תקופת ההתיישנות בת שבע שנים תימנה מהמועד שבו קמה מודעות לאפשרות קיומו של הקשר .הולדת עילת
התביעה מתרחשת עם היווצר הקשר הסיבתי בין הסיבה הרפואית-משפטית להיווצרות המעשה או המחדל ,לבין גרימת הנזק
שהתרחש.
מוסד ההתיישנות מטרתו לקצוב זמן למשך הסיכון הרובץ לפתחו של נתבע פוטנציאלי .אך במקביל לשמירה על זכויותיו של
הנתבע ,חובה על ביהמ"ש לשמור ולשמר את זכותו של התובע להגיש תביעה ,ובמיוחד יפים הדברים במצב שבו מבוססת
עילת התביעה על עובדה רפואית-מדעית אשר טרם הוכחה .ביהמ"ש אינו מעוניין לעודד הגשת תביעות סרק ,ומשכך לא יבוא
חשבון עם תובע אשר יממש את זכותו להגשת תביעה רק כאשר נולדת ומתקיימת הצדקה אובייקטיבית-משפטית-רפואית
להגשתה.

חבות וסעד בתביעה לפי חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו :2006-פסיקת פיצויים בגובה  55מיליון  ₪בפרשת
הסיליקון בחלב
ת.א (תל אביב)  1372/95יורשי המנוח תופיק ראבי ז"ל נ' תנובה בע"מ (השופט ד"ר עמירם בנימיני )7/10/08
תובענה ייצוגית אשר הוגשה נגד "תנובה" בגין הוספת סיליקון לחלב במשך תקופה העולה על שנה וחצי בניגוד לחוק ובניגוד
לתקן הישראלי המחייב לחלב ,מבלי שהדבר סומן על האריזה כנדרש בחוק ומבלי לדווח על כך למשרד הבריאות .הסיליקון
הוסף במינון העולה פי  10על זה המותר לשימוש במוצרי מזון שאינם חלב .הוספת הסיליקון נעשתה כדי להתגבר על בעייה
טכנית בתהליך הייצור ,אף שניתן היה לפתור את הבעייה באמצעות החלפת ציוד .הסיליקון קוטלג כ"חומר ניקוי" כדי להסוות
את השימוש האמיתי שנעשה בו .אנשי תנובה הבינו היטב שהם עושים מעשה פסול ואסור.
בית המשפט המחוזי קיבל את התובענה ופסק כי תנובה הטעתה את צרכני החלב בכך שהעלימה מהם את העובדה שהחלב
יוצר ושווק בניגוד לתקן ישראלי מחייב .ברור שהמוצר היה פגום בצורה מהותית מבחינת הצרכן ,גם אם לא ניתן להוכיח
שהוא מסוכן לבריאותו .לדעת מומחי משרד הבריאות  -אין אפשרות לשלול קיומו של סיכון בריאותי לטווח ארוך ,בעיקר
לילדים .כך גם הפרה תנובה את חובתה לסמן על האריזה את הימצאות הסיליקון בחלב .אין מדובר במחדל ,אלא בהטעייה
מכוונת העולה כדי הונאה והפרת אמון חמורה כלפי הצרכנים ורשויות הפיקוח .הזכות לאוטונומיה של הצרכן היא זכותו
לגבש החלטה באופן שקול ובידיעת העובדות הנוגעות לדבר ,האם לרכוש מוצר מסוים .הנזק הנגרם מפגיעה באוטונומיה
עולה מעצם הפרת החובה ,גם בהעדר ראיות של ממש להוכחת הנזק .אין גם צורך להוכיח קשר-סיבתי בין הפרת החובה לבין
נזק ממשי כתוצאה ממנה .הואיל ולא ניתן לזהות את חברי הקבוצה ,אין דרך להבחין לעניין היקף הנזק בין חברי הקבוצה
השונים .לכן יש לקבוע שיעור נזק אחיד .בנסיבות ,רשאי ביהמ"ש לקבוע את הנזק שנגרם לקבוצה בכללותה ,מבלי לבחון את
הנזק האישי שנגרם לכל אחד ,ולחלק את סכום הפיצוי הכולל בדרך שתראה לו צודקת ומעשית ורשאי לפסוק סעד לטובת
הקבוצה בכללותה ,או לטובת הציבור לפי סעיף [20ג] לחוק תובענות ייצוגיות .תכלית החוק הינה האינטרס הציבורי של
הרתעה ואכיפת נורמות .הפיצוי האישי לחברי הקבוצה איננו המטרה העיקרית של החוק .העדר אפשרות להעניק פיצוי אישי
איננו מסכל תובענה ייצוגית מוצדקת .בית המשפט פסק כי על תנובה לפצות את הקבוצה בסך  55ליון  ₪והורה לב"כ תובע
להגיש הצעה לחלוקה צודקת של כספי הפיצויים.
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קשר סיבתי בתביעת נזיקין בין נזק לאישה שנפגעה מעגלת קניות ומחלת פיברומיאלגיה
ת"א (ירושלים)  7096/05מרים אופנהיימר נ' זול פה מחסני מזון בע"מ ()17/12/07
התובעת נפגעה מעגלה במרכול ופיתחה סימני מחלה אשר אובחנה מאוחר יותר כמחלת הפיברומיאלגיה .מומחה מטעם
התובעת קבע שיש קשר בין הטראומה למחלה ואילו מומחה הנתבעים שלל הקשר בהעדר אסכולה .בית המשפט (השופט
זילברטל) הכיר בתביעה וקבע שהתאונה אירעה באופן עליו העידה התובעת בבית המשפט ועלה בידי התובעת להוכיח ,על
פני מאזן ההסתברויות ,כי הופעת התסמונת קשורה לתאונה; במסגרת ההליך המשפטי אין התובעת נושאת בעול הוכחתו
של קשר סיבתי "מדעי" ברמה זו .די בהוכחה לפיה סביר יותר שקיים קשר סיבתי ,כאשר ברמת הוכחה זו מקופלת האפשרות
בשיעור של  49אחוז שהדבר אינו כך .בענייננו ,הוכח כי בטרם לתאונה לא סבלה התובעת מתופעות שיכולות להצביע על
קיומה של התסמונת .במצב כזה ,כאשר הוכח קיומה של אסכולה רפואית הבאה לידי ביטוי בספרות מקובלת ,לפיה טראומה
עלולה לגרום לפיברומיאלגיה ,וכאשר המומחה מטעם הנתבעות בחר שלא להתעמת חזיתית בחוות דעתו עם אסכולה זו,
כאשר לא הוצגו ראיות של ממש כנגד עמדת אותה אסכולה ,כאשר יש קשר כרונולוגי בין הטראומה לבין הופעת התסמונת,
וכאשר מסתבר שהמומחה מטעם הנתבעות שלל קשר זה מנקודת השקפתו כמדען – המסקנה המשפטית היא כי הוכח
במקרה דנן שסביר יותר שהמחלה פרצה בשל התאונה מאשר שפרצה מסיבות אחרות".
נקבע עוד שסקירת הפסיקה מראה שהקשר הסיבתי הרפואי – מדעי אינו חזות הכול .גם אם לא ניתן להוכיח קיומה של
אסכולה רפואית כי אז ניתן באמצעות הדוקטרינות שפותחו בדין להוכיח שבהעדר סיבה אחרת מוכחת ניתן להוכיח את
הקשר הסיבתי העובדתי – משפטי השופט זילברטל קובע כי "העובדה שקיים קשר כרונולוגי ברור בין התאונה לבין הופעת
הסימפטומים שאובחנו אח"כ כפיברומיאלגיה היא נתון בעל משקל רב .גם פרופ' טישלר מציין בחוות דעתו כי "אמנם קיים
קשר כרונולוגי חלקי בין הפגיעה לבין הופעת המחלה( "...עמ'  2לחוות הדעת) .הוסף לכך כי הוכח בעדות התובעת שלא
נסתרה (אף כי לא אמור להיות כל קושי לסתרה בענין זה ,אם לא הייתה אמת) ,כי בטרם לתאונה לא סבלה מתופעות
שיכולות להצביע על קיומה של התסמונת והיתה "בריאה כמו שור" .במצב כזה ,כאשר הוכח קיומה של אסכולה רפואית
הבאה לידי ביטוי בספרות מקובלת ,לפיה טראומה עלולה לגרום לפיברומיאלגיה ,וכשאר במקרה של התובעת נמצא קשר
כרונולוגי ברור בין השניים ,סביר יותר כי אכן התאונה גרמה לתסמונת".
בית המשפט פסק לתובעת פיצויים בסך למעלה מ 5-מליון .₪

תביעה לנכות ע"פ חוק הנכים :קשר סיבתי בין חיסון נגד שפעת ומחלה נוירולוגית
ו"ע (תל אביב)  736/05יואב הבל נ' משהב"ט (השופטת ענת רביד )4/8/08
בתביעות על פי חוקי השיקום נקבעו מדדים לבחינת שאלת הקשר הסיבתי ובין מחלות שאירעו תוך ועקב השירות הצבאי ,כך
למשל בערעור נכים אשר דן בקשר הסיבתי שבין מתן חיסון נגד שפעת ומחלה נוירולוגית ממנה סובל התובע נקבע שירותו
של המערער היה "שירות קצר" (כהגדרתו בע"א  472/89ק"ת נ' רוט ,פ"ד מה ( )210 )5ועל רקע זה מוחלת חזקת הגרימה
המתבססת על בחינת התנאים הכלליים של השרות הצבאי (החיסון בענייננו) ונותנת דעתה לסמיכות הזמנים ההדוקה שבין
החיסון ובין פרוץ המחלה.
ההלכה היא כי לצורך הוכחת קשר סיבתי בין המחלה לשרות הצבאי יש להוכיח קיומה של אסכולה רפואית התומכת בעמדה
כי קיים קשר סיבתי כזה .פסקי הדין הקובעים הלכה זו מרובים ובין היתר רע"א  2027/94צביה קליג' נ' קצין תגמולים ,פ"ד נ
( 529 )1ורע"א  8373/96רפאל מאיר נ' קצין תגמולים ,פ"ד נז ( .931 )1בפסק הדין קליג' נאמר מפי כב' השופט זמיר":שאלה
יפה היא ,מתי דעה נעשית אסכולה .מסתמא ,אין תשובה ברורה לשאלה זאת ,כשם שאין תשובה ברורה לשאלה כמה כבשים
עושות עדר" .הוכחת אסכולה רפואית אינה האפשרות היחידה העומדת בפני המבקש הכרה בנכותו .כב' השופט אור בבחנו
את סוגיית מחלת ְקרוֹהן כתב בפסק דין רפאל מאיר" :גם לאחר שנדחתה טענתם של התובעים בדבר קיומה של אסכולה
רפואית התומכת בטענתם אין הדלת נסגרת בפניהם .כדברי השופט זמיר בפרשת קליג' [ ,]6בעמ' " :540-539אם הוכח לבית
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המשפט שאין אסכולה רפואית מבוססת הקובעת קשר סיבתי כזה בין תנאי השירות למחלה או כי האסכולה המקובלת
אומרת שקיים קשר סיבתי כזה בדרגת הסתברות נמוכה ,שאינה מגיעה לדרגה של מתקבל מאוד על הדעת ,עדיין פתוחה
הדרך לפני התובע להוכיח כי במקרה שלו המחלה נגרמה או הוחמרה עקב תנאי השירות .כך או כך ,נטל ההוכחה שמחלת
התובע נגרמה או הוחמרה עקב תנאי השירות נשאר רובץ על התובע".
על פי חוות דעת מומחה התובע הוכח כי יתכן קשר סיבתי פוטנציאלי ,שכן מוסכם על מומחי הצדדים כי לחיסון יש תופעות
לוואי בשיעור גבוה .גדר המחלוקת הוא אם תופעות הלוואי הפכו מזמניות לקבועות .בית המשפט העדיף את חוות דעת
המומחה מטעם התביעה וקיבל את התביעה.

הולדה בעוולה :דחיית תביעה לפיצויים בגין לידת התובעת הסובלת ממומים בידה
ת"א(ירושלים)  8256/06פלונית (קטינה) ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ואח' (כבוד השופטת ג .כנפי-שטייניץ,
)22.06.2008
התובעת ( 2להלן -התובעת) ,ילדה את בתה ,התובעת מס'  ,1ואת אחיה התאום ,ילוד בריא ,ביום .6.3.1997
במהלך הריונה הייתה התובעת במעקב הריון סדיר בבית החולים הדסה הר הצופים ,וביצעה מספר רב של בדיקות
אולטראסאונד .הנתבע ערך סקירת מערכות מורחבת של שני העוברים שנמצאה תקינה .מייד לאחר הלידה
נמצא כי לתובעת  1חסרות אצבעות  3 ,2ו 4-בידה השמאלית ,וכי אצבע  5באותה יד איננה תקינה .התובעים
טוענים כי הנתבע התרשל בביצוע סקירת המערכות .לטענתם ,לו היה פועל כדין ,היה מאתר את הליקוי הצפוי או
אפשרות קיומו ,והיה מודיע להורים בעת ההריון כי התובעת  1צפויה להיוולד כשהיא סובלת מן המום עמו נולדה.
בית המשפט קובע כי לא קיימת כל חובה לבצע סקירה של האצבעות במסגרת סקירת מערכות בסיסית או מורחבת .אין,
למעשה ,חולק כי במועד בו בוצעה סקירת המערכות ניתן היה ,על פי הידע המקצועי שנצבר ,לסקור את אצבעות העובר ,אף
כי ,כפי שהעידו המומחים ,אצבעות העובר ,גם כיום ,נחשבות לאיבר קשה לצפייה ,ובתנוחות מסוימות ,בהן כף היד קפוצה,
לא ניתן לסקור אותן .אין גם חולק כי בפועל לא בוצעה סקירת אצבעות .השאלה שהועלתה על ידי שלושת המומחים בחוות
דעתם היא ,אפוא ,האם חלה על הנתבע החובה ,מכוחה של הפרקטיקה הרפואית המקובלת ,לסקור את אצבעות העובר.
כעולה הן מחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט והן מיתר הראיות שהוצגו ,בזמנים הרלוונטיים לביצוע הבדיקה הנדונה
(ולמעשה עד היום) ,לא היו קיימות הוראות מחייבות של משרד הבריאות בנוגע לביצוע בדיקת סקירת מערכות .למעשה,
איש מן המומחים ,אף לא מומחה התובעים ,איננו טוען כי חלה על הרופא הבודק החובה לבדוק את אצבעות כף היד .שלושת
המומחים מסכימים כי קיימת חובה לבדיקת האצבעות רק מקום בו נמצא ממצא חריג בסקירת המערכות ,ממצא המקים
סיכון למומים באצבעות .שלושתם מסכימים גם כי מקום בו נצפו שרכות במי השפיר ,קיימת התוויה רפואית לבדיקת
אצבעות .יש לדחות ,אפוא ,את טענת התובעים להתרשלות הנתבע בשל אי בדיקת אצבעותיה של התובעת.
עוד נקבע כי טענתם של התובעים כי ציפו לבדיקה מרבית של כל איברי העובר הניתנים לסקירה ,גם לו הייתה נכונה ,איננה
ציפייה בת הגנה .אין צורך לומר כי כל אדם מצפה כי בדיקתו על ידי רופאו תהא מרבית ומיטבית ,אולם כל בדיקה או טיפול
כפופים למגבלות של ידע מקצועי ,מכשור ,זמן ומשאבים .המבחן להיקף המידע שיש למסור למטופל איננו הנוהג המקובל בין
הרופאים ,אלא צרכיו של המטופל למידע שיאפשר לו החלטה מושכלת אם לבחור בהליך רפואי כזה או אחר .אין רופא חייב
להעמיד את מטופלו על קיום כל הסיכונים החבויים שניתן לערוך לגביהם בדיקות נוספות ,שעה שאין אינדיקאציה כי סיכון
זה רלבנטי לגביו .התובעת פנתה לנתבע לצורך ביצוע סקירת המערכות ,וזה ערך את הבדיקה בהתאם לפרקטיקה רפואית
מקובלת .גם אם חלה על הנתבע החובה ליידע את התובעת כי הבדיקה שהוא עורך מתייחסת רק לחלק מנתוני העובר וכפופה
למגבלות שונות ,אין זה מחובתו ליידעה על כלל הבדיקות הקיימות בשוק הבדיקות.
אף לא מתקיים בענייננו הקשר הסיבתי העובדתי הנדרש להוכחת אחריותם של הנתבעים .על התובעים מוטל הנטל להוכיח
קיומו של קשר סיבתי בין התרשלותם הנטענת של הנתבעים לבין הנזק לו הם טוענים .ככל שמדובר בעוולת רשלנות בגין
אי מסירת מידע ,על התובעים להוכיח כי לו נמסר להם המידע הנדרש ,היו פונים לבדיקה אחרת או נוספת .כזאת לא הוכח.
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הולדה בעוולה :פיצוי מעל  12מיליון  ₪בגין אי גילוי מום בבדיקות גנטיות בהריון
ת"א (באר שבע)  1204/02פלונית (קטינה) ואח' נ' פרופ' צ'מקה משה (השופטת ורדה מרוז)01.09.2008 ,
התובעת נושאת במאגר הגנטי שבגופה מחלה תורשתית קשה המכונה  ,ALDהגם שהיא עצמה אינה לוקה במחלה .התובעים
 2,3הינם הוריה של התובעת מס' ( 1ט') .בשנת  1990כאשר או' היתה בתחילת הריונה ,היא פנתה עם בעלה לנתבע ,מומחה
בייעוץ גנטי ,על מנת שינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת לידתו של יילוד שיהא נגוע במחלה .בבדיקות שערך
פרופ' צ'מקה נמצא קיומה של המחלה ,אולם לנוכח קביעתו שהעובר נקבה והמחלה ידועה כמחלה הפוגעת בזכרים  -נקבע
כי העוברה תהא נשאית של המחלה ולא תחלה .2 .ט' נולדה להוריה בשנת  1990בריאה לכאורה .בחלוף כ 10-שנות חיים,
היא אובחנה כסובלת מהמחלה וכתוצאה ,הפכה לנכה קשה .בתביעה זו ,שעניינה "הולדה בעוולה" עותרים התובעים ובתם ט'
לחייב את פרופ' צ'מקה ושירותי בריאות כללית ,בפיצוי בגין נזקיהם.
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את התביעה וקבע שאין רופא יוצא ידי חובתו ,אם החלטתו נסמכת אך ורק על פי
הממצאים הגלויים בפניו ,מבלי שחקר ובירר אחר ממצאים נוספים ,הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה .מקרה נדיר אינו בהכרח
מקרה שלא ניתן לצפותו .ברי ,כי התמודדותו של רופא עם מקריים שגרתיים וקונקרטיים  -קלה ונוחה יותר .יחד עם זאת,
אמצעי הזהירות ,אשר שומה על הרופא לנקוט בהם ,אינם מתמצים בגבולות הצרים של הטיפול הקונקרטי .עם זאת אין
להטיל על רופא לערוך בדיקות ובירורים נרחבים ללא כל סיבה .המבחן השולט בשאלה מתי על הרופא להעמיק ֵח ֶקר ולברר
את העובדות הינו מבחן הרופא הסביר ,דהיינו האם בהתאם למידע שהיה בידי הרופא המטפל ,רופא סביר היה מעמיק
וחוקר.
במקרה הנדון נדירותה של המחלה אצל נקבות אינה שנויה במחלוקת .כך גם אין חולק ,כי דרך גרימת המחלה ,כפי שאירעה
אצל ט' ,לא היתה מוכרת בספרות המקצועית .כאשר מדובר בפרופ' צ'מקה ,הידוע כרופא מומחה בתחום הייעוץ הגנטי וכמי
שהתמחה בחקר מחלת ה ,ALD-לא ניתן לקבוע לגביו ,כי עקב נדירותה של המחלה ,לא חלה עליו החובה לצפותה .לא בכדי
בחרו התובעים בפרופ' צ'מקה ,אלא בשל מומחיותו המיוחדת בחקר מחלה ,ניסיונו העשיר בייעוץ גנטי ומקצועיותו הרבה.
הם בטחו בו ,כי ישכיל למנוע לידתו של יילוד הלוקה במחלה.
חרף נדירותה של המחלה ,היה לאיל ידו של פרופ' צ'מקה לנהוג באמצעי הזהירות הנדרשים לאיתורה ,אבחונה ומניעתה.
פרופ' צ'מקה הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו ,כאשר חרג מאמצעי הזהירות הסבירים ,כפי שהיה נוהג בנסיבות העניין
רופא סביר .לנוכח העובדה שעמיתי הנתבע בהולנד הפנו את תשומת ליבו ל"חסר" והדליקו בפניו "נורה אדומה" אולם הוא
התעלם מהממצא  -יש בהתנהגות זו משום הפרה בוטה של חובת הזהירות שהנתבע חב לתובעים .הרשלנות אף עולה לנוכח
איכותו הירודה של החומר הביולוגי אותו בדק הנתבע ,אשר הצריך בדיקה מדויקת כפי שנערך בהולנד .היה על הנתבע להוסיף
ולבצע בדיקה מסוג אחר ,כמו מי שפיר ,לצורך אבחון ה"חסר" .בדיקה כזו לא נערכה .בית המשפט פסק שיעור פיצויים גבוה
מהמקובל וקבע שהפיצוי בגין הנזקים של התובעים יעמוד על .₪12,214,724

רשלנות רפואית :נזק מוחי לנפגעת פעולת איבה שהוחמר עקב טיפול רשלני בבי"ח
ת"א (ירושלים)  4047/02ב' ד' (קטינה) ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (השופטת אפעל גבאי .)19/8/08
התובעת נערה כבת  14נפצעה בפיגוע טרור .היא פונתה לבית החולים "הדסה" כשהיא סובלת מחבלה בבטן ומכוויות נרחבות.
במהלך אשפוזה ותוך החלמה מפציעותיה ,אירע אלח דם חמור ,ומצבה הדרדר עד להלם ֶס ְּפ ִטי וכשל רב מערכתי ,ועד להפסקת
נשימה ודום לב ,שחייבו פעולות החייאה .נגרמו לה נזקים נוירולוגיים משמעותיים .לטענת התובעים ,התפתחות אלח הדם
ובעקבותיו דום הלב והנשימה ,נגרמו ברשלנותו של הצוות הרפואי שטיפל בנערה.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה ופסק כי לב העניין אינו המשך הטיפול שנבחר אלא האופן בו נעשתה הבחירה .הכשל
המרכזי הוא בהיעדר תיעוד נתונים מזמן אמת ,שיאפשרו לעמוד על שיקול הדעת שהופעל .הרישום לוקה בכך שאינו כולל
תיעוד תוכן ההתייעצות עם הכירורג והשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה על הפסקת מתן האנטיביוטיקה .הגיליון הרפואי
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לוקה לא רק בעמימות עובדתית אלא בחוסר של ממש" .חור שחור" זה הוא נזק ראייתי של התובעים .נזק ראייתי זה מעביר
את נטל השכנוע בנקודה ספציפית זאת אל שכם הנתבעת ,והנתבעת לא הרימה את הנטל .בית המשפט פסק לתובעת פיצויים
בסך כ.₪ 3,800,00 -
סוגיה נוספת שנדונה בתיק היא זכות התובעת להיפרע הן מתגמולי המל"ל לאחר שהתובעת הוכרה כנכה על פי חוק
נפגעי פעולות איבה והן על פי פקודת הנזיקין ושאלת ניכויי המל"ל .המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותה הכוללת
בגין הצלקות ובגין הפגיעה המוחית כנובעת מפעולות האיבה ,ולפיכך מקבלת התובעת תגמולים מכוח חוק זה הן
בגין הצלקות והן בגין הפגיעה המוחית .על פי הוראות סעיף (17ב) לחוק נפגעי פעולות איבה וההלכה שנקבעה
ב-ע"א  1162/96וייס נ' מאק ,פ"ד נג ( ,)1999( 79 )2זכאית התובעת לבחור בין הפיצוי לפי פסק הדין לבין פיצוי על פי חוק
נפגעי פעולות איבה.
התובעים טענו כי אם תחליט התובעת לבחור בפיצוי על פי פסק הדין ,יהא עליה להשיב לביטוח הלאומי רק אותם תגמולים
שקיבלה בגין הפגיעה המוחית ,והתגמולים המשולמים לה בגין הצלקות ייוותרו בידיה .עוד נטען ,כי במקרה כזה יתכן
שהתובעת תרצה ,לנוכח כלל נכויותיה ,לבחון את זכאותה לקבלת גמלה מהביטוח הלאומי בגין נכות כללית .אם אכן תימצא
זכאית לגמלת נכות כללית ,תידרש התובעת לוותר על התגמולים שהיא מקבלת מענף נפגעי פעולות איבה בגין הצלקות.
בית המשפט פסק כי אלמלא העוולה שביצעה הנתבעת הייתה התובעת מקבלת קצבה בגין הצלקות על פי חוק נפגעי פעולות
איבה ולא הייתה נדרשת לבחירה .מעשה העוולה ,והנכויות הנוירולוגית והנפשית שהסב לתובעת ,הוא שהביא אותה למצב בו
עליה לבחור בין פיצוי על פי דיני הנזיקין לבין פיצוי על פי חוק נפגעי פעולות איבה במסגרת הביטוח הלאומי ,ולצורך לבחון
את שאלת זכאותה לגמלה בענף נכות כללית.
מסכום הניכוי הנ"ל יש לנכות ,על
בענייננו ,המדובר באותו חלק בגמלת הנכות הכללית המשתלם בגין הנכות הנוירולוגיתְ .
פי הלכת "הניכוי מהניכוי" ,את הנזק המיוחד שהסבה הנתבעת לתובעת .נזק זה מתבטא בהפרש שבין הקצבה בגין הנכות
הפלסטית בענף נפגעי פעולות איבה ,שהיא הגבוהה יותר ,לבין אותו חלק בגמלת הנכות הכללית שניתן לייחס לנכות
הפלסטית .במילים אחרות ,נזקה של התובעת ,בגינו חייבת הנתבעת ,הוא בצורך להסתפק בגמלה צנועה יותר בגין הנכות
הפלסטית – בענף נכות כללית חלף ענף נפגעי פעולות איבה .מבחינה מספרית יש לבצע את הניכוי באופן הבא :הסכום שיש
לנכותו מפסק הדין הוא אותו חלק בגמלת הנכות הכללית שעשוי להשתלם לתובעת בגין הנכות הנוירולוגית (בשיעור ,35:65
שהוא כ 54%-ממנה) .מסכום הניכוי הנ"ל יש לנכות את סכום הנזק המיוחד שנגרם לתובעת בכך שנאלצה להסתפק בגמלה
בגין הנכות הפלסטית במסגרת ענף נכות כללית חלף קצבה בגין נכות זו בענף נפגעי פעולות איבה .נזק זה הוא מותר סכום
הקצבה בגין הנכות הפלסטית בענף נפגעי פעולות איבה על אותו חלק בגמלת הנכות הכללית המשתלם בגין הנכות הפלסטית
(בשיעור  ,30:65שהוא כ 46%-ממנה) .התוצאה היא ,כי מסכום הפיצוי על פי פסק הדין יש לנכות  54%מסך גמלת הנכות
הכללית ,שהם החלק שעשוי להשתלם לתובעת בגין הנכות הנוירולוגית .לסכום שיתקבל לאחר הניכוי כאמור יש להוסיף את
הסכום המתקבל לאחר הפחתת  46%מסך גמלת הנכות הכללית מהסכום הכולל של הקצבה בענף נפגעי פעולות איבה בגין
הנכות הפלסטית.

רשלנות רפואית :שחרור חולה מחדר מיון עם סימנים לאוטם בו המנוח נפטר
ת"א (תל אביב)  2071/01עזבון המנוח עו"ד דוד רינת ז"ל נ' שירותי בריאות כללית (השופטת דרורה פלפל)29/1/2008 ,
התובע הגיע לבי"ח בילינסון לאחר שסבל מלחצים בחזה ומלחץ דם גבוה .בבדיקות בחדר המיון אובחנה תעוקה בלתי יציבה
והוחלט לאשפזו .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
פטירתו ,הוגשה התובענה זאת ברשלנות רפואית ע"י המנוח עצמו .לטענת התובעים ,שחרור המנוח מבי"ח בילינסון היה
מעשה רשלני.
ביהמ"ש 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
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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 נקבע 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 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.
אשר לנזק .התובעים פסק בית המשפט בגין הפסד השתכרות המנוח לעבר-ממועד אירוע האוטם עד פטירתו; הפסד תמיכה/
הכנסה לאחר מות המנוח (החישוב בוצע לפי "השנים האבודות"); עזרת צד ג'; הוצאות רפואיות; רכישת תרופות; הוצאות
נסיעה ,כלכלה וחניה; כאב וסבל (הפיצוי בגין כאב וסבל צריך לשקף את מורכבות הנזק לניזוק הספציפי ואת השלכותיו
עליו); קיצור תוחלת חיים ( לפי קנה המידה של "אורך החיים שאבד"); הוצאות קבורה ומצבה; והפסד השתכרות לעתיד.
מסכום הפיצויים ינוכו תשלומי המל"ל.

רשלנות רפואית :נזק של דלקת קרום המוח שנגרמה בעקבות מעקב רשלני של רופאי חדר מיון לאחר שיצר סיכון
לתובע
ת"א (ת"א)  1268/04דוד לוביאניקר ואח' נ' מרכז רפואי רבין ואח' (השופטת דרורה פלפל)4/9/08 ,
התובע נזקק לניתוח להסרת הגידול בשיטה האנדוסקופית ,ובשלביו ההתחלתיים נגרם נקב בלוחית הכברה ,ודליפת נוזל
המוח .בדו"ח הניתוח נרשם ,בין היתר ,כי הגידול הוסר בשלמות ,וכי לאחר מכן נאטמה הדליפה .אלא שהמנותח סבל
מ"נזלת" דמית משך חודשים לאחר הניתוח וכעבור כעשרה חודשים הובהל לביה"ח שם אובחנה אצלו דלקת קרום המוח.
שש שנים לאחר הניתוח השני הובא התובע לחדר המיון של ביה"ח שיבא בתל השומר כשהוא סובל מכאבי ראש עזים .שוב
אובחנה דלקת קרום המוח שגרמה לנכות בשיעור  100%לצמיתות.
לטענת התובע ,התרשל ביה"ח כלפי המנותח בביצוע הניתוח הראשון ובמעקב אחר דליפת נוזל המוח לאחר הניתוח הראשון
ולאחר הניתוח השני .רשלנות זו הביאה לשני אירועים של דלקת קרום המוח ,ולפגיעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות קשות
בגינן הוא תובע פיצוי מהנתבעים.
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סגנית נשיא בית המשפט המחוזי ,השופטת דרורה פלפל ,קבעה כי ביה"ח התרשל במעקב ובאבחון דליפת נוזל השדרה
שהתלונן פעמיים על הפרשה מהאף לאחר הניתוח הראשון ,הרי שהתרשלות זו גרמה לנזקו ,ולצורך בניתוח מתקן.
השופטת פלפל קבעה כי המסקנה המתבקשת היא ,שמתקיים קשר סיבתי עובדתי ומשפטי ,בין התרשלות הנתבעים במעקב
ובטיפול בתובע לאחר הניתוח הראשון ,לבין דלקת קרום המוח בה לקה התובע בפעם הראשונה והנזקים שסבל כתוצאה
ממנה .השופטת קובעת שנכותו הרפואית המשוקללת של התובע מסתכמת ב .77.3%-השופטת פסקה בגין נכותו הרפואית,
מוגבלויותיו הפיזיות ומצבו הקוגניטיבי-רגשי וכן פיצויים בגין כאב וסבל סך של  4מיליון .₪

רשלנות רפואית :הפרת חובת הזהירות באי-אזהרת חולה במחלת בירגר שעליו להפסיק לעשן
ת"א (שלום ירושלים)  6478/04עו"ד פלוני נ' מרכז רפואי רבין ואח' (השופט משה ברעם)28/10/08 ,
התובע מעשן שנים רבות ולוקה במחלת כלי דם .נוכח כאבים ברגליו ,נבדק התובע בבדיקה ,בחודש מאי  ,1997על ידי פרופ'
זליקובסקי ,אשר חרף חשד לקיומה של המחלה ,לא הסביר לו את סיכוני המשך העישון ולא הזהיר אותו ,בדבר הצורך
בהפסקתו המיידית .בית המשפט קבע כי השתכנע כי התובע היה מפסיק לעשן אילו ניתנה האזהרה במועד.
בית משפט השלום בירושלים (השופט ברעם) קבע שמנהל מחלקת כלי דם פרופ' זליקובסקי (והנתבעים בשל אחריותם
השילוחית) הפרו את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובע ,והתרשל ,בכך ,שלא הזהיר את התובע מפני סיכוני המשך
העישון ,חרף החשד לקיומה של מחלת כלי דם .התרשלות הרופא גרמה להחמרת מצבו של התובע ,אשר התבטאה במניעת
השיפור שניתן היה להשיג אילו התובע היה מוזהר מלהפסיק מלעשן ,במהלך בדיקתו וכ 10 -חודשים ,לאחריה ,עד למועד בו
נאמר לתובע ,כי עליו להפסיק באופן מיידי המשך העישון וכפי שעשה כן מיד לאחר מכן.
יחד עם זאת ,אין חולק כי התובע איננו מייחס אחריות לנתבעים ,בעניין מחלתו והעישון "הכבד" ,בתקופה שקדמה לאיבחונה
וממילא ,חלק עיקרי ומשמעותי מהנזק הינו בבחינת גורם חף שאיננו באחריותם .בנסיבות אלו ,והגם שהנתבעים תרמו
תרומה מסויימת לנזק הכולל ,קבע בית המשפט ,את גודל הנזק שנגרם ,בשל ההתרשלות ,בשיעור משוקלל של כ9% -
ובהמשך ,בשים לב לגודל הנזק ונוכח העדר הבהירות ,באשר למידת הנכות התפקודית ,קבע את הפיצוי ,על דרך האומדן
ובסכומים גלובלים.
בית המשפט חייב את הנתבעים לשלם לתובע את הסך של  ₪ 188,000בצירוף הוצאות המשפט ,בסך של  ,₪ 7,500וכן שכר
טרחת עורך דין ,בשיעור של  20%בתוספת מע"מ כחוק.

רשלנות רפואית בלידה :נזק כתוצאה מפרע כתפיים בלידה
ת"א (שלום ב"ש)  1128/03אלעאסם אחמד נ' שירותי בריאות כללית (השופט טהר לב)16/11/2008 ,
התובע נולד עם שיתוק של יד ימין שהתרחש בלידה עקב משיכת הגוף בתעלת הלידה תוך שהמשיכות גרמו לתובע למתיחה
וקריעה של עצבי הכתף ועצם הבריח .ביהמ"ש קבע ,כי כאשר נולד עובר מקרוזומי בלידה לידנית וכאשר במהלך הלידה
נכלאו כתפיו וחולצו בקשיים ,ובתום הלידה אובחן התינוק כסובל משיתוק ע"ש ארב ,שמסתברת המסקנה ,שהתרשל הצוות
הרפואי ,שלא ביצע ניתוח קיסרי ,מן המסקנה ,שלא התרשל.
אשר לתנאי השלישי לכלל "הדבר מעיד על עצמו" ,בוחנים את ההסתברות הלכאורית לקיומה של רשלנות על פי נסיבות
המקרה וניסיון החיים .לצורך הפעלת הכלל ,אין דרושה הוכחה קונקרטית ,אלא הוכחת הסתברות כללית .ביהמ"ש קבע ,כי
כאשר נולד עובר מקרוזומי בלידה לידנית וכאשר במהלך הלידה נכלאו כתפיו וחולצו בקשיים ,ובתום הלידה אובחן התינוק
כסובל משיתוק ע"ש ארב ,שמסתברת המסקנה ,שהתרשל הצוות הרפואי( ,שנמנע מלבצע את הלידה בניתוח קיסרי) ,מן
המסקנה ,שלא התרשל.
כתוצאה מהשיתוק נקבעה לתובע נכות בשיעור  28%לצמיתות בגינה פסק בית המשפט פיצוי בסך  ₪ 1,185,000בתוספת
הוצאות ושכ"ט עו"ד.
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רופאים  -איך הם חושבים
מאת :ד"ר ג'רום גרופמן
הוצאת מטר
התשס"ח 2008 -
המחבר הוא רופא ,מומחה בתחום ההמטולוגיה והאונקולוגיה בבית-חולים "בית ישראל" ויו"ר קתדרה בבית-ספר לרפואה
הארווארד בבוסטון .בעברו השתלם גם בבתי-חולים בישראל .ספר זה הוא תרגום לעברית של הגרסה המקורית שנכתבה
בשפה האנגלית ,והוא מופנה לציבור הרחב ,ולאו דווקא לאנשי מקצוע ,אם כי המחבר סבור שגם רופאים ומטפלים אחרים
מתחום הרפואה ימצאו בו תועלת.
בספר מבקש ד"ר גרופמן לשטוח בפני הקורא את תהליכי החשיבה שביסוד ההחלטות שמקבלים רופאים במהלך עבודתם.
לשם כך הוא מתבסס על מחקרים ,ראיונות עם רופאים אחרים וגם על ניסיונו האישי כרופא וגם כמטופל .על כן ,פרקים רבים
בספר נכתבו בגוף ראשון ,תוך תיאור מקרים של מטופלים אשר המחבר בעצמו טיפל בהם.
במקרים אלה מבקש המחבר להדגים כיצד החשיבה הרפואית עלולה להביא לאבחנות שגויות .המחבר מתאר צורות חשיבה
שונות של הרופאים בכל הנוגע לאבחנה ולטיפול :החל מהחשיבה האינטואיטיבית ,שאפיינה את בני דורו ברפואה
ואת מסלול ההכשרה שלו כרופא ,וכלה בחשיבה הממושטרת ,שעל פיה מתחנכים הסטודנטים לרפואה כיום ,הבנויה על
אלגוריתמים קבועים והנחיות מפורטות ,בצורת "עצי החלטה" או מודלים הירארכיים .הנהלות בתי-חולים רבים בעולם
דוחקות בצוותי הרפואה הבכירים לפעול בדרך זו .שיטה זאת ,לדעת המחבר ,נוחה מאוד לחברות הביטוח המחליטות אם
לאשר את השימוש בבדיקות או בטיפולים מסוימים .בדומה לכך גם קנתה לה אחיזה המגמה לבסס החלטות טיפוליות רק
על מידע סטטיסטי מוכח ,במסגרת "רפואה מבוססת הוכחות" ).(Evidence Based Medicine
המחבר מותח בקורת על גישות חדשות אלה .הוא סבור ,שאלגוריתמים קליניים מתאימים לאבחון ולטיפול שגרתיים,
אולם הם קורסים מהר מאוד שעה שהרופא נדרש לחשיבה יצירתית ,כאשר הסימפטומים אינם חד-משמעיים ,אם הם רבים
ומבלבלים או אם תוצאות הבדיקות אינן מדויקות .האלגוריתמים ,לדעתו ,מרפים את ידי הרופא ומפריעים לו לחשוב באורח
עצמאי ויצירתי .ההסתמכות הבלעדית על "רפואה מבוססת הוכחות" עלולה למנוע הפעלת שיקול דעת עצמאי ,וכמו כל
סטטיסטיקה ,היא עלולה להטעות ולהכשיל .לטעמו ,הנתונים המספריים יכולים לשמש רק תוספת לניסיונו האישי של
הרופא לגבי תרופה או לגבי פרוצדורה רפואית ,כדי שיוכל להחליט בדבר הטיפול המתאים ביותר למטופל מסוים – אך לא
כדי לכבול את ידיו.
יתפקד כמו מחשב מתוכנת היטב ,הפועל במסגרת בינארית
המחבר מקונן על כי דור הרופאים הבא עובר התניה ,שבסופה ַ
מוגדרת .הוא מבכה את דחיקתה של האינטואיציה הקלינית לקרן זווית ,בתהליכי החינוך של הסטודנטים לרפואה היום.
אינטואיציה קלינית ,כפי שהמחבר מתאר אותה ,היא תחושה מורכבת שהולכת ומשתכללת במשך שנים של עבודה מעשית,
האזנה לאלפי סיפורים של מטופלים ,בדיקת אלפי אנשים ,וחשוב מכל :זיכרון הטעויות והטמעת האירועים הללו בתהליכי
החשיבה של המטפל.
המחבר ממשיך ומציב לעצמו ולעמיתים שהוא עובד עמם שרשרת של שאלות לגבי אופן החשיבה של הרופא ,אותן הוא
מנתח אגב דיון במקרים קליניים המתוארים בספר :האם רופאים שונים חושבים בצורות שונות; האם מומחים שונים נבדלים
באופני החשיבה שלהם; האם יש דרך חשיבה "טובה ביותר"; כיצד חושב רופא בשעה שהוא נאלץ לאלתר ,כאשר חסר מידע,
או במצבי חירום; האם חיבתו או סלידתו האישית כלפי המטופל ,הרקע החברתי והנפשי של המטופל ,וגורמים כיוצא באלה
משפיעים על חשיבתו; ולסיכום ,מתי ולמה החשיבה הרפואית נכונה – ומתי ולמה היא מוטעית.
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המחבר סבור ,שאף שלא ניתן להיות חסין מטעויות ,וכי יש להכיר בכך שהרפואה מטבעה היא מדע של אי-ודאות ,הרי
שניתן לחתור ולצמצם את תדירות הטעויות ולהפחית מחומרתן אם נבין כיצד רופאים חושבים וכיצד הם יכולים לשפר את
חשיבתם .לאחר מכן הוא מציע לקוראים מן הציבור הרחב ,שהם המטופלים העתידיים ,כיצד לתקשר טוב יותר עם הרופאים
כדי לעזור להם לשאול את השאלות הנכונות ,לכוון אותם לכיוון הנכון ולשפר את תהליכי האבחנה והטיפול.
הספר מחזיק  280עמודים ,מתוכם  8עמודים מפתח עניינים ו 20-עמודי הערות .ההערות הן למעשה הפניות ביבליוגרפיות
לקוראים המבקשים להוסיף ולהתעמק בסוגיות שהמחבר דן בהן.
ד"ר דורון דינאי ,עו"ד
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הסכמה מדעת לטיפול רפואי
נושא חשוב זה נדון בשני ספרים ,השונים מאד זה מזה באופיים ,ואשר ראו אור לאחרונה כמעט בו-זמנית .שניהם מבוססים
על עבודות מחקר לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים ,שתיהן באוניברסיטה העברית בירושלים.
תפיסת היסוד עליה מבוסס נושא הספרים קיבלה ביטוי משפטי עוד לפני כמאתיים וחמישים שנה ,זמן רב טרם ניתן לה שמה
הנוכחי – אוטונומיה של האדם .הנושא המפורש זכה להתעניינות רק בעשרות השנים האחרונות ,ומצא ביטוי בדוקטרינת

ההסכמה מדעת לטיפול רפואי ,שאומצה בישראל בחוק ובהלכה הפסוקה.
למען גילוי נאות – אני מחזיק ברישיון לעריכת דין וברישיון לעסוק ברפואה ,ובתחום מומחיותי נדירות הפעולות שאינן
מחייבת קבלת הסכמה מדעת של החולה.
אסקור את הספרים על פי סדר הוצאתם לאור.
אברהם סהר – M.D., LL.B.

דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
ד"ר נילי קרקו-אייל ,עו"ד
נבו הוצאה לאור בע"מ
אוגוסט -2008התשס"ח
הספר מחזיק  576עמודי טקסט וכ 80-עמודי מפתחות
ספרה של ד"ר קרקו-אייל הוא ַה ֲה ָד ָרה ( )compilationרבת ממדים של חומרים הנסבים על נושא שעיקרו פרק בן  4סעיפים
בחוק זכויות החולה ,שנצבר בהיקף מרשים של דברי מלומדים ,ונשען על פסיקה שחלקה הגדול מהתקופה שקדמה ַלחוק

ולהלכי החשיבה שהובילו לחקיקתו.
למ ְס ּפוּ ר המסקנות .בפרפרזה על לשונם
הספר יכול לשמש דוגמה למשנה סדורה ,החל בפירוט המדוקדק של הסוגיות ועד ִ
של אילנות גדולים אעיז לומר כי המחברת הניפה חרמש ומגל ,ולא הניחתם מידיה בקוצרה בשדה ההסכמה מדעת ,ואף טחנה
את הבר דק-עד-דק-עד-אין-נבדק .דא עקא ,מעט לקט ,שיכחה ופאה הותירה המחברת אחריה ,וגם את באלה יש צורך
לעסוק.
מומלץ לקורא שלא לפסוח על ההקדמה ,שבה מוצג המבנה הרעיוני של החיבור – מעין מדריך לקורא (עמ'  .)13 – 12מטבע
הדברים קשה במסגרת זאת לסקור את כל הכתוב ,אתמקד במספר נושאים ,הנראים כחשובים בעיניי.
התפתחות הרעיון ומהותו מוצגת בתמצית מדויקת בפרק הראשון ,תוך ציטוט חיבורי הוגי דעות לאורך דורות מספר.
לאחריו מובאת ביקורת (=התנגדות?; רתיעה?) נרחבת לא לעצם רעיון האוטונומיה אלא ליישומו ,המיוחסת ל"מסורת
הרפואית" .דווקא בשל הדיוק בהבאת הדברים ,ניכר כאן ,לטעמי ,חוסר התייחסות להשפעת הרקע התרבותי הסובב על
מערכת היחסים רופא-חולה .כל שחי "בסביבה" זאת מודע להבדלי הרקע התרבותי של רוב המחברים המצוטטים ,לבין
 ).Slater v. Baker and Stapleton, 95 Eng. Rep. 860 (1767
 מחיפוש ב Google-עולה כי המושג "הסכמה מדעת "...נדון בלמעלה מ 17,000-חיבורים (ביום כתיבת רשימה זאת).
 חוק זכויות החולה ,התשמ"ו( 1996-ס"ח  ,)12.05.1996( 1591עמ' .)327
ע"א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ' בית החולים "כרמל" ,חיפה תק-על .)23.08.1999( 574 ,)3( 99
 עם כל ההסתייגות ,נראה כי מותר לייחס משמעות למספר התביעות בעילה זאת ,גם לאחר חקיקת החוק ,ביחס למציאות בה מדי  1שנה יש
בישראל למעלה מ 1-מיליון אשפוזים ,מהם עשרות אלפי פעולות ניתוחיות ,ואלפי ניתוחים אמבולטוריים (שלא לדבר על טיפולים אחרים
המחייבים הסכמה בכתב).
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זה של "הישראלי הנפוץ" ,המשפיע על תפיסתו את הנושא .המונח "סרטן" ,מפי רופא אמריקאי הנאמר לחולה אמריקאי,
משמעותו אינפורמטיבית מקובלת .בישראל מוטל טאבו על השימוש במונח זה – כביכול "מחלה קשה" היא התחליף הראוי.
התעלמות מההקשר בולטת לנוכח הדיון בעקרון אמירת האמת ביהדות לעומת הגישות הדיאונטולוגיות (פרק  .1.5הסמוך).
ובאותו הקשר – ההסתדרות הרפואית בישראל פעלה רבות לקבלת החוק ,והתגאתה בלידתו.
הפרקים העוסקים בעקרונות כבוד האדם ,קדושת החיים ואמירת האמת לחולה ,הם אוצר בלום של מידע שעשוי להעשיר
במיוחד את עולמו של מי אינו מצוי במשפט העברי.
בפרק שכותרתו "שיקולים תוצאתיים" ,שהסוגיות הנדונות בו בן חשובות ,לעתים הקשר בין חלק מן הסוגיות ַלנושא – לדוקטרינה
עצמה – אינו ברור .הקורא עלול להתקשות לראות את היער מרוב העצים .גם כאן יש דיון נרחב בתפיסה הפטרנליסטית וביחס
הרופא להסכמה מדעת .חבל כי חלק מן האסמכתאות הן בנות למעלה מ 20-שנה – תקופה בה כל שחי ַבתחום נוכח ַבשינוי
הכביר בחשיבת והתנהלות הרופא ,גם הישראלי.
המודלים ליחסי חולה-רופא ,והמודלים המשפטיים של יישום משפטי של עקרון האוטונומיה במשפט המקובל האנגלו-
אמריקאי והישראלי ,מוצגים בחלקו השני של הספר .הניתוח התיאורטי מרתק בעומקו האינטלקטואלי ,וערכו רב לכל
המבקש להכיר את התפתחות החשיבה והשיח העוסק ביחסי חולה-רופא ,ובדיון המשפטי – בסיווג הדין על פיו נבחן
הנושא – נזיקי ,חוזי או כדין זכויות .אולם חומרים רבים שמקורם בספרות הרפואית ,שעשויים להרחיב את זווית הראיה,
מהכרות שבמגע ישיר ,לא מצאו מקומם בדיון זה – חבל .היה מעניין לוּ ניתן לקורא ,ולוּ רק להציץ ,גם בהשקפות המשפט
הקונטיננטאלי – אולי רעיון לחיבור נוסף.
החלק השלישי של הספר דן בהוראות פרק ד' לחוק זכויות החולה ו(קשיי) יישומו .המחברת יוצאת בקביעה כי "[ב]נתונים
העולים ממחקרים שונים ...המעידים כי קיים שיעור לא מבוטל של רופאים שדעתם על החוק אינה חיובית" .בחינת
האסמכתאות של אמרה זאת מעלה ספקות באשר לתוקפה ,מה גם שבחלקן הגדול הן עוסקות במטופלים בעלי כשירות
מוגבלת .טיעון דומה חוזר גם בהקשר לפער המידע בין הרופא לחולה – הניתן לצפות ,או האם רצוי שלא יהיה פער? יישום
החוק וציות הרופאים להוראותיו תלויים כביכול בשימוש באמצעים משפטיים בלבד (רק בפרק האחרון מוצע אחרת).
תמוהה ,בלשון המעטה ,גם האמרה כי "[...ש]רעיון אוטונומיית החולה עומד בניגוד לאתיקה ולחינוך רפואיים מסורתיים
ונתפס על ידי מרבית הרופאים כמכביד ."...אמנם בהמשך נעשה מעין תיקון ,תוך התייחסות למודל משפטי אחר ,אך קשה
למחות את הרושם הקודם.
בפרק השלישי של החלק השלישי ,בודקת המחברת על מי מוטלת חובה ביצועה – חובת הגילוי ,ומי הוא "מקבל ההסכמה".
אכן ,בנקודה זאת נראה צורך בהבהרת ההוראה שבחוק .לעניות דעתי הפתרון ברור – זה שיכול להסביר הוא רק מי שהנושא
נהיר לו ,ועליו גם אחריות הביצוע – קרי הרופא האחראי לטיפול .הרופא הזוטר אינו יודע את מה שעדיין אינו יודע ,ולפיכך
הוא פסול לתפקיד – פשיטא .הדיון בסוגיית הטפסים חסר את בחינת תוכנם ,ומה שחשוב יותר חסר דיון בדרך ובמשמעות
"ההחתמה" .גם כאן נראה חסך בהכרת המציאות – נושאים אלה אינם תיאורטיים ,והכרת הפרטים הקטנים חיונית .יש גם
המלצה על הטלת אחריות על המטפל ולא להסתפק באחריות המוסד – עיון בדברי המחברים  Weilerו ,Abrahams-מלומדים
חשובים מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד ,הייתה עשויה להוסיף זווית ראייה שונה.
בהיבטים "המעשיים" ,הנושאים של דרישת הכתב וטפסי ההסכמה ,נזקקו לטעמי ,לדיון בסיבות להבדל בין הטיפולים
המחייבים אישור בכתב לאלה בהם מספיקה הסכמה בעל פה .בין אלה האחרונים לא מעטים שסיכוניהם רבים משל פעולות
ניתוחיות לא מעטות.
הדיון בהסדר התרופתי המוצע לאימוץ לפרק ד' בחוק זכויות החולה ,מסתיים בצורה מעורפלת ,המעלה חשש כי ההצעה
עשויה להביא לכפל-פיצוי על הפרת ההוראה.
 ולא בכדי לא אמרתי "הישראלי הסביר" כי זה אינו שווה-ערך למכונה בעולם המשפט הישראלי כ"סביר".
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אודה כי התקשיתי בהבנת הכוונות של חלק מהדברים שבפרק שכותרתו "אחרית דבר" .תחילת הפרק בהערכת החוק ,שביניהן
אמרות שבעיניי אינן ברורות ואחרות הנוגדות זו את זו .ורק מספר דוגמאות – אכן יש מטופלים המוותרים על 'סמכותם
לקבלת החלטה ו/או על זכותם למידע' – האם מודל הזכויות אינו כולל את הזכות לוותר מדעת על אותה זכות? המחברת
מדגישה את חשיבות אימוץ מודל הזכויות ,וממנו התרחקות מן המודל הנזיקי ,אך מדבריה משתמע כי בהערכת הפיצוי בגין
הפגיעה באוטונומיה נכון למצוא שילוב השניים בהערכה .האם המחברת צופה אפשרות כי בהתחשב במגוון האדיר של מצבי
מחלה ,וריבוי שלבי חומרתם ,ניתן לנסח בחוק ,בצורה מדויקת יותר את הוראות סעיף (13ב)? ועוד – המחברת מעלה מושג
של "מודעות שקרית" – (אולי יש כזאת ,אם כי ספק אם ניתן להוכיח את קיומה) אולם האין בהלוך חשיבה מעין זה שמץ של
פטרנליזם – הפעם שלא מצד "הרופאים"?
הספר מסתיים בהצעה לתיקון פרק ד לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו – 1996-הפרק החדש משתרע על ( 7שבעה) עמודים.
ספרה של ד"ר קרקו-אייל הוא  reference bookבמלוא מובן המושג – אוצר בלום של מידע בכל הקשור לזכות לאוטונומיה
של האדם בהקשר של דוקטרינת ההסכמה מדעת .בכל פרקיו ,על מגוון הנושאים וסוגיות המשנה הנדונות בו ,נשמרת הצגה
שיטתית ומדויקת ,וציטוט דברי מלומדים לאותם עניינים .טוב היה לוּ ניתן בספר ביטוי להכרה ממשית של עולמם של
מטופלים-מטפלים ,שהוא שונה מן העולם כפי שהוא נחזה באולם המשפט.

חובת הגילוי באספקלריה של טובת החולה
ד"ר עפרה גולן ,עו"ד
הוצאת פרלשטיין-גינוסר בע"מ
אוקטובר -2008התשס"ח
הספר מחזיק  388עמודי טקסט ונספחים וכ 60-עמודי מפתחות
ד"ר עפרה גולן קיבצה בספרה מידע רב ערך לקורא הישראלי ,על היבטיו התיאורטיים ,על המשפט וההלכה הפסוקה
ַבנושא – תוך איסופם וניתוחם .ולאלה הוסיפה הצעות ליישום הוראות הדין והאתיקה ,המבוססים ,כפי הנראה ,על פעילותה
בתחום במערכת הבריאות בישראל.
הספר נפתח בסקירת ההתפתחות ההיסטורית של מושג ההסכמה מדעת ,הגדרתו ומקורותיו .אם ירדתי לסוף דעתה של
המחברת – או שמא אני מוסיף לו נופך משלי – המושג והנלווה אליו ,הוא תולדה של חיבור בין ההכרה בזכות האדם
לאוטונומיה להחליט על שנעשה בגופו ,לבין התבססות הרפואה כמדע מבוּ ָקר ,וכתוצאה מכך – האפשרות שנפתחה בפני
הרופא להבין ,ולהסביר בדרך רציונאלית ,תופעות מחלה ופעולות טיפוליות .לשון אחר – לחולה עומדת הזכות לדעת ולהבין
כדי להסכים ,דבר שניתן למימוש רק כיוון שבידי הרופא יש המידע המאפשר מתן הסבר.
תכלית דרישת ההסכמה מדעת שבחוק זכויות החולה ,על תת-הסוגיות שבה ,נדונה בפרק השני .הוראות החוק ופרשנותן
בהלכות בית המשפט ,נסקרות בקפידה .בהמשך מוצגת תפיסה מעניינת של מהות הזכות להסכמה מדעת – הזכות נועדה
לסיפוק הצורך של המטופל .בכך באה לביטוי ההכרה בשיתוף "המעין-חוזי" (או מעבר לכך) כיסוד לקשר בין מטפל למטופלו.
עם זאת ,טוב היה לוּ הדיון במידת ההבנה הדרושה והמיוחסת למטופל ,היה רחב ומעמיק יותר.
עמדת הרופאים לדרישת ההסכמה מדעת זוכה ל"כיסוי" נרחב .מובא מגוון גישות ,שמוצאן בדיסציפלינות שונות –
פילוסופיה ,משפט ,רפואה ועוד .הגישות מטבען קשורות בתרבויות שברקע ,ונתונות לשינויים תלויי-זמן .הכרה בגורמים
אלה מאפשרת להבין את ַהשוֹני ,הקיצוני לפעמים ,בין ראיית מצבים מזוויות שונות ,התלויות בבמיקומו של המסתכל
הק ְר ָבה אל המטופל ,מורכבות
ב"מארג היחסים" – כמטופל ,מטפל ,אתיקן ,משפטן (או כשופט) .יש גם חשיבות למידת ִ
 המחברת ,בהקשר לסעיף  ,)1(15מדברת על "טיפולים רפואיים קלים" – כביכול טיפול שאינו כלול בתוספת ,כלשון החוק" הוא טיפול רפואי קל.
טעות! בהגדרה הצרה של התוספת ניתן לכלול אף ניתוחים הכרוכים בסיכון רב .מתן אספירין,גם הוא רחוק מלהיות נטול סיכון.
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המידע הדורש הסבר ,ההשפעה הצפויה של המידע וחומרת תוצאתה האפשרית .המחברת מסיימת פרק זה בדברים שלעניות
דעתי ,הם לב לבה של סוגיה קשה זאת" :הערך הפנימי המוביל של הרפואה ,שהוא טבעי לרופא  ...הוא ערך ההטבה... .מסירת
המידע למטופל וקבלת הסכמתו לטיפול צריכים להיות מכוונים ומתאמים לצרכי המטופל ולטובתו" .הגדרה מצוינת .כיצד
מגיעים אליה?
גישת בתי המשפט לתביעות בגין סטייה מן העיקרון ומהוראות החוק מובאת בהרחבה .הנתונים על שיעור התביעות
שהסתיימו בחיוב בדין ,לעומת אלה שנדחו מעניינת ,אך משמעותם אינה ברורה .הנתונים על גובה הפיצויים שנפסקו ,ייתכן
ורומזים על מגמת עלייה ,אך ייתכן שהם מבטאים קשירת התוצאה אל מהות וחומרת הנזק (למרות שפגיעה באוטונומיה
הוכרה כעילה נפרדת ,שממנה זכות לפיצוי נפרד) .המחברת מעלה את שאלת התייחסות בתי המשפט לדיון בהוראות החוק
כאל מערכת כללים פורמאליים או ביטוי לערכים חברתיים .נראה כי המחברת נוטה לתפיסה כי בעיה צריכה להיבדק מתוך
הסתכלות באדם הניצב לפני החוק ,ולא בראיית הכלל החרוט בלבד.
התלות של עומק גילוי הסיכון ,בשילוב שבין שכיחותו וחומרתו ,מובא ומודגם בבירור .מסקנת המחברת כי "מקום שקבלת
ההחלטות נעשית על פי השכל הישר ,יכולים להיות הבדלים בין הדרך בה אנשים שונים תופסים את האופן בו העולם נוהג
או שעל פיו רצוי שינהג" .כאן המקום להזכיר את מה שכביכול מובן מאליו – גם שיקולי שכל ישר צריך שיתבססו על ראיות,
שחייבות להיות מהימנות ,ובדיקתן הקפדנית היא חיונית .חלק מהדברים שהובאו בחלק מפסקי הדין המוצגים מעלים
ספקות בנקודה זאת .ועוד – אמירתה-הצעתה של המחברת כי "בתי המשפט מתייחסים בדרך כלל ,לנימוקים ענייניים
המועלים על ידי הרופאים הנתבעים ,ואם יש לרופא כאלה – מן הראוי שיביא אותם לידיעת השופט" ,היא יפה ,אך לא
ברור אם היא אכן מתממשת.
דעת המשפט העברי על הסכמה מדעת חשובה לקורא הישראלי ,והיא מובאת בתמצית ובבהירות – בתהליך קבלת החלטה
טיפולית ,נותן המשפט העברי ,בשונה מן המשפט הישראלי ,משקל מיוחד לתוצאה הרפואית הצפויה של ההחלטה.
ביטויי הדין הלכה-למעשה ודעות מלומדים ממדינות שונות במערב ,בסוגיית ההסכמה מדעת בתחומי רפואה נבחרים,
כמיילדות ואונקולוגיה מובאים בהרחבה .הדברים נכונים ,אך יש להביא בחשבון את הקשר לרקע התרבותי ולסוג המחלה,
להבדל בין הגישה הנוהגת ,ללא קשר לשיקולי האוטונומיה של החולה ,שבתרבות האמריקאית ,לבין התפיסה שבתרבות
היהודית" .גישת הרקע" משליכה על יחסו של כל "משתתף" במסירת /קבלת מידע והסכמה מדעת.
לאחר מכן מובאים נתונים על טיפול קוסמטי ,שלרוב לא ניתן להציגו כריפוי – עובדה המבדלת תחום זה מתחומי טיפול
ריפויים ,מבחינת חומרת הדרישה להסכמה לטיפול.
המחברת מקדישה דברים להסכמה מדעת לטיפול ברפואה משלימה .פרשה זאת מסובכת במיוחד בשל אי-הבהירות בהגדרת
התחום ,הגדרת "מטפל" וריבוי השיטות .המחברת מדגישה כי עצם הבחירה בדרך טיפול זאת באה ביוזמת המטופל ומכאן
הסכמתו מכללא.
חלקו האחרון של הספר מוקדש למסקנות והמלצות .הוא פותח באמירה:
"הנתונים ,הממצאים והמסקנות...מוכיחים כי:
"א .הפער בין הדרישה המשפטית בכך הנוגע לחובת הגילוי לצורך הסכמה מדעת לבין יישומה מדעת בפועל,
נובע מן הקושי של רופאים להכיר בעקרון של זכות המטופל להגדרה עצמית"...
הצהרת פתיחה פסקנית בחיבור אקדמי ,מחייבת ביסוס מדעי .ייתכן שכך התרשמה המחברת ,אך בספר לא מובא מחקר
מדעי או אף בדיקה שיטתית שבה הוכחה הטענה כי "[ה]קושי של רופאים להכיר בעקרון של זכות המטופל להגדרה עצמית".
אף לוּ היו הדברים מבוססים על היחס בין מספר התביעות שהוגשו (ואפילו כולל את אלה שנדחו) לבין מספר האשפוזים,
שלא לדבר על טיפולים אמבולטוריים במדינה – ניחא .אך לא כך נעשה.
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בהמשך מובאות הצעות לתיקון המצב ומודלים של ניהול הסיטואציה שבין מטפל למטופלו לצורך קבלת הסכמה מדעת
לטיפול רפואי .הדברים מעניינים ונאים .דא עקא ,לא ברור אם הם מובאים על סמך הכרות יסודית ובלתי אמצעית עם
המציאות של הסיטואציות הנדונות ,גם מנקודת המבט שמאחורי החלוק הלבן.
ובסוף הפרק שכותרתו ככותרת המשנה של הספר – "...האספקלריה של טובת המטופל" .בפרק זה מרוכזים הדברים שנדונו
בפרקים קודמים – וכולם יפים .רק לשאלה אחת לא מצאתי תשובה מדעית – כיצד יכול רופא לעמוד על טובת המטופל?
אודה כי לשאלה זאת לא הצלחתי למצוא תשובה ברורה בכל השנים ,ובשעות הארוכות של שיחות עם חולים ובני משפחותיהם
על מחלותיהם ועל הדרכים לטיפול בהן ,תוך קיום מצווֹת "ההסכמה מדעת" שנים בטרם נולד חוק זכויות החולה וסעיף 13
שבו .כל שהצלחתי להסיק הוא כי הבנת הרופא את טובת החולה היא תוצאה של שכל ישר ,והיא תלויה גם בנסיבות אשר
גם בכרכים רבים קשה לתארן .וגם זאת – קשה למסתכל מהצד ,ובעיקר בדיעבד ,ועם כל הרצון וההבנה לשאיפה של עולם
המשפט (והאתיקה) – כיצד בדיוק ניתן להגדיר "אובייקטיביות" בנושא זה?
לסיכום הדברים – הספר חשוב כמקור מידע לכל המתעניין בנושא ההסכמה מדעת לטיפול רפואי ,ובו חומר תיאורטי חשוב
ורב ,יחד עם דוגמאות ממספר גדול מאד של פסקי דין ,בעיקר ישראליים ,בנושא זה.
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חדשות חוץ  -רפואה ומשפט מסביב לעולם
*World Health Organization Safety Checklist for Surgical Teams
בחודש יוני ש.ז .פרסם ארגון הבריאות העולמי –  – WHOרשימת-בקרה המיועדת לצוותי ניתוח ,שמטרתה להגביר את
הבטיחות ולהפחית ככל האפשר את המשגים הקשורים לפעולות ניתוחיות .רשימת הבקרה מבוססת על מחקר שנעשה
בהשתתפות של למעלה מ 200-אגודות מקצועיות ומשרדי בריאות ,ונוהל בידי ה.Harvard School of Public Health-
בבדיקה מקדימה של ה ,Safety Checklist-שנערכה על מדגם של  1,000מטופלים במקומות שונים בעולם ,התברר כי השימוש
ברשימה הפחית את התחלואה והתמותה בטיפול בין  36%ועד  68%בהתאמה ,ועד לכדי  100%בבתי חולים מסוימים.
רשימת הבקרה מתייחסת לשלושה שלבים .כל שלב חייב באישור האחראי על הבקרה.
בטרם הרדמה:
· בקרת זיהוי החולה ,אתר הניתוח ,הפעולה הניתוחית המתוכננת והמצא הסכמה מדעת,
· בטיחות מכשור ההרדמה,
· השמת ,הפעלת ובדיקת פעולת ה( pulse oximeter-בקרה רציפה של רמת החמצון בדם)
· מידע בדבר אלרגיות ,בדיקה קודמת של דרכי הנשימה העליונות של המנותח ,בירור אפשרות של איבוד דם מעל 500
סמ"ק במבוגר ( 7סמ"ק/ק"ג משקל בילד).
בטרם תחילת הניתוח בפועל (לפני החתך הראשון):
· וידוא הכרת כל צוות חדר הניתוח ותפקידיהם,
· המנתח ,המרדים והאחות חייבים לאשר את זיהוי המנותח ,אתר הניתוח וטיבו,
· המנתח יבהיר צעדים קריטיים והתפתחויות אפשרויות ,צפי משך הניתוח ואיבוד דם,
· המרדים יבהיר מצבים ושלבים קריטיים הצפויים בהרדמה,
· צפי אירועים קריטיים יובהר על ידי הצוות הסיעודי ,לרבות וידוא סטריליות ,הציוד הנדרש ואספקתו ,מתן אנטיביוטיקה,
אם נדרש ,והימצא ציוד דימות את נדרש.
בטרם עוזב החולה את חדר הניתוח:
· האחות מאשרת את ההליך שנעשה ,את ספירות הציוד למינהו (לרבות מחטים מספגים/ספוגיות) ואת זהות החולה.
הנתונים נרשמים .בעיית המתעוררת בדבר ציוד מטופלת מייד.
· המנתח ,המרדים והאחות סוקרים את בעיות ההתאוששות הצפויות העיקריות.
ארגון הבריאות העולמי מבקש להדגיש כי אין מדובר ברשימה סגורה ,אלא ברשימת הצעות שרצוי לפעול על פיהן ולהוסיף
על פי הצורך המקומי בכל מוסד.

איטליה
קביעת סיבת המוות  500שנה לאחר המוות
 Ferrante I of Aragonמלך נאפולי נפטר לפני כ 500-שנה ונטמן בכנסיית  San Domenico Maggioreהידועה בעיר .המדענים
 Marchetti-A, Pellegrini S, Bevilacqua-G, Fornaciari-Gמן האוניברסיטה של פיזה הצליחו לאחרונה לערוך בדיקה
* Lancet. Published online June 25, 2008.
World Health Organization. Implementation Manual WHO Surgical Safety Checklist
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שלאחר מוות של האגן של הנפטר ,שנשתמר בגלל היובש ששרר בסביבתו ,ובשל הסתייעות בטכניקות של בדיקות ,DNA
גילו כי המלך המנוח סבל מסרטן המעי הגס.
מקרה זה הוא המוקדם ביותר הידוע של סרטן המעי הגס באדם.
העניין פורסם בכתב העת הנודע .Lancet. 1996;347:1272 -
יוער כי בין אלפי החנוטים שנחשפו ,נתגלו מקרים לא מעטים של גידולים ,ביניהם ממאירם בעצמות ,אך לא נתגלו מקרי
שאתות ממאירות ברקמות רכות – אלה לא נשתמרו.

ארצות הברית
חקיקת בריאות
מסצ'וסטס – ביטוח בריאות
לאחרונה נודע כי חקיקת ביטוח הבריאות של מדינת מסצ'וסטס גרמה לתוספת של  439,000מבוטחים חדשים ,בתוך שתי
שנות קיומה .החוק הוא פרי יוזמת המושל מ .רומני (הרפובליקני ,שפרש מן המרוץ למועמדות לנשיאות) וזכה לתמיכה דו-
מפלגתית .עובר לחקיקה היו במדינה  460,000תושבים (מתוך מעל ל 6-מיליון כלל תושבי המדינה) בלתי מבוטחים ,מהם
על למחצית מתחת לקו העוני.
חוק ביטוח הבריאות החדש של מדינת מסצ'וסטס נכנס לתוקף בחודש אפריל  .2006החוק נחשב כמודל אפשרי לחקיקה
עתידית ,כלל-לאומית בארה"ב .החוק מחייב כל תושב של המדינה להסדיר ביטוח רפואי .מי שאינו מסדיר את הביטוח צפוי
למיסוי-קנס .הביטוח ניתן ללא תשלום לבעלי הכנסה הפחותה מקו העוני (לאומי של ארה"ב) .המשתכר עד פי שלושה מרמת
קו-העוני זכאי לסובסידיה מודרגת.
בתקופה האחרונה הביע גוף ששמו  ,Physicians for a National Health Programביקורת על חוק זה בטענה כי העברת
דמי הביטוח הרפואי באמצעות חברות ביטוח הבריאות מעשירות חברות-עמוסות-מנהלה אלה .המבקרים דוגלים בהקמת
מערכת בריאות ממלכתית אחידה וכוללת שתביא לביטול מערך הביטוח הרפואי הפרטי.
קליפורניה – מימון בדיקות HIV

מושל קליפורניה א .שוורצנגר אישר לאחרונה בחתימתו חוק המחייב מבטחי רפואה לשאת בהוצאת בדיקות  .HIVהחקיקה
באה בעקבות המלצה של המכון (הלאומי) למניעת מחלות ,ה Center Disease Control (CDC)-של ארה"ב .החוק נועד
לעודד בדיקות בקרב החושדים בעצמם כי נדבקו בווירוס.
במשאל שנערך בין רופאים סברו הרוב כי חוק זה אכן יביא לגברת הבדיקות ,ומכאן להקדמת טיפול במקרה הצורך.

) American Medical Association (IMAתומכת בחקיקה לאיסור השימוש בשומנים רוויים
ההסתדרות הרפואית האמריקאית יצאה לאחרונה בהכרזת מחמירה מבעבר בתמיכה ביוזמות החקיקה כלל לאומיות,
שמטרתן איסור מכירת שומנים מסוג  trans fatsמעובדים במסעדות ומאפיות .בהכרזה נאמר כי 'הוכח כי שומנים מסוג זה
מעלים את רמת ה"( LDL-הכולסטרול הרע") ומורידים את רמת ה"( HDL-הכולסטרול הטוב") ,ובכך הם מגבירים את
הסיכון למחלות לב .בהימנעות משימו בשומנים המסוכנים ,עשויות מסעדות ומאפיות להציל חיים '.להערכת ה AMA-אי-
שימוש ב trans fats-עשוי למנוע בארה"ב  100,000מקרי מוות-בטרם-זמנו ,מדי שנה.
מדינות ניו יורק וקליפורניה החילו איסור על שימוש ב trans fats-ביולי ש.ז.
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דירוג בית חולים ושיעור תמותה
במחקר שהקיף כ 5,000-בתי חולים ,בהם נבדקו  41מיליון רשומות חולים ,על פני שלוש שנים ,נתברר כי שיעור התמותה
בבתי החולים שדורגו ,קודם למחקר ,בדרגה העליונה היה נמוך ב 70%-מאשר באלה שדורגו בדירוג הנמוך ביותר.
בין השנים  2005ו 2007-ירדה התמותה ב 17-הליכי טיפול ,ב ,14.7%כשההפחתה בולטת יותר בבתי החולים שבדרג
הגבוה.
אחת המסקנות הייתה כי לו כל בתי החולים בארה"ב פעלו ברמה הגבוהה ביותר ,היו נחסכים  237,420חיי חולי Medicare

בשנים .2007 – 2005

שיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו במדינות הדרום (מזרח ומרכז) .שיעור בתי החולים בדרוג הגבוה ביותר היה במדינות
הצפון (המרכזי והמזרחי) .ההבדלים הבולטים בשיעורי התמותה במדינות השונות היו בגלל אי-ספיקת לב ,ובניתוחי ריאות,
לב וניתוחים הקשורים לשבץ מוחי.
המסקנה המתבקשת – בירור דירוג בית חולים ברם אשפוז.
ר' .The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations

רפואה ואינטרנט
 .1רשומה רפואית אלקטרונית – רמה מוסכמת
איגודי צרכנים ,חברת  ,Googleיחד עם חברות ביטוח רפואי וגופים העוסקים בשמירת סודיות וצנעת הפרט בארה"ב ,הגיעו
להבנה משותפת בדבר הרמה הדרושה לפירוט ושמירת רשומה רפואית לפרט .הפרויקט רק בתחילת דרכו.
בהסכמה נטלו חלק גם ( AARP ,WebMD ,Consumers Unionשדולה המייצגת את בני הגיל הקשיש)
ו America's Health Insurance Plans-המייצגת את תאגידי הביטוח הרפואי הגדולים בארה"ב.
התועלת של רשומה כזאת הניתנת לגישה באינטרנט היא רבה ומובנת מאליה .הסיכון הוא בחדירה בלתי מורשית ושימוש
לרעה לתחום הפרטיות.
ההסכמה הושגה כוללת מנגנון בירור תלונות בדבר חדירה בלתי מורשית לתחום הפרטי ,שימוש לרעה במידע ושימוש
המאפשר אפליה בעבודה.
חברת  Microsoftמצדה הכריזה על השקת תכנת  HealthVaultשלה וההסכם בינה לבין ספק השירות הרפואי הגדול Kaiser

.Permanente

 .2אינטרנט – אתרי מידע רפואי-טיפולי
השבועון  Forbesמצא לאחרונה כי קיימים  2,265אתרי אינטרנט בהם יכול המבקש לקבל סיוע בבעיה רפואית ממנה הוא
סובל .מספר האתרים הוכפל מאז שנת  .2005המבוקשים ביותר הם  WebMDו .MayoClinic.com-במשך חודש יולי ש.ז.
בלבד היו  69,000,000פניות לכל האתרים הללו .לאלה אפשר להוסיף כ 100-נתיבי פנייה ל.iPhone-
ההכנסה של  WebMDברביע השני של ש.ז .הגיעה לכדי  62.6מיליון דולר.
ההמשך לתופעה זאת היה ניסיונן של ענקיות התוכנה  Microsoftו Google-לבנות תוכנות ,בעזרתן יכול המבקש לעשות
זאת ,להעביר את מלוא המידע הרפואי על עצמו שיאוכסן באחד ממספר מודות רפואה מהחשובים בארה"ב ,כגון:
.Beth Israel Deaconess Medical Center, Cleveland Clinic, American Heart Association, Kaiser Permanente, Walgreen
היענות הציבור בנושא זה עדיין אטית ביותר.
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 .3אתרי אינטרנט – חלופה ל"דעה נוספת"
העיתון  New York Timesמיום  09.09.2008מדווח על סקר בו התחוור כי שיעור משתמשי האינטרנט המבקשים למצוא
ברשת מידע רפואי ,לברר את טיב ההפרעות מהן הם סובלים ולנסות למצוא את דרך הטיפול הנכונה ,מגיע לכדי ( 75%שבעים
וחמישה אחוזים למאה) מכלל המשתמשים .על פי מחקר זה "Google has become a "de facto second opinion" for many
 ."patientsשלושה רבעים מכלל הסובלים ממצבי מחלה כרוניים מסרו כי האינטרנט הפך לגורם משפיע חשוב בטיפול השוטף
שלהם.
 .4אינטרנט – הערכת טיפול רפואי – בחירת המטפל
האתר  www.advance.comבגיליון ספטמבר של  Advance for Health Executivesמוסר כי למרות ריבוי אתרי אינטרנט בהן
מתפרסמים הערכה ודירוג של שירותי רפואה ,ביטוח רפואי ,בתי חולים וכיו' ,המכוונים לצרכן-המטופל-בכוח (או בפועל),
רק כ 2%-מכלל הקוראים החליפו את הרופא המטפל ,ורק  1%פנו לבית חולים שונה מאשר באירועים קודמים.
הכתבה מביאה מידע על אתר ( )http://www.carol.com/בו ניתן שירות ,כמובן בתשלום ,בו מוצעת לנזקק לטיפול חבילת
שירותים ,הנגזרת בראש וראשונה מצרכיו הרפואיים ,ובה כל הנדרש – החל בקביעת מועדי ביקור אצל הרופא ,הסדרת
הטיפולים הצפויים ועד להערכת עלותם.
 .5אינטרנט – מדיום-סיוע לפרט בעת צרה
חשיפה-עצמית או נכונות להיחשפות למידע היא תופעה שכיחה בהרבה בארה"ב לעומת הנהוג בתרבות הישראלית .השאלה
? - Doctor, please, do I have cancerנדירה בישראל ,אך רגילה בארה"ב .פנייה אנונימית למוקדי סיוע טלפוניים מוכרים
בישראל ,אך כך לא פניית הסובל באינטרנט במעין "לכל מאן דיבעי"" .פניות" או מסירת מידע כזה לציבור הרחב החלה להיות
תופעה נפוצה ,וכך נהג אף נשיא ההסתדרות הרפואית האמריקאית כאשר נודע לו דבר מחלתו .המבקשים לנהוג כך פותחים
אתרי אינטרנט עצמאיים ובצורה זאת ,לדבריהם ,הם זוכים לתמיכת ידידים ואף זרים ,ומפחיתים את הנטל הרגשי של עצמם
ושל זולתם שבשיחות טלפון ישירות בנושאים אלה.
העושים שימוש בדרך תקשורת זאת מוסרים כי הם זוכים בתמיכה משמעותית במצוקתם .כך ,לדוגמה ,ספרה אם לתינוק
שאף טרום לידתו נודע לה ,והיא פנתה לסיוע באינטרנט ,בדבר הפגם בדופן הבטן של בנה כאשר יוָ לד .היא הצליחה להכין את
עצמה לאשפוז הממושך והניתוחים החוזרים שנדרשו.
אתר השער (–  )portalמיוחד ,פותח וניתן לשימוש ללא תשלום ,על די זוג הורים שנזקקו בעצמם לסיוע כזה.

יחידה לרפואה דחופה – חדר המיון ,הסברה למטופל – הבנת המטופל
במחקר שנערך לאחרונה ופרסם בכתב העת  Annals of Emergency Medicineנתברר כי  3מתוך  4מטופלים ביחידה לרפואה
דחופה אינם מבינים את ההסברים על אודות מצבם ולא את ההוראות הניתנים להם עם שחרורם מחדר המיון .מטופלים אלה
כלל אינם מודעים לפער זה ולהשלכותיו האפשריות.
יש המייחסים תופעה זאת ללחץ העבודה ,לעומס החמור ולצפיפות הקשה השוררים ברוב חדרי המיון .כל אלה מהווים מכשול
בפני תקשורת ראויה בין המטפל למטופל .אחרים מוסיפים כי מצב החרדה בו מצויים רוב החולים מקשה על הקשב ועל הבנת
המוסבר.
רופאים אחרים סבורים כי חלק מן ההוראות מסובכות מי עבור המטופל הממוצע.
מוסכם על הכול כי משך הזמן המתאפשר לרופא להקדיש למטופל מהווה גורם חשוב .הכול מסכימים כי זמן זה קצר מדי.
נעשה ניסיון להדריך רופאים כדי לשפר את כישורי התקשורת.
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כאמצעי בקרת הבנת ההסבר ,הוצע לבקש את המטופל לחזור על ההוראות שניתנו לו .שיתוף אחיות במסירת המידע עשוי
לשפר את הבנת המצב וההוראות.

שינוי ביחסי מטפל-מטופל
ביום  29.07.2008נתפרסמה בעיתון  New York Timesכתבה על ערעור מערכת היחסים בין המטפל למטופל .מחקר
מאוניברסיטת  Johns Hopkinsמוסר כי אחד מארבעה חולים חש כי רופאו חושף אותו לסכנות מיותרות .מחקר נוסף מלמד
כי מידת האמון שחולה רוחש כלפי רופאו משפיעה על נכונות החולה להקפיד על הוראות הטיפול.
אי-האמון מגבר על ידי ספרות נפוצה המתיימרת לספר את "הכול אודות מצבך ,שהרופא לא סיפר לך" ,ואתרי אינטרנט רבים
אף יותר המספקים מידע ,שלא תמיד נשען על בסיס מוצק.
רופאים רבים תולים את האשם בפערי תקשורת בין המטפל והמטופל – הראשון עסוק מכדי להקדיש זמן מספיק לשני .גודש
המידע בדבר משגים ברפואה ,תרופות הכרוכות בסיכון שלא נתגלה במועד ותפוצת מידע רפואי ,לעתים כזה שאינו בדוק
– כולם תרמו למצב הנוכחי.
לדעת רבים ,מערכת הבריאות לא הכינה כלים נאותים למניעת תופעה זאת .החינוך הרפואי כוון לאפיקים מדעיים-מקצועיים
ולא דאג לפן של יחסי אנוש עם המטופל – כפי שהתבטאה  Dr. Pauline Chenמנתחת ומשתילת כבד נודעה – "הרופא
והחולה כבר אינם דוברים לשון אחת" .או בלשונו של  – Dr. David H. Newmanרופא חדר מיון – "הרופא חונך לאבחן
מחלה ולהילחם בה .החולה מבקש שיטפלו בו ,יאזינו לו ולהרגיש טוב יותר".
רופאים אלה מציעים אמצעים לשיפור מצב זה – אפשר להחליף רופא ,אפשר גם לבוא לרופא עם רשימת שאלות כתובות
ולהגישה ולהקריא אותה ,וכך למנוע אי-הסברה .גישה פתוחה כלפי הרופא תיענה בגישה פתוחה מצד הרופא.

טיפול רפואי שגוי
ליקוי ברשומה הרפואית
במאמר שנתפרסם בכתב העת  ,Annals of Internal Medicine 2008;149:100-108מדווח על היעדר אזכור של  21מקרים
חמורים וניתנים למניעה של תוצאות נוגדות ( ,)adverse eventsמתוך  998תיקים שנבדקו .התיקים נבחרו באופן אקראי
מתיקי חולים ששוחררו  12חודש קודם לכן מבתי חולים שונים במדינת מסצ'וסטס.
לפחות  23%לקו בסיבוך לאחר השחרור מבית החולים ,אולם ברשומה צוין הסיבוך רק ב 11%-מהמקרים.
נמצא דיווח נכון יותר במקרים בהם הסיבוך היה קשה לעומת הדיווח על מקרים קלים יותר.
טיפול כירורגי שגוי – עלות
הסוכנות למחקר בטיפול רפואי ואיכותו  – US Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) -בדקה ומצאה
(דו"ח מיום  )28.07.2008כי מוסדות רפואה (המעסיקים) מוציאים  1.47מיליארד דולר ארה"ב לשנה לתשלום בגין תוצאות
נוגדות ( )adverse effectsשל טיפולים כירורגיים ,שניתן היה למנען .נתון זה נתקבל מבחינת  161,000תיקי חולים ,מהשנים
 2002-2001אשר נותחו ואשר היו מבוטחים בהסכמים שבהוצאותיהם נשאו המוסדות המעסיקים.
העלות הגבוהה ביותר הייתה במקרי כשל נשימתי או זיהום .המבטחים הוציאו למעלה מ 28,000-דולר יותר על מנותח עם
כשל נשימתי ,ולמעלה מ 19,000-דולר יותר במקרה של סיבוך בזיהום.
זאת ואף זאת –  1מכל  10מקרי מוות ,הקורים תוך  90יום מיום הניתוח ,היו מסיבה שניתן היה למנעה 1 .מכל  3מקרי המוות
התרחשו לאחר שהחולה שוחרר מבית החולים.
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שעות מנוחה של סגל רפואי
רופאים ,אחיות ,רוקחים והעוסקים אחרים במקצועות רפואה צפויים פי שניים להימצא במקום עבודתם בשעה  4לפנות
בוקר מעובדים אחרים.
 1מכל  10עובדי מקצועות רפואה נמצא על משמרתו בשעות בטרם שחר – כך על פי ה ,Bureau of Labor Statistics-לעומת
 4%בעלי מקצועות אחרים.
אנשי מקצועות רפואה נמצאים גם להימצא במקומות עבודתם בשעות  9או  10בערב.
דווח בעיתון  Washington Postכי  4מכל  10עובדי צוותי העזר נמצאים בעבודה בסופי שבוע .אחיות ועוזריהן עובדות 7.3
שעות בימי סוף שבוע ,רופאים ופיזיותרפיסטית עבדו  6.5שעות ביום של סוף שבוע .בממוצע עובדים רופאים ואחיות חצי
שעה יותר מעובדים אחרים.

רשלנות רפואית
חובת הזהירות  -אחות
במדור שו"ת של כתב העת  ,Medscape Nursesמחודש אוגוסט  ,2008משיבה עורכת-דין-אחות ,המשמשת יועצת משפטית
לארגוני אחיות ,לשאלת אחות בדבר אחריות אחות לתוצאות מעשי מטופל ,כגון גרימת תאונה ,כאשר האחות יודעת כי אותו
מטופל הוא שיכור או נמצא תחת השפעת סמים .התשובה היא כי האחות חייבת במאמץ סביר כדי למנוע מן המטופל לנהוג
בעצמו (ניסיונות שכנוע ,ניסיון לקבל את מפתחות המכונית ,הזמנת מונית להסיעו לביתו וכיו') .בהיעדר הוכחה למאמץ
למנוע את המטופל מלנהוג תיחשב הן כרשלנות רגילה (בעל חנות למשקאות לא מנע המשך נהיגה מנהג שהיה ברור כי היא
שיכור) ,והן כרשלנות רפואית (אחריותה בגין מקצועה).
(ר' במדור זה ,בחוברת  ,38את עניין  Dr. Fiorioשחויב ברשלנות על אי-אזהרת מטופלו בדבר נהיגה תחת השפעת תרופות).
תביעות סרק ברשלנות – תובעים
האתר  http://www.ama-assn.org/amednewsמדווח על מספר מקרים בשנה האחרונה ( 3במדינת אוהיו ו 1-במיסיסיפי),
בהם בתי המשפט חייבו את עורכי הדין (ולא את הלקוחות – התובעים עצמם) שהגישו תביעות ברשלנות רפואית ,שנמצאו
ַמטעות .הנסיבות כללו ,בין היתר ,הגשת התובענה נגד הרופא הלא-נכון והגשה חוזרת של התובענה למרות שהעד המומחה
משך את חוות-דעתו.
וזאת לדעת – רק משנת  2005מחייב החוק במדינת אוהיו צירוף של חוות-דעת רפואית לכתב התביעה.
ארגון עורכי הדין באוהיו מצדיק פעולה נגד עורכי דין שאינם נמנעים מהגשת תביעות סרק.
רק חברת אחת המציעה ביטוח אחריות מקצועית לרופאים מוכנה לממן תביעות נגד עורכי דין המגישים תביעות סרק .לפי
הערכה ,כ 11%-מן הרופאים הנתבעים ברשלנות מנצלים אפשרות זאת.

תרופות
הגבלת פרסומת
שני חברי בית הנבחרים פנו לחברות התרופות הגדולות בארה"ב Merck & Co Inc, Pfizer Inc, Johnson & Johnson and -

 ,Schering-Plough Corpליטול פסק זמן של שנתיים ולהימנע מפרסומת על לתרופות מרשם מסוימות ,עד לקבלת הוכחות
נאמנות יותר על יעילות ובטיחות אותן תרופות .המחוקקים הביעו חשש בדבר הטית דעת הצרכנים על ידי מצגים שאינם
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בשאלת תופעות הלוואי של אותן תרופות .למחוקקים טוענים גם כי הFDA-

מבוססים די צרכם ,לא באשר ליעילות ולא
שאמורה לפקח על פרסומת התרופות אינה יכולה לעמוד במשימה זאת בגלל העומס עליה בעניין זה .לקריאת המחוקקים
הצטרפו גם מומחים של ה Institute of Medicine-וה.American Medical Association-
חברות התרופות הבטיחו להיענות או להשיב לפנייה.
הטעיה בהתוויות תרופה – א' – Neurontin

במהלך תביעה המתנהלת נגדה ,ניסתה חברת  Pfizerלהתנגד להגשת ראיות בדבר ניסיון להשפיע על פרסום מחקרים שלא
תמכו בהודעות משווקי התרופה  Neurontinשטענו כי התרופה יעילה כטיפול נגד מצבים נוספים לאפילפסיה .מכירות תרופה
זאת בשנת  2003הכניסו לחברה סכום של  2.7מיליארד דולר ארה"ב.
בשנת  2004הסכימה חברת  Pfizerלהודות באישום פלילי ולשלם  430מילון דולר ארה"ב על שיווק בלתי חוקי של התרופה
 Neurontinלמצבים שלא הותוותה להם ,כגון מיגרנה וכאב.
הטעיה בהתוויות תרופה – ב' – Zyprex

חברת  Eli Lillyהגיעה להסדר לפיו היא תשלם  62מיליון דולר ארה"ב לניזוקים משיווק שלא על פי ההתוויה של התרופה
 .Zyprexהתרופה  Zyprexהיא המוצר הנמכר ביותר של החברה וההכנסה ממנו בשנת  2007הייתה  4.76מיליארד דולר.
ההסדר הושג בתביעות מ 32-מדינות וממחוז וושינגטון ,על שיווק שלא בהתוויה הנכונה ,ועל העלמת תופעות לוואי כהשמנה
וסיכון לסוכרת .תביעות נוספות תלויות ועומדות ב 11-מדינות נוספות .בשנת  2007הגיעה החברה להסדר עם 18,000
תובעים על כי חלו בסוכרת ,בעלות כוללת של  500מיליון דולר ,ובשנת  2005עלות הסדר עם  8,000תובעים הייתה  700מליון
דולר.
במסגרת ההסדר הסכימה  Eli Lillyלחשוף בפני התובעים הכלליים מידע בדבר הרופאים שהמליצו וסייעו להפצת התרופה
בשכר (אי החוקיות קשורה לא לעצם מתן המרשמים על ידי הרופאים ,סמכות שאין עוררין עליה ,אלא על התשלום בגין הפצה
שלא על פי ההתוויה).
סימון לתרופות המיועדות לנשים הרות ומניקות
שלטונות הבריאות של ארה"ב מתכננים דירוג וסימון תרופות על פי מידת הסיכון שיש בהן לגרימת עיוותים מולדים לעובר
ו/או לתינוק היונק חלב אם.
ה FDA-מצא כי נשים בהיריון נוטלות  5 – 3תרופות מרשם במהלך היריון ,הן כאלה שנועדו לטיפול במצבים כרוניים של
האם ,או מיוחדים להיריון .תעשיית התרופות הבטיחה לעיין בהצעות ולשתף פעולה.
השפעת תרופות מקבוצת ה statins-על נשים – מחלוקת רפואית ומשפטית
האתר  Heartwireמצטט ממאמר שהתפרסם בכתב העת  Journal of Empirical Legal Studiesמחודש ספטמבר ש.ז ,.היוצא
נגד פרסומי חברות התרופות המייצרות סטאטינים (התרופות המיועדות להוריד את רמת השומנים והכולסטרול בדם),
לפיהם אצל נשים הנוטלות תרופות אלה ,נמצאה מהן השפעה מטיבה על שכיחות אוטמים ואירועים אחרים בכלי דם .לטענת
חוקרים אלה ,אין הוכחה ברורה (על פי  meta-analysesשונים) כי נשים ,בשונה מגברים ,מפיקים תועלת מתרופות אלה
מהיבט "התקפי לב" .אין הסבר להבדל זה בתגובה בין המינים.
נראה כי המחלוקת נובעת מפרשנות שונה של מחקרים רבים ,אשר בסיסי הנתונים שלהם לוקטו על פי אמות מידה שונות,
ולפיכך יש קושי בהאחדת הערכה ב meta-analysis-אחד.
אין כלל מחלוקת כי הסטאטינים משפרים את פרופיל הליפידים הן בגברים והן בנשים.
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לוויכוח זה עלולה להיות השלכה על פרסומי תרופות כגון זו של חברת  Pfizerלתרופה  .Lipitorטענות בעניין זה עלולות להיות
מופנות הן לרשות המזון והתרופות ( )FDAוהן כלפי החברה המייצרת והמפרסמת.
1. Eisenberg T, Wells M. Statins and adverse cardiovascular events in moderate-risk females: A
;statistical and legal analysis with implications for FDA preemption claims. J Empir Leg Stud 2008
5:507-550.
2. Cholesterol Treatment Trialists' Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering
treatment: prospective meta-analysis of data from 90 056 participants in 14 randomised trials of
statins. Lancet 2005; 366:1267-78.
3. Mosca L, Banka CL, Benjamin EJ, et al. Evidence-based guidelines for cardiovascular disease
prevention in women: 2007 update. J Am Coll Cardiol 2007; 49:1230-50.
4. Rundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al. Implications of recent clinical trials for the National
;Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. J Am Coll Cardiol 2004
44:720-32.

טעויות בתרופות
מוכרות כ 1,500-תרופות ,ודווקא מבין הנפוצות ,והמשמשות נגד מחלות שכיחות ,יש בעלות שמות דומים שקל להתבלבל
ביניהם .על פי אומדן ,ניזוקים מטעיות מסוג זה כ 1.5-מיליון אמריקאים מדי שנה.
כדי למנוע מראש טעויות ,כבר כיום דוחה מנהל התרופות והמזון האמריקאי ( )FDAכשליש מן השמות המוצעים לתרופות
חדשות .רק לעתים נדירות משנה חברה שם תרופה לאחר שהוחל להפיצה בשוק .אחד המקרים הבודדים של שינוי שם הוא
התרופה נוגדת-כולסטרול  ,Omacorששמה הוחלף ל ,Lovaza-לאחר ריבוי מקרים של החלפתה בתרופה נוגדת הקרישה
.Amicar

בקרה – היעזרות ב"לקוחות-דמה" ברפואה
היעזרות ב"לקוחות-דמה" (תרגום למושג –  )secret shoppersנהוגה לשיפור השירות בבתי מסחר ,מסעדות ,בתי מלון וכיו'.
ה American Medical Association-בדקה את גישת חבריה להיעזרות ב"מכשיר" זה ברפואה ,בעדויות רופאים ,במהלך
ועידת נציגי האיגוד ,בחודש יוני ש.ז.
הכוונה לא הייתה לבדוק את הרמה הרפואית של הרופא אלא את מערכת היחסים עם המטופל על כל שלביו ,החל בדרך
קביעת מועד הביקור ועד למתן הסברים בדבר הסדרי שכר הטרחה .אחת הסיבות לניסיון שיפור הנוהג בפן זה של השירות
למטופל הוא בדרישות לשיפורי איכויות ביצוע מצד מבטחים ,מעסיקים ,המטופלים-הלקוחות עצמם וכל גורם אחר הנושא
בהוצאות הרפואה הגדלות והולכות .עליית ההוצאה מביאה לחיפוש אחר שירות טוב יותר.
מתוך אלה מתפתח הנושא של דירוג מוסדות רפואה ,תוך שיתוף פעולה מצד המוסדות עצמם.
התנגדות הרופאים נבעה ממספר גורמים – חוסר אמון ב"לקוחות" ,חשש בפני לחץ להפחתת שכר הטרחה ,או שימוש לרעה
על ידי עורכי דין העוסקים בתביעות נגד רופאים .הרופאים טענו נגד פגיעה בעקרונות אתיקה ,ואחרים סברו כי הם מודעים
לתגובות מטופליהם האמיתיים.
עם זאת ה AMA Council on Ethical and Judicial Affairs-התייחסה לאפשרות זאת בחיוב – אמצעי זה עשוי להבליט בפני
הרופא נתונים אליהם הוא עצמו לא שם לב ,אך עלולים להטריד את המטופל.
הדיון ב AMA-המייצגת כ 250,000-רופאים עתיד להימשך.
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תרמית בגבייה בגין שירותים למבטחי Medicare
משרד המשפטים הודיע על הצטרפותו לתביעה נגד  ,McKesson Corporationמספר חברות בת ו/או הקשורות עמה ואחרות,
על תרמית של גבייה ביתר על אספקת ציוד ושירותים של החברות הללו שניתנו למבוטחי .Medicare
התביעה המקורית הוגשה על ידי אזרח שהוגדר שחשף את פעילות הרמייה ( .)whistle blowerהחוק הפדראלי האמריקאי
מקנה לאדם פרטי ,החושף מעשה בלתי חוקי זכות לתבוע את עושה התרמית בשם המדינה ,ולקבל חלק מן הפיצויים שיתקבלו
אם וכאשר יימצא הנתבע חייב.

המשבר הכלכלי והוצאות אישיות על בריאות
העיתון  Wall Street Journalמיום  22.09.2008מדווח על ירידה של  0.8%מאד במספר הביקורים אצל רופאים ועל ירידה ב-
 1.2%מספר המרשמים שהונפקו על ידי רופאים כלליים ברביע שקדם לפרסום ,לעומת ממוצעי הרביע המקביל מספר שנים
קודם לכן .תקופה זאת תואמת לזמן בו פרצו הידיעות בדב תחילת משבר האשראי בארה"ב.
ההפחתה בשני מדדים אלה הייתה גם בקרב אוכלוסייה של מבוטחים בין אם כאלה שמשלמים עבור התרופות במלואן לבין
אלה שהביטוח משתתף חלקית בתשלום התרופות /ביקורי הרופאים.

ברזיל
מחקר בתאי גזע עובריים
ביום  29במאי התיר בית המשפט העליון של ברזיל מחקר בתאי גזע עובריים .בכך הפכה ברזיל למדינה הלטינו-אמריקאית
הראשונה בה הוכר מחקר מסוג זה בדין .ההתנגדות באה מכיוון הכנסייה הקתולית.
החוק ,שהובא ביוזמת משרד הבריאות הפדראלי ,מתיר מחקר בתאים שנלקחו מעוברים שהוקפאו לתקופה של לפחות שלוש
שנים ,ונחשבים כבלתי מתאימים להליכי פריון באדם ,ולפיכך ממילא עתידים להיות מושמדים .המחקר ממומן על ידי משרד
הבריאות.
בית המשפט העליון שמע עדויות מפי מומחים מובהקים בתחום ,והתנגדויות מצד אנשי כנסייה.
בהקשר זה יצוין כי ספרד ,שנחשבה למדינה קתולית מובהקת ,התירה בחוק מחקר בתאי גזע עובריים עוד בשנת .2004

בריטניה
בחינות כושר תקופתיות לרופאים
ביולי ש.ז .פרסם משרד ה Chief Medical Officer-של אנגליה תכנית לפיה יידרשו כל  150,000רופאי בריטניה לעמוד
בהצלחה במבחני כשירות מקצועית ,מדי חמש שנים .הדין הקיים אפשר התליה או ביטול רישיון לעסוק ברפואה רק מכוח
החלטה של ה ,General Medical Council-שהיא במישור המשמעתי.
כיום נערכת ביקורת שנתית של רמת הידע וההתעדכנות בהתפתחות המקצוע והמחקר בו ,הערכת המרשמים ויחסים וקשר
עם המטופלים .מבדקים אלה יאוחדו לרמה כלל-ארצית.
מבחני-ניסוי צפויים לסוף שנת .2009
רמת טיפול בלתי נאותה במישור המרפאתי בבריטניה
כתב העת  )British Medical Journal( BMJבמהדורת האינטרנט שלו מיום  15.08.2008מדווח על מחקר שנערך בUniversity-
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 ,of East Anglia in Norwicבו נבדקה איכות הטיפול ב 13-מצבים וביניהם סוכרת ,מחלות לב ,יתר לחץ דם ודיכאון .ביחס
לחלק ממצבי המחלה נמצא כי לא ניתן טיפול ברמה הנדרשת ,אלה היו בעיקר נפילות ,ארתאיטיס ,תשישות וראיה לקויה.
במחלות לב ניתן הטיפול כדרוש ב .83%-הטיפול הנאות במצבים גריאטריים ניתן ב 58%-מהמקרים בלבד .שיעור הטיפולים
יה גבוה כאשר הטיפול נכלל בין אלה המתוגמלים בתשלום ממערכת הבריאות.

סין
ענישת האחראים לתרופות מזיקות
בחודש יוני ש.ז .דן בית משפט בביג'ין למאסר עולם את  Wang Guipingשנמצא אשם באספקת חומר רעיל לייצור תרופה
שגרם למותם של לפחות  14בני אדם .על הנידון הוטל גם קנס אישי של  400,000יואן .החברה שהנידון ניהל נקנסה במיליוני
דולרים ,ועשרות מעובדיה נאסרו.
החולים שנפטרו טופלו בזריקות בתרופה  Armillarisni Aשלהכנתה השתמשו בסירופ התעשייתי הזול
במקום המרכיב הנכון .propanediol

(והקטלני) diglycol

 Zheng Xiaoyuבעבר ראש מינהל המזון והתרופות (ה )FDA-של סין ,נדן למוות והוצא להורג על מעילה בתפקידו וקבלת
שוחד.
לאחרונה ,בדק מחליפו –  – Shao Mingliוהפסיק את שיווק האימונוגלובולינים מתוצרת חברת
.pharmaceutical Co.

Jiangxi Yabo Bio-

קצרים
צום ובריאות – לא רק הימנעות מעישון טבק ,אלא גם צום מדי פעם ,מסייעים בהפחתת הסיכון למחלות העורקים הכליליים
(עורקי הלב).American Journal of Cardiology, October 1, 2008, No. 7, p. 797 .

החומר קובץ בידי אברהם סהר
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דו"ח פעילות לשנת  - 2008המחלקה לבריאות נפש ,משפט ואתיקה
עו"ד אורן אסמן* ופרופ' רוברטו מסטר

**

המחלקה הוקמה בשנת  ,2002במסגרת המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה .המחלקה פועלת כדי לקדם דיון,
מחקר ,לימוד ,הוראה ופרסום של נושאים הקשורים לפסיכיאטריה משפטית .בין השותפים לפעילות המחלקה :רופאים
פסיכיאטרים ,עובדים מתחום בריאות הנפש ,עורכי דין ומשפטנים .להלן תיאור תמציתי של פעילויות המחלקה בשנה
האחרונה .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  2008התכנס החוג מספר פעמים ועלו בו הנושאים ופסקי הדין הבאים:
 .1הזכות החוקתית לפרטיות מול הפרת חובת האמונים בחסות הדין
ת"פ (כפר סבא)  1715/04מדינת ישראל נ' סאיד צאלח (.)2005
 .2הסכמת חסרי כשרות לתרומת איברים לקרובי משפחה
תמ"א (ירושלים)  26/82היועמ"ש נ' פרופ' ציוידאלי ()2002
רע"א  698/86היועמ"ש נ' פלוני ,פ"ד מב(.661 )2
 .3סודיות רפואית בתחום בריאות הנפש מול חיסיון עיתונאי
בר"ע  1156/05לוין מירב נ' ידיעות אחרונות ()2006
רע"א  8082/06מרב לוין נ' ידיעות אחרונות ()2007
 .4חוות דעת פסיכיאטריות בבית המשפט
נייר עמדה עקרוני של איגוד הפסיכיאטרייה בישראל בנושא חוות דעת פסיכיאטרית בבית משפט.
הנחיות ההסתדרות הרפואית בישראל  :הרופא כעד מומחה.
ת"א (תל אביב-יפו)  65270/07קניסברג איילה נ' פרופ' צינמן (.)2008
The Academy of Experts, 22/6/2005 CODE OF PRACTICE FOR EXPERTS
American Medical Association. Opinion 9.07 Medical testimony. Code of Medical Ethics. Chicago, IL: American
Medical Association; 2008

 .5חוות דעת בנושא עבריינות מין

* 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 ,ירושליםasman.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 אביבrmester@netvision.net.il :
 1המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה הוקם על-ידי סנאט אוניברסיטת חיפה בשנת  1995ופועל במסגרת הפקולטה למשפטים ורשות
המחקר .מטרתו העיקרית לקדם מחקר אקדמי ופעילויות חינוכיות ,בישראל ובעולם .אתר המרכזhttp://medlaw.haifa.ac.il/h :
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ימי עיון וכנסים
המשימה העיקרית בתחום זה היא לקדם דיון ולימוד סוגיות בתחום הפסיכיאטריה המשפטית.
כנסים שנערכו על ידי המחלקה או בשיתוף פעולה עמה בשנת :2008
· היבטים נפשיים של התעמרות בעבודה 18 ,יוני  ,2008בית הפרקליט ,חיפה.
יום העיון היווה מפגש אקדמי ראשון שעסק בהיבטים הנפשיים-משפטיים של סוגיית ההתעמרות ביחסי העבודה.
בנוכחים היו שופטים ,עורכי דין ,פסיכיאטרים ,פסיכולוגים ,רופאים ,עובדים סוציאליים ,אנשי כוח אדם ואנשי מקצוע
נוספים .בעקבות התגובות והפניות בעקבות יום העיון ,הוחלט לקיים בשנת  2009יום עיון נוסף בנושא וכן לפעול לפיתוח
קבוצה אקדמית רב-תחומית להמשיך לעסוק בנושא חשוב זה.
· זוגיות ,הורות ומיניות בקרב חולי נפש :אספקטים אתיים ,משפטיים ,קליניים ותרבותיים 27 ,מרץ  ,2008בית החולים
"מזרע".
ביום העיון הועלו מקרים מורכבים הנוגעים להתמודדות האישית ,הקלינית והמערכתית עם השאלות הנובעות מיצירת
קשרים זוגיים וקשרים מיניים בקרב המתמודדים עם מחלות נפש .בין המשתתפים והנוכחים היו מטפלים ,מטופלים,
משפטנים ,בני משפחות של מטופלים ,וכן ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.
· אתיקה מקצועית במקצועות בריאות הנפש 13 ,פברואר  ,2008בית החולים "נס ציונה".
יום העיון ,שנועד בעיקר למטפלים ,כלל הצגה של קונפליקטים מוסריים שונים העולים במסגרת עבודתם של מטפלים
בתחום בריאות הנפש ,והצגת מודל לקבלת הכרעות ערכיות ,שעשוי לשמש את אנשי המקצוע בהתחבטויותיהם
האתיות.
מידע נוסף על אירועים אלו (כולל הפניה לתכנית המלאה שלהם) ,וכן מידע שוטף על אירועים מתוכננים של המחלקה לשנת
 ,2009נמצא באינטרנטhttp://medlaw.haifa.ac.il/pc :
הפורום לדיון ולבחינת הצעות לשינויים בחוק לטיפול בחולי הנפש ודברי חקיקה נלווים
להלן סוגיות מרכזיות שעלו לדיון בפורום:
 .1האם קיים צורך בחוק נפרד לטיפול בחולי הנפש ,ומה הקשר הראוי בינו ובין חוק זכויות החולה.
 .2הגדרת "מסוכנות"" ,מחלת נפש"" ,מצב חירום רפואי" פסיכיאטרי.
 .3הרכב הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות :מספר החברים ,המקצועות שלהם ,רמתם וניסיונם המקצועי.
 .4היבטים פרוצדוראליים של עבודת הוועדות :זמן התכנסותן ,ייצוג מטופלים בוועדות ושאלת ייצוג גם של קטינים
בוועדות.
 .5אשפוז "פלילי" :המרת המושג "אשפוז כפוי" ב"טיפול פסיכיאטרי חובה" ,הצדקת השימוש באפיק הפלילי מקום שיש
אפשרות להשתמש באפיק האזרחי ,מסגרת האשפוז ההולמת באפיק הפלילי ,זכות שימוע במעבר מטיפול מרפאתי
כפוי בהוראת בית המשפט לטיפול באשפוז .סוגיית השחרור מצו אשפוז אשר ניתן לחולה נפש שרצח; קשיים ופתרונות
אפשריים לגבי מעקב מרפאתי בקהילה אחרי חולה שרצח.
 .6אשפוז "אזרחי" :הרחבת מעורבות החולים בבחירת מקום האשפוז (למשל ,באמצעות הנחיות מוקדמות או מיופה כוח),
צמצום משך תוקפה של "הוראת מנהל" לאשפוז כפוי ,שינוי משכי הוראת האשפוז של הפסיכיאטר המחוזי בהתחשב
בניסיון הקליני שהצטבר עד כה .סוגיית האשפוז למניעת החמרת המצב הנפשי.
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דו"ח פעילות על הנעשה במרכז לבריאות ,משפט ואתיקה

 .7טיפול מרפאתי כפוי :קשיים מעשיים במתן טיפול במסגרת זו ,ושאלות הנוגעות להיקף סמכות הכפייה הנתונה למטפלים
במסגרת זו .פתרונות אפשריים להגברת יעילות הטיפול המרפאתי בכפיה.
 .8טיפול בנזע חשמלי וקשירת מטופלים :התנאים שמצדיקים שימוש באמצעים אלו.
 .9הסתכלות מיוחדת :הגדרת קריטריונים וגיבוש הנחיות בדבר ביצוע הסתכלות מיוחדת ,באופן שיעלה בקנה אחד עם
שמירה על זכויות המטופל ,וייקח בחשבון את המשאבים שעומדים לרשות המערכת.
 .10הסכמה מדעת :היקף ההסבר הנחוץ במסגרת טיפול פסיכותרפי והמסגרת המשפטית הראויה לבסס זאת ,מידת השיתוף
של החולה ובני משפחתו במידע באשר למצבו והטיפול המומלץ ,והבסיס המשפטי לכך.
הפרוטוקולים של הפורום פתוחים לעיון הציבור הרחב באינטרנטhttp://medlaw.haifa.ac.il/protocols :

נייר עמדה שגובש על בסיס הפרוטוקולים יפורסם בבטאון "רפואה ומשפט" מתוך כוונה לקבל הערות ,הצעות נוספות
ותגובות לתוכנו ,ובכך לעודד המשך שיח מקצועי ביחס לחוק הטיפול בחולי הנפש ודברי החקיקה הנלווים לו.
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