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במסגרת מאמר זה אטען ,כי דוקטרינת ההסכמה מדעת ,כפי שבאה לידי ביטוי בחוק זכויות החולה ,אינה רלוונטית
בהקשר של מסירת מידע על קיומן העקרוני של בדיקות סקר שגרתיות .ההחלטה בדבר ביצוען העקרוני של בדיקות
סקר שגרתיות ,מבוססת על שיקול דעת מערכתי ,הרואה את טובת הציבור כולו אל מול עיניה ,ומשקללת לא רק את
טובת המטופל המסוים ,אלא גם שיקולי עלות-תועלת ,וכן שיקולי יעילות סטטיסטית.
דוקטרינת ההסכמה מדעת ,לעומת זאת ,חלה אך ורק מקום בו מתבקשת הסכמת המטופל לביצועה של התערבות
ספציפית ,הממולצת על ידי המטפל .באם לא הוחלט לבצע את בדיקת הסקר באוכלוסייה בה נכלל המטופל המסוים,
לא חלה על המטפל חובה לידע את המטופל עליה במסגרת דוקטרינת ההסכמה מדעת.
יתכן ,כי בנסיבות מסוימות תקום למטפל חובה לידע על בדיקת הסקר ,אך זאת לא על רקע דוקטרינת ההסכמה
מדעת ,אלא על רקע סטיה ”רגילה“ מסטנדרט הזהירות הנדרש בנסיבות .במקרה שכזה ייקבע ,כי מטפל סביר היה
מוסר מידע זה ,וכי המטפל המסוים סטה לפיכך מסטנדרט הזהירות הנדרש ממנו.
עמדה זו שונה משמעותית מזו שהתקבלה כהלכה בפסק הדין בענין ערן סידי.
חשיבות ההבחנה בין שימוש בדוקטרינת ההסכמה מדעת לשימוש במבחני הרשלנות הכלליים טמונה בשוני המהותי
בין מבחן סטנדרט הזהירות ,המוחל במקרה של אי קבלת הסכמה מדעת לטיפול ,לבין מבחן סטנדרט הזהירות
הכללי ,המוחל בהקשר של עוולת הרשלנות .בעוד שבמקרה הכללי יבחן סטנדרט ”המטפל הסביר“ הרי שבמקרה
של אי קבלת הסכמה מדעת יבחן ברגיל סטנדרט ”המטופל הסביר“ ,תוך דחיית כללי הפרקטיקה המקובלת .מבחן
”המטופל הסביר“ הוא כמובן מחמיר ממבחן ”המטפל הסביר“ ,ומעלה משמעותית את סטנדרט הזהירות המוטל על
כתפי המטפלים.
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מבוא
בשנת  ,1997כשנה לאחר כניסתו לתוקף של חוק זכויות החולה ,תשנ”ו) 11996-להלן :חוק זכויות החולה( ,התייחס בית
המשפט העליון לראשונה ,במסגרת פסק הדין בע“א  434/94ברמן נ' מור  -המכון למידע רפואי בע"מ) 2להלן ,ברמן נ'
מכון מור( ,לשאלת תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת על מסירת מידע בעניין בדיקות סקר.
בדיקת סקר ) ,(screeningלצורך הדיון שלפנינו ,היא בדיקה שמטרתה זיהוי פרטים באוכלוסייה הכללית הסובלים
ממצב או בעיה פתולוגית בלתי מאובחנת או אלה הנמצאים בסיכון גבוה לבעיה כזו ,וזאת במטרה לטפל באותם הפרטים
בשלב מוקדם ככל הניתן .3בדיקות מסוג זה אינן מונעות על ידי הצורך באבחנה של בעיה או מצב מהם סובל המטופל
המסוים – הן מבוצעות על רקע שיקול דעת מקצועי-מערכתי ,המבוסס על נתונים סטטיסטיים.
דבריה של השופטת דורנר בפסק הדין ,על חשיבות דוקטרינת ההסכמה מדעת ,זכו לתהודה רבה וצוטטו רבות בפסיקה
מאוחרת יותר ,שעסקה בפניה השונים של הדוקטרינה .עם זאת ,כיוון שהעיסוק בשאלת ההסכמה לטיפול היווה למעשה
אוביטר לפסק הדין ,לא זכתה הסוגיה הספציפית של תחולת הדוקטרינה על בדיקות סקר לדיון ממצה באותו פסק דין.
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מדור משפט רפואי

בשנת  ,2005לאחר כמעט עשור של חוסר אחידות בהתיחסות בתי המשפט לנושא ,ניקרתה בפני בית המשפט העליון
ההזדמנות לקבוע הלכה בנושא ,וזאת לאור המקרה שנידון בע“א  - 4960/04ערן סידי נ׳ קופת חולים של ההסתדרות
הכללית) 4להלן סידי נ' קופ"ח כללית( .שופטי הרוב  ,השופטים ריבלין וחיות )כשופטת דורנר לפניהם( סברו ,כי יש
להחיל את הדוקטרינה על בדיקות סקר .השופטת נאור ,בדעת מיעוט ,סברה כי לא היה מקום להחילה על הבדיקה
המסוימת ,אך ביקשה שלא לקבוע מסמרות בשאלת תחולתה הכללית של הדוקטרינה.
הן פסק דין הרוב והן פסק דין המיעוט בהליך בענין סידי נ' קופ"ח כללית ,ללא קשר לתוצאותיהם ,סובלים לטעמי
מהמנעות מדיון במהות דוקטרינת ההסכמה מדעת ,ומהסתמכות על אמירות בפסיקה ,העוסקות בדוקטרינה בהקשרים
שאינם רלוונטיים לסוגיה הנדונה כאן.
במסגרת מאמר זה אדון בקצרה במהותה ומאפיניה הרלוונטיים של דוקטרינת ההסכמה מדעת ,ואנסה להגדיר באופן
מדויק יותר את תחולת דוקטרינה זו בסיטואציות של מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר.

דוקטרינת ההסכמה מדעת
זכות הפרט המטופל לאוטונומיה מטילה חובה קורלטיבית על המטפלים בו .חובה זאת מגולמת ,בין היתר ,במושג
ה“הסכמה מדעת“.
דוקטרינת ה“הסכמה מדעת“ היא כלי משפטי שמטרתו להבטיח ,או לפחות לקדם ,את מימוש האוטונומיה של הפרט,
שהיא ביטוי לכבוד האדם 5.על פי דוקטרינה זאת חובה על המטפל לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל להתערבות
רפואית ,בטרם ביצועה .כדי שהסכמת המטופל לביצוע ההתערבות תהיה הסכמה מדעת ,עליה ,בין היתר ,להיות
6
מבוססת על כל המידע ,הרלוונטי באופן סביר לקבלת ההחלטה אם להסכים להתערבות או לאו.
וזאת יש לדעת – ”הסכמה מדעת“ אינה מושג נרדף למושג ”אוטונומיה“ .היא אמצעי המשרת מטרה ,וגם ככזו אין היא
נוגעת לכל היבטיה של הזכות לאוטונומיה במסגרת המשפט הרפואי.
ניתן לתאר ”אוטונומיה“ במספר אופנים ,תוך הדגשה סלקטיבית של מימד מסוים זה או אחר שלה .אופני התיאור
7
העיקריים המצויים בשימוש הם:
 .1אוטונומיה במובן חירות מפני התערבות בגופו של הפרט ,ללא הסכמה .פרשנות זו מחייבת לקבל את הסכמת הפרט
להתערבות רפואית ,אך אינה מכתיבה את טיב ו“איכות“ התהליך המבסס הסכמה זו.
 .2אוטונומיה כממצבת את הפרט כסובייקט – שותף לתהליך ,ולא כאובייקט – מובל בו .פרשנות זו מחייבת שיתופו
של כל פרט במידע ,על פי רמת הבנתו וגילו – בכל גיל ומצב כשירות ,והיא רלוונטית לקטין ,לחולה הנפש ,ולכל חסר
כשרות ,באותה מידה בה היא רלוונטית לבעל הכשרות.
 .3אוטונומיה כמייצגת את זכות הפרט לבחור ולקבל החלטות הנוגעות לו .אפשרות זו מתייחסת למצבים בהם קיימת
אפשרות בחירה בין מספר חלופות ,והיא נוגעת למטופל הכשיר בלבד.
 .4אוטונומיה במובן של זכות להגדרה עצמית .פירוש זה למונח ”אוטונומיה“ מחייב את שיתופו של המטופל תמיד ,בכל
המידע אודותיו ,ללא קשר לאפשרות המעשית הנתונה לו להשפיע על השתלשלות התהליך בו הוא מצוי.
 .5אוטונומיה כזכותו של הפרט להחליט על טובתו כנראה לו .פרשנות זו מבוססת על ההנחה שהמטופל הוא היודע טוב
מכל טובתו מה היא .על פי תפיסה זו ,מטפל מחויב לברר את תפיסתו הסובייקטיבית של המטופל את טובתו ,ולמלא
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ע"א  - 4960/04ערן סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית ,תק-על .(2005) 3055 (4)2005
וראה בין היתר ,אמנון כרמי ,בריאות ומשפט  ,(2003) 969-970וכן נילי קרקו -איל ,דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה,
התשנ"ו.(2008) 20-29 1996-
ראו ,בין היתר ,ע"א  560/84נחמן ואח' נ' קופת חולים של ההסתדרות בארץ ישראל ,פ“ד מ) ;(1986) 384 (2ע“א  323/89קוהרי ואח' נ'
מדינת ישראל  -משרד הבריאות ,פ“ד מה) ;(1991) 142 (2ע“א  3108/91רייבי נ׳ וייגל ,פ“ד מז) ;(1993) 497 (2ע“א  2781/93מיאסה עלי
דעקה נ' בית חולים הכרמל חיפה ואח' ,פ“ד נג) ;(1999) 526 (4עמוס שפירא ”הסכמה מדעת לטיפול רפואי  -הדין המצוי והרצוי“ ,עיוני
משפט יד .(1989) 230 ,225
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)בין היתר( את תנאי המידע בתוכן ,אשר יסייע לו לקדם טובה סובייקטיבית זו.
דו“ח ועדת בלמונט האמריקאית בחר להתייחס לשני הממדים האחרונים שלעיל – ובעיקר לערך ההגדרה העצמית
– כבסיס לדרישת ההסכמה מדעת 8.הדגשת פנים אלה של מושג ה“אוטונומיה“ תואמת את המסורת האתית האנגלו-
אמריקאית ,אשר צמחה על ברכי מיל והתיאוריה הליברלית .בישראל ,לעומת זאת ,יש נטייה להתייחס למושג
ה“אוטונומיה“ בעיקר במובן השלישי שלעיל ,קרי – כמייצג את זכות הפרט לקבל החלטות הנוגעות לעצמו .תפיסה זו
של ה“זכות לאוטונומיה“ מכתיבה כמובן את החובות המקבילות לזכות ,ומקרינה ישירות על היקפה וטיבה של דרישת
ה“הסכמה מדעת“ בישראל .היקף וטיב אלו יהיו בהכרח שונים מאלו המשוייכים למושג זה במערכת האמריקאית.
כך למשל מתאר עמוס שפירא את הבסיס הרעיוני למושג ה“הסכמה מדעת“:
"התשתית הרעיונית של דוקטרינת "ההסכמה מדעת" מעוגנת במושג החירות האישית ...הדוקטרינה
מיועדת ראשית כל ומעל לכל ,לקדם את הזכות להגדרה עצמית ולאוטונומיה של היחיד ,דהיינו ,להבטיח
שכל אחד מאיתנו יהיה אדון לגורלו ,לחייו ,לבריאותו ,לכל מה שנעשה בגופו ,כשחופש הבחירה משולב
9
באחריות אישית לתוצאותיה".
ואמנון כרמי בספרו מסביר:
"ככל שגברה ההכרה בזכות האדם על גופו ,באוטונומיה של האדם על גופו ,כך גברה ההכרה בזכות
האדם לקבל החלטות על גופו .מדובר בתפיסה קנטיאנית אתית של מתן כבוד לזולת בזכות היותו אדם.
10
במסגרת התייחסות זו מכובדת זכות החולה לקבל החלטותיו בעצמו ולפעול על פיהן".
בית המשפט גם הוא הלך בדרך זאת ,וביסס את דרישת ההסכמה מדעת ,על תפיסת האוטונומיה כמייצגת בעיקר זכות
11
לבחור ולקבל החלטות הנוגעות לו בכלל ,ולגופו בפרט.
מהות הדוקטרינה וגבולותיה הוגדרו כך בפסק דינה של השופטת דורנר בענין ברמן נ' מכון מור:
"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
12
אלטרנטיביים והסיכונים והסיכויים הכרוכים בכל אחד מאמצעי הטיפול"...
צמצום היקף עיסוקה של הדוקטרינה המסוימת הובהר בפסקי דין רבים אחרים ,ולדוגמא דברי השופט מצא בענין
ואתורי נ' בה"ח לניאדו ,לפיהם:
"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 לאו ] ...חובה זו[ מהווה חלק מחובת הזהירות המוטלת על הרופא כלפי החולה המטופל
על-ידיו .אם הופרה החובה ,ועקב כך נגרם לחולה נזק ,עשויה ההפרה להעמיד לחולה זכות לפיצויים
13
בעילה של רשלנות".
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THE NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS IN BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH,
)BELMONT REPORT: ETHICAL PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF RESEARCH (18/4/1979

 ,http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.htmlפרק שני ,בעמודים  ,41-51וראו ע .גולן ,ה“ש  6לעיל ,בעמוד .162
ע .שפירא ,ה“ש  5לעיל ,בעמוד  .225ההדגשות שלי.
א .כרמי ,ה“ש  4לעיל ,בעמוד  .944ההדגשות שלי.
עפרה גולן בספרה מציינת ,כי סקירת פסיקה שערכה העלתה ,כי דגש זה על פן קבלת ההחלטות במושג ה“אוטונומיה“ כמניע את דרישת
ה“הסכמה מדעת“ ,היה המכריע ,והופיע ב 85-מתוך  112פסקי הדין ,בהם הסביר בית המשפט את הגיונה של הדרישה .ע .גולן ,ה“ש  6לעיל,
.164
ה“ש  2לעיל ,בעמ'  .212-213ההדגשות שלי.
ע“א  4384/90ואתורי נ' בית-החולים לניאדו ,פ“ד נא ) .(1997) 182 ,171 (2ההדגשות שלי.
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מדור משפט רפואי

כיום ,חובת הגילוי ,לרבות היקף החובה והחריגים לה ,מעוגנים בחוק זכויות החולה .ככל שעסקינן בדוקטרינת ההסכמה
מדעת ,משקף החוק עקרונות שהתגבשו בפסיקה שקדמה לו ,והוא מפרטם ומבהירם בסעיף  13לחוק 14.ס“ק )13א( מעגן
בחוק את הדוקטרינה וקובע:
")א( לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה".
ס“ק )13ב( מפרט את המידע שמסירתו נדרשת במסגרת הדוקטרינה .רשימה זאת אינה בהכרח סגורה ,אך אי מסירת
הפרטים שבה תחשב ,ללא עוררין ,כאי עמידה בחובת מסירת המידע העולה מהדוקטרינה .וכך נקבע בסעיף:
"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) ".ההדגשות אינן במקור,מ.פ.ר(.
כעולה מהפסיקה וגם מנוסח ס“ק )13ב( לחוק ,דוקטרינת ההסכמה מדעת בישראל עוסקת אך ורק באותו פן צר של
אוטונומיה הנדרש לצורך קבלת החלטת מטופל בדבר אישור או דחית הצעה לבצע בו טיפול מסוים 15.הדוקטרינה חלה
אך ורק בהינתן ”טיפול מוצע“ ,קרי – התערבות טיפולית ,אבחונית או אחרת 16,מסוימת ,המוצעת למטופל.
על פי דוקטרינה זאת ,בראש וראשונה על המטפל לאבחן בעיה או מצב מהם סובל המטופל ,או לבחור לקדם את בריאותו
באמצעות התערבות מונעת .לאחר מכן ,עליו להפעיל שיקול דעת מקצועי ועל בסיס זה להמליץ למטופל על טיפול מסוים
)או על המנעות ממנו( 17.רק בשלב זה של האינטראקציה הטיפולית הופך ס“ק )13ב( לחוק לרלוונטי ,ובהתאם להוראתו
על המטפל למסור למטופל את מלוא המידע ,הנדרש לו באופן סביר כדי לקבל החלטה אם להסכים לאותו "טיפול מוצע"
)במילות החוק( .במידע זה נכללים גם התועלת והסיכונים בהליך המוצע ,קיום חלופות להליך המוצע ,וכן הסיכונים
והתועלת הטמונים בחלופות אלה.
תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת בדין הישראלי ,כפי שנוסחה בסעיף  13לחוק זכויות החולה ,מותנית לפיכך בתנאי
סף – הצעת טיפול ספציפי ,בעל מטרה מסוימת.

סטנדרט המטפל הסביר וסטנדרט המטופל הסביר
על פי דוקטרינת ההסכמה מדעת ,על המטפל למסור למטופל את המידע הנדרש לו לצורך קבלת החלטה אוטונומית.
הלכה פסוקה היא ,כי אי עמידה בדרישות הדוקטרינה עולה לכדי סטיה מסטנדרט הזהירות הראוי ,כהגדרתה במסגרת
עוולת הרשלנות:
")החובה למסור מידע לחולה( מהווה חלק מחובת הזהירות המוטלת על הרופא כלפי החולה המטופל
על-ידיו .אם הופרה החובה ,ועקב כל נגרם לחולה נזק ,עשויה ההפרה להעמיד לחולה זכות לפיצויים
18
בעילה של רשלנות".
14

15
16
17

18

קרקו אייל בספרה )ה“ש  4לעיל( סבורה ,כי אין הסעיף בהכרח משקף נאמנה את הדוקטרינה כפי שתוארה בפסיקה הקודמת לחוק ,וכי
ניתן ואף ראוי לתת לו פרשנות שונה ,בין היתר בהקשר של היקף חובת הגילוי .ראו פרק (3)3ו ,(4)-עמ'  359-374בעיקר  .עם זאת ,גם היא
מסכימה ,כי הפרשנות המקובלת של החוק משווה לו חזות של כלי נזיקי גרידא ,שאינו מצליח להשתחרר מתפיסתה ההיסטורית ,הקודמת
לחוק של הדוקטרינה .עמ' .378-379
ראו בין היתר קרקו-אייל ,ה“ש  4לעיל ,בעמ׳ .281-283
ראה הגדרת המושג ”טיפול“ בחוק זכויות החולה ,ה“ש  1לעיל ,סעיף .2
יצוין כי בנוסחו זה של החוק נדחתה הגישה הרווחת בארצות הברית ,ולפיה על המטפל למסור את המידע כולו ,ללא ניסיון להטות את דעת
המטופל לטיפול זה או אחר .עמדה כזאת כמובן מטילה אחריות רבה על כתפי המטופל ,ומסירה למעשה כל אחריות ושיקול דעת מכתפי
המטפל .המחוקק הישראלי ביכר גישה אינטר-אקטיבית ושיתופית יותר לתהליך ההחלטה הרפואי .ראה גם אמנון כרמי ,ה“ש  4לעיל ,בעמ'
.1057
ע“א  4384/90ואתורי ,ה“ש  12לעיל ,בסעיף  10לפסק הדין.

 14׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר ואי תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת

אחת השאלות המרכזיות ,שנדונו בפסיקה ובספרות בשנים הראשונות של יישום הדוקטרינה ,היתה שאלת היקף אותו
גוף מידע ,קרי – מה הוא המבחן ,לפיו יקבע מהו המידע הנדרש לצורך קבלת הסכמה מדעת ,ואשר אי מסירתו תתפס
כרשלנית?
קודם לחקיקת החוק הכריע בית המשפט בסוגיה ,תוך קבלת עמדת פרופסור עמוס שפירא במאמרו משנת  ,1989לפיה
בהקשר זה לא יעשה שימוש במבחן הזהירות הרגיל – מבחן הרופא הסביר ,אלא במבחן "החולה הסביר" ,שהוא מבחן
19
ייחודי ,המשקף את מטרת הדוקטרינה במלואה – קידום אוטונומית הפרט והעמדתו במרכז הדיון כנושא ולא כמושא.
גם חוק זכויות החולה בחר לסטות מאמת המבחן הנזיקית הרגילה ,ולהחיל סטנדרט הנסמך על צרכי המטופל ,ולא על
הפרקטיקה הרפואית הנוהגת .עם זאת ,לא ברור מנוסח הסעיף ,האם יש להחיל לפיו מבחן של צורכי המטופל המסוים
)אליו רומז החוק במילים ”הדרוש לו“ בסעיף  (13או של צורכי המטופל ”הסביר“ )הנרמז במילים ”באורח סביר“ בהמשך
אותו משפט( 20.כך או כך נהיר ,כי בעוד שסוגית הרשלנות בכללה נבחנת על רקע סטיה מסטנדרט הזהירות המקובל
בקבוצת ההתייחסות המקצועית הרלוונטית – מבחן אוביקטיבי בעיקרו 21,הרי לצורכי דוקטרינת ההסכמה מדעת נבנה
מבחן ייחודי וחריג.
מבחן זה ,על אף שהוא מתגדר בתואר ”אוביקטיבי“ ,הוא סוביקטיבי ,וקשה הרבה יותר להערכה ממבחן ”הסטנדרט
המקצועי המקובל“ ,בעיקר כיוון שקשה הרבה יותר ליישמו בכלים אוביקטיביים .גם אם נניח את הפרשנות
ה“אובייקטיבית יותר“ של ”חולה סביר“ ,נניח כי קיימת יישות כזאת – ”חולה סביר" 22,ונניח כי קיים גוף מידע אופייני,
בו יהיה מעונין אותו ”חולה סביר“ בהקשר מסוים – כיצד נוכל לאתר אותו? האם נתונים לנו כלים סטטיסטיים לשם
כך? האם קיימת ספרות הסוקרת את צרכיו של אותו ”מטופל סביר“? האם יש עד מומחה שיוכל להעיד על צרכים אלו?
וחשוב מכל– אם זה כל כך מסובך ,האם ניתן להניח ,כי מטפל יצליח ליישם מבחן זה ,ולזהות את המידע הדרוש ל“מטופל
הסביר“? כלים אוביקטיביים לקביעת גדרו של המידע הנחוץ ל“מטופל הסביר“ אינם קיימים .בעיית קביעת תכני המבחן
תהיה כמובן חמורה אף יותר במידה ונסתמך על הפרשנות ,המחילה את מבחן ”המטופל הספציפי“ במסגרתו של החוק.
כך ,בסופו של יום נדרש בית המשפט לקבוע את תוכנו של סטנדרט ההתנהלות הראוי ,תוך יישומו הרטרואקטיבי של
סטנדרט טיפולי ,המבוסס על שיקולי מדיניות משפטיים.
השימוש בסטנדרט ”המטופל הסביר“ 23,במסגרת עוולה המבוססת על דוקטרינת ההסכמה מדעת ,מקשה על הרופאים
לשקול את צעדיהם ,שכן אין בידיהם כלל ברור לאיפיון סטנדרט הזהירות הנדרש מהם .במקביל ,מקל מבחן זה על
יישום של ביקורת שיפוטית ועל קריאה לסטיה מהפרקטיקה הנוהגת ,אשר הוחלה בנסיבות על ידי הקהילה המקצועית.
מצב זה מהווה חריג משמעותי לכלל ,אשר נקבע בפסק הדין בענין משה נ' קליפורד 24,ולפיו קביעת סטנדרט זהירות על
ידי בית המשפט ,השונה מזה המוחל על ידי הפרקטיקה הרפואית ,תהווה חריג ”בלתי שכיח“ לכלל .במקרה של סטנדרט
הזהירות בהקשר של הסכמה מדעת ,עשויה הסטיה מהפרקטיקה הנוהגת להוות בקלות את הכלל ולא את החריג לו.
19

20
21
22
23
24

”סבורני שניתן ליישם את מבחן 'החולה הסביר' על הגדרת חובת הזהירות בסעיף  36לפקודת הנזיקין .הסעיף מורה על קיומה של חובה כל
אימת שרופא סביר היה צריך לצפות מראש ,בנסיבות הענין ,שהחולה עלול להיפגע מהתנהגותו .לדעתי ,שומה על רופא סביר לגלות בדרך-
כלל אותו מידע הנחוץ לחולה סביר כדי לגבש את הסכמתו לטיפול המוצע ...לאחר שהוכיח החולה-התובע הפרה של חובת הגילוי וגרם נזק,
שומה עליו להראות קיום קשר סיבתי בין אי-הגילוי לבין הנזק שאירע“ )עמוס שפירא ,ה“ש  5לעיל ,עמ‘ (.235-236
וראו התייחסותה של קרקו אייל לשאלה זו והצעתה לפרשנות ראויה שלישית ,בעמ‹  ,359-379ה“ש  4לעיל.
על אף שכמובן הערכתו ה“אובייקטיבית“ אינה חפה מבעיות ,וראו גם התייחסותה של קרקו אייל ,ה“ש  4לעיל ,עמ' .365
מדוע הננו בכלל סבורים כי קיים ייצור כזה ,אותו ניתן לכנות ”מטופל סביר“? האם באמת ניתן למצוא קווי זהות בין מטופל אחד לשני,
בכל הנוגע לצורכי המידע שלהם? הרי דוקטרינת ההסכמה מדעת כשלעצמה טוענת כי כל אדם שונה מחברו וכי ערכיו אישיים ולא ניתנים
לצפיה תמיד על ידי המטופל? האם אין בשוני ערכי זה גם כדי להשפיע על היקף המידע וסוג המידע הדרוש למטופל?
כמו גם במבחנים אפשריים אחרים ,הקרובים לו ברוחם ,אותם סוקרת קרקו אייל בספרה ,ה“ש  4לעיל ,בעמ' .281-283
דנ“א  7794/98רביד משה נ‘ דניס קליפורד ,תק-על :(2003) 1601 ,1589 (2)2003
”בדרך כלל ,החלטותיו ופעולותיו של רופא צריכות להיות מבוססות על ידע רפואי עדכני ובהתאם לנורמות המקובלות בעת
הרלבנטית בעולם הרפואה )ראו :ע"א  323/89קוהרי ואח' נ' מד"י ,פ"ד מה) ;2) 142ע"א  2694/90הסתדרות מדיצינית הדסה נ'
מימון ואח' ,פ"ד מו) ;5) 628ע"א  4809/93חזיזה ואח' נ' מרכז רפואי סורוקה )טרם פורסם(; ע"א  3264/96, 3709/96קופת חולים
כללית ואח' נ' יפה פלד ואח' ,פ"ד נב) .(4) 849יחד עם זאת ,סבירותם של אמצעי זהירות נקבעת על פי אמות מידה אובייקטיביות
נורמטיביות ועל כן ייתכנו מקרים ,אם כי לא שכיחים ,בהם הפרקטיקה הנוהגת עלולה שלא לענות על סטנדרט ההתנהגותהנדרש) ".ההדגשה אינה במקור – מ.פ.ר(.
גם כלל ”אי השכיחות“ זכה לביקורת רבה ,כך שמעניין להבין עד כמה בעייתית הלכת ”החולה הסביר“ ,שהיא אף קיצונית ממנו.
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ייחודן של בדיקות הסקר
כאמור לעיל ,בדיקות סקר ) (screeningמוצעות על בסיס ההבנה ,כי בשכיחות זו או אחרת קיימות באוכלוסיה בעיות
רפואיות הניתנות לטיפול ,אם וכאשר ותאותרנה בשלב מוקדם .כיוון שבמקרים מסוימים ,בשלב מוקדם אין סימני
הבעיה הבריאותית גלויים ,סביר כי רוב הפרטים בציבור לא יבקשו להיבדק מיוזמתם בשלב קריטי זה .כך ,ללא בדיקת
סקר יזומה של כל הקבוצה ,לא ניתן לאתר את הבעיה בשלב בו סיכויי הצלחת הטיפול גבוהים יותר.
לפיכך ,ההחלטה על ביצוע בדיקות סקר היא החלטה מערכתית ,שמטרתה קידום בריאות כלל הציבור ,וזאת ללא
ידיעה מוקדמת של זהות הפרטים הספציפיים ,אשר טובתם האישית תקודם באמצעות הבדיקה .ההחלטה מבוססת
על נתונים סטטיסטים ,הכוללים את שכיחות הבעיה או הנטיה לה באוכלוסייה ,הסתברות התחלואה והתמותה ממנה,
וכן על הערכת התועלת מהתערבות רפואית ַּבשלב הקריטי המוקדם .נתונים אלה מכומתים בסופו של דבר גם במונחים
מוניטריים ומייצרים שורה תחתונה של עלות אל מול תועלת כלכלית ,הנשקלת במקביל לתועלת הפיזית-רפואית
לקהילה.
חשוב להדגיש ,כי איפיונה של הבדיקה כ“בדיקת סקר“ אינו תלוי בסוג הבדיקה ובמהותה אלא במניע להצעתה
לאוכלוסיית המטופלים .בדיקה תוגדר כבדיקת סקר אם תוצע באופן שגרתי וגורף לקבוצת אוכלוסייה ,שלא בהתבסס
על הוריה או סיכון אישי ספציפי .אותה בדיקה עצמה יכול שלא תוגדר כבדיקת סקר ,אם תוצע למטופל מסוים ,בשל
סימן א תסמין או סיכון מסוים ,דהיינו על בסיס שיקול דעת רפואי נקודתי.
כדוגמא לבדיקות סקר הנפוצות כיום בישראל ,ניתן להזכיר בדיקות גנטיות טרום ההריון ,בדיקות דימות ובדיקות דם
במהלך ההריון ,לגילוי מומים בילוד ,בדיקות ממוגרפיה לאיבחון סרטן השד ,בדיקות  Pap-smearלאבחון סרטן צוואר
הרחם ,ועוד .עם זאת ,כל אחת מבדיקות אלה עשויה להמיר את הגדרתה ולהתפס כבדיקה "רגילה" ,אם יוחלט על
ההפניה אליה שלא במסגרת תוכנית הסקר ,אלא על בסיס שיקול דעת ספציפי.
כך למשל ,נידון בעניין חזון נ' שירותי בריאות כללית 25,מקרה בו דחה רופא בקשה של אשה להיות מופנית לבדיקת
ממוגרפיה ,כיוון שלא נכללה בקבוצת הגיל שהותוותה כקבוצת הסקר .באותו מקרה ,תוכנית הסקר באמצעות בדיקת
הממוגרפיה הוחלה על נשים מגיל  ,45ואילו התובעת היתה בת  30באותה עת .בית המשפט הבהיר בפסק דינו ,כי כבודה
של תוכנית הסקר במקומה מונח ,אך במקרה של אשה המציגה היסטוריה משפחתית חריגה ,מן הראוי לשלוח אותה
לבדיקה שלא במסגרת תוכנית הסקר ,אלא כבדיקה ”רגילה“ ,וכי אין לראות בגבולות תוכנית הסקר מניעה מלעשות
שימוש בבדיקה ,במקרים בהם קיימת הוריה ייחודית ,המחייבת זאת.
במקביל ,גם בדיקות הנתפסות בדרך כלל כבדיקות פרטניות או ”רגילות“ ,הגדרתן עשויה להשתנות והן תתפסנה
כבדיקות סקר .מצב כזה תואר למשל בפסק הדין בענין צבי נ' ד"ר קרול 26,שעניינו בבדיקה אורטופדית ,שמעביד החליט
על הפניה רוטינית אליה של כל המועמדים לעבודה ,ללא קשר לתלונה ספציפית .מהמקרה המתואר בענין צבי נ' ד"ר
קרול ניתן אף לראות ,כי הגדרתה של בדיקה כבדיקת סקר אינה מחייבת את החלתה על קבוצות אוכלוסיה גדולות או
על האוכלוסיה כולה .די בהחלתה באופן גורף על כל קבוצה מוגדרת שחבריה לא נבחרו על בסיס איבחון או סיכון פרטני.
 25ת“א )מחוזי י-ם(  3532/01חזון נ' שירותי בריאות כללית ,תק-מח .(2003) 3184 (3)2003
 26ע“א  - 4025/91יצחק צבי נ' ד"ר יעקב קרול ,פ“ד נ) .(1996) 784 (3במקרה המדובר נידון ערעורו של אדם שנבדק גבו בבדיקת סקר ,שניזומה
על ידי מעבידו הפוטנציאלי .היתה זו בדיקה שגרתית שבוצעה על אף שהמערער לא התלונן על כל בעיה בגבו ואף טען כי הוא כשיר לחלוטין
לעבודה .בבדיקת הסקר הבסיסית לא נמצא כל ממצא פתולוגי בגבו של המערער ,ועל בסיס כך התקבל זה למקום העבודה .מאוחר יותר,
לאחר שהחל לסבול מכאבים בגבו ,פנה באופן עצמאי לאורטופד ,אשר ביצע צילום משוכלל יותר )אלכסוני( של גבו ,ובו אכן התגלה פגם
אנטומי ,אשר ראוי היה שימנע את קבלתו של המערער לעבודה .הנשיא ברק דן בשאלה ,האם התרשל הרופא מטעם המעביד בכך שהסתפק
בבדיקת הסקר הבסיסית ונמנע מלשלוח את המערער לבדיקה המשוכללת יותר ,וכך קבע )שם ,בעמודים :(791-792
"המערער עצמו לא התלונן על כל כאבים .כפי שקבע בית המשפט המחוזי" ,התובע הציג עצמו בפני הנתבע כאיש בריא  -בין
מילולית ובין בשתיקה  -לאמור ,הוא לא התלונן בפניו על כל מיחוש או על כל ליקוי הקיים בו ,שיכוון או יעורר את הנתבע להרחיב
או להעמיק את הבדיקה הכללית במקום שבו היה בגופו ,לפי הנטען ,הפגם הנקרא ספונדילוליזיס" .בנסיבות אלה ,לא דרשה
רמת הזהירות הראויה ,עריכתה של בדיקה נוספת .אכן ,בכך מתבטא השוני בין המשיב מס'  1לבין ד"ר מיכליס .בפני ד"ר מיכליס
התייצב המערער כשהוא מלין על כאבים .בנסיבות אלה ,מן הראוי היה לערוך את הצילום האלכסוני ...אך ייזומן של בדיקות
נוספות צריך להתבקש מנסיבות העניין .כאשר הנבדק מציג עצמו כאדם בריא ,וכאשר הבדיקה הרגילה והטבעית אינה מצביעה
על כל חשש או סיכון ,רשאי הרופא להסתפק בבדיקה הראשונית ובהיעדר אינדיקציות כלשהן אין הוא חייב להעמיק חקור".
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מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר ואי תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת

שיקולים להפעלתה של בדיקת סקר ולהגדרת קבוצת סקר ספציפית
ההחלטה לבצע בדיקת סקר בכלל ,ובאיזה היקף אוכלוסיה בפרט ,מבוססת על שיקולים של יעילותה ודיוקה של
בדיקת הסקר עצמה 27.ככל שהבדיקה מדויקת פחות ,ומייצרת יותר תוצאות חיוביות ושליליות מוטעות )false positive
ו (false negative-כך מחיר השימוש בה )במונחי תחלואה( עולה וכדאיות השימוש בה יורדת .כך ,כאשר הבדיקה
בחיתוליה ,המיכשור בה היא מבוצעת אינו מדויק מספיק והצוות המבצע אותה עדיין אינו מיומן דיו ,סביר כי חישוב
העלות-תועלת יצביע כנגד ביצוע הבדיקה כסקר אוכלוסיה .חישוב זה עשוי להשתנות ,ולתמוך בביצוע בדיקת הסקר
בשלב מאוחר יותר ,כאשר דיוקה של הבדיקה יעלה.
יתרה מכך ,על פי תורת האפידמיולוגיה ככל שהבדיקה מוחלת על אוכלוסיה רחבה יותר ,אשר שכיחות ההיארעות
בה נמוכה יותר ,כך יורדת יעילותה הסטטיסטית של הבדיקה ,ועולים הסיכוים לתוצאות שגויות – הן חיוביות והן
שליליות .באוכלוסיה בה שכיחות הבעיה נמוכה ,אחוזי השגיאה במקרים מסוימים עשוים להגיע עד ל ,50% -דבר
ההופך את הבדיקה למעשה לחסרת כל ערך 28.לאור נתון זה יש להבין ,כי להפנייתה הגורפת של כל האוכלוסיה
לבדיקה מסוימת יש מחיר ,בדמות ירידה באיתור הבעיה גם בקרב קבוצות הסיכון הגבוה.
בנוסף ,מן הראוי להביא בחשבון את השפעת המעורבות האנושית בביצוע הבדיקות ובפיענוחן ,כאשר זו קיימת .כך
למשל ,בהקשר של בדיקות על-שמע בהריון :דיוק בדיקת על-שמע תלוי משמעותית במיומנות מבצע הבדיקה ,אך גם
המיומן שבמומחי הדימות ישנה את אופן ביצועה של הבדיקה והדגשים שבחיפוש בהתאם לקיומם או היעדרם של
חשדות מוקדמים לקיום בעיה 29.כך במקרה של הריון שבסיכון למומים בגפיים ,יקפיד מבצע הבדיקה במיוחד על בירור
בזווית נוחה וברורה לצפייה בכל חלקי כל גף ,בעוד שבהריון הנקי מסיכון מוגבר למום מסוג זה תהיה הבדיקה בסיסית
בהרבה ,ומשלא תעלה בעיה בגף במבט ראשוני ,לא ימצא הבודק לנכון להתעקש על המתנה ,לעתים ממושכת ,לשינוי
מנח העובר 30.במקרה האחרון הסיכון לכישלון באיתור פגם הוא כמובן גבוה יותר .ככל שתופנה לבדיקה קבוצה רחבה
יותר ,אשר ההסתברות למום בה נמוכה יותר ,כך ירד דיוק הבדיקה ,ורבות מהנשים המצויות בקבוצת הסיכון הנמוך
עלולות להיחשף לתוצאות שליליות )ו/או החיוביות( שגויות – נתון המייצר כשלעצמו מחיר חברתי בלתי מבוטל.
לאור האמור לעיל ,בהיבט בריאות הציבור ,חובה למצוא את נקודת האיזון ,שלאחריה אנו סובלים מתועלת שולית
פוחתת מהבדיקה .הדבר מחייב את הגבלת היקף האוכלוסייה המופנית בדרך שגרה לבדיקה.

בדיקות סקר ודוקטרינת ההסכמה מדעת
כפי שהובהר לעיל ,תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת מותנית בתנאי סף בל-יעבור  -קיום הצעת טיפול ספציפית.
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וראה בין היתר Russell P. Harris, et. al., Current Methods of the U.S. Preventive Services Task Force: A Review of the -
)Process, AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE, 20 (3S), 21 (2001
ראה בין היתר  .RAYMOND S. GREENBERG, MEDICAL EPIDEMIOLOGY (2004) 304 -לצורך דוגמא נניח קיומה של בדיקה ,אשר דיוקה
הבסיסי ) (Sensitivity/Specificityגבוה ,ועומד על  .99%באוכלוסיה אשר שכיחות הבעיה בה עומדת על  ,20%קיים סיכוי של  96%כי אדם
שקיבל בבדיקה תשובה חיובית הוא אכן חולה או נשא .לעומת זאת ,באוכלוסיה בה שכיחות הבעיה עומדת על  ,1%רק מחצית התוצאות
החיוביות תתבררנה כנכונות .ב 50%-מהמקרים ,התוצאה החיובית תתברר כמוטעיית.
סוגיה זו נדונה באופן מפורש על ידי השופטת בייניש באוביטר במסגרת פסק דינה בעניין ברמן נ' מכון מור )ה“ש  2לעיל בעמודים ,(217-218
עת קבעה כי:
"נראה לי ראוי להדגיש ,כי מהתמונה שנפרשה בפני בית משפט קמא ביחס לרמת בדיקת האולטרה-סאונד במועד הרלוונטי
לעניינם של המערערים ,לא ניתן היה לערוך בדיקות ממוקדות לכלל ציבור הנשים בהריון ,וזאת לא רק בשל עלותה הכספית
של הבדיקה .המומחים ,שאת חוות דעתם העדיף בית משפט קמא ,העידו על הצורך בהקצאת אמצעים כגון ,מכשור מתאים
וזמן נוסף לבדיקה ,ובעיקר עמדו על הצורך במיומנות מקצועית לאיתור מומים מהסוג הנדון .מיומנות זו כרוכה בניסיון בעריכת
בדיקות כאלה ,ונתברר כי באותה תקופה לא נצבר ניסיון כזה במידה מספקת ,בהיקף הנדרש לכלל ציבור הנשים הנזקק לבדיקות
האולטרה-סאונד הטרום מיילדותי .יתרה מזאת ,מעדויות המומחים ומהספרות המקצועית שהוצגה על ידם הוברר ,כי מומים
שלדיים הם הקשים ביותר לזיהוי ,הן מטעמים הקשורים בטיבה של הבדיקה העל קולית והן בשל קשיים הנובעים מתנוחת
העובר ,ולכן אחוז הטעות בבדיקות לעניין זה הוא גבוה".
יש שיטענו ,כי גישה זו רשלנית מיסודה ,וכי לכל מטופלת יש להתייחס כאילו היא מצויה בקבוצת סיכון ולבצע את האיבחון המפורט ביותר.
טענה זו סובלת מחוסר הבנה של טבע האדם והיא בלתי ישימה .במקרים בהם הבדיקה עצמה מורכבת ,קיימות אפשריות שונות בהיקף
הבדיקה ובדגשיה ,ולא תהיה בכך סטיה מסטנדרט הטיפול הראוי .כך למשל ,בדיקה פיזיקלית ראשונית שתבוצע בהגעתו למיון של הסובל
מכאבי בטן תהה שונה מזו שתבוצע על מי שיגיע עם שבר ברגל – והדבר סביר .אין הבדל לעניין זה בין מקרה בו עסקינן בשאלת ביצוע
בדיקה נוספת ,כבמקרה שהובא בברמן נ' מכון מור )ראו הרחבה בהמשך( ,למקרה בו בשאלת סטנדרט יסודיות ביצועה של אותה בדיקה
עצמה.
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מדור משפט רפואי

בהתאם ,אטען כאן ,כי כאשר אין למטופל חשד ספציפי לבעיה ,הרי שדוקטרינת ההסכמה מדעת מחייבת יידועו על
קיום בדיקת המוצעת במסגרת תוכנית סקר רק אם וכאשר המטופל נמצא בקבוצת הסקר אשר לה הוחלט להציע את
הבדיקה .במקרה כזה יש כמובן להגיש למטופל את מלוא המידע אודות הבדיקה ,לרבות חלופותיה ,כדי שיוכל להחליט
אם להסכים לבדיקת הסקר.
מן הראוי להבהיר ,כי הגדרת בדיקה כחלופה לבדיקת סקר ,אשר יש לידע עליה את מי שנכלל בקבוצת הסקר ,תלויה
במטרה לשמה הוצע "הטיפול המוצע" המקורי .אין די בדמיון בין תהליכי הבדיקה כדי להפוך שתי בדיקות לחלופיות.
על שתיהן לשרת מטרה רפואית זהה – איבחון בעיה אחת מסוימת.
כך למשל ,אין בדוקטרינה זו כדי לחייב יידוע יזום של אשה בת ) 30שאינה נכללת בקבוצת סיכון מוגבר לסרטן השד(
על קיומה של בדיקת ממוגרפיה ,באם הוחלט כי שיקול העלות-תועלת אינו מצדיק את הכללת מאפיניה בקבוצת הסקר
)והוחלט למשל על ביצוע הסקר בנשים מעל גיל  .(45הדוקטרינה אינה חלה כיוון שאין בדיקת הממוגרפיה נדרשת על
בסיס איבחון מסוים ואין היא חלופה לכל טיפול אחר שהוצע .דוקטרינת ההסכמה מדעת תחול על הפניה לבדיקת סקר
מסוג ממוגרפיה )הדוגמה שעל הפרק( אך ורק אם המטופלת נכללת בקבוצת הסקר ,או הוצעה למטופלת בדיקת אחרת
לקידום אותה מטרה – למשל ביצוע בדיקת על-שמע של השד .הממוגרפיה עשויה )במקרים מסוימים ,אך לא תמיד,
בהתאם למטרת הבדיקה( להיחשב כחלופה ל בדיקת על-שמע של השד ,ולהיפך ,ולפיכך מן הראוי לידע על הבדיקת
האחת כאשר מוצעת השניה.
נדגיש שוב ,כי דוקטרינת ההסכמה מדעת מחייבת בכל מקרה מסירת המידע על קיומה של בדיקה )לדוגמא בדיקת
הממוגרפיה( ,כאשר המטופלת מציגה חשד לקיום בעיה מסוימת )גוש בשד לעניננו( או נמצאת בקבוצת סיכון מוגבר
לה )היסטוריה משפחתית( .אך במקרה כזה שוב לא תוגדר הבדיקה ביחס לאותה נבדקת ,כבדיקת סקר ,אלא כבדיקה
רגילה .כבדיקה ”רגילה“ תהיה זו כפופה לכללי דוקטרינת ההסכמה מדעת ,וזאת מכוח ס“ק )13ב() ,(2המחייב מסירת
מידע על הטיפול המוצע ,או )13ב() ,(4המחייב הסבר על החלופות .הבדיקה במקרה כזה תיחשב או כ“טיפול המוצע“
עצמו או כחלופה לו ,כאשר גם ”אי טיפול“ יחשב כ“טיפול מוצע“ לצורך העניין.
לאור האמור לעיל ,אין דוקטרינת ההסכמה מדעת מחייבת יידוע יזום על כל בדיקה אפשרית במטופל .לא כי הדבר
גוזל זמן ,אלא מפני שזו לא הלוגיקה העומדת בבסיס הדוקטרינה .הדוקטרינה באה לאפשר למטופל להגיע להחלטה
מצומצמת באשר לקבלת או דחית טיפול מסוים ,ואין היא עוסקת בחובה לידע את המטופל על כל מידע שהוא.
במקביל ,יתכן ,כפי שנראה בהמשך ,כי מן הראוי יהיה למסור למטופל מידע כללי על בדיקות סקר ,גם כאשר הוא אינו
מופנה אליהן דרך שגרה ,וגם על אלה שאינן באמת חלופות לבדיקה מסוימת שהוצעה לו ,אך זאת לא מכוח דוקטרינת
ההסכמה מדעת ,אלא מכוח סטנדרט הזהירות הכללי.

החובה ליידע על קיומה של הבדיקה במסגרת סטנדרט הזהירות הכללי
כאמור ,בדיקות סקר שאינן מוצעות לאוכלוסיה המסוימת )או בדיקות חלופיות להן( ,ואינן נדרשות בשל חשד לתהליך
פתולוגי או סיכון מוגבר ביחס למטופל מסוים ,אין דוקטרינת ההסכמה מדעת חלה עליהן.
עם זאת ,אין תובנה זאת שוללת את האפשרות ,כי בנסיבות מסוימות תקום על המטפל החובה לידע גם על בדיקות מסוג
זה .חובה כזאת לא תקום מכוח דוקטרינת ההסכמה מדעת ,כי אם מן החובה לקיים סטנדרט זהירות סביר ”כללי“.
לא כל חובות מסירת המידע הקיימות בין מטפל למטופל נובעות מדוקטרינת ההסכמה מדעת לטיפול ,כפי שהוגדרה
במסגרת חוק זכויות החולה .לעיתים החובה נובעת מעצם העובדה שעל המטפל לענות לשאלה מפורשת של המטופל,
גם כאשר המידע הרפואי ,המבוקש על ידי המטופל ,אינו נוגע כלל לטיפול מסוים ,ואינו רלוונטי למטופל ,על פי הכללים
הרפואיים-מקצועיים-מדעיים .כך ,כאשר אישה בהריון תבקש במפורש ממטפלה מידע על כל הבדיקות הקיימות
לאיתור פגמים בעובר ,יהיה המטפל חייב ליידעה בדבר כל מגוון הבדיקות ,ללא קשר לשאלת התועלת הסטטיסטית
הספציפית ,אותה הוא רואה לאשה המסוימת מביצועה של בדיקה זו או אחרת.
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מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר ואי תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת

פן מסוים של חובה זאת נקבע גם כחובה סטטוטורית ,בסעיף  18לחוק זכויות החולה ,אשר כותרתו ”זכות המטופל
למידע רפואי“:
")18א( .מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית ,לרבות
העתקה ,המתייחסת אליו".
סעיף זה מתייחס למעשה לכל אותו מידע ,הכלול ברשומתו הרפואית של המטופל ,אשר את מסירתו מבקש המטופל
עצמו – אם בכתב ואם בעל פה – כולל מידע כללי אודות מצבו ,גם כזה שאינו רלוונטי דווקא לביצועה של התערבות
31
רפואית זו או אחרת.
חשוב יותר לעניננו – סוגי מידע מסוימים חובה על המטפל למסור למטופל מכוח חובת הזהירות הכללית ,ומתוך הבנה,
כי התנהלותו יוצרת הסתמכות אצל המטופל .כפי שמטפל חייב להזהר בבצעו איבחון מסוים ,מכוון שבאי ביצוע איבחון
מדויק עשוי להגרם למטופל נזק ,כך חובה עליו למסור למטופל מידע ,אשר אי מסירתו יוצרת צפיות של נזק .מסירת
המידע מחויבת לא על רקע הצורך לשרת את האוטונומייה של המטופל ,אלא על רקע שיקול דעת מקצועי תקין – שהוא
העומד בליבו של ס‘  63לפקודת הנזיקין.
דוגמא למקרה ,בו הוחלה חובת מסירת מידע למטופל על רקע חובת הזהירות הכללית ,ניתן למצוא בפסק הדין בעניין
ד"ר ברנשטיין נ' עטייה 32.בפסק הדין נקבע ,כי המטפל חייב היה לידע את המטופל על הסיבה העומדת בבסיס המלצתו
הרפואית להפסיק לעשן ,ולא רק להסתפק בהמלצה .המטופל-התובע היה חולה במחלת בירגר ,אשר מוחמרת על ידי
עישון ,העלול להביא לקטיעת גפיים .בית המשפט קבע ,כי היה על המטפל למסור לחולה מידע ספציפי זה ,ולא להסתפק
במתן ההמלצה הרפואית עצמה ,שכן צפוי כי המטופל ,אשר לא הבין את טעמה של ההנחיה ,לא יעשה מאמץ לציית לה.
קרי – התקיימה בנדון צפיות לנזק ,ועל המטפל היה לפעול ,כפי שנדרש מטפל סביר לפעול ,כדי למנוע את מימוש הנזק.
החובה למסור מידע נבחנה בהקשר זה על בסיס הפרקטיקה הרפואית המקובלת .שאלת רצונו של המטופל לקבל מידע
זה כלל לא עמדה על הפרק.
חשיבות ההבחנה ,בין מידע שיש למסור מכוח דוקטרינת ההסכמה מדעת לזה שחובה למסרו מכוח סטנדרט הזהירות
הכללי ,טמונה במבחן שעל בסיסו תבחן תקינות התנהגותו של המטפל .כאמור ,בעוד שסטנדרט הזהירות הכללי נבחן
תיב ֵחן לרוב על רקע סטנדרט
בהתייחס לסטנדרט המטפל הסביר ,הרי שהעמידה בכללי דוקטרינת ההסכמה מדעת ָּ
החולה או המטופל הסביר .כפי שציינו כבר לעיל ,סטנדרט זהירות אחרון זה גבוה משמעותית מהראשון ,וחשוב מכך –
הוא סובייקטיבי וקשה יותר לצפייה מהראשון ,מנקודת ראות המטפל.
לאור האמור ,יש להניח ,כי כאשר מדובר בבדיקת סקר – כאשר המטופל אינו נמצא בקבוצת הסקר שנקבעה ,וכאשר
בדיקת הסקר אינה חלופה לטיפול מוצע אחר – תוכרע שאלת קיומה של חובת יידוע אודותיה על פי מבחן הפרקטיקה
33
הנוהגת ,וזאת בכפוף לחריג המוגדר בפסק הדין בענין קליפורד.
פרקטיקה נוהגת זו יכולה להתגבש על רקע קיומה של אסכולה רפואית הסבורה ,כי הבדיקה צריכה להיעשות במטופל

 31סעיף זה נמצא בפרק ה׳ של החוק ,הקרוי ”הרשומה הרפואית והמידע הרפואי“ ,ולא תחת פרק ד' ,שכותרתו ”הסכמה מדעת לטיפול רפואי“
– ולא בכדי.
 32ע“א  2245/91ד"ר ברנשטיין נ' ניסים עטיה ,פ“ד מט).(1995) 709 (3
 33ה“ש  24לעיל.
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מדור משפט רפואי
36 ,35, 34

המסוים ,כבדיקה ”רגילה“ ,ולכן יש לידעו עליה.
37

פסק הדין בענין ברמן נ' מכון מור

בשנת  1997ניתן בבית המשפט העליון פסק הדין בענין ברמן נ' מכון מור ,בו נדחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט
המחוזי בחיפה.
בהליך זה נידונה תביעת שתי נשים שהופנו במהלך הריונן ,בשנת  ,1988לבדיקת סקר על-שמע ,ושתיהן ילדו ילדים
חסרי גף – מום שלא זוהה בבדיקת הסקר .בפסק הדין נקבע עובדתית ,כי בבדיקת העל-שמע שנעשתה לא ניתן היה
לאתר את המום שהיה קיים .מום זה ניתן היה לגילוי רק בבדיקת על-שמע מסוג ”סקירת מערכות“ .כמו כן נקבע,
כי הפרקטיקה הנוהגת באותה עת לא כללה הפניה של נשים ,שהריונן אינו בקבוצת סיכון מוגבר למום ,ל“סקירת
מערכות“ .המערערות טענו בפני בית המשפט העליון ,כי גם אם לא הייתה ההפניה ל“סקירת מערכות“ בגדר פרקטיקה
נהוגה ,הרי שעדיין חייב היה הנתבע ליידע אותן בדבר קיום בדיקה מורחבת זאת ,ומשלא עשה כן לא מילא אחר חובתו
במסגרת דוקטרינת ההסכמה מדעת ,ובכך התרשל.
כפי שצוין לעיל ,ולמרות שהתביעה נדחתה מנימוקים אחרים 38,בחרה השופטת דורנר להתייחס בפסק דינה לתחולת
דוקטרינת ההסכמה מדעת על המקרה .לדעת השופטת דורנר ,דוקטרינת ההסכמה מדעת מחייבת מטפל ליידע מטופל,
במקרה זה אשה בהריון” ,על אודות הבדיקות השונות שניתן לבצע כדי שתוכל להחליט אם להסתפק בבדיקה
המצומצמת המוצעת לה" 39,ומשלא עשה כן יתפס כרשלן.
34
35

36

37
38
39

הצורך הרפואי ,וחובת היידוע בצידו ,יכולים להתקיים בין אם הבדיקה ממומנת ציבורית ,ולכן ניתן להפנות את המטופל אליה בפועל ,ובין
אם אין כך הדבר ,והמטופל ידרש להחליט האם לממנה מכספו.
וכך הוסבר הקשר בין תפיסת האסכולות הרפואיות לאחריותו המשפטית של מטפל בפסק הדין בע“א  916/05בדר שרון נ' פרופ' יובל
הרישנו ,תק-על :(2007) 3048 ,3040 (4)2007
"פעולת רופא לא תיחשב כרשלנית אם עשייתה התבססה על העדפת תפיסתה של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות .רופא
שפעולותיו סבירות ומבוססות על הנורמות המקובלות בעולם הרפואה אינו יכול לחוב בגין פעולות אלו על יסוד דיני הרשלנות .כך
גם באשר בעניין שבו ההחלטה הרפואית  -מקצועית הנדרשת היא החלטה אם לאשר עקרונית טיפול רפואי או שימוש בתרופה
מסוימת )והשוו :ע"א  3139/99מוקה-פלקוביץ נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ,פ"ד נו )(2
 .((2001) 241הווה אומר ,כי 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".
בהערת שוליים אציין ,כי מסירת מידע מסוים יכול לטעמי שתתגבש לכדי פרקטיקה נוהגת ,גם על רקע קיומה של דרישה ציבורית מוכחת
לקבלתו של המידע ללא כל קשר למידת הרלוונטיות המדעית-רפואית שלו בעיני ציבור המטפלים .בשל קוצר היריעה לא אכנס לעומק
השלכותיה של פרקטיקה המונעת על ידי דרישה ציבורית .עם זאת אציין בקצרה ,כי במקרה שכזה ראוי ,כי עיקר האחריות המשפטית לאי
מסירת המידע תהיה מוטלת על הגוף המקצועי הרלוונטי ,אשר עליו יהיה לזהות דרישה זו ולהוציא הנחיות בהקשרה.
אם אכן קיים גוף מידע כללי ,אשר בו מעוניין הציבור ,ללא כל קשר למאפייניו היחודיים של מטופל זה או אחר ,הרי שחובת זיהויו של
גוף מידע זה ראוי שתוטל בראש ובראשונה על כתפי המוסדות קובעי המדיניות .יכולתו של המטפל המסויים לזהות את צרכיו/רצונותיו
הכלליים של הציבור ,אשר אינם קשורים קשר הדוק לבעיה רפואית מסויימת ,מצומצמת ביותר .הבנתו של המטפל את צרכי המידע של
מטופליו נסמכת על אינטראקציות פרטניות עם מטופלים ספציפיים ,ומוגבלת מלכתחילה על ידי נושא השיחה שנבחר ועל ידי העומס ולחץ
הזמן .למטפל המסוים אין את הכלים )הסטטיסטיים למשל( ואת הפרספקטיבה הרחבה ,אשר תאפשר לו לחוש את דופקו של הציבור.
ביכולתו לחוש בעיקר את דופקו של המטופל הספציפי היושב למולו ,וגם זאת בעיקר בהקשרו של המפגש המסויים.
אמנם אין ספק ,כי ככלל ראוי ומועיל לספק לציבור מידע בריאותי כללי ,החורג מגדר זה הנמסר להם בהקשרה של תלונה ספציפית .כן אין
כל ספק ,כי ראוי להשתמש במטפלים )רופאים בפרט( כצינור להעברת מידע זה ,שהרי המידע מצוי ממילא בידיהם .עם זאת ,גדול המרחק
בין תובנה זו לבין תפיסת המטפלים כמי שחייבים למסור מידע כללי זה ,אך ורק מכוח ”רצון הציבור“ ,וכמי שישאו באחריות הנזיקית
במידה ולא יעשו כן.
באם הננו מעוניינים לעשות שימוש במטפלים כב“צינורות מידע כללי“ עלינו להורות להם לחבוש כובע זה .עלינו להגדיר להם מה המידע
אותו הם מתבקשים למסור למטופלים ,על אף ששיקול דעתם המקצועי הטהור אולי אינו מצביע על צורך במסירתו ,בהקשר של פניית המ־
טופל המסויים .כך למשל ,אם מסתמן בציבור צורך לקבל מידע גורף על בדיקות סקר טרום ובמהלך ההריון ,וחשוב מכך – באם מסתמנת
ציפיה מהציבור לקבל מידע זה ,והסתמכות על כי נמסר ,הרי שיתכן וראוי להגדיר מסירתו ”כסטנדרט הרפואי הסביר“ ,ולהשוות לאורו את
התנהלות המטפל .אך ראשית מן הראוי להגדיר זאת באופן אקטיבי ,על דרך של הנחיות מקצועיות.
בניגוד למטפל המסויים ,בידי המוסדות קובעי המדיניות מצויים הכלים לזיהוי אותו גוף מידע כללי ,ויש אף להטיל עליהם את החובה
לאתרו ולפעול למסירתו .הם יכולים לעשות שימוש בציבור המטפלים ,ולהורות להם לתפקד כצינור להעברת המידע המסויים ,או לבחור
בדרך של העברת מידע ישירות ,על ידי פרסום במדיות השונות .אם אכן קיים גוף ידע כזה ,וניתן לזהותו ,החובה העיקרית למסירתו לציבור
מוטלת על כתפי הגופים קובעי המדיניות .חובתו של המטפל ראוי לרוב שתתגבש אך ורק לאור קבלת הנחיה ספציפית למסור מידע זה,
ואחריותו המשפטית האישית של הרופא המטפל במקרה כזה ראוי כי תהיה משנית ומצומצמת ,אם בכלל.
ע“א  434/94ברמן נ' מור ,ה“ש  2לעיל.
לגבי התובעת הראשונה נקבע כי גם אם קיימת חובת ידוע כאמור ,הרי שהיא לא נחה על כתפי מכון הדימות ,הנתבע ,אלא על כתפי הרופא
המפנה לבדיקה .לגבי התובעת השניה נקבע ,כי בכל מקרה ניתק הקשר הסיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק ,וזאת לאור השלב המאוחר בו
בוצעה הבדיקה ,ואשר ממילא לא איפשר ביצוע הפלה.
ה“ש  2לעיל בעמ' .215
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מעניין לציין ,כי הכותרת אותה נתנה השופטת דורנר לדיון בסוגיה זו היתה ”הזכות לקבלת מידע רפואי“ 40,עם זאת,
כאמור ,במסגרתו דנה אך ורק בתת הנושא של מסירת מידע תחת דוקטרינת ההסכמה מדעת .השופטת דורנר לא נגעה
כלל ביתר הנושאים הכלולים רעיונית במושג ”הזכות לקבלת מידע רפואי“ ,ובכללם מסירת מידע תחת כללי הרשלנות
הכלליים.
כאמור ,משנדונה כאוביטר בלתי מחייב ,לא חייבה סוגיה זו דיון מקיף במסגרת פסק דינם של השופטים האחרים.
אף על פי כן בחרה השופטת בייניש בפסק דינה להסתייג בקצרה מעמדתה החד משמעית של השופטת דורנר ,וביקשה
להותיר בצריך עיון את שאלת תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת על בדיקות סקר .בעיקר התמקדה בייניש בהבחנה
בין מסירת מידע תחת דוקטרינת ההסכמה מדעת למסירתו תחת כללי הזהירות הכלליים ,וניסתה להצביע על השלכות
הבחנה זאת בהקשר למבחן הרלוונטי להחלה – מבחן ”המטפל הסביר“ ,אל מול מבחן ”המטופל הסביר“:
"שאלת היקף המידע בנושאים של בדיקות לגילוי ואבחון או הימנעות מלספק מידע על אפשרות בדיקה
ואבחון נוספות ,כשאין החולה משתייך לקבוצת סיכון ,היא שאלה מורכבת שטרם נדונה בפסיקתנו.
העדפת המבחן של ציפיית "החולה הסביר" על פני סטייה מהפרקטיקה הרפואית ,נעשתה עד כה,
כאמור ,ביחס למידע הקשור בהתערבות רפואית פעילה ...גם פסקי הדין שהזכירה חברתי דנו במסירת
מידע לצורך קבלת הסכמה לניתוח בר סיכון ...או בנסיבות של הריון בר סיכון ,כאשר הרופא לא גילה
את אוזנה של המטופלת ביחס לסיכון זה  ...אין ספק ,כי ראוי למסור למטופל מה כוללת הבדיקה אליה
הופנה ואף אני סבורה ,כי על הרופא מוטלת חובה לעשות כן .השאלה הראויה לליבון מעמיק יותר היא
השאלה אם חייב הרופא להעמיד את המטופל על כך שישנם סיכונים חבויים נוספים ,שניתן לערוך
ביחס אליהם בדיקות נוספות ,שעה שאין המטופל שייך לקבוצת סיכון ואין כל אינדיקציה כי סיכון כזה
רלוונטי לגביו .שאלה זו התעוררה בארצות הברית ביחס לבדיקות שונות ,בין היתר בתחום של ייעוץ
גנטי מוקדם לגילוי מומים מולדים והיא הוכרעה על-פי מבחן הרמה המקובלת ברפואה...
שאלת היקף החובה מורכבת במיוחד ביחס לבדיקות אבחון ואיתור מוקדם ,כאשר אלו בדיקות שגרתיות
המבוצעות לכלל האוכלוסיה .ככל שמתרבות אפשרויות הבדיקה ,עם חידושי הרפואה ,מן הראוי יהיה
לקבוע את היקף חובת היידוע של המטופל .סוגיה זו שייכת גם לתחום הרשלנות הרפואית המתבטאת
באי עריכת בדיקות ,ואינה מצטמצמת רק לשאלת גילוי מידע .ההשלכות של היקף החובה להפנות
לקיומן של בדיקות כאלה ונוספות ,הן רבות מבחינה ערכית ואף כלכלית .לפיכך ראויות הקביעות לעניין
זה לדיון נכבד בנפרד.
כיוון שבענייננו לא הוגשה תביעה נגד הרופאים ולא נתבררו די הצורך חובות הרופא המטפל כלפי
41
אמותיהם של המערערים ,מעדיפה אני להשאירן בצריך עיון".
נציין ,כי מעובדות המקרה ,בהליך ברמן נ' מכון מור ,נראה כי סקירת המערכות המורחבת אכן היוותה כאן חלופה
טיפולית לבדיקת העל-שמע .לפיכך היה מקום להחיל בהקשר זה את דוקטרינת ההסכמה מדעת .במקביל ,בהקשר
לתובעת השניה ,אשר בשלב מאוחר יותר של האירועים ביקשה ספציפית לקבל מידע על בדיקות מורחבות )לאחר
שהתגלה המום בבן חברתה( ,התגבשה גם חובת מסירת מידע על רקע חובת הזהירות הכללית.
השופטת דורנר אינה מבחינה בנקודה זאת ,וכך על אף שמסקנותיה לגבי המקרה המסויים יתכן והיו נכונות ,יצרה
הנמקתה החסרה כדור שלג משפטי ,שהשלכותיו הבעייתיות התגלמו בפסיקה מאוחרת יותר .למרות שכאמור לא היווה
פסק דינה של השופטת דורנר הלכה מחייבת בהקשר זה ,אומצה עמדתה במלואה על ידי השופט לרון ,בפסק דינו בענין
43
ירקוני נ' רוזן 42,וזאת ללא דיון מעמיק בהסתיגותה של השופטת בייניש .מנגד ,בפסקי דין בהליכים רלוונטים אחרים
40
41
42
43

שם ,עמ' .213
שם ,עמ' .219-221
ת“א )מחוזי ב“ש(  92/93ירקוני נ' רוזן ,תק-מח .(1998) 1083 (1)98
בפסק דין במקרה דומה ,בת“א )מחוזי ב“ש(  146/92אשר ניתן גם הוא בשנת  ,1998נמנע השופט ריבלין מלדון בשאלת תחולת דוקטרינת
ההסכמה מדעת ,ודחה את התביעה על רקע העדר רשלנות באי ההפניה לבדיקה מסוג ”סקירת המערכות“ .פסק דינו זה אושר על ידי בית
המשפט העליון בע“א  3186/98בת-אל מזרחי נ' קופת חולים לעובדים לאומיים ,פ“ד נו) .(2001) 924 (1כך גם בפסק הדין בעניין צבי נ' ד"ר
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מדור משפט רפואי

לא נידונה כלל שאלת הצורך ליידע בדבר בדיקות סקר ,ולא ניתן לטעון לאחידות באימוץ עמדת השופטת דורנר על ידי
בתי המשפט.
44

פסק הדין בענין סידי נ' קופת חולים כללית

האירועים שעמדו בבסיס הליך זה התגבשו עוד בשנת  ,1986וקדמו לאירועים שהניעו את ההליך בענין ברמן נ' מכון
מור .בשנה זאת נולד התובע ,כשהוא סובל מבעיות בריאות אחדות וביניהן חוסר כף יד ימין .אימו של התובע נשלחה
לבדיקת על-שמע בסיסית אך לא ל“סקירת מערכות“ .גם כאן נקבע כעובדה ,כי לא ניתן היה לאתר את המום בבדיקה
הרגילה ,וכי הפרקטיקה הרפואית בתקופה לא כללה ניסיון של איתור פעיל של מומים בגפיים במסגרת בדיקת על-שמע
שנעשתה כבדיקת סקר לכלל האוכלוסיה )נתון הזהה לאי הפניית כלל הנשים ל“סקירת מערכות“ באירועים שהניעו את
ההליך בברמן נ' מכון מור(.
שוב עלתה שאלת הצורך ליידע מטופלת על האפשרות לערוך ”סקירת מערכות“ ,אך הפעם עמדה השאלה בלב ההליך,
וברור היה כי ההכרעה בה תחייב כהלכה בהליכים דומים.
מפרטי המקרה ,כפי שהובאו בפסק דינו של בית המשפט העליון ,אין לדעת אם מטרת הבדיקה ,אליה נשלחה התובעת
במקור ,נועדה לגילוי מומים או שהייתה זו בדיקה ראשונית ,שמטרתה המרכזית הייתה בדיקת סקר לאפיון ההריון,
שמטרתה בירור גיל ההריון ,מספר העוברים ואפשרות קיום הריון חוץ רחמי .אם המטרה הייתה בדיקה ראשונית
לאפיון ההריון ,הרי שאבחון מומים בגפיים היה מטרה משנית בלבד לבדיקה )שבוצעה בשלב מוקדם מאוד של ההריון(,
45
והתאפשרה רק בהקשר למומים בולטים ,שאיבחונם פשוט.
אי ציון נתון זה כשלעצמו מעיד כבר על בעייה צפויה בניתוח המשפטי של בית המשפט – תחולתה של דוקטרינת
ההסכמה מדעת עשויה לקום או ליפול על בסיס מידע עובדתי זה – מטרת ההפניה לבדיקה – בפועל לא היה למידע זה
חשיבות בעיני בית המשפט.
וכך נימק השופט ריבלין את החלטתו לקבל את הערעור ולפסוק לטובת התובעים:
"מטבע הדברים ,החלטה אנושית אם ליתן הסכמה לטיפול רפואי ,ואם לאו ,היא פועל יוצא של השפעות
רבות ושל שיקולים מגוונים הנוטלים חלק בגיבוש ההחלטה...לא ניתן לקבוע איזה מן השיקולים מצוי
במרכז הכובד של תהליך גיבוש ההחלטה .משקלם של שיקולים אלה וחשיבותם בגיבוש ההחלטה,
אינם קבועים; הם עשויים להשתנות על פי אופיו ונטיותיו של כל אדם השוקל אם להסכים או לסרב
לביצוע ניתוח בגופו .שיקולים רבים ,שאין לדעת כיצד היו נשקלים ואיזו חשיבות היתה מיוחסת להם,
נוטלים חלק בגיבוש ההסכמה או הסירוב לביצוע הניתוח.
הרצון הסובייקטיבי של החולה ,כפי שהוא מובע במשפט ,אינו סוף פסוק בשאלת הגילוי .יש לבדוק
את הציפייה הסבירה של החולה ,הנדרש לקבל החלטה מושכלת עובר לביצוע הטיפול .בעת שבא בית
המשפט להעריך את אותה ציפייה סבירה ,יש לדבר-הרופאים ,אנשי המקצוע ,חשיבות רבה ,וגם
ממשאביה המוגבלים של המערכת הרפואית ,הנדרשת ליתן מענה לציבור חולים גדול ,אין להתעלם.
מטעם זה ,בין היתר ,נקבע כי "אין לדרוש מן הרופאים שהיקף ההסברים שניתנים למטופל יהיה
מוחלט ,ויכלול סיכונים רחוקים ובלתי משמעותיים .ניתן לצמצם היקף זה לגדרם של סיכונים ממשיים
בלבד ,שהנם מהותיים בנסיבות העניין" )ע"א  6948/02פנטה אדנה נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות,
פ"ד נח) .(535 (2אלא שכל השיקולים הללו צריכים להילקח בחשבון ההכרעה בשאלת הציפייה הסביר
של החולה ,ואין להמיר את המבחן הזה במבחן הפרקטיקה המקובלת) 46".הדגשות לא במקור – מ.פ.ר(
כבר מתהליך ההנמקה עצמו ,ועוד בטרם נתנה הכרעת השופט ריבלין לגופה ,ברור כי יכריע בהליך לטובת קיום חובת
קרול )ה“ש  21לעיל( לא החיל בית המשפט העליון עצמו את תובנת הצורך ביידוע ,כפי שנבנתה בפסק דינה של השופטת דורנר.
 44ה“ש  3לעיל.
 45וראה לעניין זה ,עמוס בר וטלי רוזין ,המדריך הישראלי להריון ולידה.(1998) 95-100 ,
 46ה“ש  3לעיל ,בעמ' .3061
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הגילוי ,וזאת משום שהוא דן בשאלת חובת גילוי המידע ,כמו השופטת דורנר בשעתה ,מנקודת הראות של הסכמה
מדעת.
וכך אכן נקבע בפסק דינו ,המייצג את עמדת הרוב בהליך:
"בפרשת פלונית נ' מור הנ"ל התעוררה השאלה האם מבחן המטופל הסביר צריך לחול גם בנוגע למסירת
מידע ביחס לטיבה ולמגבלותיה של בדיקה מן הסוג הנדון .השופטת ד' דורנר השיבה לשאלה זו בחיוב.
השופטת ביניש העלתה את השאלה "אם חייב הרופא להעמיד את המטופל על כך שישנם סיכונים
חבויים נוספים ,שניתן לערוך ביחס אליהן בדיקות נוספות ,שעה שאין המטופל שייך לקבוצת סיכון ואין
כל אינדיקציה כי סיכון זה רלוונטי לגביו" .השופטת ביניש ציינה גם כי בארצות-הברית נחתכה שאלה זו
לפי מבחן הרמה המקובלת ברפואה .בסופו של דבר ,השופטת ביניש ,וכמוה גם המשנה לנשיא ש' לוין,
הותירו שאלה זו בצריך-עיון.
היום אנו נדרשים להכריע בעניין זה .אין ספק בליבי ,כי המבחן שעניינו צרכי המטופל הסביר צריך
לחול לא רק ביחס לטיפול שנעשה ,אלא גם ביחס לטיפול שאינו נעשה ושניתן לעשותו במסגרת אחרת.
אינני סבור כי יש להבדיל – מבחינת הגדרת המבחן – בין מידע הקשור בהתערבות פעילה לבין מידע לגבי
מגבלות הבדיקה המתבצעת ולגבי אפשרויות בדיקה ואבחון נוספות) 47“.הדגשות לא במקור – מ.פ.ר(
הבעיה בהכרעתו של השופט ריבלין אינה בהכרח בתוצאתה הסופית ,אלא בהנמקתה – מדוע אין למעשה כל ספק בליבו
כי מבחן ”המטופל הסביר“ צריך לחול גם בהקשר זה?
כל פסקי הדין ,שציטט השופט ריבלין בפסק דינו ,לביסוס אימוץ מבחן החולה הסביר ,עסקו אך ורק בצורך למסור
מידע בהקשרו של טיפול ספציפי מוצע – אודותיו ואודות חלופותיו .על השופט ריבלין היה לנמק את ההיקש הלוגי אותו
ביצע ,בין מסירת מידע בהקשר לטיפול מסוים למסירת מידע בהקשר בדיקת סקר ,ולהפריך אחת לאחת את טיעוניה של
השופטת בייניש ,אותם הוא מזכיר במפורש .הוא אינו עושה כן ,ואינו מתמודד עם ההבחנה ,אותה ביצעה ,בין מסירת
מידע על בסיס דוקטרינת ההסכמה מדעת למסירתו כחלק מחובת הזהירות הכללית.
השאלה הרלוונטית כלל לא צריכה הייתה להיות שאלת ההבחנה בין ”טיפול שנעשה לטיפול שלא נעשה וניתן לעשותו“
 כפי שהגדירה השופט ריבלין .השאלה ,העומדת כאמור על הפרק ,היא שאלת ההבחנה בין מידע רפואי הנספח לטיפול,שעל פי שיקול דעת רפואי ספציפי ראוי להציעו למטופל ,למידע רפואי אודות הליך הקיים עקרונית בעולם ,אך על פי
שיקול דעת המטפל אין סיבה רפואית-מקצועית ספציפית להציעו למטופל המסוים.
השופט ריבלין אינו עושה אבחנה זאת ,והוא ממקד את הנמקתו בשאלת השפעת מימונו או אי מימונו של הטיפול על
הצורך למסור מידע:
"ברי כי מבחן החולה הסביר איננו מקים חובה על הרופא להעמיד את המטופל על כל סיכון חבוי בלתי-
רלבנטי ועל כל בדיקה נוספת שאין הוא זקוק לה .בוודאי אין לראות בגדר חובתו השגרתית של רופא
המטפל בחולה במסגרת הרפואה הציבורית ,למסור מידע מפורט על כל היתרונות שעשויים לצמוח
לו אם יבחר ברפואה פרטית .ברגיל ,מי שפונה לרופא במסגרת חברותו בקופת חולים ,למשל ,מצפה
לקבל טיפול הולם במסגרת זו .אולם ,בנסיבות מתאימות ,עשוי להיווצר צורך ליידע את המטופל לגבי
אפשרויות טיפול הזמינות רק במסגרת הרפואה הפרטית – אולי אף במסגרת שירותי-רפואה מעבר
לים – וזאת אם אכן מדובר בטיפול או בתרופה שעשויים לסייע למצבו ואינם זמינים ברפואה הציבורית
בארץ .הבריאות עומדת בראש מעיינם של רוב בני האדם ,וברגיל ,אל לו לרופא להכמין מידע העשוי –
ולּו בהשקעת ממון רב – ליתן סיכוי עדיף לריפוי .את בחירה עליו להותיר בידי החולה; אל לו לצאת מן
ההנחה כי ממילא אין החולה מסוגל להגיע לכלל הכרעה מושכלת .מאידך גיסא ,אין כמובן צורך להציף
48
את החולה במידע רב ומורכב ,שאיננו רלבנטי למצבו או שאיננו בר-מימוש“.
 47שם ,בעמ' .3062
 48שם.
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מדור משפט רפואי

התמקדותו בסוגיית הצורך לידע גם בדבר בדיקות שאינן ממומנות במסגרת הרפואה הציבורית ,אך הניתנות לביצוע
במסגרת רפואה פרטית ,אינה במקומה .שאלת יכולת מימוש או אי יכולת מימוש ביצועה של הבדיקה הנוספת ,או מימון
ואי מימון הבדיקה על ידי המערכת הציבורית ,כלל אינה רלוונטית לנושא הנדון .אם קיימת חובה ליידע את המטופל על
טיפול מסוים אין זה משנה אם הטיפול ממומן או לאו ,בתחום יכולתו הכלכלית של המטופל או לאו .יש לבחון רק את
השאלה העקרונית של קיום החובה לידע ,ולבססה .נקודה זאת חסרה בדברי השופט ריבלין.
את דבריו מסיים השופט ריבלין בטיעון נוסף ,שנועד לתמוך בקבלת התביעה:
" זאת ועוד ,אין מחלוקת כי ההיריון הוגדר כהיריון בסיכון גבוה  -עקב גילה ועקב עברה המיילדותי .בית
המשפט המחוזי קבע כי האם טופלה באופן ממוקד למול גורמי סיכון אלה ,ולא היה צורך בטיפול נוסף.
אלא שגם אם כך הדבר ,עדיין ראוי היה ליתן בידי האם למודת ההריונות הבעייתיים ,מידע שיאפשר
לה לבדוק שהפעם ,אל נכון ,הכל תקין )זאת כמובן במגבלות הבדיקות העומדות לרשותה( .יש לזכור
גם כי מדובר באם שעברה הפלה יזומה ,עקב חשש מפני מומים בעובר )בשל מחלת אדמת( .בחירתם
של הרופאים שלא לחשוף בפני האם אפשרויות נוספות שעמדו לרשותה ,מתוך תפיסה כי "לנשים שהן
בסיכון נמוך אין שום מקום ואין שום צורך לעשות את זה .ואנחנו לא עושים את זה"  -כלשונו של
49
המומחה מטעם המשיבים  -יש בה משום פטרנליזם".
למצער ,הטיעון שבפסקה זאת נוגד את טיעוניו הקודמים של השופט ריבלין ,בצורה שקשה לישבה .כפי שהוסבר כבר
לעיל ,בפנינו שלוש אפשרויות מובחנות ,חלופיות במהותן:
א .המערערת מצויה בסיכון גבוה לבעיה מסוימת ,שאז אין ספק ,כי ראוי היה ליידע אותה בדבר בדיקה שמטרתה
לאבחן את התממשותו של אותו סיכון .שאלה זו הוכרעה כבר באין ספור פסקי דין ,ואין היא מעניננו כאן.
ב .המערערת אינה נכללת בקבוצת סיכון )לבעיה ספציפית( ,אך נכללת בקבוצת הסקר שנקבעה לבדיקה .לגביה הבדיקה
המוצעת היא בדיקת סקר גרידא.
ג .המערערת אינה נכללת בקבוצת סיכון וגם לא בקבוצת הסקר שנקבעה לבדיקה.
אין ספק כי בשני המקרים הראשונים חלה על המטפל חובה ליידע את המטופלת על הבדיקה – אם מתוך שיקול דעתו
המקצועי ואם מכוח הנחיות מערכתיות בדבר היקף קבוצת הסקר .תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת על האפשרות
השלישית היא לבדה נזקקת עדיין להכרעה משפטית ,והיא שמעסיקה אותנו במאמר זה.
בפסק דינו ניסה השופט ריבלין לגבות את החלטתו בנוגע לאפשרות ג‘ שלעיל על ידי הכללת התובעת גם בקבוצה א‘ .אך,
כאמור ,התובעת אינה יכולה להכלל בשתי הקבוצות ,שכן הן חלופיות בלבד.
ואף זאת – גם לגופו של ענין לא היה מקום להתייחס אל התובעת כנכללת בקבוצה א‘ שלעיל – קבוצת ”הסיכון הגבוה“.
לא כל הגדרה של מטופלת כנכללת בקבוצת סיכון כלשהי מחייבת יידועה על כל בדיקה או טיפול ,שעשויים לגלות
כל בעיה רפואית או לטפל בכל בעיה המוכרת בעולם הרפואה .הריונות אינם סתם ”בסיכון“ .על ההריון להיות מוגדר
כבסיכון לגורם מסוים – לרעלת הריון ,לאי ספיקה של צוואר הרחם ,למום מולד ...והמידע ימסר למטופלת בהתאם
לסוג הסיכון .אין כל רציונאל ,המחייב מסירה יזומה של מידע ,אודות בדיקות שמטרתן איתור מומים גרמיים ,לאישה
שהריונה נמצא בסיכון גבוה לאי ספיקת צוואר הרחם .דומה הדבר לחיוב מסירת מידע על בדיקת סקר לסרטן הערמונית
למטופל הסובל מכאבים בגב.
כפי שצוין לעיל ,דוקטרינת ההסכמה מדעת מחייבת בראש וראשונה אבחון מסוים )קיים או פוטנציאלי( ,כתנאי להמשך
מסירת המידע במסגרת הדוקטרינה .המידע שיימסר בהמשך ,על פי הדוקטרינה ,יהיה כזה הקשור מהותית לאבחנה
המדויקת שבוצעה ,לבעיה המסוימת שאותרה ולפתרון המסוים המוצע לה .בהקשר זה צדק דווקא בית המשפט קמא,
כאשר ראה ”במקרה דנן כמקרה מן השגרה ,שכן גורמי הסיכון ,לשיטתו ,לא היו רלבנטיים“ לסקירת המערכות וגם לא
50
הם שהתממשו בסופו של דבר.
 49שם ,בעמ' .3063
 50כפי שדיווח על כך ביהמ“ש העליון ,ובלשונו ,בעמוד  .3059התובעת שם אובחנה כנמצאת בסיכון גבוה לאי ספוקת צוואר הרחם ,ולכן נעשתה
לה תפירת צוואר הרחם .אין קשר בין סיכון זה לבין קיום מום גרמי ,כזה שהתממש.
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מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר ואי תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת

סיכום  -השלכות ההנמקה השיפוטית
חוסר ההבחנה בין בדיקת סקר לבדיקה רגילה ,ובין מסירת המידע מתוקף דוקטרינת ההסכמה מדעת למסירתו מתוקף
דיני הרשלנות הכלליים מהווה בעיה בשני מישורים – במישור רציפות הרציונאל השיפוטי ובמישור המדיניות השיפוטית.
במישור רציפות הרציונאל השיפוטי ,מתגלה חוסר קוהרנטיות בהתייחסות לחובת מסירת מידע בהקשר לבדיקות סקר.
חוסר הקוהרנטיות נובע מהתאמה בעייתית של ההנמקה שניתנה בפסקי הדין העוסקים בשאלות שבמיילדות ,לאלה
שניתנו בהליכים שעסקו בבדיקות סקר אחרות .כך למשל ,בעניין צבי נ' ד"ר קרול 51נקבע ,כי לא הייתה חובה להפנות
את המטופל לבדיקה מורחבת או משוכללת יותר ,אך לא עלתה כלל השאלה אם ראוי היה לידעו על עצם קיום בדיקה
זאת .השאלה לא עלתה למרות שדווקא בהליך זה הייתה הבדיקה המורחבת חלופה אמיתית לבדיקת הסקר שהוצעה.
נראה כי אי הדיון בנושא נבע מהעובדה שבצבי נ' ד"ר קרול לא ניזומה הפניה לרופא והבדיקה על ידי המטופל ,ואילו
בפסקי הדין בענייני מיילדות הופגן רצון עז ויזום של המטופלות לבצע את הבדיקה ,וכנראה גם את חלופותיה .אך
כאמור – אין בהבדל זה כדי לשנות ליישום הרציונאל .באם קמה תחולה לדוקטרינת ההסכמה מדעת שם ,הרי שעליה
לחול גם בפסק הדין בענין צבי נ' ד"ר קרול.
הבעיה השנייה ,שיצרה ההנמקה בפסקי הדין האמורים חמורה אף יותר .השימוש הגורף בדוקטרינת ההסכמה מדעת,
לחיוב מתן מידע אודות בדיקות סקר ,נותן בידי בית המשפט כוח כמעט בלתי מוגבל לקביעת ”פרקטיקה רפואית“ אד-
הוק .השימוש בדוקטרינה זו מחייב בהכרח את החלתו של מבחן ”המטופל הסביר“ ,שהוא כאמור סובייקטיבי ברובו,
ויוצר חוסר וודאות קשה בקרב ציבור המטפלים ,באשר להיקף המידע אותו עליהם למסור למטופליהם .בעיה זאת
חמורה במיוחד בהקשר של בדיקות סקר.
מגוון בדיקות הסקר המוכר ברפואה גדל והולך .צפוי כי בדיקות אלה תהפוכנה לעמוד התווח של רפואת העתיד – כל זאת
על רקע פרויקט הגנום האנושי ,ובשל הדגשת פיתוח טכניקות הנועדות לקידום בריאות הציבור ורפואה מונעת .שימוש
בלתי מובחן בדוקטרינת ההסכמה מדעת בהקשר זה משמעו התערבות קיצונית ורציפה של בית המשפט בפרקטיקה
המקצועית של העוסקים ברפואה ,עד לייתורו של שיקול הדעת הרפואי המקצועי.
על בית המשפט להפעיל זהירות ביישומה של דוקטרינת ההסכמה מדעת ומבחן האחריות הנספח לה ,ולשאוף ככל הניתן
לשימוש במבחני הרשלנות הכלליים ,המשרתים טוב יותר את מטרת ודאות התוצאה המשפטית ,במקרים הרלוונטיים.
בהקשר לבדיקות סקר ,במקום ליצור פרקטיקה רפואית אד-הוק על ידי בית המשפט ,יש לשאוף לקביעת מדיניות
ציבורית ברורה בהקשר למידע הנמסר על בדיקות סקר .העניין חשוב לחינוך הציבור ,להקלת התנהלות רופאים,
ולקידום ודאות שיפוטית ,שהיא יעד בפני עצמו.

הערות למאמר
מאמר זה בוחן את הסוגיה של מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר מנקודת מבט חדשנית ,ומציע מסקנות מאירות
עיניים .המחברת מבחינה בין חובת הגילוי של המידע הדרוש למטופל לצורך קבלת הסכמתו מדעת לבדיקה הדרושה
לאבחון בעיה או מצב מהם הוא סובל או שקיים סיכון גבוה שהוא עלול לסבול מהם ,לבין האחריות למסירת מידע
למטופל על קיומן של בדיקות סקר שאין אינדיקציה רפואית לערכן במקרה שלו .אבחנה זו יכולה לצמצם את תחולתה
של הלכת סידי ,הנחזית כמטילה חובה על רופא למסור למטופלת ההרה מידע על כל הבדיקות הקיימות לאבחון מומים
עובריים ,ולו ”במסגרת שירותי רפואה מעבר לים“ .המחברת ממקדת את הקושי בקבלת אופייה הגורף של פסיקה זאת
בכך שפסק הדין אינו מבחין בין בדיקות אבחוניות לבדיקות סקר שיש סיבה לערכן במקרה הספציפי ,לבין בדיקות
סקר אחרות ,שעל פי שיקול דעת מקצועי-מערכתי ,המבוסס על נתונים סטטיסטיים – אין לגביהן הוריה כזאת .צמצום
 51ה“ש  31לעיל ,וראו פרטי המקרה שם.
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ההלכה רק לבדיקות שיש אינדיקציה לבצען תואמת את דעת המיעוט של כב‘ השופטת נאור ,שהיא הגישה המועדפת
על ידי שופטים 52ומלומדים.53
לפי הגישה המוצעת במאמר ,בעוד שלגבי בדיקות מן הסוג הראשון יש למסור למטופל את כל המידע הדרוש לו לפי מדד
המטופל הסביר ,הרי שעל מסירת מידע לגבי בדיקות מן הסוג האחרון צריך לחול מדד הרופא הסביר .דומני כי לקביעה
זו אין משמעות להנחיית הרופא מה להסביר למטופל ,אלא רק לעניין אופן הוכחת החובה במקרה של תביעה .דהיינו,
שלגבי בדיקות סקר שאין הוריה לביצוען במקרה הנתון ,נדרשת חוות דעת מומחה על כך שהרופא התרשל בכך שלא
יידע את המטופל על הבדיקה שלטענת התובע יכלה למנוע את נזקו .המבחן הוא האם רופא סביר ,באותן נסיבות ,היה
צופה שאי יידוע המטופל על קיומן של בדיקות נוספות שאין הוריה לבצען במקרה זה ,ושאינן חלופיות לבדיקה המוצעת
– עלול לגרום לו נזק .נראה כי מבחן הרופא הסביר בהקשר זה ,מתייחס בעצם לצורך בביצוע הבדיקות יותר משהוא
מתייחס לחובת הגילוי .שכן מצב כזה ייתכן ,למשל כאשר מדובר בבדיקות סקר שיכולה להיות להן תועלת למטופל
הנדון ,אך משיקולים של מדיניות בתחום בריאות הציבור אין הן נכללות בסל הבדיקות המומלצות ו/או הממומנות
עבור כלל האוכלוסייה .במקרה כזה השאלה היא האם למרות היעדר המלצה ברמה הציבורית ,הבדיקה יכולה להביא
תועלת למטופל ,ואם כן – האם התועלת הצפויה ממנה היא כזו שמניעתה עלולה לעלות כדי נזק למטופל .התשובה
לשאלה זו צריכה להינתן ברמה המקצועית רפואית :אם התשובה היא שלילית – אין חובה על הרופא ליידע את המטופל
על קיומה של בדיקה זו ,אך אם התשובה היא חיובית  -אין צורך בעדות מומחים כדי לקבוע כי המידע על האפשרות
לעבור בדיקה זו צריך להימסר למטופל ,וזאת על פי הסטנדרט המקובל להסכמה מדעת ,ודהיינו – על פי מבחן המטופל
הסביר .עם זאת ,כפי שנאמר – אף כי למרבה הצער לא ממש יושם – בפס“ד סידי” :בעת שבא בית המשפט להעריך
את אותה ציפייה סבירה ,יש לדבר-הרופאים ,אנשי המקצוע ,חשיבות רבה ,וגם ממשאביה המוגבלים של המערכת
הרפואית ,הנדרשת ליתן מענה לציבור חולים גדול ,אין להתעלם “.נראה ,אפוא ,כי המדד לחובת הגילוי בהקשר של
בדיקות סקר מן הסוג הנדון ,הוא מדד מעורב ופחות מחמיר ממבחן המטופל הסביר.
לעניין בדיקות אבחון טרום לידתיות ,סבורני כי מן הראוי לאמץ את הצעתה של עו“ד פלד-רז לגבי פרקטיקה המונעת
על ידי דרישה ציבורית 54.הלכה למעשה ,כפי שהצעתי בספרי על הסכמה מדעת 55,מעבר למידע על בדיקות האבחון
המתאימות לשלילת מומים ומחלות שהעובר נמצא בקבוצת סיכון לגביהן ,וכאלה שההורים מביעים דאגה מפניהן,
די בציון העובדה שיש עוד אינספור מחלות ומומים נדירים – שהסיכוי הסטטיסטי שהעובר שלהם לוקה בהם הוא
קטן ביותר – שחלקם ניתנים לאבחון טרום לידתי וחלקם לא .כמו כן יש ליידע את המטופלת/ההורים על כך שאם
רצונם לקבל מידע על בדיקות נוספות ספציפיות הרי שהם יוכלו לקבל מידע זה מן הרופא או מכל גורם מוסמך אחר
שאליו יופנו למטרה זו .כדי לסייע להורים ולרופאים ,מוצע כי האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה בשיתוף עם
איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל יכינו ערכות מידע שיתעדכנו מעת לעת ויכללו את המידע ה“פתוח“ לגבי בדיקות
האבחון הטרום לידתיות הקיימות .מידע זה יכלול את רשימת הבדיקות ,המחלות והמומים שביכולתן לגלות וביטוייהם
המשמעותיים ,כיצד ,מתי והיכן ניתן לבצען ובאילו תנאים ,ולמי הן מתאימות .אשה שעל בסיס מידע זה מבקשת לוודא
כי עוברה אינו לוקה בפגם זה או אחר ,ומעוניינת בביצוע בדיקות מסוימות – תצטרך לפנות אל הרופא המטפל בה
56
ולהתייעץ עמו בעניין זה.
ד"ר עפרה גולן ,עו"ד
היחידה למדיניות הבריאות וביואתיקה ,מכון גרטנר ,תל השומר

52
53

54
55
56

תא )מחוזי חי'(  745/02המר נ‘ עמית ,תק-מח  ;(26.12.06) 10603 ,(4)2006תא )מחוזי ,י-ם(  3103/01פלוני נ‘ הרמן תק-מח ,8690 ,(1)2007
) ;(28.2.07תא )מחוזי ,חי‘(  245/04נ' ג' )קטין( נ‘ גל תק-מח  ;(26.6.07) ,11421 ,(2)2007תא )חי‘(  248/04כנאנה נ‘ בית החולים הצרפתי
בנצרת ,תק-מח .(30.8.07) 9411 ,(3)2007
רות ערן שמיר” ,המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי – זכות המטופל מול חובת המטפל“ ,רפואה ומשפט 78-51 ,36
) ;(2007אברהם סהר” ,הערות מערכת למאמרה של עו“ד רות ערן שמיר“ ,רפואה ומשפט  ;(2007) 80-79 ,36רפאל בולדוס וכרמי מוסק,
”אולטרה-סאונד מיילדותי :סוגיות משפטיות באבחון מומים“ ,הזכות לחיים ללא מום :מיצירת עובר עד לידתו כאדם) 248-209 ,י‘ דייויס,
א‘ סהר עורכים ;( 2007 ,ע .גולן ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי) 236-251 ,הוצאת פרלשטיין גינוסר.(2008 ,
ר' ה"ש  36במאמר דלעיל.
ע .גולן ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי) 248 ,הוצאת פרלשטיין גינוסר.(2008 ,
על מנת להבטיח נגישות למידע זה ,מן הראוי לפרסמו בשפות שונות ,הן באתר אינטרנט והן כערכות מידע מודפסות ,שיחולקו לכל אישה
במסגרת מעקב ההיריון.
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יידוע בן/בת זוג או שותף/פה ליחסי מין ,של נשא  HIVאו חולה ,AIDS
על אודות מצבם הרפואי של הנשא/החולה
**

אביגדור סלטון* ודניאל שם טוב

תקציר
המאמר עוסק בשאלות משפטיות-רפואיות הקשורות ליידוע בן/בת זוג או שותף/פה ליחסי מין )להלן -בן זוג/שותף(,
של חולה איידס או נשא נגיף האיידס ,על אודות מצבם הרפואי .יש הסכמה רחבה בחו“ל ובישראל ,שעל חולה או
נשא מוטלת חובה מוסרית ליידע בן זוג/שותף על מצבו/ה הרפואי לפני קיום יחסי מין .לעומת זאת ,הדעות חלוקות
לגבי חובתו המשפטית לעשות כן .המאמר סוקר את המצב המשפטי בארץ תוך התייחסות למצב במספר מדינות
בעולם .בתי המשפט בישראל ,הגם שהתייחסו בעקיפין לשאלת קיום חובה משפטית כאמור ,טרם נדרשו להכריע בה
ממש .באשר לחובת חולה איידס או נשא הנגיף כלפי בן/בת הזוג או השותף/פה ,נראה כי מההיבט המשפטי הדווקני,
מדיניות משפטית ראויה אינה יכולה לשחרר מאשמה או מאחריות ”בעל סיכון“ אשר לא יידע או לא הזהיר אדם אחר
מפני אותו סיכון .לעומת זאת ,מההיבט הרפואי-סוציאלי יש הגורסים ,כי לפני עיצובה של חובה משפטית מן הראוי
להביא בחשבון שיקולים רפואיים וסוציאליים רלבנטיים .בכמה מדינות של ארה“ב יש הוראות חוקיות מפורשות
המחייבות את הנשא לגלות לשותף לפני קיום יחסי מין את דבר נשאותו .שאלה היא אם ראוי לאמץ הסדר תחיקתי
כזה ,אם הוא רצוי ובאיזו מידה הוא עשוי להרתיע נשא/חולה איידס מקיום יחסי מין ללא גילוי נשאותו לאחרים.
שאלה נוספת בה דן המאמר היא שאלת חובתו של מי שהתוודע למצבו הרפואי של החולה או הנשא )כגון הרופא
המטפל( כלפי אדם אחר העלול להידבק עקב מגע איתם .נראה לאור הניסיון שנצבר בינתיים מתוך עבודתה של ”ועדת
אתיקה ארצית לנושא HIVואיידס“ ,שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה ,התשנ“ו ,1996-במסגרתה חייבת שאלה זו
למצוא מענה הולם ,בהשוואה לחקיקה הנהוגה בארצות שונות בעולם ,כי השיטה הישראלית אינה נופלת ביעילותה
ואף עולה על השיטות הנוהגות שם .במדינות ארה“ב ,למשל ,נחקקו הוראות חוק שונות כדי לפתור את הדילמה בין
החובה לפרטיות לבין החובה להזהיר בן זוג/שותף .חקיקה זו שאינה אחידה ולפעמים עמומה ואינה ברורה דיה,
אינה מפחיתה מהאחריות ומהמבוכה הרובצות על המטפלים .דווקא בגלל הרשות או החובה המוטלות לפעמים
על הרשויות ,לעיתים על המטופל ,ובמקרים לא מעטים על המטפלים לסוגיהם ,נוצרים בלבול ואי וודאות שאינם
בהכרח מיטיבים עם המטופלים .לעומת זאת ,לפי השיטה הישראלית ,כשבוועדה משתתפים בעלי מקצועות מגוונים,
הפיתרון עשוי להיות מאוזן יותר ,כזה שיביא בחשבון את האינטרסים החיוניים של הצדדים השונים המעורבים.
*

שופט בדימוס .יו“ר ועדת אתיקה ארצית לנושא  HIVואיידס לפי חוק זכויות החולה ,התשנ“זavigdorsa@gmail.com .1996-

**

מנהל המחלקה לשחפת ואיידס ,שרותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות .חבר בועדת האתיקה הנ“ל ומרכז את ענייניה.

מבוא
האיידס  -תסמונת הכשל החיסוני הנרכש ) (Acquired Immunodeficiency Syndrome-AIDSנגרמת על ידי נגיף
ה .HIV - Human Immunodeficiency Virus-נגיף זה עלול לעבור מאדם הנושא אותו לאדם בריא .נושא הנגיף שלא
פיתח את מחלת האיידס מכונה ”נשא  .“HIVהדבקה בנגיף של אדם בריא יכולה שתיעשה:
1

” (1תוך קיום יחסי מין לא מוגנים הכוללים חדירה לנרתיק ,לפה ולפי הטבעת.
 (2באמצעות עירוי דם ומוצריו ,מזוהמים בנגיף.
 (3באמצעות שימוש משותף במחטים.
2

 (4העברה מאם לילוד במהלך ההיריון ,הלידה וההנקה“.

 1הידועים כיחסי מין וגינאלים ,אוראלים ואנאלים.
” 2נוהל למניעת הפצת איידס לבן/בת זוג מיניים“ מינהל רפואה -משרד הבריאות  ) 45/2005התשס“ו( ,נספח מס‘ .2
על שלושת שלביה של מחלת האיידס ר‘ :ד“ר אברהם שטינברג ”מחלת ה -AIDS-היבטים רפואיים ,מוסריים והלכתיים“ אסיא מז-מח )יב,
ג-ד(.(1990) 30-18 ,
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מאמר זה דן בעיקר בהדבקה כתוצאה מהמצב המסומן  (1לעיל .על כן” ,בן/בת זוג או שותף/פה ליחסי מין“ בענייננו,
ייחשבו אלה המקיימים יחסי מין קבועים או יחסי מין מזדמנים ,והכל  -בהתאם לנסיבות המקרה .למען הנוחות נכנה
אותם להלן” -בן זוג/שותף“.

איסור הפצת האיידס
מעצם היות האיידס מסוכנת ומידבקת נגזרת חובה על פי דין שלא להפיץ את המחלה .חובה זאת אינה מיוחדת לאיידס,
היא חלה על כל מחלה שיש בה סכנת נפשות ,והיא נובעת מן הדאגה לזולת ולשלום הציבור כולו ,מתוך השאיפה להלחם
3
במחלה ולהדבירה על ידי מניעת התפשטותה .חובה כללית כזאת לעניין ”מעשה העלול להפיץ מחלה“ קבועה בחוק:
”העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות ,דינו  -מאסר שלוש שנים;
4
עשה את המעשה במזיד ,דינו  -מאסר שבע שנים“.
האיסור קיים לגבי מעשה רשלני העלול להפיץ את המחלה אף אם המחלה לא הופצה בפועל 5.לא כל שכן ,אם עקב אותו
מעשה רשלני הופצה המחלה בפועל.
היש צורך בחוות דעת רפואית כדי להוכיח את מסוכנותה של מחלת האיידס? לאחרונה נפסק בענין חגשי הנ“ל כי
”טוב היו עושים הצדדים לו הניחו בפני בית-משפט חוות-דעת מקצועית-רפואית בכל הנוגע למחלת
האיידס ודרכי ההידבקות בה .תרומתם של אנשי המקצוע הינה חיונית למלאכתו של בית-משפט,
אשר ,מטבע הדברים ,אין לו מומחיות ברפואה .יחד-עם-זאת ,בית המשפט אינו כלי ריק המתמלא
רק בתוכן המוזרק לתוכו על-ידי אחרים )ראה :ע“פ  4675/97רוזוב נגד מדינת ישראל ,פ“ד נג),(358 ,(4
והכל מסכימים כי שופט רשאי לעשות שימוש במידע הבסיסי שהוא נחלתו של כל אדם משכיל
ממוצע“.
”מחלת האיידס ,אופייה ,מסוכנותה ודרכי-הפצתה ,מוכרים לציבור מזה שנים [....].לא יכול
להיות ספק ,כי מהותה של המחלה והידע הבסיסי באשר לדרכים למניעתה ,הינם בתחום ידיעתו
של כל אדם ”משכיל ממוצע“ שלא לומר מעל לממוצע ,וככזה נמצא בתחום ידיעתו השיפוטית של
6
בית המשפט“.

3
4

5

6

www.medethics.org.il/articles/ASSIA/ASSIA7/R007079.asp
וכן סקירתו של השופט חיים נחמיאס על הרקע הכללי של האיידס בת“פ ) 1362/92שלום-אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה ,פ“מ התשנ“ו ),397 (4
 ,(1996) 405-403והפניות למקורות רפואיים ומשפטיים שם )הנאשם הואשם בכך ,שבהיותו חולה במחלת האיידס וביודעו דבר מחלתו,
קיים יחסי-מין עם המתלוננת ,קטינה כבת שש עשרה ,בלי שיידע אותה על מחלתו ובלי שנקט אמצעי זהירות(.
ס‘  218לחוק העונשין ,התשל“ז , 1977-ס“ח ” .864מן הבחינה המשפטית ,לעניין הפצת מחלה כאמור בסעיף 218לחוק  -דין ”נשא“ כדין
”חולה“ .שניהם חולים ,זה כמו זה אינם בריאים ,ושניהם עלולים להפיץ המחלה“ .מקביעותיו של השופט ח‘ נחמיאס בת“פ ) 1362/92שלום-
אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה,לעיל.414 ,
”מזיד בהקשר זה ,איננו בהכרח רצון עז שהמתלוננת תיפגע כבחירה מועדפת של המערער ,אלא ביצוע מעשים בכוונה ,תוך פזיזות לגבי
ההשלכות הנובעות מהם ,כאשר עניינים אלה ידועים לו“ )השופט נ‘ הנדל ,בענין פלנסיה ,להלן ה“ש ) 5ע‘  23לפסה“ד( .על דברים אלה חזרה
השופטת ת‘ שפירא בענין חגשי ,להלן ה“ש  ,5וקבעה כי יסוד ה“מזיד“ בעבירה התקיים חרף טענת המערער ,שהוא קיים את היחסים
המיניים תחת השפעת סם )פס‘  37-36לפסה“ד( .ר‘ גם ס‘ 90א ) (1לחוק העונשין,לעיל ,המגדיר ”מזיד“ כ“פזיזות“ לעניין תוצאת המעשה.
במובן זה העבירה אינה תוצאתית .ר‘ קביעותיו של השופט ח‘ נחמיאס בת“פ ) 1362/92שלום-אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה,לעיל ;419 ,וכן ע“פ
) 560/96מחוזי ב“ש( פלנסיה נ‘ מדינת ישראל ,תק-מח ) ,(1997) 2504 ,(3) 97להלן :ענין פלנסיה( )ס‘  5של פסה“ד( ,ע“פ 1538/02פלוני נגד מדינת
ישראל ,פ“ד נח) ,604 ,590 ,(3ולאחרונה -ע“פ )מחוזי ת“א(  70834/08חגשי נ‘ מדינת ישראל )טרם פורסם ) (15.07.09להלן :ענין חגשי( )על-פי
הנטען והמתואר בכתב האישום ,בשנת  2001אובחן המערער כנשא נגיף האיידס ) .(HIVבין השנים  2004-2002קיים יחסי-מין מלאים עם
המתלוננת ,בהיותה קטינה ,ללא שימוש באמצעי-זהירות ,מספר רב של פעמים .המערער מואשם כי עשה כן במזיד ,ביודעו כי הוא חולה
במחלת האיידס ,מחלה מידבקת שיש בה משום סכנת-חיים ,מבלי ליידע את המתלוננת ,תוך יצירת סיכון ממשי לחייה .יצוין ,כי למרבה
המזל לא נדבקה המתלוננת במחלה(.
מצויelyon1.court.gov.il/heb/dover/4293314.doc :
אך ר‘ להלן ,ה“ש .46
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היקף האיסור
7

התרשלות במובנה המשפטי קיימת ,בין השאר ,כאשר פלוני לא ”עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות“.
מכאן ,שאם פלוני ,נשא  HIVאו חולה איידס )להלן -נשא/חולה איידס ,(8קיים יחסי מין אגב שימוש בקונדום ,לכאורה
יצא פלוני את ידי חובתו שבחוק .אין חולקין ,שאם פלוני לא היה ולא יכול היה להיות מודע להיותו נשא אין מחייבים
אותו בהפרת החובה ,אך לא כן אם בנסיבות העניין היה עליו לדעת על האפשרות של היותו נשא .במקרה כזה ,מוחזק
אותו פלוני כאחראי ,משום שבנסיבות העניין היה עליו לצפות את אפשרות היותו נשא בפועל .כך נפסק על ידי בית
המשפט העליון של קליפורניה בדיון אזרחי בין בני זוג בעניין  Bridget B. v. John B.שם פסק ,Justice Marvin Baxter
בשם הרוב ,כדלקמן:
”Because ‘[a]ll persons are required to use ordinary care to prevent others being injured
as a result of their conduct’ (Rowland v. Christian, supra, 69 Cal.2d at p. 112), this
court has repeatedly recognized a cause of action for negligence not only against those
who have actual knowledge of unreasonable danger, but also against those who have
constructive knowledge of it“.9
הוא הדין אם תוך ”עצימת עיניים“ מוסיף הנשא לקיים יחסי מין כדי לספק את יצרו ”תוך התעלמות מאותה סכנה והעלמתה
10
מידיעתן של בנות זוגו“.
שאלה נפרדת היא ,שאין עליה תשובה חד-משמעית ,אם קיימת על פלוני חובה משפטית לפיה עליו ליידע בן זוג/שותף,
לפני קיום יחסי המין ,בדבר נשאותו/מחלתו ,ואם קיימת חובה כזאת  -האם היא גם ראויה.
כאן המקום להדגיש ,כי האמור לעיל מתייחס לחובתו של נשא/חולה איידס כלפי בן זוג/שותף ליחסי המין ,ולא לחובת
אנשים אחרים ,להודיע על דבר נשאותו/מחלתו של פלוני .חובה כזאת קבועה ,למשל ,בסעיף  12לפקודת בריאות העם,
:1940
”הודעת מחלות מידבקות
 (1) .12אחד מדרי בית שחלה במחלה מידבקת ,נוהגים בו לפי ההוראות דלקמן:
ראש המשפחה שאותו אדם )הקרוי לקמן ”החולה”( שייך לה ,ואם לא עשה זאת  -קרובי החולה
הקרובים ביותר המצויים בבנין או היושבים ליד מיטתו של החולה ,ואם הם לא עשו זאת  -המחזיק
בבנין ,חייבים מיד לכשיוודע להם כי החולה נגוע במחלה מידבקת ,ולעולם  -תוך שתים עשרה שעה
7
8
9

10

ס‘  35לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,נ“ח התשכ“ח .266
לא מצאנו בעברית מונח שיהיה מקביל למונח  PHAהמקובל באופן בינלאומי ומתייחס ל“ “Person living with HIV/AIDSולכן נזקקנו
לשימוש במונח ”נשא/חולה איידס“ במקום  .PHAעל המלצות לשימוש נכון בשפה האנגלית לגבי מונחים המתייחסים ל HIV/AIDS-ר‘:
HIV/AIDS Media Guide at www.actoronto.org/home.nsf/pages/mediaguide
137 P.3d 153, 45 Cal. RPTR. 3d 316, 2006 DJDAR 8738.
Available at: caselaw.lp.findlaw.com/data2/californiastatecases/s128248.pdf (2006), p.14.
Or: www.natap.org/2006/newsUpdates/Calif.PDF
במקרה זה תבעה אישה את בן זוגה לשעבר בנזיקין בטענה שהוא ,לפני ובמהלך הנישואין ,קיים יחסים עם גברים וכתוצאה מכך הדביק
אותה באיידס .הבעל הכחיש זאת וטען ,בין השאר ,כי למעשה היא הדביקה אותו ולא להפך .האישה ביקשה ,בהליכי ביניים שונים ,צווים
לגלות את התנהגותו המינית במשך  10השנים האחרונות לרבות הרשומות הרפואיות שלו  .בית המשפט העליון של מדינת קליפורניה ,בדעת
רוב ,נענה לחלק מהבקשות אך צמצם את תחולת הצו ,בנסיבות העניין ,מבחינת התקופה שעליה יחול הצו ,רק לכחצי שנה לפני הפסקת
יחסי המין ביו בני הזוג.באשר לשאלה העקרונית שהתעוררה במשפט זה והיא ,מהי דרגת הידיעה הדרושה מאת נשא/חולה איידס כדי
להחיבו בנזיקין בגין הדבקת בן זוג או שותף ,קבעו ארבעת שופטי הרוב ,כי דין אחד ל AIDS/HIV-ולשאר מחלות המין המידבקות .לאמור,
די אף בידיעה קונסטרוקטיבית ) ,(Constructive Knowledgeעל מצבו הרפואי כדי להחיב מדביק כזה בנזיקין .שני שופטי המיעוט סברו כי
בהתחשב באופי ה ,AIDS/HIV-כשלא פעם חולף זמן רב עד גילוי הנשאות/המחלה ורק בדיקת דם יכולה לקבוע אם התוצאה היא שלילית
או חיובית ,דרושה ידיעה ממשית ) (Actual Knowledgeואין להסתפק בידיעה קונסטרוקטיבית כמו שנהוג לגבי מחלות מין מידבקות אחרות.
השופטת  KENNARDסברה ,כי בנסיבות המקרה ,מששני בני הזוג הודו כי חלו באיידס ,והמחלוקת היא מי משניהם הדביק את השני ,אין
הכרח להכריע בשאלה שנתעוררה לצורך החלטה בבקשות שהוגשו בהליכי הביניים.
על התפתחות נוספת בפרשה זו ,כאשר בשנת  2008החליט בית המשפט הדן בתביעה האזרחית כי על הבעל לשעבר )בני הזוג התגרשו בשנת
 (2003יהיה לגלות ,במהלך שמיעת המשפט ,את נטיותיו המיניות ר‘:
criminalhivtransmission.blogspot.com/2008/01/us-further-developments-in-california.html
מדברי כב‘ השופט א‘ א‘ לוי בע“פ  11699/05סרפו נ‘ מדינת ישראל ,פדאור  ,(2008) 843 (21) 08בפס‘  6לפסק דינו.
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מדור משפט רפואי

משעה שנודע להם הדבר ,לשלוח מודעה על כך לרופא הממשלתי של המחוז או למוכתר הכפר או הרובע
בו אירע המקרה והמוכתר חייב להודיע את דבר המקרה לרופא הממשלתי של המחוז תוך שתים עשרה
שעה משעה שהודיעו לו או שנודע לו;
רופא המטפל בחולה או אשר נקרא לבקר חולה חייב ,מיד בהיוודע לו כי החולה נגוע במחלה מידבקת,
ולעולם  -תוך שתים עשרה שעה משעה שהודיעו לו או שנודע לו דבר המקרה ,למסור הודעה בטופס
הקבוע לרופא הממשלתי של המחוז.
13
12,12
13 ,11

)."..............(2

החובה ליידע בן זוג/שותף
14

התייחסות ישירה לשאלה זו מצויה בפסק-דין של בית משפט בניו-זילנד:

”[43] It seems to me that most people would want to be told that a potential sexual
partner was HIV positive. There may well be a moral duty to disclose that information.
There is however a difference between a moral duty and a legal duty, the legal duty in
this case being to take reasonable precautions against and use reasonable care to avoid
transmitting the HIV virus. I note that the duty at common law is essentially the same
– to take reasonable steps. (R v Lunt (2003) 20 CRNZ 681).“15
למסקנה זו הגיעה השופטת  Susan Thomasבבית המשפט של מחוז  Wellingtonבניו זילנד לאחר שיישמה את הוראת
החוק הפלילי על עובדות המקרה ,וכך בחוק –:Crimes Act 1961
“145 Criminal nuisance
Every one commits criminal nuisance who does any unlawful act or omits to discharge
any legal duty, such act or omission being one which he knew would endanger the lives,
 11לפי תוספת ב ,חלק ב ,של פקודה זו ,בין המחלות המחייבות הודעה כזאת נזכרת "תסמונת הכשל החיסוני הנרכש )איידס( לרבות :נשאות
נגיף האיידס."......
הסדר דומה קיים בחוק האנגלי:
Public Health (Control of Diseases) Act 1984, section 11(1) ’If a registered medical practitioner becomes aware of,
or suspects, that a patient whom he is attending . . . is suffering from a notifiable disease . . . he shall . . . forthwith
send to the proper officer of the local authority for that district a certificate stating: (a) the name, age, and sex of the
’patient and the address of the premises where the patient is.
www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1984/cukpga_19840022_en_1
ר' גם את תקנות בריאות העם )הודעות על מחלות מידבקות( ,התשכ"א ,1961-ק"ת .1098
 12על חובות נוספות של אנשים אחרים ר׳ סודיות רפואית "אנציקלופדיה רפואית הלכתית" ,להלן ה"ש .45
באשר לשאלת חובתו של רופא ,שהוא עצמו נשא  ,HIVליידע מטופל שלו ,על אודות מצבו הרפואי שלו כספק שירותי בריאות ,ר' דניאלה
קוטקיס וטבק נילי "כשהרופא נשא  -HIVשני צדדים למטבע״ רפואה ומשפט חוברת  ,27ע'  (2002) 184ותגובה מאת י .בנאי ,שופט )בדימ'(,
בחוברת  ,28ע' .5מצוי באתר.med-law.co.il:
 13הדעה הרווחת היא שמקור החובה נעוץ בצורך רשויות הבריאות במדינות אירופה להתחקות אחר התפשטות מחלות המין המידבקות
) (STDsשחדרו בעקבות גילוי "העולם החדש" במאה ה 15-לספירה והתפשטות הזנות באירופה .למען גילוי האנשים הנגועים ומעקב
אחריהם כדי לבלום ולהדביר את המחלות )עגבת בעיקר( החלו השלטונות לנהל רישומים של הנגועים ) ,(Index Casesלהתחקות אחריהם
):(Sexual Contact Tracing
LAWRENCE O. GOSTIN & JAMES G. HODGE, JR., PIERCING THE VEIL OF SECRECY IN HIV/AIDS AND OTHER SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES:
& THEORIES OF PRIVACY AND DISCLOSURE IN PARTNER NOTIFICATION, 5:9 DUKE JOURNAL OF GENDER LAW
)להלן :גוסטין(POLICY (1998) 9, 11.

כגישה הנגזרת מהתפיסה האמורה ניתן למצוא בצו בריאות העם )בדיקות רפואיות ומתן הוראות לעניין תסמונת הכשל החיסוני הנרכש(,
התשמ״ח ,1987-ק״ת  ,5074לפיו מוטלת חובת בדיקה תקופתית על "חשוף להידבקות" ,שעליו יוכרז ברשומות כמי שעלול לשאת את נוגדני
ה .AIDS-אך ר' דניאלה קוטקיס וטבק נילי ,לעיל ה״ש  ,12המציינות כי "בהנחיותיו ,ביצע משרד הבריאות איזון שונה מזה המופיע בחקיקה
תוך ניצול מרחב שיקול הדעת שהוקנה לו והתייחסות לחוסר היעילות שבתגובה חריפה כנגד זכויותיהם של חולי האיידס" .שם ע' .13
Police v. Dalley-[2005] NZAR 682 14
סקירת פסה“ד מצויה באתרwww.justice.govt.nz/judgments/decisions/police%20v%20dalley%20cri-2004-085-009168.pdf :
במקרה זה הכירה המתלוננת את הנאשם דרך האינטרנט ולאחר מכן נפגשו וקיימו יחסי מין כאשר לטענת המתלוננת היא לא ידעה
שהנאשם היה נשא איידס ואילו ידעה היא לא הייתה מסכימה לקיים עמו יחסי מין.
 15אמנם החובה לפי הקומון לאו היא לנקוט צעדים סבירים וכך גם לפי עוולת הרשלנות שלנו ,אולם בצד חובה זו או לפי הנגזר ממנה קיימת
חובה נוספת והיא החובה לגלות ולהזהיר ) ,(Duty to disclose and warnר‘ גוסטין ,לעיל ה“ש  ,34-41 ,13ולכן השאלה אם די בנקיטת
אמצעים בלי גם לגלות ולהזהיר -בעינה עומדת!
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safety, or health of the public, or the life safety, or health of any individual.
(2) Every one who commits criminal nuisance is liable to imprisonment for a term not
exceeding one year“.
התביעה הכללית טענה כי הנאשם הפר את החובה המשפטית הקבועה בסעיף  156לחוק האומר:
“156 Duty of persons in charge of dangerous things
Every one who has in his charge or under his control anything whatever, whether
animate or inanimate, or who erects, makes, operates, or maintains anything whatever,
which, in the absence of precaution or care, may endanger human life is under a legal
duty to take reasonable precautions against and to use reasonable care to avoid such
danger, and is criminally responsible for the consequences of omitting without lawful
excuse to discharge that duty“.
הוכח ,כי בשעת מעשה השתמש הנאשם בקונדום ,ולכן הוא זוכה מאשמת הפרת חובה חקוקה שלטענת התביעה הייתה
מוטלת עליו ,והיא לגלות את מצבו הרפואי למתלוננת עובר לקיום יחסי המין.
פסק דין זה ,שלא הוגש עליו ערעור ,נחשב לתקדים חשוב ועורר הדים בינלאומיים .16הוא הצית ויכוח בין אלה שצידדו
בהכרעת הדין )בפרט חוגים המעורבים ומקורבים לחולי איידס ולנשאים( לבין אלה שביקרו את ההחלטה ,המתעלמת
לטענתם ,מהסיכון שבאי הגילוי 17.פסק הדין עורר עניין רב בחוגי משפטנים ואנשי בריאות הציבור באוסטרליה השכנה,
20 ,19,18
שבכמה ממחוזותיה קיימות הוראות חוק הדומות לאלה שבניו זילנד.
אצלנו משנתעוררו מקרים דומים ,בהם נדון בהמשך ,לא היה הכרח להיזקק להוראות עונשיות עקיפות דוגמת הוראות
החוק הניו-זילנדי ,אלא נעשה שימוש בהוראת חוק ישירה לעניין הפצת מחלה מידבקת 21,והתייחסות עקיפה לנושא
החובה לגלות לשותפות את דבר המחלה ולהזהירן ניתן למצוא בהכרעת הדין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב,
בעניין כריס סרפו 22,שם נקבע:
להיֹותֹו
”לעניין ה“מעשה“ הנדרש במקרה העומד בפנינו ,הּוכח עובדתית כי למרות שעלה בנאשם ֲח ָׁשד ֱ
ַּדאּות כי הינו חולה באיידסִ ,קּיֵים
ָדע בו ָ
ַּׂשא איידס ,בעקבות הזהרותיה של ל.עּ ,.ומאוחר יותר למרות שי ַ
נָ
23
הנאשם יחסי-מין בלתי-מוגנים עם המתלוננות  ,...ולא הזהיר אף אחת מהן על דבר מחלתו“.
משמע ,הוכח כי הנאשם לא השתמש באמצעי מניעה כאשר קיים יחסי מין עם המתלוננות ,ולכן התייחס בית המשפט
לשאלת הצורך במתן אזהרה .בית המשפט לא קבע במפורש כי קיימת חובת אזהרה כזאת גם כאשר במהלך קיום יחסי
16
17
18
19

20

21
22
23

“HIV CASE SETS LEGAL PRECEDENT”, ABC NEWS ONLINE, 5 OCTOBER 2005,
WWW.ABC.NET.AU/NEWS/NEWSITEMS/200510/S1475518.HTM
HELEN TUNNAH ,“HIV CASE SPARKS MORAL DEBATE” THE NEW ZEALAND HERALD ( 7 OCTOBER
)AVAILABLE AT: WWW.NZHERALD.CO.NZ/SECTION/STORY.CFM?C_ID=1&OBJECTID=10349037 2005
SALLY CAMERON “GROUNDBREAKING NEW ZEALAND CASE ON DISCLOSURE” AFAO – AUSTRALIAN FEDERATION OF AIDS,
ORGANISATIONS VOL. 5 NO. 1. AVAILABLE AT: WWW.AFAO.ORG.AU/INDEX.ASP
ראוי להוסיף כי בקנדה קיימת פסיקה לפיה ניתן להגיש אישום פלילי נגד נשא ,שהסתיר מהשותף את עובדת נשאותו ,בעברה של סיכון
משמעותי לגרימת נזק גופני רציני , SIGNIFICANT RISK OF SERIOUS BODILY HARMלאדם אחר ,ואולם הוכחת שימוש בקונדום ,לפני
קיום יחסי המין ,עשויה להוות הגנה טובה .על סקירת המצב בקנדה ר‘’‘HIV(NON) DISCLOSURE AND THE CRIMINAL LAW IN CANADA”:
www.catie.ca/ppt/AGM2008/Disclosure_Betteridge.ppt
באשר לשאלה אם עשויה להוות הגנה טובה לנשא העובדה שהוא גילה לשותף ,לפני קיום יחסי מין עם השותף והעברת נגיף האיידס אליו,
את היותו נשא חיובי של הנגיף והשותף למרות שהיה מודע לסיכון הכרוך בכך הסכים לקיים יחסי מין לא מוגנים ר‘:
Amelia Evans, Critique of the Criminalasation of Sexual Hiv Transmission,38 VUWLR (2007), 517, 532-541.
Available at www.victoria.ac.nz/law/documentation/VUWLR%20PDFS/38(3)/05%20Evans.pdf
במאמר זה ,שיש בו ניתוח מעמיק ויסודי של פסה“ד ,הועלתה ההצעה לקבוע ,ע“י המחוקק או בדרך אחרת ,סף פעילות מינית מוגדרת,
הנגזרת מעוצמת הסיכון הצפוי להעברת נגיף ה AIDS/HIV-לשותף ,כשרק בחציית סף כזה יש מקום להרשיע בפלילים את הנשא/החולה
אם הוא עובר אותו .סף כזה צריך שיהיה מפורסם ברבים.
ס‘  218לחוק העונשין ,לעיל ה“ש .3
תפ“ח ) 1137/03מחוזי ת“א( מדינת ישראל נ‘ סרפו ,פדאור  ) (.4.7 2005) 677 (34) 05להלן :ענין סרפו(.
שם ,ע‘ .39
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מדור משפט רפואי

המין נעשה שימוש באמצעי מניעה ,כגון קונדום .עם זאת ,נראה כי בית המשפט מוכן לאמץ את גישת משרד הבריאות
שבאה לביטוי בעדות אחד מרופאיו:
לס ֵפקֹות ,כי גורמי בריאות הציבור
”עדותו של ד"ר  ,...רופא לבריאות הציבור ,אינה מותירה מקום ְ
ַּׂשא
ַּׂשא האיידס ִּב ְד ַבר סיכוני ההדבקה והדרכים למניעתה ועושים כמיטב יכולתם כי נ ָ
מיַידעים את נ ָ
ַדע את בן/בת זוגו לחיים .עם זאת ,כך ,לדברי]ו[ ” ,...אנו מאמינים
איידס אכן יפעל על-פי ההנחיות ְויי ֵ
שלנשא ,כמו לכל חולה אחר ,יש זכות לאוטונומיה על הגוף שלו ועל ההחלטה של הטיפול שלו) “...עמ׳
ַּׂשא אינו משתף פעולה ,מסתפקים בתישאולּ ,וברוב המקרים ”סומכים
 ,261ש'  .(2-1לפיכך ,כאשר הנ ָ
על סיפורו של הנשא” ,ורק במקרים חריגים של חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור )בן-זוג או קיומו
של הריון ,למשל( ,ניתן לפנות לוַעדת אתיקה שרשאית להסיר החיסיון הרפואי 24.מעדותו  ...אף ברור,
ַּׂשא מקבל הדרכה ספציפית לשימוש נכון בקונדום למניעת הדבקה ,וכי מומלץ להשתמש בו לא
כי כל נ ָ
25
ָאל ִיים“.
ָל ִיים ,אלא גם ביחסים אוראליים וָאנ ִ
רק ביחסי-מין ו ִָגינ ִ
ובית המשפט הוסיף:
ַּׂשא ליידע את בן/בת הזוג ,גם כאשר משתמש בקונדום כראוי,
”משנשאל ]ה[ד"ר ...באשר לחובתו של נ ָ
הסביר כי הנוהלים הקיימים היום מבדילים בין יחסי-מין מזדמנים ,שאז על שני בני-הזוג מוטלת
חובת זהירות ממילא ,ולכן אין המלצה ליידע את בן-הזוג ועל-כן די מבחינת הנשא ,בשימוש בקונדום.
מה שאין כן כאשר מדובר ביחסי-מין קבועים ,שההנחה היא כי ַקּיָים אמון הדדי בין הצדדים ,המצדיק
העברת המידע ִּב ְד ַבר קיומה של מחלה לבן-הזוג.
המסקנה שיש להסיק מן האמור לעיל היא ,כי משעה שהנאשם היה מודע לקיומו של חשש ממשי
ָדע על כך במפורש ,חובה הייתה עליו להשתמש בקונדום בכל סוג
ַּד ִאי לאחר שי ַ
ּוּבו ַ
ַּׂשא איידסְ ,
להיֹותֹו נ ָ
ֱ
של פעילות מינית שביצע.
ַּׂשא איידס )ואחר-כך -
גם אם לא הייתה עליו חובה חוקית להודיע לבנות-זוגו המזדמנות על ֱהיֹותֹו נ ָ
חולה ממש במחלה(  -בוַדאי שראוי היה שיעשה כן ,לפחות עם בת-זוגו הקבועה  -מ.ז) .בטרם אובחן
26
ִר ְׁש ִמית( ,ו-מ.ק ,.עימה ִקּיֵים יחסי-מין במשך ארבעה חודשים“.
נראה כי בית המשפט נוטה לקבל את ההנחה ,כי אין חובה חוקית על ”נשא“ ,כאשר הוא מקיים יחסים עם בנות זוג
מזדמנות ,לידע אותן בדבר נשאותו ,ובלבד שהוא השתמש באמצעי מניעה .הנחה זו דומה למעשה לקביעה בפסק הדין
הניו-זילנדי ,שניתן אך שלושה חודשים לפני מתן פסק הדין בענין סרפו ,וככל הנראה לא צוטט בבית המשפט.
28

גישה זאת מוצאת תמיכה בקרב מחברים ואנשי מקצוע בתחום רפואה ומשפט בישראל 27,הגם שיש גם החולקים עליה.

במציאות ,נדיר כי בתי המשפט יידרשו לשאלה אם ”נשא“ פלוני היה חייב ליידע בן זוג/שותף על עובדת נשאותו ,בין
אם ה“בן זוג/שותף“ הוא קבוע ובין אם הוא מזדמן ,אם התברר כי הנשא דאג לנקוט אמצעים נאותים ,כגון שימוש
בקונדום ,טרם קיום יחסים .ברם ,לא מן הנמנע ששאלה זאת עלולה להתעורר במלוא חריפותה ,אם אמצעי המניעה
כשלו – למשל כאשר הקונדום נקרע במהלך קיום היחסים ,והוכח כי בעקבות אותו מגע מיני עבר נגיף לבן זוג/שותף!
24
25
26

27
28

כך נוהגות רשויות הבריאות בכמה מהמדינות בארה“ב אך ללא פנייה לוועדת אתיקה שאינה קיימת לפי חוק באותן מדינות .שיטה זו ידועה
בשם  conditional referral programוהיא מעוגנת בחקיקה של אותן מדינות להבדיל משיטות אחרות במדינות האחרות .ר‘ גוסטין ,לעיל
ה“ש  ,13ע‘  27וטבלה  Aבע‘  32-28שם ,המבארת איזו שיטה נוהגת בכל מדינה.
עניין סרפו ,שם ,ע‘ .32
שם ,שם .גם בת“פ ) 1362/92שלום-אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה,לעיל ה“ש  ,2נתעוררה שאלת היידוע לבת הזוג )במובן של שותפה ליחסי
המין( וניתן להבין כי השופט ח‘ נחמיאס היה נחרץ יותר ,אגב התייחסותו לשאלת כבוד האדם וחרותו ,בקבעו [..] ” :זכותו של הנשא לקיים
יחסי-מין שרירה וקיימת כל עוד יעשה כן באופן שאינו מהווה סכנה לשלום הציבור )שבכללו המתלוננת( .הווי אומר שאם הנשא לא ישתמש
בכל האמצעים למניעת ההדבקה  -למרות מודעותו לסכנתה  -ולא יידע את בת זוגתו על עצם היותו נגוע ,הרינו ,במעשיו ,עלול להגביר עד
מאוד את סכנת ההתפשטות של המחלה )מעשה שהוגדר כעבירה בהוראת סעיף  218לחוק דעסקינן(“  ,421שם .אך השווה עם קביעתו
המובאת להלן בה“ש .30
GALYA M. HILDESHEIMER, AIDS, PARTNER NOTIFICATION AND GENDER ISSUES, 21 MED LAW 165,170 (2002).
זהר מור ,דניאל שם טוב ,גליה הילדסהימר ואלכס לבנטל ”אמת או חובה :האם ניתן להפקיע את זכותו של נשא  HIVלסודיות רפואית?“
הרפואה ) 200 ,146מרס .(2007
ע‘ דולב ”על בריאות ,מידתיות ושמירת סודיות“ הרפואה ) 191 ,146מרס  ,(2007וראה תגובה :זהר מור ,דניאל שם טוב ,גליה הילדסהימר
ואלכס לבנטל הרפואה ) 641 ,146אוגוסט .(2007
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ואכן שאלה זו ממש נדונה אך לא דרשה הכרעה בענין פלנסיה הנ“ל 29,שם טען הנאשם )המערער( ,חולה איידס ,להגנתו,
כי הוא השתמש בקונדום תוך קיום יחסי מין עם המתלוננת )שהייתה קטינה ובתולה( ,אך הקונדום נקרע תוך קיום
יחסי המין .גרסת הנאשם נדחתה מבחינה עובדתית ,ונקבע כי הוא לא השתמש בקונדום וגם לא יידע את המתלוננת
בדבר מחלתו ,כך שלא היה צורך לדון בשאלה לגופה.
עם זאת ,מאלפים דבריו של כב‘ השופט נ‘ הנדל בערכאת הערעור:
”בטרם אתייחס לערעור על העונש ,נדמה כי מן הראוי להתייחס ולו בקצרה לנושא שעלה במהלך הדיון
בבית משפט קמא ,ובפנינו ,וזאת בשל המימד העקרוני שבו.
באי כוח הצדדים דנו בשאלה  -בהנחה שהמערער או כל אדם אחר נושא איידס היה מקיים יחסי מין עם
קונדום  -האם מוטלת חובה עליו לספר לפרטנר המיני על מצבו הרפואי [..].השאלה האם די בכך שחולה
איידס ישתמש בקונדום כאשר הוא מקיים יחסי מין או שמא מוטלת עליו החובה גם לגלות את מצבו
הרפואי לאחר הינה שאלה עקרונית בעלת חשיבות מעשית רבה ביותר.
במסגרת הדיון אשר התנהל בבית משפט קמא הרופאים אשר העידו מטעם התביעה חלקו ביניהם בעניין.
][..להערכתו ]של האחד[ ,גזירת תקנה שציבור החולים לא יכול לעמוד בה ,תפגע בציבור הקורבנות
הפוטנציאלים ועדיף להציג הנחיה ריאלית של קיום יחסי מין באמצעות קונדום ללא דרישה של גילוי
המצב הבריאותי.
כנגד זאת נקט ד"ר ] [...גישה אחרת .הוא הציג שלושה תנאים להמשך קיום יחסי מין בנשאי או חולי
איידס שהם:
יידוע בן הזוג על היותו נשא ,הסכמתו ושימוש בקונדום .לדבריו ,זה עומד במוסכם בקהילה הרפואית.
הוא הדגיש ששימוש בקונדום אינו אמצעי זהירות ב .100%-לגישתו ,אדם רשאי לקחת סיכון על עצמו
30
אך אינו רשאי להכניס אחר לסיכון ,מבלי שהאחרון ידע על כך“.
וכב‘ השופט נ‘ הנדל מסכם:
” ][..ארשה לעצמי לגלות את נטייתי .עם כל ההבנה לשיקולים המעשיים ,אינני רואה דרך להצדיק
מצב בו אדם נדבק באיידס מפני שהשני לא הודיע לו על דבר מחלתו וזאת גם אם הוא השתמש באמצעי
זהירות .באיזו זכות ניתן להצדיק אי גילוי כזה שעלול להיות גורלי עבור מי שלא יידעו אותו .הרי מוסכם,
שאמצעי זהירות אלו אינם אבסולוטים .תמיד יש לאזן בין האינטרסים השונים אבל האופי הסופני של
המחלה מטה את הכף לכיוון חובת הגילוי .יתכן ורצוי שמוסדות הבריאות ידברו בקול אחד בנקודה זו.
העדר אחידות בעמדה זו יאפשר פתיחת פתח לנאשם לטעון שבכל מקרה אין לו כוונה פלילית אם הוא
פעל לפי אחת מהגישות המוצעות .אך מעבר לכך וחשוב מזה ,הוא השיקול שיש לקבוע נורמה נכונה
31
וצודקת“.
כב‘ הנשיא )דאז( ,של בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,א‘ לרון ז“ל ,שישב בראש ההרכב ,הוסיף:
”] [..נראה לי כי מן הראוי לציין שאותם רופאים שהעידו בפני ביהמ"ש קמא וצידדו במתן אפשרות לחולי
איידס לקיים יחסי מין תוך ההגבלה של שימוש בקונדום בלבד וללא חיוב בהודעה על המחלה לבת או
בן הזוג התייחסו לעניין מנקודת המבט של טובתו של החולה בעוד אשר נקודת ההשקפה הנכונה צריכה
להיות כוללת וצריכה להביא בחשבון לא רק את האינטרס של החולה אלא באותה מידה ואולי ביתר שאת
 29בת“פ ) 1362/92שלום-אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה ,לעיל ה“ש  ,2ובערעור לעיל ה“ש .5
 30שם ,ע‘  8לפסה“ד .לעניין השימוש בקונדום סבור השופט ח‘ נחמיאס בת“פ ) 1362/92שלום-אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה ,לעיל ה“ש ,430 ,2
כי ”חובת היידוע לעניין סעיף 218סיפא תהא שרירה וקיימת בשני מצבים :אחד  -כאשר הנשא מבקש לקיים יחסי-מין בלא קונדום; שני -
כאשר הנשא משתמש בקונדום ולמרות כן ,עקב קריעתו ,נוצר מגע ישיר בינו לבין בת זוגו .במקרים אלה הסיכוי לכך שבת הזוג נדבקה בנגיף
הוא ממשי ועומד במאזן ההסתברויות הדרוש .היעדר היידוע יביא לכך שהנדבקת ,בלא ידיעתה ,תסכן בעצמה אחרים .לפיכך ,במקרה דנן,
חובת היידוע הורתה ולידתה בנקודה שבה אליבא דגירסת הנאשם  -שהוכחה כמופרכת הבחין בכך שהקונדום נקרע .באותה נקודה היה
עליו ליידע את המתלוננת כדי למנוע את האפשרות שהיא ,בלא ידיעתה ,תפיץ את המחלה לאחרים“.
במלים אחרות ,לצורך הרשעה בס‘  218סיפא ,החובה המשפטית תקום רק אם הנאשם מבקש לקיים יחסי מין ללא קונדום ,ואם השתמש
בקונדום  -רק אם וכאשר נקרע הקונדום .בכל הכבוד ,לא נראה החלק השני של החובה כמעשי!
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׀ 33

מדור משפט רפואי

גם את נקודת ההשקפה של בן או בת הזוג שלא צריך לחשוף אותם לאפשרות הידבקות ללא הסכמה
32
מודעת באופן מלא”.
אם נסכם את גישת בתי המשפט בישראל לגבי שאלה זו ,על פי המקרים הספורים שנדונו ,נמצא כי ,ככלל ,בעוד שעל
נשא/חולה איידס רובצת חובה משפטית לנקוט אמצעי מניעה נאותים לפני קיום יחסי מין ,בין אם הקשר עם ה“בן זוג/
שותף“ נושא אופי מתמשך ובין אם הוא מזדמן ,הרי בצריך עיון נמצאת השאלה אם מוטלת עליו חובה משפטית )ולא רק
חובה מוסרית( ליידע בן זוג/שותף כזה על עובדת היותו נשא/חולה איידס ,אימתי ,ואם חובה זו קיימת גם כאשר הקשר
33
בין הצדדים הוא מזדמן ורופף יותר.
השקפה זו נגזרת למעשה מהגישה המשפטית המקובלת ,כי אחריותו של יוצר או גורם הסיכון צריכה להיות גדולה יותר
ממי שנקלע לאותו סיכון ,וכי אין להסתתר מאחורי ההגנה של ”הסתכנות מרצון“ מקום שלא הוכח כי הנפגע ידע והעריך
את מצב הדברים שגרמו לנזקו וכי חשף את עצמו למצב זה מרצונו 34.נימוק כבד משקל שמזכיר כב‘ השופט נ‘ הנדל
לתמיכה בהשקפתו העולה מהערותיו ,הוא ההנחה בדבר ”האופי הסופני של המחלה“ ,שלדעתו ”מטה את הכף לכיוון חובת
הגילוי“ .הנחה זו הניעה את בית המשפט המחוזי בתל אביב להחמיר בעונשו של כריס סרפו 35,אשר לא השתמש באמצעי
מניעה ולא הזהיר את שותפותיו ליחסי המין .אולם בית המשפט העליון) בהרכב השופטים :א‘ א‘ לוי ,ע‘ ארבל וח‘ מלצר(
קבע לאחרונה ,בערעורו של סרפו 36,כי מחלת האיידס אינה נחשבת עוד על ידי המומחים לדבר ,כמחלה סופנית ,אלא שעל
אף הסיכונים הכרוכים בה ,היא נחשבת כמחלה כרונית הניתנת לשליטה .לפיכך ,מצא בית המשפט העליון )ברוב דעות
של השופטים ע‘ ארבל וח‘ מלצר( שיש מקום להקל בעונשו של הנאשם ,גם מן הנימוק שאותו עונש הוטל על ידי בית
המשפט המחוזי מחמת תפיסה שלגביה חל שינוי עם הזמן 37.אחת הסקירות אודות השינוי הובאה על ידי כב‘ השופט ח‘
מלצר 38כדלהלן:
”בית המשפט הנכבד קמא דימה את מחלתו של המערער )/HIVאיידס( ,בה הדביק את בנות זוגו  -כסופנית;
אגב כך הוא קבע כי הנאשם זרע מוות ,שכן ”במקרה שלפנינו המדובר בגרימת הנזק האולטימטיבי  -גזר
דין מוות .מוות איטי ,מושהה ,תוך סבל וייסורים" )סעיף  15לגזר הדין(.
בתיאור זה של משמעות החיים לגבי החולים ב/HIV-איידס  -נגרמה בפועל פגיעה לא מוצדקת באוכלוסיית
הנדבקים )לרבות המתלוננות( ,הסובלים ממילא די והותר ממחלתם ובית המשפט הנכבד קמא הביע דעה
בנושא זה ,בניגוד ,להערכות המומחים העוסקים בתחום .אלה סבורים כי מי שנוטלים עתה את תרופות
ה”קוקטייל” ) (HAARTיכולים לחיות עם הנגיף שנים רבות ולהגיע לתוחלת חיים דומה לזו של רוב
האוכלוסייה .אין כל ספק שבית המשפט הנכבד קמא התכוון לטוב בדבריו וביקש  -באמצעות אמירה
קשה וחד-משמעית  -לשים חוצץ בין נשאי האיידס לבין קורבנות עתידיים של הדבקה .אולם ,הרטוריקה
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שם ,ע‘ .11
לאחרונה ,משהזדמן לבית המשפט המחוזי בת“א לדון שוב בסוגיה זו ,העירה השופטת ת‘ שפירא” :למען הדיוק יש לומר ,כי השאלה בדבר
חובתו של החולה ליידע את בן-בת-זוגו בדבר היותו נשא או חולה ,נותרה בצריך עיון בפרשת פלנסיה .עם זאת ,בענין סרפו התייחס בית
המשפט לחובה זו כחלק מאחריותו המינימאלית של החולה )”ההגיון מחייב ,כי מכאן ואילך ינהג זהירות רבה במגעיו עם נשים ,ולפחות יביא את
דבר החשש להידבקותו במחלה לידיעתן ,כדי להותיר בידיהן את הבחירה אם לקיים עימו יחסי-מין בכלל ,ולא מוגנים בפרט”( )פיסקה  7לחוות-דעתו
של השופט לוי ,בענין סרפו ;וכן ראו :חוות-דעתה של כב‘ השופטת ארבל ,שם ,פיסקה . “(4
ובהמשך” :סבורה אני ,כי גם במקרה שבפנינו ,אין צורך להתייחס לשאלת חובת יידוע בן-בת הזוג על קיום המחלה ,לנוכח הממצאים העובדתיים
הברורים ,באשר לאי-שימוש באמצעי-מניעה .עם זאת ,ומעבר לצורך אומר ,כי דעתי היא כדעת עמיתיי כב‘ השופט נ‘ הנדל וכב‘ הנשיא )בדימוס( א‘ לרון
בפרשת פלנסיה ,באשר לבעייתיות ולאי הבהירות בענין זה “.והוסיפה)” :באיזה זכות ניתן להצדיק אי-גילוי כזה שעלול להיות גורלי עבור מי שלא יידעו
אותו()פרשת פלנסיה ,כב‘ השופט נ‘ הנדל ,פיסקה  .... (10אף אני סבורה ,כי ”נקודת ההשקפה הנכונה צריכה להיות כוללת וצריכה להביא בחשבון לא רק
את האינטרס של החולה אלא באותה מידה ואולי ביתר שאת גם את נקודת ההשקפה של בן או בת הזוג שלא צריך לחשוף אותם לאפשרות הידבקות
ללא הסכמה מודעת באופן מלא“( )דעת כב ’השופט לרון ,שם(.
ס‘ ) 5א( לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ .על השאלה אם מודעות לסיכון והסכמה מטעם השותף יכולות לשמש הגנה לנאשם בפלילים ר‘
 AMELIA EVENSלעיל ה“ש .20
לעיל ,ה“ש .22
ע“פ  11699/05סרפו נ‘ מדינת ישראל ,לעיל ה“ש .10
בשל תפיסה זו יש שסברו ,הן בישראל והן בחו“ל ,כי יש להאשים את הנשא ,אשר הדביק את זולתו כתוצאה מקיום יחסי מין בלתי מוגנים,
בביצוע עבירה של רצח או ניסיון רצח ,בהתאם לנסיבות .עיין בסקירתו הרחבה של השופט י‘ פלפל בעניינו של פלנסיה  ,לעיל ה“ש  ,5בע‘ 12
של פסה“ד ,לגבי המצב המשפטי בחו“ל והצעתו לשקול את תיקון החוק ברוח המגמה הקיימת שם .ראה גם את הערתה של כב‘ השופטת ת‘
שפירא בגזר דינו של סרפו הנ“ל ]ה“ש  22לעיל[ ,שהמשיכה בכיוון זה )בסעיף  15של גזה“ד( .פסק דינו הנ“ל של בית המשפט העליון בישראל
בולם ,למעשה ,את התפתחותה של מגמה זו.
ע‘  8של פסה“ד .לעיל ה“ש .10
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יידוע בן/בת זוג או שותף/פה ליחסי מין ,של נשא  HIVאו חולה  ,AIDSעל אודות מצבם הרפואי של הנשא/החולה

היתה ,בכל הכבוד ,שגויה ,שהרי בדברי ההנמקה שהציג  -פעל בית המשפט בסתירה לגישות המקצועיות
העדכניות הנ"ל ,הרואות גם בשינוי היחס החברתי כלפי האיידס וב"ריכוך" הפחדים מפני המחלה ,שלב
הכרחי למודעות בצורך להיבדק ובצורך להימנע מיחסי מין בלתי מוגנים במקרים המתאימים .“...
לנו נראה ,כי קביעה זו של אופי המחלה ,כמחלה כרונית במקום מחלה סופנית ,אמנם השפיעה על שיקולי העונש ,אך
אינה צריכה להשפיע ,בהכרח ,על מידת חובת הגילוי הראויה .כך או כך מדובר בסיכון חמור 39,ובכל מקרה לא חל שינוי,
מבחינה משפטית ,לעניין הימצאות הנשאות ברשימה של מחלות מידבקות 40.עם זאת ,בדבריו הנ“ל מזדהה,למעשה,
כב‘ השופט ח‘ מלצר עם הגישות ”המקצועיות העדכניות“ המטיפות לשינוי היחס החברתי והתווית דרכי חינוך כתרופה
41
נאותה לאיידס.

יידוע האחר לאו דווקא על ידי נשא/חולה האיידס עצמו
ס‘  1לחוק זכויות החולה ,התשנ“ו) 421996-להלן  -חוק זכויות החולה( מכריז כי מטרתו היא ”לקבוע את זכויות האדם המבקש
טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו“ .לבד מהכרזה זו קבע חוק זכויות החולה ,בס‘ :19
” שמירת סודיות רפואית
) .91א( 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“.
הוראות אלה יונקות מחוק הגנת הפרטיות ,התשמ“א) 431981-להלן -חוק הגנת הפרטיות( ,מעוגנות בו ומשלימות אותו.
ולכן ,מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור לאחר מידע רפואי על מטופל אם ”המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע
הרפואי“ 44,או אם ”חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי“ 45.בהעדר הסכמת המטופל
או קיום חובה על פי דין ,כאמור ,רשאים 46המטפל או המוסד הרפואי לפנות לועדת אתיקה המוקמת מכוח ס‘  24לחוק
זכויות החולה 47.ס‘ ) 20א() (5לחוק זה מתיר מסירת מידע רפואי לאחר ,אם:
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ואכן כך נפסק לאחרונה על ידי ביהמ“ש המחוזי בת“א בענין חגשי ,לעיל ה“ש :5
”יש לציין ,כי לנוכח ההתפתחות שחלה בהבנת מחלת האיידס ודרכי הטיפול בה ,פסק בית המשפט בענין סרפו ברוב דעות ,כי אין
היא נחשבת עוד למחלה סופנית-קטלנית ,אלא למחלה כרונית ,זאת רק במידה שהחולה מטופל כראוי .עם זאת ,בית המשפט לא
שינה את ההתייחסות למחלת האיידס ככזו המסכנת-חיים .קביעה זו ,המהווה אחד מיסודות העבירה על-פי סעיף  218הנ“ל,
נותרה בעינה כבסיס להרשעה .רק במסגרת השיקולים הרלבנטיים למידת העונש ,הכיר בית המשפט בכך ,כי אדם הנושא את
נגיף האיידס ,בוודאי החולה במחלה ,זקוק לטיפול רפואי אינטנסיבי מתמיד במשך כל ימי-חייו ,טיפול המלווה בתופעות לוואי
קשות ,חרדות וחוסר וודאות ,המשפיעים ללא ספק על אורח חייו ותפקודו“ )השופטת ת‘ שפירא ,פס‘ .(20
יחד עם זה ,לא מן הנמנע שלא ירחק היום ,גם בגלל התקדמות הרפואה ,שבית המשפט לא יסתפק בידיעתו השיפוטית לצורך הוכחת הסיכון
בנשאות/מחלת האיידס וידרוש חוות דעת רפואית להוכחת קיומה של ”סכנת נפשות“ כבסיס להרשעה.
לעיל ,ה“ש  .11בהקשר זה ראוי לציין שכב‘ השופט א‘ א‘ לוי  ,אף שהיה מוכן להניח אך לצורך ההכרעה בעונשו של סרפו ,כי מחלת האיידס
הפכה למחלה כרונית )ע‘  4של פסה“ד( ,לא היה מוכן להקל בעונשו של סרפו ,כפי שנהגו עמיתיו להרכב.
זו למעשה מסקנת המאמר של גוסטין ,לעיל ה“ש  ,13ע‘ .87
ס“ח .1591
ס“ח .1011
ס‘ ) 20א( לחוק זכויות החולה ,והשוה עם ס‘  1לחוק הגנת הפרטיות הקובע ” :לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו“.
ס‘ ) 20א( ) (2לחוק זכויות החולה  .והשווה עם ס‘ ) (2)18ב( לחוק הגנת הפרטיות המעניק הגנה לנתבע או לנאשם אם הפגיעה בפרטיות
נעשתה בתום לב ” בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית ,מוסרית ,חברתית או מקצועית לעשותה“; חובה כזאת מצויה למשל
בס‘ )(1) 12ב( של פקודת הבריאות לעם  ,1940לעיל ה“ש  ,11של ”רופא המטפל בחולה או אשר נקרה לבקר חולה“ להודיע ”לרופא הממשלתי
של המחוז“ על היות אדם חולה במחלה מידבקת.
להגדרת ”מטופל““,מטפל“ ו ”מוסד רפואי“  -עיין בס‘  2לחוק זכויות החולה.
בנוסף להוראה הנ“ל שבפקודת הבריאות לעם  1940קיימים ”חיקוקים רבים ]ה[מסמיכים את הרופא ,מחייבים אותו ,או מתירים לו,
להעמיד מידע רפואי המתייחס לחולה ,לשלטונות ,לממלאי תפקידים - ,או לבני אדם זולת החולה .טובת הציבור משמשת קו מנחה
במקרים המיוחדים המוסדרים על ידי חיקוקים אלו ,והאינטרס הציבורי גובר על האינטרס של היחיד“:
סודיות רפואית ”אנציקלופדיה הלכתית רפואית“ כרך ו )פרופ‘ אברהם שטינברג עורך.(1994,
Available at www.daat.ac.il/daat/refua/encyc/sodiyut.htm
אמנם נוקט החוק לשון ”רשאים“ אך לא מן הנמנע שהמטפלים יימצאו חבים בנזיקין כלפי בן זוג/שותף אשר נדבק בנגיף המחלה ממטופל,
שאודות נשאותו/מחלתו היו מודעים המטפלים וגם על הסכנה הצפויה לבן זוג/שותף עקב קיום יחסים עם המטופל ,ואף על פי כן לא מצאו
לנכון לפנות לוועדת האתיקה כדי שתתיר להם למסור את המידע לבן זוג/שותף ,חרף סירובו של המטופל ליידע את בן זוג/שותף בעצמו.
ואכן ביום  ,26.6.2005לראשונה ,מינה המנהל הכללי של משרד הבריאות ועדת אתיקה ארצית לנושא  HIVואיידס )להלן  -ועדת האתיקה או
הוועדה(.
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מדור משפט רפואי

”ועדת האתיקה קבעה ,לאחר מתן הזדמנות למטופל להשמיע את דבריו ,כי מסירת המידע הרפואי על
48
אודותיו חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור וכי הצורך במסירתו עדיף מן הענין שיש באי מסירתן".
כדי להגן ,עד כמה שאפשר ,על פרטיותו ועל יתר האינטרסים של המטופל ,הוסיף וקבע חוק זה בסעיף ) 20ב( כי:
”מסירת מידע כאמור בסעיף קטן )א( לא תיעשה אלא במידה הנדרשת לצורך הענין ,ותוך הימנעות מרבית
49
מחשיפת זהותו של המטופל“.
פנייה לוועדה יכולה או צריכה לבוא לא רק ממטפל או ממוסד רפואי ,אלא ”יכול שתוגש בידי כל בעל ענין“ .50בהקשר
זה ראוי להדגיש כי ,אמנם יכול שהפנייה לוועדה תוגש על ידי כל אדם בעל עניין ,אולם מסירת המידע לאחר יכולה
להיעשות רק על ידי ”מטפל או מוסד רפואי“.
בארה“ב קיימות במדינות השונות הוראות חוק המתירות ,בנסיבות מסוימות ובסייגים ,הן לעובדי בריאות הציבור והן
לרופאים המטפלים ,ליידע בן זוג/שותף על סכנת הדבקה ממטופל אם קיימת באופן מוחשי ,בלי להיזקק לפנייה לוועדת
אתיקה כמו אצלנו 51.הוראות סטטוטוריות אלה נחקקו בגלל הצורך להתמודד עם הדילמה של החובה להזהיר מפני
סכנה מוחשית צפויה למול החובה לא לפגוע בזכות הפרטיות של המטופל .הן שונות ,בדרך כלל ,ממדינה למדינה בשאלת
נכונות המטופל לגלות וליידע בעצמו ,בשאלת היקף הגילוי המותר ולמי מותר לגלות ובשאלת מהות החובה המשפטית
52
הדרושה לצורך הגילוי.
ראוי להזכיר ,כי גם לפי ההלכה היהודית ”החיוב לגלות מידע מתאים לניזוק אפשרי הוא גם כאשר החולה דורש לשמור
על סודו ,ואפילו אם באותו רגע הבטיח לו הרופא שלא יגלה את סודו ]שו“ת ציץ אליעזר חי“ג סי‘ פא אות ב ,וחט“ז סי‘
ד אות ד[.בכל מקרה צריך להשתדל לשכנע את החולה שיסכים בעצמו לגלות את מחלתו לצד שעלול להיות ניזוק מכך,
או שיסכים להרשות לרופא לעשות זאת” :ואמנם המטיבים דרכם דבר ידברו בראשונה את החוטא ,אולי יוכלו הועיל
בדרך התוכחה להשיבו מדרכו הרעה ,ואם מאן ימאן ,אז יודיעו לרבים את דרכיו ומעלליו“ ]שערי תשובה ,שער שלישי
אות רכח .וראה בחפץ חיים ,כלל י בבאר מים חיים סק“ז ,שבאמת מחוייב מן הדין להוכיחו קודם שיפרסם עליו מצד
מצות תוכחה ,אלא שרבנו יונה מדבר רק לעניין איסור לשון הרע[ ,ורק אם הוא נשאר בהתנגדותו ,צריך הרופא לגלות
את סודו מיוזמתו ]שו“ת ציץ אליעזר חט“ז סי‘ ד אות ז .וראה מאמרו של הרב י .זילברשטיין ,עמק הלכה-אסיא ,תשמ“ו,
53
עמ‘  159ואילך[“.
 48על הבעייתיות שבפניה ניצבת ועדת האתיקה בבואה ליישם איזון זה בין האינטרס של הפרט לבין האינטרס הציבורי ראה:
GALYA M. HILDESHEIMER , AIDS, PARTNER NOTIFICATION AND GENDER ISSUES
לעיל ,ה״ש .27
 49מסירת מידע כאמור על ידי המטפל או המוסד הרפואי פוטרת אותם מאחריות בגין פגיעה בפרטיות המטופל )ס‘ ) 19א( לחוק הגנת הפרטיות(,
לעיל ה“ש .43
 50תק‘ )7ג( לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי ,תקופת כהונה,וסדרי עבודה של ועדות אתיקה( ,התשנ“ז ,1996-ק“ת .5791
שאלה היא ,אם עורך דין ,שלידיעתו הובא מידע על לקוחו ,למשל מפי הלקוח או באמצעות מסמך רפואי שהגיע לידיו של עורך הדין ,אודות
היות הלקוח נשא/חולה איידס ,אם יכול אותו עו“ד להחשב כ“בעל עניין“ הרשאי לפנות לוועדה כדי להזהיר קורבן פוטנציאלי ,למשל בת-זוג,
מפני העברת הנגיף .יש לזכור כי על עורך הדין ,להבדיל מאדם רגיל ,מוטלת החובה של ”שמירת סודיות“ כלפי הלקוח ,מכוח כלל  19לכללי
לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( ,התשמ“ו ,1986-והגילוי אינו מותר לכאורה לפי ס‘  90לחוק לשכת עורכי -הדין ,התשכ“א.1961-
על המצב בארה“ב ובקנדה ר‘:
GEORGE K. BRYCE: A COUNSELLOR’S DUTY TO WARN FORSEEABLE VICTIMS OF A CLIENT WITH HIV/AIDS (MARCH
1997). AVAILABLE AT WWW.BC-COUNSELLORS.ORG/WARNDUTY.ASPX

על התנגשות זו בין החובה לכבד את הפרטיות לבין החובה להזהיר מפני סכנה מוחשית צפויה ר‘ גוסטין ,לעיל ה“ש  ,13ע‘  ,37ובפרט ה“ש
 140שם.
 51דוגמה אקראית :הפרק הדן ב ”“AIDS Testing and Medical Information
) ( Sec. 19a-584, Chapter 368xשל ) ,Connecticut General Statutes (CGSלמדינת קוניקטיקט.
הגדרת  PARTNERב Sec.19a-581(10)-שם היא כדלקמן:
“Partner” means an identified spouse or sex partner of the protected individual or a person identified as having shared
;hypodermic needles or syringes with the protected individual
Available at: search.cga.state.ct.us/dtsearch_pub_statutes.html
 52ר‘ גוסטין ,לעיל ה"ש  ,13ע‘  ,47-45ובפרט טבלה ) Bע‘  51-47שם( הסוקרת את הוראות החוק בכל מדינה ומדינה בארה“ב ולאלו מחלות
מידבקות )לרבות  (AIDS/HIVהן מתייחסות .על השוואה בין חובת האזהרה למסירת מידע גנטי לאחר לפי חוק מידע גנטי ,התשס"א,2000-
לבין חובת האזהרה למסירת מידע לאחר בגין נשאות של נגיף האיידס ר' :שמעון שר של מי הגן הזה?  -חובת הגילוי אל מול הזכות לחיסיון
רפואי ,הזכות לפרטיות וזכויות הפרט )מוגש במסגרת הקורס במשפט ורפואה ,תואר שני -שופטים ,בהנחיית פרופסור אמנון כרמי( )פס'
.(2009 ,1.1.2.1.1
 53סודיות רפואית ″המכון ע״ש ד“ר פלק שליזינגר ז״ל לחקר הרפואה עפ״י התורה,ליד המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים״ )(2009
www.medethics.org.il/articles/tora/subject90.asp.
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יידוע בן/בת זוג או שותף/פה ליחסי מין ,של נשא  HIVאו חולה  ,AIDSעל אודות מצבם הרפואי של הנשא/החולה

כי ”מבחינת ההלכה אין ספק שמניעת נזק לזולת עדיפה על חירות הפרט ועקרון האוטונומיה נדחה במצב כזה ,בתנאי
שהאבחנה ברורה וכאשר הפרת הסודיות נעשית רק כלפי מי שעלול להינזק ורק לאחר שהחולה עצמו מסרב לגלות את
54
מחלתו לנוגעים בדבר“.
גם ה General Medical Council (GMC)-הבריטית במדריך שלה משנת  2006לרופאים קובעת לעניין כמה מחלות
מידבקות ) ,(Serious Communicable Diseasesביניהן זו הנגרמת על ידי נגיף ה HIV-את ההנחיה הבאה:
"22. You may disclose information about a patient, whether living or dead, in order to
protect a person from risk of death or serious harm. For example, you may disclose
information to a known sexual contact of a patient with HIV where you have reason to
think that the patient has not informed that person, and cannot be persuaded to do so.
In such circumstances you should tell the patient before you make the disclosure, and
you must be prepared to justify a decision to disclose information".55
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במשפט הישראלי יש הסכמה חד משמעית כי נשא/חולה איידס חייב לנקוט אמצעי זהירות מקובלים )כגון שימוש
בקונדום( טרם יקיים יחסי מין עם כל בן זוג/שותף )מזדמן או קבוע( .אי נקיטת אמצעים אלה עלולה להביא לחיוב בדין.
קיימת תמימות דעים ,שעל ה“נשא/חולה איידס“ מוטלת חובה מוסרית ליידע את ה“בן זוג/שותף“ בדבר נשאותו/
מחלתו ,לפני קיום יחסי מין ,בפרט כאשר ה“בן זוג/שותף“ אינו מזדמן.
אין הכרעה בשאלה אם החובה המוסרית מהווה גם חובה משפטית ,שהפרתה עשויה לחייב את ה“נשא/חולה איידס“
בדין.
מההיבט המשפטי הדווקני ,מדיניות משפטית ראויה אינה יכולה לשחרר מאשמה או מאחריות בעל ”סיכון מוחשי
וצפוי“ ,אשר לא יידע או לא הזהיר אדם אחר מפני אותו סיכון 56.בפרט כשבעל הסיכון מודע לסיכון שאותו הוא נושא
עמו .לעומת זאת ,מההיבט הרפואי-סוציאלי יש הגורסים ,כי לפני עיצוב חובה משפטית מן הראוי להביא בחשבון
שיקולים רפואיים וסוציאליים רלבנטיים .כך או כך ,במציאות ”מבחן התוצאה“ הוא הקובע ותוצאת הסיכון נלמדת
בדיעבד –  .ex post factoאם לא הוכח שה“נשא/חולה איידס“ גרם לנזק בעקבות קיום יחסי מין עם בן זוג/שותף,
נראה שהוא לא יהיה חב בנזיקין .לא כן במישור הפלילי ,שכן אם יוחלט להעמיד את ה“נשא/חולה איידס“ לדין לפי
ס‘  218לחוק העונשין ,נראה כי די אם ”ההתרשלות“ עלולה הייתה להביא להפצת המחלה המוגדרת כמידבקת וידועה
כמסוכנת 57.עם זאת ,סביר להניח כי בית המשפט יביא בשיקולי העונש גם את העובדה שלא הייתה ”הפצה“ בפועל
של המחלה.
יידוע האחר יכול שייעשה על ידי ה“נשא/חולה איידס“ עצמו ,מטעמו ,בהסכמתו ,על ידי מי שהדין הטיל עליו חובה
או הרשה לו לעשות כן ,במקרים שהדין התיר להעביר את המידע או באמצעות ועדת אתיקה שמונתה על פי חוק
לתפקיד זה.
ד“ר אברהם שטינברג ”מחלת ה - AIDS-היבטים רפואיים ,מוסריים והלכתיים“ :ה“ש  2לעיל .ר‘ גם פרופ‘ אברהם סופר ”איידס היבטים
מוסריים והילכתיים“ רפואה והלכה :הלכה למעשה www.medethics.org.il/articles/misc/RH.373.asp,(2006) 375-373
www.gmc-uk.org/guidance/archive/serious_communicable_diseases_1997.pdf
קיימות בכמה מדינות של ארה“ב הוראות חוקיות מפורשות המחייבות את הנשא לגלות לשותף לפני קיום יחסי מין את דבר נשאותו .ר‘
” ,“HIV case sparks moral debateה“ש  17לעיל.
על רשימה מפורטת של המדינות וההוראות הפליליות הסטטוטוריות המיוחדות לענין זה ר‘:
)“State Criminal Statutes on HIV Transmission” (29.8.08
www.lambdalegal.org/our-work/publications/general/state-criminal-statutes-hiv.html
וכן ,גוסטין ,לעיל ה“ש  ,13ע‘  ,35ה“ש  125שם.
גם אצלנו הושמעה קריאה להתערבות המחוקק :ר‘ דברי השופט ח‘ נחמיאס בת“פ ) 1362/92שלום-אש‘( מדינת ישראל נ‘ פלנסיה ,לעיל ה“ש
 ” :2אולי זה המקום וזו השעה להפנות קריאה למחוקק למען ירחיב תחולת חוק העונשין באופן כזה שיטיל  -למען שלום הציבור  -מגבלות
חמורות ,פרט לאלו הקבועות בסעיף 218סיפא לחוק ,על חולה )ובכללו נשא( איידס המבקש לקיים יחסי-מין עם אדם אחר .שלום הציבור
ככלל והגנה על קטינים וחסרי ישע בפרט ,חייבים לעמוד כמטרה עילאית אל מול עיניה של המערכת החוקית-משפטית בחברתנו .על אחת
כמה וכמה עתה ,לאחר חקיקתו של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו“ )שם.(435 ,
אולם שאלה היא אם ראוי לאמץ הסדר תחיקתי כזה  ,אם הוא רצוי ובאיזו מידה הוא עשוי להרתיע נשא/חולה איידס מקיום יחסי מין
ללא גילוי נשאותו לבן זוג/שותף!
גם במישור האזרחי קיימות מדינות בארה“ב המכירות כעילת תביעה נגד הנשא ,בעצם החשש מהדבקה באיידס כתוצאה מאקט מיני בלי
לדעת על מצבו של הנשא .מקרים כאלה ידועים בשם  .“ Fear of AIDS” Casesר‘:
RESOURCE MANUAL FOR SUPPORT OF DENTISTS WITH HBV, HIV, TB AND OTHER INFECTIOUS DISEASE
www.ada.org/prof/resources/topics/hiv/legal.asp#fear (Page updated: November 29, 2001).
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 .6לאור הניסיון שנצבר בינתיים מעבודת הוועדה ,בהשוואה לחקיקה הנהוגה בארצות שונות בעולם ,נראה כי השיטה
הישראלית אינה נופלת ביעילותה ואף עולה על השיטות הנוהגות שם .במדינות ארה“ב ,למשל ,נחקקו הוראות חוק
שונות 58כדי לפתור את הדילמה בין חובת הפרטיות לבין החובה להזהיר בן זוג/שותף .חקיקה זו שאינה אחידה
ולפעמים היא עמומה ולא ברורה דיה ,אינה מפחיתה מהאחריות ומהמבוכה הרובצות על המטפלים .דווקא בגלל
הרשות או החובה המוטלות לפעמים על הרשויות ,לעיתים על המטופל ובמקרים לא מעטים על המטפלים )לפעמים
רק על הרופאים ולפעמים גם על האחיות ומטפלים אחרים( נוצרים בלבול ואי ודאות ,שאינם מיטיבים בהכרח עם
המטופלים .לעומת זאת ,לפי השיטה הישראלית ,כשבהרכב הוועדה נכללים בעלי מקצועות מגוונים 59,הפיתרון עשוי
להיות מאוזן יותר ,בהביאו בחשבון את האינטרסים החיוניים של הצדדים השונים המעורבים.

הערות למאמר
מאמר זה מציג סקירה מעניינת ומקיפה של אמירות שונות מן הפסיקה ומן הספרות הישראלית בשאלה המוצגת
בכותרתו .כמו כן ,מציג הוא התייחסות לשאלה האמורה בפסק דין הדן בסוגיה זו של בית משפט בניו זילנד .המאמר
מיטיב להציג את הקושי הגלום בפער בין החובה המשפטית המוטלת על נשאי איידס ליידע את שותפיהם למגע המיני
אודות מצבם לבין החובה המקבילה במישור המוסרי.
השאלה המוצגת במאמר ממחישה אם כן שאלה כללית ורחבה הרבה יותר – את שאלת גבולות התערבותו של המשפט
בהסדרת ההתנהגות האנושית .שאלה זו מתעוררת בענפי משפט רבים ,אולם היא בולטת במיוחד בשדה המשפט הרפואי,
אשר מעצם מהותו עוסק בהסדרתן המשפטית של שאלות מוסריות.
בתחומים מסוימים עורך המשפט הרפואי הבחנה ברורה בין אחריות משפטית לבין אחריות מוסרית .כך למשל בתחום
המתות החסד קובע חוק החולה הנוטה למות ,כי ”אין  ...לחייב מטפל לתת לחולה הנוטה למות טיפול רפואי מסוים,
או להימנע ממתן טיפול רפואי מסוים ,בניגוד לערכיו ,למצפונו ,או לשיקול דעתו הרפואי .60“...הוראת חוק דומה מוכרת
מתחום ההפלות ,כאשר הפרק העוסק בכך בחוק העונשין קובע ,כי ”אין ...כדי לחייב רופא נשים להפסיק הריונה של
אישה אם הדבר בניגוד למצפונו או לשיקול דעתו הרפואי“ 61.בתחומי ההפלות והמתות החסד מכיר המשפט בבעייתיות
הכרוכה בהסדרה המשפטית של נורמות בעלות אופי ערכי-מוסרי ,אשר תיתכן שונות ניכרת לגבי אופן תפיסתן על ידי
אנשים שונים בעלי תפיסת עולם ערכית שונה .על כן אין המשפט מחייב מטפלים לבצע הפלות או המתות חסד הנוגדות
את צו מצפונם ,ואין הם נושאים באחריות משפטית בגין הימנעותם מביצוע הפלות או המתות חסד העומדות בניגוד לצו
מצפונם .המשפט מכיר אפוא במרחב מוסרי מסוים ,ומושך את ידיו מהתערבות במסגרתו.
אלא שבמרבית המקרים נמנע המשפט מנקיטת עמדה בשאלת היחס בין חובות משפטיות וחובות מוסריות ,כמו למשל
בתחום תרומות האיברים .בתחום זה תיתכן במישור החברתי הכרה בחובה מוסרית המוטלת על אדם לתרום את
איבריו לאחר מותו ,אולם המשפט )או ליתר דיוק -המשפט הישראלי( נמנע מהטלת חובה משפטית לעשות כן ,והדבר
מסור לצו מצפונו האישי של כל אדם ואדם.
שאלת מסירת מידע אודות נשאות של נגיף האיידס לשותפיהם המיניים של הנשאים ,נמנית על אותם מקרים שלגביהם
נמנע המשפט מנקיטת עמדה מפורשת בשאלת קו הגבול בין חובות משפטיות וחובות מוסריות .אלא שעצם העובדה
שהמשפט נמנע מנקיטת עמדה מפורשת לגבי עניין כלשהו אינה בהכרח מלמדת שאותו עניין יוכרע אך ורק על פי אמות
מידה מוסריות אשר אין בצידן חובות משפטיות .אמנם ,השאלה הנדונה עוסקת בדפוסים של התנהגות מינית המהווים
ענייניים פרטיים ואינטימיים ביותר – עניינים אשר על פי רוב נמנע המשפט מהתערבות במסגרתם .אולם יחד עם זאת,
כאשר מדובר בהרגלים מיניים של נשאי איידס הרי שקיים אינטרס ציבורי מובהק להבטיח את מניעת הפצת הנגיף.
בכך נעוצה ההצדקה להסדרתה של חובה משפטית המוטלת על הנשאים לנקיטת אמצעים למניעת הדבקת שותפיהם
המיניים .אולם ,כאשר נוקטים הנשאים באמצעי זהירות למניעת הדבקה ,קרי -שימוש בקונדום ,הרי שהטלת חובה
משפטית נוספת לפיה על הנשאים גם ליידע את שותפיהם המיניים אודות נשאותם ,מהווה לדעתי התערבות משפטית
58
59
60
61

ר‘ גוסטין ,לעיל ה“ש  ,13ע‘  27וטבלה  Aבע‘  32-28שם ,המבארת איזו שיטה נוהגת בכל מדינה.
אדם הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי ,כיו“ר ,שני רופאים מומחים ,כל אחד מתחום התמחות אחר ,פסיכולוג או עובד סוציאלי
ונציג ציבור או איש דת )ס‘  24לחוק זכויות החולה(.
סעיף  56לחוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו.2005-
סעיף  318לחוק העונשין תשל"ז.1977-
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יידוע בן/בת זוג או שותף/פה ליחסי מין ,של נשא  HIVאו חולה  ,AIDSעל אודות מצבם הרפואי של הנשא/החולה

בלתי רצויה במרחב פרטיותם .חובה כזו )אם קיימת( תוגדר על פי אמות מידה מוסריות שאינן מוסדרות מבחינה
נורמטיבית ואשר הפרתן אינה גוררת סנקציה משפטית.
דיון מורכב עוד יותר מתעורר ביחס לאחריותם של מטפליהם של נשאי האיידס כלפי שותפיהם המיניים של הנשאים.
נשאלת השאלה ,האם במצבים בהם ידוע למטפלים שאין הנשאים נוקטים באמצעי זהירות למניעת הדבקה באיידס,
עליהם ליידע את אותם שותפים בדבר אפשרות חשיפתם לנגיף .בהקשר זה כבר הבעתי את דעתי בהרחבה )ראו-
),62(Galya M. Hildesheimer, AIDS, Partner Notification and Gender Issues, 21 MEDICINE AND LAW 165 (2002
וטענתי כי יש לייחס חשיבות גם לאחריותם המוסרית של שותפיהם של הנשאים למגע המיני .טענתי היא ,כי על פי רוב,
על אנשים שנוהגים לקיים מגע מיני מזדמן מוטלת האחריות לנקוט באמצעי הגנה למניעת הידבקותם באיידס .לפיכך
אחריותם של המטפלים פוחתת ככל שמדובר בשותפיהם המיניים המזדמנים של נשאי נגיף האיידס .אולם ,כאשר
מדובר בקשר מיני קבוע המושתת על יחסי אמון ,פוחתת אחריותם המוסרית של השותפים המיניים לנקוט אמצעים
למניעת הידבקות .לפיכך ,ככל שמדובר בשותפים מיניים קבועים ,אשר האמון העומד בבסיס הקשר שלהם עם נשאי
הנגיף הופר על ידי הנשא ,גוברת בהתאם אחריות המטפלים ליידע אותם בדבר אפשרות חשיפתם לנגיף האיידס ,הגם
שהדבר כרוך בפגיעה בפרטיותם של הנשאים.
לסיכום ,שאלת אחריותם של נשאי נגיף האיידס כלפי שותפיהם המיניים ,כמו גם שאלת אחריותם בהקשר זה של
מטפליהם של נשאי הנגיף ,מהווה מקרה מבחן מעניין לשאלה הכללית בדבר היחס בין חובות משפטיות ומקבילותיהן
במישור המוסרי.
ד"ר גליה הילדסהימר ghildes@inter.net.il

הערה למאמר ולהערה
יימצא מי שיאמר ,ובצדק ,כי נטלתי לעצמי זכות-יתר כעורך ,כדי להביע את דעתי כבר בשלב זה.
הערתי מכוונת למחברים ולמעירה הנכבדים .ואקדים ואומר – גם בעיני הזכות לפרטיות היא זכות יסוד הנתונה לכל
פרט בחברה .ככל זכות גם היא יחסית .ככל זכות ,יהיו מצבים בהם היא עשויה להימצא כ“מתמודדת“ עם זכות אחרת.
במקרה דנן ,בזכות הזולת לאי-פגיעה בבריאותו ואולי אף בחייו.
המחברים הנכבדים שלעיל התלבטו בבעיות בשני מצבים .אנסה להציג את השקפה מעט שונה משלהם ,בכל אחד
ממצבים אלה ,בהקבלה לפתרונות שהחוק בישראל קבע למצבים דומים:
א .לחובת היידוע על ידי הרופא המטפל בנשא/חולה – מדוע לא לנהוג על פי מודל שנקבע ביחס למי שמצב בריאותו
חשוד כפוגם בכושר תפקודו? מודל הנמצא בסעיף 12ב לפקודת התעבורה.
האם העובדה שאין צורך ברישיון לקיום יחסי מין מתירה את הסתרת )נושא( הסיכון מפני ה“מועמדים/ות“ לסיכון?
ב .ובאשר לחובת היידוע של הנשא/החולה עצמו – המזמין/ה את חברה/תה/ו/תו לקיים יחסי מין בידיעה כי הוא/היא
עצמו/ה חולה/נשא/ית ,משול/ה למי שמזמין/ה חבר/ה לנסיעה במכונית תוך ידיעה שבלמיה פגומים ,ומתרחשת
ברּול ָטה ,אך אם הכוונה
ֶ
התוצאה הצפויה ,שהיא כמובן ממין הסיכון .אולי אפשר להבין )התיר?( הזמנה למשחק
למשחק ברולטה רוסית ,נראה כי יש חובה לומר זאת מראש ובצורה מפורשת.
אולי לנוכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל“ה ,1975-העניין שבדוגמה כלל לא יועלה בדיון אזרחי ,אך
63
נראה לי כי ַלדין הפלילי עשויה להיות דעה בעניין.
אוסיף – איני רוצה להבדיל בין בנות/בני זוג קבועים ומזדמנים” .סטאטוס המזדמן“ נקבע בדיעבד ,ואין כלל לקביעת
מספר ההזדמנויות המגדיר אותו.

אברהם סהר
 62עמדתי צוטטה גם ב-זהר מור ,דניאל שם טוב ,גליה הילדסהימר ואלכס לבנטל »אמת או חובה :האם ניתן להפקיע את זכותו של נשא HIV
לסודיות רפואית?“ הרפואה ) 200 ,146מרס .(2007
 63לעניות דעתי ,חוק העונשין תשל“ז ,1977-בסעיפים  309 ,304ו 338-מביע דעתו בבירור על התנהגות מסוג זה .כך גם סעיף  62לפקודת
התעבורה.
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הגנה טורפנית בתיקי רשלנות רפואית
יראון פסטינגר*

תקציר
אנו עדים לדרך התגוננות בתביעות רשלנות רפואית החורגת מן המקובל .דרך שכונתה בבית המשפט כדרך טורפנית,
כאשר כל אמצעי כשר להתגונן בתביעה ,גם אם למרבה הצער לא נפרסת כל היריעה האמיתית בפני בית המשפט.
בגישה זו מתגלה המערכת בקלונה ובחוסר כבוד.
מטרת המאמר היא להתריע על התנהגות זו שאינה ראויה והיא נגרמת כתוצאה מאינטרס כספי של חברות הביטוח.
מאמר זה דן בסוגיה מצומצמת של מלחמה בכל מחיר כנגד התובע ,תוך גרימת נזק לשמם הטוב של הרופאים.
נדמה כי התופעות של "טיוח" ,העלמת מסמכים ושאר הנורמות הפסולות בעבודתם של הרופאים שונתה מן היסוד
באמצעות פסיקתו של בית המשפט העליון .בכך עלתה רמת הרפואה בארץ והוכנסו נורמות של תיעוד רפואי ,כחלק
מטיפול רפואי אופטימאלי ,ובקרה עצמית נוקבת ,ודיווחי אמת .מנגד המומחים הרפואיים בוחרים להתגונן בכל
טענה ,אבסורדית ואנטי-ציבורית ככל שתהיה ובלבד להדוף את התביעה ומבלי להפיק כל לקח מפסקי הדין של בית
המשפט.
* יראון פסטינגר ,עו"ד – חבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל ,מייסד פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדיןyiron@rofs.co.il .

מבוא
"במהלך שנות הדיונים בוועדה נחשפה בפניה התופעה המכוערת של ה COVER UP-או ה״חסר
במסמכים״ ,שהיה מקובל למרבה הצער בתחום זה במשך שנים בארץ ,והמוכרת היטב לכל העוסק
בתביעות בתחום זה.
...
נדמה כי יש להתריע ולגנות בפני תופעה חמורה זו ,שהפכה כמעט למעין ״ספורט״ בעולם הרפואה,
לפיה מושקעים לעיתים קרובות זמן ,מחשבה ,אנרגיה ,ו״יצירה מקורית״ ,בשאלה כיצד לטשטש את
מעשי הרופאים הרשלניים ,ואין )כמעט( פוצה פה ומצפצף.״
דברים אלו נכתבו על ידי הח"מ כחלק מדוח ועדת קלינג ,אותה ועדה ציבורית שישבה בין השנים  1999-1993בראשות
כבוד השופט ד"ר גבריאל קלינג ,ובדקה את סוגיות הרשלנות הרפואית בארץ.
מסקנות הוועדות דאז היו ,בעיקרן ,כי אין כל מקום לחקיקה ספציפית בנושא תיקי הרשלנות הרפואית ,המהווים חלק
בלתי נפרד מדיני הנזיקין ,וכי מדובר בתופעה שולית ביחס לנזקי גוף אחרים.
מסקנות ועדת קלינג אושרו פעם נוספת על ידי ועדת שפניץ שדנה בנושא בשנים  ,2005-2002והגיעה למסקנות דומות.
מאז אנו עדים לטענות שונות מצד הממסד הרפואי וחברות הביטוח המבטחות את הרופאים ,כביכול יש עלייה דרסטית
בסכומי הפיצויים המשולמים על ידי המוסדות הרפואיים בגין תיקי רשלנות רפואית וכי כתוצאה מכך עלו הפרמיות
המשולמות על ידי מערכת הבריאות באופן ניכר ,וכי יש "הצפה של תביעות" הגורמת ל"רפואה דפנסיבית" של ריבוי
בדיקות ופרוצדורות רפואיות מיותרות ,כביכול.
לכאורה ,נדמה היה כי התופעות של "הטיוח" ,העלמת מסמכים ונורמות פסולות נוספות בעבודתם של רופאים שונתה
מן היסוד באמצעות פסיקתו הנרחבת של בית המשפט העליון בעשרים השנים האחרונות .גם לדעת רופאים רבים
העלתה הפסיקה את רמת הרפואה בארץ ,והכניסה נורמות של תיעוד רפואי כחלק מן הטיפול הרפואי האופטימאלי,
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בקרה עצמית נוקבת ודיווחי אמת שלא היה מקובלים בתחום זה בעשרות השנים הראשונות לאחר הקמת המדינה .יש
לזכור כי עד למחצית שנות השמונים ,תופעת תביעות הרשלנות נגד רופאים הייתה נדירה ,אם בכלל ,גם בשל הכבוד
המופלג והאמון שהציבור רחש לרופאים ,וגם ,למרבה הצער ,בשל תופעת הטיוח ,החיפוי ההדדי וסגירת השורות בקרב
הסגל הרפואי ,שמנעה השגת חוות דעת ראויה.
לטענת מוסדות הרפואה ,חל מהפך במידת הבקרה הפנימית בעיקר בשל ייסוד מחלקות של "ניהול סיכונים" בבתי
החולים ,הבודקות את המקרים באופן אובייקטיבי ונלחמות בתופעה הפסולות של דיווחים כפולים ומפוברקים וטיוח
תיקי רשלנות ,אותן ידענו בעבר.
למרות השיפור שחל ,אנו עדים עדיין לניסיונות חוזרים ונשנים מצד מערכת הבריאות ,ולא רק היא ,לפגוע בזכויות נפגעי
רשלנות רפואית ,בטענות שונות ומשונות שחלקן פורטו לעיל ,וניתן להוסיף עליהן את הטענות על "השתוללות הפסיקה
של בתי המשפט" ,כביכול ,ועוד כהנה וכהנה.
כידוע ,מלמדים מחקרים אמריקאיים ,שבהם מדגמים הכוללים מספרי מטופלים רבים מאד ,כי כאחוז ורבע מכלל
1
המטופלים ברפואה ,נפגעו במהלך הטיפול הרפואי .כרבע משיעור זה נפגעו בשל רשלנות רפואית.
אם נצא מתוך הנחה מפליגה כי רמת הרפואה בארה"ב דומה לזו שבישראל ,ומאחר וכל אזרח בישראל זוכה לטיפול
רפואי במהלך השנה ,נראה כי שיעור הנפגעים בשל תופעה זו עלול להיות גדול ביותר ,אולם מספר התביעות במדינת
ישראל ,בתחום זה בשנה ,עומד עדיין על כאלף ,חלק נכבד מהן תביעות בתחום היילּוד משנים עברו ,בהן לא ניתן היה
להגיש תביעות בשל הסיבות שמנינו לעיל ,שכן ההתיישנות בתיקים אלה עומדת על  25שנים ,ובמקרים רבים בהם
מדובר בנפגעים הסובלים מפיגור ,אשר לא מונה להם אפוטרופוס לאחר גיל  ,18גם לאחר  25שנה.
במספר פסקי דין מהשנים האחרונות מועלה ספק רב באשר לנכונות ההנחה כי מוסדות הרפואה אכן עברו את המהפך
שלו הם טוענים ,וכי החולה אשר נפגע במהלך טיפול רפואי ,בין בשל רשלנות רפואית ובין בשל טעות רפואית ,לגיטימית,
יזכה לדיווח אמיתי באשר למצבו.
2

רע״א  7232/06תקוה לויה נ׳ שירותי בריאות כללית

בין מסקנות ועדת קלינג נכתב כי אין מקום ליתן המלצה בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתיקי רשלנות רפואית,
מאחר ותחום הרשלנות הרפואית איננו מתאים למינוי מומחה כזה ,בין היתר לאור "קשר השתיקה" של הרופאים שהיה
נפוץ בתחום זה ,כאמור ,במשך שנים רבות וכפי שעדיין מקובל בתחומי רפואה מסוימים ,וגם בשל הקשרים החברתיים,
הארגוניים בין רופאים ובין מוסדות הרפואה ,אשר אינם נהירים בדרך כלל לבית המשפט ,מה גם שלא נהוג ,למרבה
הצער ,הליך סינון או בירור כלשהו בדבר ניגודי אינטרסים פוטנציאלי של מומחים מטעמו.
בעשור האחרון ,חל מהפך בנקודה זו ושופטים רבים החלו למנות מומחים מטעם בית המשפט לבחינת שאלת קיום
הרשלנות הרפואית ,זאת על אף הסכנה הקיימת כי למעשה ניהול המשפט יועבר למומחה הרפואי ובית המשפט מתפרק
4,3
למעשה בדרך זו מאחריותו להכרעה משפטית .גישה זו קיבלה בסופו של דבר גושפנקא מבתי המשפט העליון.
דרישה לפסלות מומחה רפואי בשל ניגודי אינטרסים צריכה להישמע על פי הדין בהזדמנות הראשונה ,בדומה לדרישה
לפסלות שופט ,בורר או כל מינוי אחר מטעם בית משפט .אולם במקרה של מומחה רפואי אמורה הדרישה לבוא מבלי
שהמומחה עבר את מנגנון הסינון ְבדרך של תצהיר ,שאלון או בירור מוקדם כלשהו מצד המומחה הרפואי ,שאיננו כפוף
5
לא לוועדה למינוי שופטים ולא למבחנים כלשהם.
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ר׳ דו"ח ה HEALTHGRADEs -משנת ,2004
http://www.healthgrades.com/media/english/pdf/hg_patient_safety_study_final.pdf
רע"א  7232/06תקוה לויה נ׳ שירותי בריאות כללית ,תק-על .(2007) 222 ,(1)2007
ע"א  4330/07מוזס אוריאל נ׳ מדינת ישראל – משרד הבריאות ,בי״ח רמב״ם תק-על .(2009) 3154 ,(1)2009
ע"א  9598/05ח׳ מ׳ נ׳ חברת הביטוח ״המגן״ בע״מ ,תק-על.(2007) 4729 (1)2007
לפני כשנה ניתנה המלצה ברוח זאת על ידי ועדה שבראשה עמדה כב׳ השופטת )בדימ׳( ט׳ שטרסברג-כהן – ראו אתר משרד המשפטים
באינטרנט.
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מדור משפט רפואי

בדרך כלל אין בידי התובעים או באי כוחם אפשרות לדעת מי המומחה הרפואי ,מה זיקתו לצדדים ,לבאי כוחם או
לרופאים הנתבעים או המעידים בתיק ,ואין כל דרך לברר זאת לפני שהרופא מגיש את חוות דעתו .במקרים אלה ,כאשר
עולה חשש לניגוד אינטרסים באופן שהמומחה שמונה אינו ראוי לשמש מומחה אובייקטיבי ,אף כי למעשה הוא הפוסק
בתיק ,יסתמך בדרך כלל בית המשפט על הצהרת המוסד הרפואי ,שכן מדובר בגופים ציבוריים הממומנים מכספי
הציבור ,אשר לא יעלה על הדעת כי ישקרו לבית המשפט כדי לזכות ביתרון דיוני כזה או אחר .אולם דומה כי המציאות
עולה על כל דמיון ,וכאשר בית המשפט המחוזי בחיפה מינה רופא מסוים כמומחה מטעם בית משפט ,והתובעות באותו
תיק הלינו על המינוי ,והציגו בפני בית המשפט שישה מקרים בהם הרופא נתן חוות דעת רפואיות עבור קופת חולים
הכללית ,הצהירה הקופה כי הרופא "אינו מצוי עימה בקשרי תעסוקה מכל סוג ,אין ביניהם נגיעה עסקית או אישית,
ואין הצדקה לזהות את האינטרס שלו עם האינטרס שלה" 6.הצהרה זאת השאירה את המינוי על כנו בשתי ערכאות –
בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון ,בפני כבוד המשנה לנשיאה השופט ריבלין.
כל המעורב בתחום הרשלנות הרפואית יודע כי אותו מומחה הוא אחד המומחים המרכזיים בתיקי הנתבעים ,אשר
העיד במאות משפטים מטעם נתבעים ,והוא אחד המומחים הרפואיים המרכזיים הקשורים בחברת הביטוח המבטחת
את קופת החולים הכללית ,שמו מופיע ברשימת המומחים המומלצים מטעם אותה חברה ,ועמדתו נגד תביעות רשלנות
רפואית בתחום היילּוד היא כמעט "אידיאולוגיה" .כלומר ,ההצהרה הייתה אמיתית באופן חלקי ,במובן שבית המשפט
לא ידע כי למרות שקופת החולים עצמה אינה עומדת בקשרי עבודה עם אותו מומחה ,הרי שהמבטחת שלה ,שהיא
למעשה הגורם המממן והמנהל את התביעות ,מעסיקה דרך קבע את אותו המומחה ומשלמת לו סכומי כסף נכבדים
עבור חוות דעת .ההנחה שאותו מומחה "יתעלם" מהעובדה שבעל הדין האמיתי בעניין בו הוא פוסק הוא גורם המפרנס
אותו היא הנחה מופרכת לא הייתה עומדת בסף מינימאלי של תקינות מנהלית ומראית עין ציבורית.
בתיק המסוים בו אנו עוסקים כדוגמה ,הגיעו הצדדים להסכמה לבטל את מינויו של אותו פרופסור כעד מומחה ,אולם
הלכת בית המשפט העליון נותרה על כנה ,הלכה המבוססת על הצהרת גוף ציבורי הממומן מכספי משלם המיסים ,אשר
כל שניתן לומר עליה ,עם כל הכבוד ובלשון המעטה ,כי אין בינה ובין המציאות ולא כלום.
האם יעלה על הדעת כי דיון בבית המשפט בתחום רשלנות רפואית הוא מעין "ספורט" של תפוס ככל יכולתך ,בו מוסדות
הרפואה יכולים להעלות כל טענה על מנת לדחות את התביעה ,גם כזו מקוממת במיוחד?
7

ת״א  8067/06ציון ושרה מחבר נ׳ הדסה

שאלה זו חוזרת בפרשת מחבר ,מתוך פסק דינו של השופט ענבר מיום .25.03.2009
בפרשה זו מדובר בניתוח ראש שנעשה בבית החולים האוניברסיטאי הדסה ,אחד ממוסדות הרפואה המפוארים במדינת
ישראל ,אשר טיפל ,כזכור ,גם בראש הממשלה שרון .בניתוח אירע סיבוך שגרם לנזק קשה למנותח.
באותה פרשה הועלתה השאלה מי ביצע בפועל את הניתוח .האם היה זה הרופא המומחה או הרופאים המתמחים.
לדברי העדים ,חתם על דוח הניתוח הרופא המנתח בפועל .הדוח חתום בידי שני המתמחים .הגנת בית החולים התבססה
על הטענה כי החתימה על דוח הניתוח הייתה פיקטיבית ,ונועדה רק כדי ״לצבור התנסות" לדיווח למשרד הבריאות
עבור שני הרופאים המתמחים ‘.על טענה אבסורדית זו אמר בית המשפט:
״...הסבר זה תמוה וחמור בעיני ,ולטעמי יש בו כדי לגרוע מאמינותן של העדויות .הדעת אינה סובלת,
כי רופא בכיר ומתמחים יציגו לפני הרשות המוסמכת מצג שאינו תואם את המציאות ,שלפיו ניתוח בוצע
על ידי מתמחה ,למרות שלמעשה לא בוצע על ידו ,כי אם על ידי הרופא הבכיר .אף לא ניתן להשלים עם
כך ,שמצד אחד יבקשו המתמחים ליטול לעצמם את הקרדיט לביצוע הניתוח למרות שעיקרו לא בוצע על
ידם ,אך מצד שני יבקשו להסיר מעצמם את האחריות כאשר דבר מה השתבש .אם זהו הלך הרוח שרווח
במקרה דנן בחדר הניתוח ,כיצד ניתן להעדיף דווקא את הגרסה שמסרו הרופאים בבית המשפט? מדוע
להניח ,כי עדויותיהם בבית המשפט מדויקות יותר מהדיווח שמסרו לרשות המוסמכת?״
6
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שאלה זו איננה מופנית כלל כלפי בא כוח בית החולים ,שהוא אחד מעורכי הדין הבולטים וההגונים בתחום זה ,אלא
כלפי המוסד עצמו והנהלתו ,שבחרו להתגונן בכל טענה ,אבסורדית ואנטי-ציבורית ככל שתהיה ,ובלבד שתעזור להם
להדוף את התביעה.
אולם דומה כי אין בעובדות מרעישות אלה כשלעצמן די.
בגיליון מס׳ ) 40יוני  (2009של הביטאון "רפואה ומשפט" ,פרסם הפרופסור ועורך הדין אברהם סהר מאמר העוסק
בפסק דין זה בשם" :המומחה הנאות – מחשבות למקרא ת"א  8067/06ציון מחבר ושרה מחבר נ‘ הדסה" 8.ממאמר
מדהים זה משתמע כי כל ההליך המשפטי שהתנהל בעניין זה ,על אף התוצאה הצודקת אליה הגיע בית המשפט ,התנהל
ב"לימבו" משפטי המנותק לחלוטין מעובדות התיק" ,בעיקר בשל השיטה האדוורסרית הנוהגת בישראל שבה ’אין לו
לדיין אלא מה שעיניו רואות‘".
במקרה זה ,לדברי פרופסור סהר ,הוגשה חוות דעת מטעם התובעים על ידי רופא שאין לו היכרות אישית קרובה ,ולא
ניסיון ישיר עם שיטות הניתוח החדישות ,הנהוגות דווקא בסוג מחלות מהן סבל החולה .עקב זאת כלל לא הועלתה בפני
בית המשפט הטענה המדהימה ,העולה ממאמרו של פרופסור סהר ,לפיה הניתוח בוצע על ידי שלושה נוירוכירורגים,
אשר המומחיות של הבכיר בהם היא ניתוחי עמוד שדרה ,והשניים האחרים היו במועד הרלוונטי מתמחים בדרגות
התמחות שונות .מה שחשוב אף יותר – הפרוצדורה הניתוחית שנבחרה אינה מקובלת ,כבר מזה למעלה מ 20-שנה,
בהוריה הרפואית שבאותו מקרה ,דהיינו באבחנה ובמצב בו היה נתון אותו חולה...
לדבריו ,השימוש בפרוצדורה ארכאית זו ,במקרה הנדון ,הוא שהביא לתוצאות הקטסטרופליות.
טענה זו כלל לא נטענה ,ואשר על כן הרגיש עצמו בית החולים חופשי להתעלם ממנה ,לטייח אותה ,ולנהל את המשפט על
בסיס עובדתי שגוי ,שלא לומר הזוי ,בניגוד לחובתו הבסיסית של כל בעל דין באשר לגילוי מסכת העובדות הרלוונטיות
לבית המשפט .פרופסור סהר הביא ,להוכחת דבריו ,מובאה מתיק ישן שהסתיים בפשרה ,ואשר בו הועלתה כבר טענה
9
זהה זו לפני למעלה מ 20-שנה.
גם אם האמור במאמרו של פרופסור סהר נכון רק בחלקו ,מתקבל רושם קשה ביותר לפיו סבורה הנהלת בית החולים
הדסה כי ההליך המשפטי הוא מעין ספורט של "תפוס ככל יכולתך" ,ולא די שהתובע האומלל הפך לנכה קשה לכל
ימי חייו כתוצאה מכישלון הטיפול הרפואי ,אלא שעליו לעבור מסכת ייסורים של ניהול משפט מול מקהלה ממוסדת
ומאורגנת ,שנועדה לטייח ולהסתיר את האמת.
קשה להעלות על הדעת קבלת התנהגות זו כנורמטיבית ,הן מבחינה משפטית והן מבחינה ציבורית ,ודומה כי חבל
להכביר מילים על מה היה גורלו של בית החולים ושל ההנהלה הנכבדה אם מסכת האירועים הנ"ל הייתה מתרחשת
במקום כלשהו בארה"ב ,למשל ,ואין כוונתי רק לפסיקת פיצויים עונשיים ,אליה אתייחס בהמשך דבריי ,אלא לנורמה
ממוסדת של טיוח ,הסתרת האמת ,ניהול משפט וירטואלי ,בהנחה שניתן לשטות בכולם כל הזמן.
10

ת״א  6436/04קקון שלמה ורחל נ׳ הדסה

למדנו ,למרבה הצער ,כי באותה הפרשה נמצא הרופא המנתח אשם בזיוף טופס הסכמה לניתוח והורשע על כך בפלילים.
הרשעה זו לא מנעה מבית החולים הדסה ,פעם נוספת ,את הצורך לנהל את התביעה האזרחית עד למתן פסק דין ,והוא
בחר להתגונן בכל הטענה הכתובה בספר ,גם בנסיבות אחריות כה קשות ואבסורדיות.
מציאות עגומה עולה גם מפסק דינה של כבוד השופטת מרים מזרחי מבית המשפט המחוזי בירושלים.
נחזור ונציין כי אין האחריות למצב דברים זה מוטלת על בא כוח בית החולים .דברינו מכוונים כלפי הנהלת המוסד.
 8אברהם סהר ,המומחה הנאות – מחשבות למקרא ת"א  8067/06ציון מחבר ושרה מחבר ' הדסה ,רפואה ומשפט ,גיליון מס׳  ,40יוני ,2009
עמ‘ .107
 9ת"א )מחוזי ,ת"א-יפו(  58/86שבלוב נ׳ פרופ׳ קורצ׳ין.
 10ת"א )מחוזי י-ם(  6436/04קקון שלמה נ׳ ד״ר ספקטור סרגיי ,תק-מח .(2009) 12625 ,(3)2009
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מדור משפט רפואי

פיצויים עונשיים
התופעות הנלוזות שתוארו לעיל מעמידות בספק את ההנחה שעולם הרפואה עבר את השינוי המצופה מאז שנות
השישים והשבעים ,בהן הטיוח ,הפבריקציה ,העלמת המסמכים ומסירת אי האמת לחולה ומשפחתו היו בגדר ספורט
לאומי במדינת ישראל .את כל אלה חובה לעקור מן השורש .מדובר ,כפי שציינו ,במוסדות רפואה הממומנים מכספי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכספים ציבוריים נוספים ,אשר להם הנהלה ציבורית ,פיקוח של משרד הבריאות .אסור
להשלים עם הגנה טורפנית העושה שימוש בכל האמצעים על מנת להשיג את דחיית התביעה.
אין צורך להכביר מילים על הא-סימטריה הקיצונית הקיימת בין תובע ,נכה ,נפגע גוף ,לבין בית החולים ורופאיו ,ויש
להלחם בתופעות אלו עד חורמה.
את הטיפול הציבורי והכללי יש להשאיר למערכות הרגולאטוריות השונות ,באשר לתובע הקטן עצמו ,זה שנתקל
בתופעות מעין אלה ,המאיימות לרמוס אותו ,דומה כי הסעד היחיד העומד לרשותו הוא פסיקת פיצויים עונשיים על
ידי בית המשפט.
פיצויים עונשיים הוכרו במדינת ישראל עוד בשנות החמישים ,בהליכים מסוימים ,אולם בית המשפט ממעט להשתמש
בנשק זה .גם בשני פסקי הדין המפורטים לעיל נמנעו השופטים ענבר ומזרחי להשתמש בו.
ברקע נמצאת גם מחלוקת בין המשנה לנשיאה השופט אליעזר ריבלין ,שקבע ב"פרשת אטינגר" 11כי יש מקום להטיל
12
פיצויים עונשיים במקרים קיצוניים של רשלנות חמורה ,לבין השופט אליקים רובינשטיין שקבע ב"פרשת מרציאנו"
כי פיצוי עונשי ראוי להטיל רק במקרים של פגיעה בזכויות חוקתיות.
לאחרונה ניתנה החלטה בעניין פלונית 13,שם נמנע בית המשפט העליון מלפסוק פיצויים עונשיים אפילו במקרה בו
הנתבע הואשם בפלילים בגין המעשה שבגינו הוגשה גם תביעה אזרחית )מעשה מגונה( ,ועל החלטה זו הוגשה בקשה
14
לדיון נוסף ,בין השאר גם על ידי לשכת עורכי הדין שביקשה להצטרף להליך.
המאבק בתופעות של הגנה טורפנית על ידי מוסדות רפואה ציבוריים ,הבוחרים לנהל את המשפט בשיטת "תפוס ככל
יכולתך" ,שהקשר בינם לבין המציאות מקרי בלבד ,הינו רב מערכתי וחורג מד‘ האמות של הדיון המשפטי בתופעת
התביעות הרשלנות רפואית גרידא .אולם .דומה כי סעד אפקטיבי ויעיל למניעת תופעות פסולות אלה ,במסגרת הדיון
המשפטי עצמו ,יהיה עשיית שימוש נרחב יותר במכשיר הפיצויים עונשיים העומד לרשות התובעים ,אולם לא נעשה בו
שימוש הולם עד כה.

הערות למאמר
ראוי לצטט לפני כל מאמר ביקורת על רופאים את דבריו הבלתי נשכחים של כב׳ השופט דוד חשין:
"בכתיבת פסק דין זה לא הקלתי ראש לרגע בעבודה הקשה המבוצעת בבתי החולים ובתנאי הלחץ
והעומס שהרופאים נתונים בהם ,כשמאמציהם מכוונים להציל חיים ולמעט סבל מבני האדם הנזקקים
לטיפולם .יחד עם זאת ,עם כל הכבוד וההערכה של בית המשפט לפועלם החשוב של הרופאים אין
בכך כדי להסיר מעליו החובה לברר את העובדות כהווייתן ,לקבוע ממצאים ,יהיו קשים ולא נוחים ככל
15
שיהיו ,כפי שנתבררו בתיק זה ,ולפסוק את התוצאות המשפטיות המתחייבות מהן".
יש לקרוא את ההערות ומאמרו של עוה"ד פסטינגר בהשראת הדברים שלעיל.
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ע"א  140/00עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל ואח׳ נ׳ החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי ואח׳ ,פ"ד נח ).(2004) 486 (4
ע"א  9656/03עיזבון המנוחה ברטה מרציאנו ז"ל ואח‘ נ‘ ד“ר זינגר יהורם ואח‘ תק-על .(2005) 125 ,(2)2005
רע"א  9670/07פלונית נ׳ פלוני תק-על .(2009) ,14324 (3)2009
בש"א  6180/09פלונית נ׳ פלוני )פורסם בנבו( ,הלשכה מיוצגת על ידי עוה"ד זאב וייל.
ת"א )מחוזי י-ם(  1254/96יפה טרלובסקי נ׳ מדינת ישראל ,תק-מח .(1999) 2946 ,(3)99
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הגנה טורפנית בתיקי רשלנות רפואית

אכן ברוח דברים אלה נכתב המאמר הנסקר וזאת דרכה של מערכת רפואה ומשפט.
נושא המומחים הרפואיים דורש רביזיה רחבת היקף כדי שהציבור בכלל וציבור הרופאים בתוכו לא יפגע ,ולכן יש
לעקוב בקפידה אחרי כל פסקי הדין הניתנים בנדון ,ולמצוא דרך לרפורמה לא לפי דעתם של "נערי האוצר" וחברות
הביטוח אלא בשיתוף הציבור על כל גווניו.
 .1עוה"ד פסטינגר נזהר בכבודו של עוה"ד מטעם ההגנה ובצדק ,וגם אנחנו מזדהים איתו ,אולם ,במצב שנוצר ,אם
עוה"ד לא יקבל את ההנחיות "להילחם" על התיק – הוא ימצא את מקומו בין עוה"ד הממתינים לתיקים ולא נענים.
אווירה זו יצרו הנתבעים וחברות הביטוח ,השולחים את עורכי הדין ל"קרב של קמיקזה" )האם היה צריך להגן על
תיק שבו יש הרשעה פלילית של הרופא?(.
 .2לעניין ניגוד עניינים של העדים המומחים ,אני מפנה לדוח הועדה בראשותה של השופטת בדימוס שטרסברג –כהן.

17 , 16

 .3מומחה רפואי שייתן חוות דעת לתובע ימצא את עצמו אוטומאטית כפסול על ידי הנתבעים וגם באי כוחם.
 .4התנהלות בתי המשפט ביחס למינוי מומחים היא תמוהה ביותר .הריני מציע טרם מינוי מומחה לבדוק כמה חוות
דעת נתן אותו המומחה בשנתיים האחרונות והאם נתן חוות דעת עבור תובעים ועבור נתבעים.
אם המספרים יהיו מאוזנים מומחה זה יהיה ראוי למינוי בית המשפט ואם לאו אין למנותו ,אלא אם נמנעה ממנו
האפשרות כמוסבר לעיל.
 .5ידוע כי יש רופאים שמשמשים רק כמומחים לנתבעים ומסרבים בכל תוקף לתת חוות דעת עבור תובעים גם אם
המקרה מוצדק מבחינת התובע.
 .6במקום רופאים של "נתבעים" או של "תובעים" רצוי שתהיה רשימת רופאים הנותנים חוות דעת רק לבקשת בתי
המשפט וממונים על ידי בית המשפט ולא מתוך הקהילה הקיימת אלא יש צורך בכוחות חדשים שחייבים אמונים
רק לבית המשפט כמקובל באנגליה.
 .7הקורא מוזמן לעיין ברב השיח שפורסם בכתב עת זה "חובת עורך דין כלפי הלקוח :כפל לקוחות -כפל נאמנות? -רב
18
שיח בכתב".

זאב א .וייל ,עו"ד
aharonzw@weil-law.co.il

 16אתר האינטרנט של משרד המשפטים.
 17באותו עניין מוצע לעיין במאמר :י' שפירא וד' נהיר ,שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט ,רפואה ומשפט ,38 ,עמ' ) 59-28יוני .(2008
" 18חובת עורך דין כלפי הלקוח :כפל לקוחות -כפל נאמנות? -רב שיח בכתב" בהשתתפות כב׳ השופט )בדימ‘( ג .קלינג ,ד"ר ד .ויס ,עו"ד י.
דייוויס ,עו"ד א .לוטן ואח׳ ,עו"ד ד .רוזן-זינגר ,עו"ד ר .נועם ,עו"ד ע .קייזמן ופרופסור אברהם סהר .רפואה ומשפט  ,31דצמבר  ,2004עמוד .9
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ניירות עמדה של איגודים מקצועיים

התערבות עם מטופל אובדני בעידן רפואה מתגוננת:
הערכת סיכון וגבולות האחריות
)נייר עמדה של האיגוד הפסיכיאטרי(

תקציר
התאבדויות והתנהגויות אובדניות הן אוניברסאליות ,מהוות חלק מטווח ההתנהגות האנושית ואינן קשורות בהכרח
לתחלואה נפשית ,אם כי הן נפוצות הרבה יותר בקרב חולים במחלות פסיכיאטריות.
בישראל ,מתים מדי שנה בהתאבדות כ 400-איש )שיעור של כ 4,000 .(6:100,000-ניסיונות התאבדות מדווחים בחדרי
מיון.
המתאבד מותיר בקרב יקיריו תחושה קשה של אובדן מיותר ,כאב  ,תסכול ,כעס ורגשי אשם .אלה מועתקים לעתים
על גורם חיצוני שיכול לשאת או לפחות לחלןק באשמה ואולי גם להיתבע לפיצוי כספי בגין ”רשלנותו”.
לדעתנו יש להתייחס לאובדנות בדומה למצבים מסכני חיים אחרים ברפואה.
ההתמודדות עם סיכון אובדני אצל מטופל עשויה להיות נקודתית או ממושכת ברמה משתנה ,למשך פרקי זמן
ארוכים.
ההתנהלות מול מטופל אובדני מורכבת בשל העובדה שבחלק מהמקרים הוא מוגדר כחסר יכולת שיפוט תקין בשל
מחלתו ,לעומת מקרים רבים בהם אין הדבר כך .מכאן שסוגיית הפטרנליזם הרפואי ,ומעבר לכך דילמת כפיית
אמצעי טיפול ,כגון אשפוז פסיכיאטרי ,מתחדדת מאוד.
אין מענים טיפוליים גורפים לסיכון האובדני .גם אמצעי המגן האבסולוטי לכאורה ,האשפוז הפסיכיאטרי ,לא תמיד
מצליח למנוע את המעשה.
גבולות האחריות והסמכויות של הפסיכיאטרַ ,בהקשר של מסוכנות ,הוגדרו בחוק טיפול בחולי נפש ,תשנ”א.1991-
אנו גורסים שלמטופל האובדני אשר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות אינו פגום במידה ניכרת ,אחריות על
הכרעותיו ופעולותיו ,כולל אלה הקשורות להמלצות הטיפוליות של המטפל ,כגון יידוע וגיוס גורמי תמיכה ,הרחקת
אמצעי קטילה ,נטילת טיפול תרופתי ,שיחתי ואחר.
צפוי מן הפסיכיאטר כי יאסוף את המידע הרלוונטי ,יעריך את הסיכון האובדני ,יפעיל שיקול קליני מושכל לאור
הידע המקצועי ויבחר מבין החלופות האפשריות להתערבות את זו הנראית נכונה והולמת את צרכיו הייחודיים של
המטופל בזמן ההחלטה.
לבסוף נדגיש כי ,מבחנו של המטפל יהיה באם ביצע את המצופה באופן מקצועי ומתוך שיקול דעת ראוי ולאו דווקא
אם הצליח בהתערבותו בחוכמה שלאחר מעשה.
מילות מפתח  -אובדנות ,אחריות ,רשלנות ,חולי נפש ,דיכאון ,נייר עמדה
אבי בלייך ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון; פרופסור ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
יהודה ברוך ,המרכז לבריאות הנפש ע״ש אברבנאל ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
שמואל הירשמן ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה,מרצה ,מסונף לפקולטה לרפואה ע״ש רפפורט ,הטכניון ,חיפה
צבי זמישלני ,בית חולים פסיכיאטרי ,גהה ,פתח תקוה ,פרופסור ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
גד לובין ,שירותי בריאות הנפש ,צבא הגנה לישראל ,הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר ,אוניברסיטת תל-אביב
יובל מלמד ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון; מרצה בכיר הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב ymelamed@post.tau.ac.il
זאב קפלן ,המרכז לבריאות הנפש באר שבע ,מסונף לפקולטה למדעי הבריאות ,פרופסור ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע

לזכרו של פרופ׳ אילן מודעי ז"ל ,מנהל בית חולים שער מנשה לשעבר ,אשר תרם רבות לכתיבת נייר עמדה זה.
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רקע
התאבדויות והתנהגויות אובדניות הן אוניברסאליות ,מהוות חלק מטווח ההתנהגות האנושית ואינן קשורות בהכרח
לתחלואה נפשית אם כי נפוצות הרבה יותר בקרב חולים במחלות פסיכיאטריות .כך למשל בהפרעות אפקטיביות
ובסכיזופרניה כמחצית מהחולים מנסים להתאבד במהלך חייהם וכ 10-15%-מן החולים הפסיכיאטריים מתים עקב
כך.
בישראל ,מתים מידי שנה בהתאבדות כ 400-איש ,דהיינו שיעור של כ ,6 :100,000-וכ 4,000-ניסיונות התאבדות מדווחים
2,1
בחדרי מיון.
המתאבד מותיר בקרב יקיריו תחושה קשה של אובדן מיותר ,כאב ,תסכול ,כעס ורגשי אשם .אלה מושלכים או מועתקים
5,4 ,3
על כל גורם חיצוני שיכול לשאת או לפחות לחלוק באשמה ואולי גם להיתבע בפיצוי כספי בגין ”רשלנותו".
ראוי להתייחס לאובדנות בדומה למצבים מסכני חיים אחרים ברפואה 6לנוכח מגבלות היכולת והידע הרפואי,
מתמודדים הפסיכיאטרים עם תפיסה לא מבוססת וכמעט מיתית ,הגורסת שביכולתם לנבא ולמנוע התאבדויות באופן
מוחלט .מכאן קצרה הדרך לראות בהתאבדות כישלון של המטפל ,רשלנות בטיפול ובמניעה ובכך להעצים אוירה ודפוסי
התמודדות של רפואה מתגוננת בקרב הפסיכיאטרים ,אשר לא רק שאינם תורמים אלא אף מזיקים בעליל להתמודדות
עם התופעה.
על פי תפישות רווחות בציבור ,בתקשורת ואף במערכת המשפטית ,המעשה האובדני הינו מעשה חסר הגיון של אדם
שאינו אחראי למעשיו אלא הוא קורבן של מצב ונסיבות .מצב אובדנות נתפס כדיכוטומי ,קרי האדם הוא אובדני או
בלתי אובדני ,כאילו מדובר במציאות לא רציפה .ההתייחסות למקרי ההתאבדות השונים היא כוללנית וחסרת הבחנה
מתוך אמונה כי הסיכון בכלל המצבים ניתן תמיד לזיהוי וכתוצאה מכך למניעה .מטעם זה החליט האיגוד לפסיכיאטריה
לגבש נייר עמדה אשר יאיר את הסוגיות המקצועיות העוסקות בהתערבות מול המטופל האובדני ,במיקוד על גבולות
האחריות האישית של המטופל מול חובות המטפל ועל המרת הדרישה הגורפת לחיזוי בהערכה מקצועית תוך הפעלת
שיקול דעת קליני המותאם למצבים שונים.

התמודדות עם מטופל אובדני
אובדנות היא תופעה מורכבת המושפעת מגורמים רבים ,ביניהם תחלואה נפשית לסוגיה ,גורמי אישיות ,גורמים בין-
אישיים וסביבתיים ,התייחסות החברה לתופעה ,האמונה הדתית ועוד.
ההתמודדות עם סיכון אובדני אצל מטופל עשויה להיות נקודתית או ממושכת ברמה משתנה ,לאורך פרקי זמן ארוכים.
ההתנהלות מול מטופל אובדני מורכבת בשל העובדה שבחלק מהמקרים הוא מוגדר כחסר יכולת שיפוט תקין בשל
מחלתו לעומת מקרים אחרים בהם אין זה כך .מכאן שסוגיית הפטרנליזם הרפואי ומעבר לכך דילמת כפיית אמצעי
טיפול )כגון אשפוז פסיכיאטרי( מתחדדת מאד.
אין מענים טיפוליים גורפים לסיכון אובדני .גם אמצעי המגן האבסולוטי לכאורה – האשפוז הפסיכיאטרי – לא תמיד
מצליח למנוע את המעשה .יתרה מכך ,לעיתים הסיכון לאובדנות אף עולה בתקופת האשפוז הפסיכיאטרי ובצמידות
לשחרור ממנו ,זאת על רקע הכעס ,התסכול ,חוסר האונים ,הייאוש והפחתת האמון במטפל וביכולת העצמית להתמודד
1
2
3
4
5
6

BURSZTEIN C, APTER A. THE EPIDEMIOLOGY OF SUICIDAL BEHAVIOR IN THE ISRAELI POPULATION,. IN: ITZHAK LEVAV: PSYCHIATRIC
AND BEHAVIORAL DISORDERS IN ISRAEL: FROM EPIDEMIOLOGY TO MENTAL HEALTH ACTION. GEFEN PUBLISHING HOUSE, JERUSALEM
2009
ISRAEL MINISTRY OF HEALTH. SUICIDE IN ISRAEL. STEIN N, GOLDBERGER N. HAKLAI Z, ABORAMA M, EDITORS. MINISTRY OF
HEALTH, JERUSALEM, 2008.
הירשמן ,ש .אובדנות ורפואה מתגוננת בקליניקה הפרטית .PSYCHIATRIC UPDATES AND REVIEWS .ספטמבר  ,2008גיל‘.1
הירשמן ,ש .אחריות הרופא בחוסר היענות לטיפול או הטיפול בחולה הרשלן .PSYCHIATRY UPDATES AND REVIEWS .אפריל  ,2009גיל'  ,3עמ'
.16-19
APPELBAUM PS. PATIENTS’ RESPONSIBILITY FOR THEIR SUICIDAL BEHAVIOR. PSYCHIATR SERV 2000; 51(1):15-16.
ת"א )814/03חיפה( אלבז נ‘ שירותי בריאות כללית )קופ"ח כללית( ואח‘ תק-מח‘ .(2008),77773 (4) 1008
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ניירות עמדה של איגודים מקצועיים

עם הדחפים האובדניים .האשפוז עלול להביא לפגיעה קשה בהמשך שיתוף הפעולה בטיפול ,לאי שיתוף המטפל
בתחושות ותוכניות המטופל ובכך להעלות את הסיכון להתאבדות בעתיד.

הסוגיות המרכזיות הנידונות בנייר עמדה זה הן:
א .המשמעות והמרכיבים של הערכת הסיכון האובדני.
ב .גבולות האחריות של המטפל מול המטופל האובדני.

מרכיבי הערכת הסיכון האובדני:
ראוי שבהערכת סיכון אובדני תהיה התייחסות לנקודות הבאות:
• מהי הרמה המשוערת של הסיכון ,עד כמה הינו מיידי ומה רמת הדחיפות.
• מהם הגורמים הפעילים המשפיעים על הסיכון האובדני ומהם גורמי הסיכון ברי השינוי.
• המשמעויות של אפשרויות הטיפול וההשגחה השונות במקרה הנדון.

הערכת הסיכון ,חיזוי ומניעת אובדנות
הפרקטיקה והמחקר מלמדים על הקושי בחיזוי הסיכון האובדני ובמניעת התאבדות .ראוי לזכור שהערכת הסיכון בכל
הקשור לחיזוי התאבדות מתייחסת להווה בלבד ולא לעתיד .גם כך ,יכולת החיזוי במקרה הבודד אינה גבוהה ובמקרים
רבים לא ניתן למנוע את ההתאבדות 8,7.כך למשל ,כמחצית מהחולים שהתאבדו לא הצהירו על כוונתם ותוכניותיהם
בפני איש .חלקם אמנם דיווחו על מחשבות אובדניות ,ברם תוך שלילת כל כוונה ותכנית קונקרטית ,ואחרים התחייבו
להימנע מכך בחוזה/הסכם עם המטפל .קשה גם להעריך בכמה מקרים נמנעה התאבדות הודות להתערבות טיפולית,
שהרי המיקוד בחקירות ובדיונים הוא על מקרי התאבדות שצלחו.
התנהגות אובדנית קשורה בחלק ניכר מהמקרים לפסיכופתולוגיה ולכן בכל מקרה של חשש לאובדנות ,ראוי לצפות
מהפסיכיאטר כי יעשה הערכה קלינית מושכלת של הסיכון האובדני ויציע תכנית התערבו וטיפול מותאמת למקרה
המיועדת להפחית את הסיכון האובדני ככל שניתן .מבחנו של המטפל יהיה אם הפעיל שיקול דעת ,שיקלל את כלל
הסיכונים והמשמעויות ונהג באופן מקצועי ובמידת הזהירות הסבירה ,ולא אם צלח או לא בבחירתו המיקצועית
בחוכמה שלאחר מעשה.
בעניין זה של חכמה שלאחר מעשה ,נרחיב ונבהיר כי במחקרים שבדקו את השפעת ידיעת סוף המקרה על תהליך
השיפוט ,נמצא שידיעת הסוף גורמת לעיוות בלתי נמנע בניתוח המקרה .ידיעת התוצאה הסופית גורמת לשיפוט כביכול
ניתן היה לדעת מראש ולנבא את הסוף .מבחינה סטטיסטית נמצא שהיא מכפילה את הסברה שניתן היה לנבא את
התוצאה .בנוסף נמצא שגם אם מודעים לעיוות לא ניתן להימנע מההערכה כביכול ניתן היה לדעת את התוצאה מראש
10,9
ומהתחושה שהכתובת הייתה על הקיר.

תפקיד הפסיכיאטר בהתמודדותו מול הסיכון האובדני
אין בכוונת נייר עמדה זה להחליף את הספרות המיקצועית ,לרכז את מסקנות המחקרים הרבים בנושא ,להנחות בכללי
להבנות את החשיבה והשיקול הקליניים וללמד את אופן ההתמודדות עם התופעה המורכבת.
עשה ואל תעשהַ ,
על המטפלים להכיר בחובתם להערכת הסיכון האובדני כשזה מתבקש במקרה הפרטני ,כמו גם להבין היכן מסתיימת
7
8
9
10

LAMBERT KM. RISK MANAGEMENT ISSUES IN ASSESSING SUICIDAL AND HOMICIDAL PATIENTS. JOURNAL OF HEALTH CARE MANAGEMENT.
2007; 27(33): 42-50.
POWELL J, GEDDES J, DEEKS J, GOLDACRE M, HAWTON K. SUICIDE IN PSYCHIATRIC HOSPITAL IN-PATIENTS. RISK FACTORS AND THEIR
PREDICTIVE POWER. BR J PSYCHIATRY.2000;176:266-272.
FISCHOFF, B. HINDSIGHT IS NOT FORESIGHT: THE EFFECT OF OUTCOME KNOWLEDGE ON JUDGEMENT UNDER UNCERTAINTY. J EXP PSYCHOL
HUM PERCEPT PERFORM 1975; 1(3): 288-299.
HENRIKSEN, K. AND H. KAPLAN. HINDSIGHT BIAS, OUTCOME KNOWLEDGE AND ADAPTIVE LEARNING. QUAL SAF HEALTH CARE 2003; 12
SUPPL 2: II46-50.
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אחריותם ,מבלי שידרשו לרפואה מתגוננת שעלולה לפגום בשיקול הדעת ,בשיפוט הקליני ובאיכות ההחלטה המיקצועית.
כאשר יש חשש לסיכון אובדני ,חשוב לעשות הערכת סיכון ,המביאה לביטוי את המידע הרלבנטי בפרקטיקה ובספרות
המקצועית .המטרה היא לאפשר תהליך מושכל של קבלת החלטות לצורך הפחתת הסיכון ומניעת ההתאבדות .ראוי
לציין שאין מודל הערכה שהוכח כיעיל יותר מאחרים .עם זאת ,מומלץ שהערכה כזאת תכלול את הגורמים הבאים:
א .ברור ביטויים שונים של התנהגות אובדנית כגון חשיבה ,כוונה ,תוכנית או ניסיון אובדני בפועל.
ב .הערכת גורמי הסיכון כהתנהגות אובדנית בעבר ,הפרעה פסיכוטית )ובמיוחד תסמיני מפתח כהזיות פוקדות,(..
אירועי דחק קשים ,זמינות אמצעי קטל.
ג .הערכה של גורמים מגוננים כמחויבות ליקירים ,תמיכה משפחתית/חברתית ,קשר טיפולי.
בהתאם לכך תוערך רמת הסיכון ותוצע תכנית התערבות המיועדת להפחית את הסיכון האובדני.
בנוסף מודגשת החשיבות לתעד את ההערכה ,את השיקולים שהביאו לבחירת אופי ההתערבות ואת ההנחיות למעקב
וניטור בהמשך.

מגוון ההתערבויות האפשריות מול המטופל האובדני
בהתאם למאפייני המשבר האובדני ולדרגת הסיכון נשקלות הפעולות הנדרשות ,כגון :אשפוז; הרחקת אמצעי פגיעה
עצמית; גיוס מערכות תמיכה )למשל ,לסיוע בהשגחה ,בטיפול ,בהתמודדות עם משבר ;(..טיפול תרופתי בהפרעה
הפסיכיאטרית היסודית )כולל התייחסות לתסמינים מסכנים כמו ,אגיטציה ,התפרצויות זעם ,אינסומניה ;(..טיפול
פסיכותרפי; התערבות סביבתית; מעקב וניטור מתמשך.
בכל מקרה יש לשקול את המשמעויות של אפשרויות הטיפול וההשגחה השונות .זאת ,בין השאר בהיבטים של חוק,
ישימות ,היענות ,והערכת התועלות והסיכונים בחלופות השונות.

התמודדות עם סיכון אובדני ורפואה מתגוננת
הטלת אחריות גורפת על המטפל והפחתה מאחריות המטופל עלולות לדחוק את המטפל לשיקולי רפואה מתגוננת,
לפגוע במרחב שיקול הדעת והנכונות שלו להעניק התערבות מותאמת ונכונה.
בין הביטויים לגישות מתגוננות בפסיכיאטריה מול סיכון אובדני ניתן למנות ברירת מטופלים )גלויה וסמויה(; הטיות
באבחון; אשפוז יתר; טיפול תרופתי עודף או חסר; ניהול מוטה של הטיפול )למשל ,אי לקיחת סיכונים גם כשהוא
מתבקש לצורך שינוי ופריצת דרך בונה ,נוכח שימוש במסרים אובדניים(; הטיות בתיעוד הרפואי .אין ספק שבכל דרכי
הפעולה הללו יש פוטנציאל נזק משמעותי למטופל.
לכך ניתן להוסיף את העובדה שיותר ויותר רופאים מדווחים על השפעות של רפואה מתגוננת )כ ,70%-בסקר של הרי
על תקשורת ובתי משפט כגורמים המצרים את עבודת הרופא .(2007 .מכאן שניסיון לשרטט את גבולות האחריות בין
11
המטפל והמטופל האובדני ,נראה כחיוני לצורך הטיפול המיטבי בו.

גבולות האחריות והסמכות של הפסיכיאטר בהיבט החוקי
גבולות האחריות והסמכויות של הפסיכיאטר ,בהקשר למסוכנות ,הוגדרו בחוק 12מול מי שהוא ”חולה נפש ,שהוא
”חולה וכתוצאה ממחלתו פגום ,במידה ניכרת ,כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות  ...כאשר החולה עלול לסכן
את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי וכאשר קיים קשר סיבתי בין המחלה לבין הסיכון ,רשאי הפסיכיאטר להורות
בכתב כי יובא לבית החולים וכי יאושפז בו בדחיפות.
 11תביעות משפטיות לאחר התאבדות חולה ,ראה:
ת"א)ת"א(  ,3073/00אזולאי שי קטן נ‘ מדינת ישראל משרד הבריאות )לא פורסם( .2000
תא )שלום ,רשלצ(  ,7906/01עיזבון המנוחה רחל סברי ז“ל נ‘ קופת חולים של ההסתדרות הכללית תק-של .(2003) 923 (4) 2003
 12חוק לטיפול בחולי נפש ,תשנ"א.1991-
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ניירות עמדה של איגודים מקצועיים

ההגדרה המשפטית של מחלת הנפש ככזו שיש בה פגימה ניכרת ַבכושר לביקורת המציאות מכוונת לחולה הפסיכוטי.
עם זאת השאלה ,האם ראוי להחיל את האחריות והסמכות גם בהפרעות נפשיות נוספות בהן קיימת פגיעה מהותית
בכושר השיפוט יחד עם סיכון אובדני גבוה ,נשארת ללא מענה חד משמעי ובצורך להתמודד עם כל מקרה לגופו,בהתאם
לחוק לטיפול בחולי נפש.

מימד האחריות האישית של המטופל
כלי חשוב ביותר למניעת התאבדות הוא הקשר והברית הטיפולית שבין המטפל למטופל .ברית זאת מהווה מנוף
לתהליכי ההתפתחות הפסיכולוגית ,מקדמת היענות לטיפול ,ותורמת לאמון ולמידת שיתוף הפעולה .איתנות ברית זו
ואופיה נפגעים באופן קשה במציאות אשר מטילה על המטפל אחריות גורפת על הכרעתו האובדנית של הפרט .במציאות
כזו ההחלטות הנלקחות עי המטפל תושפענה משיקולי ”ניהול סיכונים ומעמדה הגנתית ,עם פגיעה ביכולתו לאמץ עמדה
אמפאטית כנה ולשקול באופן ענייני )כולל לקיחת סיכונים מחושבים בטיפול( .דוגמה לכך עשויה להיות הפניות יתר
לאישפוז במחלקות פסיכיאטריות סגורות.
הפקעת האחריות האישית מהמטופל תורמת לרגרסיה שלו ולנסיגה נוספת בדימויו העצמי הפגוע בלאו הכי .לכן חשוב
לשמר את מימד האחריות האישית ,המשפטית והמוסרית של המטופל ,שהוא בעל שיפוט וביקורת המציאות ,על מלוא
הכרעותיו האישיות כולל על התנהגותו האובדנית .זאת תוך הדגשת הסכנה מהמגמה להפקעת אחריות זו מהמטופל
והשלכתה על המטפל.
לאור האמור לעיל אנו גורסים שלמטופל האובדני אשר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות אינו פגום במידה ניכרת,
אחריות על הכרעותיו ופעולותיו ,כולל אלה הקשורות להמלצות הטיפוליות של המטפל ,כיידוע וגיוס גורמי תמיכה,
הרחקת אמצעי קטל ,נטילת טיפול תרופתי ,שיחתי ואחר.
המטפל יכול לבחור לסייע מעבר לגבול אחריותו ,כגון להציע ליצור קשר עם קרוב משפחה .אך ,אם בחר לעשות כך ולא
הצליח ,אין הדבר מביא להיפוך נטל האחריות והיא נותרת בידי המטופל בכל הקשור למימוש או התעלמות מהמלצות
המטפל.
ההשוואה המתבקשת היא לרופא בכל תחום אחר המסביר ,מדריך וממליץ על תכנית טיפולית ,הכוללת גם אמצעים
תרופתיים וגם שינוי סביבתי בהרגלי חיים ,אך אין הוא יכול ליטול אחריות על מימושה.

לסיכום
משהבהרנו את עמדתנו על ההיבטים המקצועיים והחוקיים של גבולות האחריות בין המטפל והמטופל האובדני ,נסכם
את עמדתנו לגבי המצופה מהפסיכיאטר:
צפוי מן הפסיכיאטר כי יאסוף את המידע הרלוונטי ,יעריך את הסיכון האובדני ,יפעיל שיקול קליני מושכל לאור
הידע המקצועי ויבחור מבין החלופות האפשרויות להתערבות ,את זו הנראית נכונה והולמת את צרכיו הייחודיים של
המטופל במועד ההחלטה.
על הפסיכיאטר לעשות מאמץ סביר להשיג את שיתוף הפעולה של המטופל .במקרים בהם המטופל אינו משתף פעולה
ברמה המעוררת חשש לסיכונו הממשי ,על הפסיכיאטר לשקול לשתף גורמים מקצועיים נוספים בהחלטותיו ולתעד
אותן.
בנוסף ,יעריך הפסיכיאטר את הצורך והאפשרות לשתף בני משפחה וגורמי תמך רלבנטיים אחרים ,וזאת תוך התחשבות
בתועלת הצפויה ,רצון המטופל ושמירה על כבודו וזכויותיו בהתאם לחוק.
לבסוף חזור ונדגיש – מבחנו של המטפל יהיה אם עשה את שמצפים ממנו באופן מקצועי ובשיקול דעת ראוי ,ולאו
דווקא אם הצליח בהתערבותו בחוכמה שלאחר מעשה.
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הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחשף לחומר מסרטן ,לעומת הוכחת עודף תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומר שטיבו אינו ברור

הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחשף לחומר מסרטן,
לעומת הוכחת עודף תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומר שטיבו אינו ברור
*

שי לין

תקציר
המאמר מביא גישה רפואית-אפידמיולוגית להוכחת סיבתיות .בהתבסס על מודל ״הסיבה המספקת המינימאלית
Minimal Sufficient Cause Model - MSC״ .מובאות שתי גישות ,שונות זו מזו ,בשני מצבים שונים ,הנהוגות
בקביעת קשר סיבתי בתביעות בנזיקין בגין מחלת סרטן שנגרמה בגלל זהום סביבתי.
 .1ביחס לחולה יחיד שהיה חשוף לגורם סיכון מוכר – הגישה המדעית לקביעת קשר סיבתי היא איכותנית,
דטרמיניסטית ,תלויה בהוכחת החשיפה לחומר המזיק הידוע בלבד.
 .2מחקר שמטרתו לזהות של גורם סיכון שאינו מוכר )עד למועד הרלוונטי( כמסרטן ודאי ,מחייב תחילה בירור
כמותני בכל הקבוצה שנחשפה ,כדי לבדוק קיום עודף תחלואה בקבוצה ,לעומת האוכלוסייה הכללית.
המאמר אינו מתיימר להשוות בין גישות משפטיות ופסקי דין ,ומראה כי מנקודת מבט מדעית-אפידמיולוגית,
כמ ַס ְר ֵטן ,תהיה זו טעות להסתמך
להוכחת קשר סיבתי בתביעת נזיקין בגין נזקי גוף של יחיד שנחשף לחומר שהוכח ְ
על סקר תחלואה אפידמיולוגי או סטטיסטיקה של תחלואה ,ויש להסתמך על הוכחת החשיפה בלבד.
*

פרופסור שי לין  M.D., Dr.P.H.הפקולטה למדעי הרוחה והבריאות ,ביה״ס לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה ,היחידה לאפידמיולוגיה
קלינית ,בי״ח רמב״ם ,חיפה

המחבר מודה לפרופ׳ א .כרמי על הערותיו המועילות.

מבוא
המודעות לסכנות זיהום סביבתי ותעסוקתי מביאות לתביעות רבות בנזיקין ,בגין תחלואה על רקע זיהומים מסוג זה.
בתביעות אלה נדרש החולה-התובע להוכיח קיום קשר סיבתי בין החומר)ים( המזהם לו הוא נחשף ,לבין המחלה בה
חלה .גם כאשר מדובר בקבוצת תובעים-חולים ,נדרש כל אחד מחברי הקבוצה להוכיח את הקשר הסיבתי ,אישית ביחס
אליו.
במקרים רבים ,משבודק בית המשפט את הקשר הסיבתי – בין אם מדובר בתובע בודד או במספר תובעים – שומע
בית המשפט עדות סטטיסטית או אפידמיולוגית המבקשת להוכיח קיום או היעדר של ״עודף תחלואה״ ומובהקות
סטטיסטית.
המאמר הנוכחי מבקש להבהיר ,כי כאשר מדובר בהוכחת קשר סיבתי בתביעת נזיקין של אדם יחיד בגין נזק גוף
מס ְר ֵטן ודאי – אין צורך להסתמך על סקר אפידמיולוגי או
שנגרם לו מחשיפה לחומר ידוע ומוכח כגורם מחלה – חומר ַ
סטטיסטי לקביעת קיומו או היעדרו של קשר סיבתי .הוכחת עצם החשיפה לחומר מספיקה לקביעת הקשר הסיבתי.
קביעת קשר סיבתי בין מחלת סרטן וחשיפה לחומר ְמ ַס ְר ֵטן ודאי ,בסבירות שמעל  ,50%כדרישת הדין בישראל ,במישור
האזרחי ,בין ביחס לתובע יחיד ובין ביחס לקבוצת תובעים ,בה חייב כאמור ,כל שותף לתביעה להוכיח את הקשר באופן
אישי ,אינה קשורה ואינה מתחייבת מהיסק סטטיסטי כלשהו על ״עודף תחלואה״ – דהיינו מספר חולים רב מהצפוי –
או מובהקות סטטיסטית.

שני המצבים העומדים לדיון
בבירור הקשר הסיבתי בין זהום סביבתי לתחלואה ,יש להתייחס לשתי שאלות שונות לחלוטין ,המחייבות בדיקה ודיון
בשתי שיטות אפידמיולוגיות שונות בתכלית:
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מדור ראיות מדעיות במשפט

 .1בירור קשר סיבתי בין מחלת אדם יחיד לבין חשיפתו לחומר הידוע כגורם ודאי לסרטן באדם ,דהיינו לחומר
שהוכח ככזה בשיטות מדעיות ,ואפידמיולוגיות – במקרים אלה הוכחת הקשר הסיבתי תיעשה בשיטה המכונה כאן
איכותנית ,(qualitative) 1ולא בשיטה המסתמכת על חישובים סטטיסטיים – אשר בהמשך תכּונֶה בשם השיטה
הכמותנית.
 .2כאשר גורמי הסיכון למחלה אינם ודאיים או כלל אינם ידועים ,ראוי לערוך את הבירור ב״שיטה כמותנית״ המונחית
בקווים שנקבעו על ידי  ,Hillחרף מגרעותיהם .רק כאשר מתייחסים לקבוצה ולא ליחידים ,וגורם הסיכון אינו ידוע,
3,2
יש מקום לגישה כמותנית ולבירור אפידמיולוגי.
בשתי גישות אלה אין להסתמך על מובהקות סטטיסטית.
להדגמה נמקד את הדיון ,בשלב זה ,במחלת הסרטן .אולם יאמר מייד כי הדברים והקביעות שבהמשך מאמר זה בתחום
חקר והוכחת הסיבתיות ,יפים גם ביחס למחלות אחרות.

 .1בירור קשר סיבתי ביחס לתובע יחיד כאשר גורם המחלה ידוע
כשידועה חשיפה של אדם יחיד לגורם מסרטן ודאי ,אין ,כאמור ,צורך בסקר אפידמיולוגי או היסק סטטיסטי .עצם
החשיפה ,אם וכאשר הוכחה ,מבססת קשר סיבתי למחלה אצל מי שחלה.
הדוגמאות מוכרות – צוללן או דייג במימי נחל המזוהם בחומרים מסרטנים ודאיים ,עובדי מפעל הפולט חומרים
מסרטנים ודאיים ,תושבי אזור הסמוך לאתר פסולת תעשייתית מזוהמת בחומרים מסוג זה ,עובדים ותושבים החשופים
לקרינה וכיו'.
 1.1הגדרת גורם סרטן ודאי
גורמי סרטן ודאיים הם החומרים הכלולים ברשימות ״מסרטנים ודאיים בבני אדם״ שפורסמה על ידי ארגונים
בינלאומיים כארגון הבריאות העולמי ) ,World Health Organization (WHOהרשות הבינלאומית למחקר בסרטן
) International Agency for Research of Cancer (IARCאו רשויות הבריאות השונות בארה״ב כEnvironmental-
) Protection Agency (EPAו 5,4.National Toxicology Program (NTP)-הכללת חומר ברשימות אלה נעשית לאחר
בירור מקיף ,המסכם מספר רב של מחקרים ,ולאחר שקילת ובדיקת גורמים אפשריים נוספים לסרטן כמבנה גנטי,
עישון ,גיל ,מוצא אתני וכד' 6.החומרים הכלולים ברשימות אלה הם גורמי סיכון עצמאיים )שאינם תלויים בחומרים
ראו את המאמר המסכם נושא זה
INTERNATIONAL JOURNAL OF

1

OF RELATIONS AMONG CASUAL MODELING METHODS.

.
2

3

4
5

6

B. GREENLAND S, BRUMBACK AN OVERVIEW
EPIDEMIOLOGY 2002;21:1030-1037

ROSE G. SICK INDIVIDUALS AND SICK POPULATIONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1985;14:32–38.

ההבדלה בין קביעת סיבתיות באוכלוסיות על פי ההיארעות )החשובה לקביעת עדיפויות של פעולות מניעה על ידי גורמי בריאות הציבור(,
לעומת קביעת סיבתיות ביחידים ״cases״ )החשובה בדיני נזיקין( כבר צוינה על יד אחד מגדולי האפידמיולוגים  ,Geoffrey Roseאשר הבדיל
בין ״the causes of cases and the causes of incidence״.
ROCKHILL B. THE PRIVATIZATION OF RISK. AM J PUBLIC HEALTH 2001;91:365–8
“The author links Rose’s qualitative distinction between the causes of cases and the causes of incidence to an examination
of the conceptual and quantitative limits of “individual risk” estimation”. ROCKHILL B. THE PRIVATIZATION OF RISK. AM J PUBLIC
HEALTH 2001;91:365–8
COGLIANO VJ, BAN RA, SRAIF K, GROSSE Y, SECRETAN BM, GHISSASSI FE, KLEIHUES P. THE SCIENCE AND PRACTICE OF CARCINOGEN
IDENTIFICATION AND EVALUATION Envoronmental Health Perspectives 2004;112:1269-1274,
http://dx.doi.org; http://ntp.niehs.nih.gov/; http://www.iarc.fr/
פרוט מקיף של חומרים מסרטנים ודאיים ואפשריים ניתן באינטרנט על ידי חוקרים בקליפורניה ,הThe Collaborative on Health and the -
) Environment (CHEובדוח מקיף על גורמי סרטן סביבתיים:
CLAPP RW, HOWE GK, JACOBS MM. ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL CAUSES OF CANCER. LOWELL CENTER FOR SUSTAINABLE
PRODUCTION. UNIVERSITY OF MASS.
http://www.healthandenvironment.org/about/mission
במבוא לדוחות של  IARCבהקשר לסווג חומרים כמסרטנים ודאיים הודגש:ההחלטה על חומר מסרטן הנה כחומר מסרטן  ,לאחר שנדונו כל
העדויות והמחקרים ונשללו השפעות בשל הטיות ,מקריות וגורמים מתערבים )ערפלנים ,מסיחנים(
Carcinogenicity in humans״
The applicability of an evaluation of the carcinogenicity of a mixture, process, occupation or industry on the basis
of evidence from epidemiological studies depends on the variability over time and place of the mixtures, processes,
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 לעומת הוכחת עודף תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומר שטיבו אינו ברור,הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחשף לחומר מסרטן

 אין ספק, כיוון שכך.אחרים( ודאיים לסרטן – הקשר הסיבתי בין חשיפה לחומרים אלה לבין תחלואה בסרטן הוא ודאי
 יש סבירות גבוהה כי, שמי שחלה בסרטן, מכאן.כי מי שנחשף לחומרים אלה נמצא בסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן
.הוא חלה בגלל החשיפה לחומרים אלה – הקשר הסיבתי בינם לבין מחלת הסרטן הוכח
 שפורסם מטעם, שבדוח המקובל כמוסמך ביותר בנושא זה,בדברי ההסבר לרשימות החומרים המסרטנים הוודאיים
: מוגדר הקשר הסיבתי בין החשיפה לחומרים אלה לבין מחלת סרטן כדלקמן,ממשל ארה״ב
“Known To Be Human Carcinogen:
There is sufficient evidence of carcinogenicity from studies in humans, which indicates
a causal relationship between exposure to the agent, substance, or mixture, and human
cancer.״7
8

.Unites States Environmental Protection Agency (EPA) כך גם התבטאה סקירת משפטנים על רשימת
 סף החשיפה לחומר מסרטן1.2

 ידוע כי חשיפה בכל רמה לאזבסט היא מסוכנת ועלולה לגרום.אין רמה מותרת לחשיפה לחומר מסרטן ודאי או אפשרי
 סבור כי יש להימנע מכל מגע עם חומר9Tomatis . הדבר נכון גם ביחס לעישון והמסרטנים הוודאיים האחרים.לסרטן
:מסרטן ודאי
״The case of recognized chemical carcinogens is (or at least should be) clear, since
everybody agrees that human exposure to carcinogens must be avoided.״
 אך הארגונים העוסקים בגהות בעבודה מבהירים, בתעשייה נקבעו רמות זיהום מותרות בסביבת העבודה,אמנם
( כפשרה בין הרצוי )ללא חשיפה כלל, מתייחסות לתנאי תעסוקה מסוימים בלבד,כי רמות אלה שהוגדרו לתעשייה
. ובהתחשב בשיעור הסיכון לחלות בעתיד,לעלויות
 והן מותנות, ותוך שימוש באמצעי הגנה מתאימים,הרמות המותרות בתעשייה עוסקות בדרך כלל בחשיפה דרך האוויר
 בדרך כלל חשיפה דרך העור או הריריות לחומר מסרטן מסוכנת ואינה מותרת ללא.בשימוש באמצעי מיגון תקניים
10
.התחשבות ברמה
 )חומר ממשפחת הדיוקסיניםAgent Orange-באחד הדיונים המשפטיים הקשורים לנזק שנגרם לחיילים בוויאטנם מ
שרוסס על ידי צבא ארה״ב כדי לגרום נשירת עלי עצים ביערות( צוין שאפילו מולקולה אחת של החומר עלולה לגרום
 גם בית המשפט בקליפורניה קבע שרמה כלשהיא של חשיפה לחומר מסרטן11.(למחלה )לימפומה שלא מסוג הודג'קין
occupations and industries.....The evidence relevant to carcinogenicity from studies in humans is classified into one
of the …categories".
10TH REPORT ON CARCINOGENS, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES , PUBLIC HEALTH SERVICE , NATIONAL
TOXICOLOGY PROGRAM (NTP) PURSUANT TO SECTION 301(B) (4) OF THE PUBLIC HEALTH SERVICE ACT AS AMENDED BY Section
262, PL 95-622.
http://ehp.niehs.nih.gov/roc/
״The EPA is prepared to classify substances as probable human carcinogenic. This is too reliably evidence for
admissibility( ״p.39)
CRANOR CF, EASTMOND DA. SCIENTIFIC IGNORANCE AND RELIABLE PATTERNS OF EVIDENCE IN TOXIC TORT CAUSATION: IS THERE A5 NEED
FOR RELIABILITY REFORM? Law & Contemporary Problems 213 (Autumn 2001); www.law.duke.edu/journals/64LCPCarnor
TOMATIS L. IDENTIFICATION OF CARCINOGENIC AGENTS AND PRIMARY PREVENTION OF CANCER. ANNALS OF NEW YORK ACADEMY OF
SCIENCE 2006;1076:1-14.
:כך למשל מודגש לגבי בנזן
״Benzene is a CARCINOGEN in humans.: There may be no safe level of exposure to a carcinogen, so all
contact should be reduced to the lowest possible level. The above exposure limits are for air levels only. When
skin contact also occurs, you may be overexposed, even though air levels are less than the limits listed above.״
http://www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/0197.pdf
. חומרים מסרטנים אחרים, דיוקסינים ובדומה, בנזופירנים, בנזידין, אתילן אוקסיד, ניקל,וכך נאמר שם ביחס לקדמיום
RUGER JR, WILLIG SH. A
2001.
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.מצביעה על סיכון

 אין חשיבות למידת ההשפעה המסרטנת של גורם מסרטן ודאי )אין סף,כיון שאין רמת חשיפה שאינה נעדרת סיכון
13
:Rothman  וכך אומר.(לחומרת הסיכון
…״for a given case of the disease, there is no such thing as a strong cause or weak cause.
There is only a distinction between factors that were causes and factors that were not
causes״.
 ובכך לגרוםDNA-הוכחה העובדה כי רמות נמוכות מאד של קדמיום עלולות לגרום להפרעה בתהליך השכפול של ה
 הרי היא יכולה להגדיל את הפגיעּות של, אשר גם אם אינה כשלעצמה מספיקה ליצירת גידוליםgenetic instability-ל
14 ,9
.התא לגורמים מסרטנים אחרים
 הסיבה היא שלכל יחיד יש. אין דרך להעריך את כמות )או משך( החשיפה ממנה ואילך משפיע חומר מסרטן ודאי,ככלל
 אליהם נחשף היחיד, ועם חומרים מסרטנים אחרים, בשל האינטראקציה של החומר עם גורמים גנטיים,סף ייחודי
 ורק, קביעת סף בטוח כביכול תתכן רק רטרוספקטיבית. משום כך לא ניתן לקבוע סף בטוח לאוכלוסייה.במהלך חייו
 ולפיכך חשיבותה מועטה ואינה, ואיננה מבטיחה חסינות מפני השפעות בעתיד,(ביחס לאדם בודד )שנחשף ולא חלה
.מעשית
15

:Lutz וכך אומר

״Because of genetic and lifestyle-dependent susceptibility differences, each animal
or human has his individual threshold dose. For a group, no single threshold dose
can be defined, irrespective of the mode of carcinogen action. Furthermore, in
view of the stochastic elements in the process of carcinogenesis, the exact threshold
dose can only be defined after tumor incidence and cannot be predicted."
. נראה שהיעדר יכולת לקבוע תלות ישירה בין תחלואה לבין כמות החומר המסרטן אינה מובנת אינטואיטיבית,לכאורה
 לבין קביעה רטרוספקטיבית,ואכן יש להבחין בין אומדן )סטטיסטי( – של חישוב הסיכון לאוכלוסייה לתחלואה בעתיד
:ביחס לאדם יחיד שכבר חלה
 צריך להתחשב בכמות החומר,• חישוב פרוספקטיבי של ההסתברות שאדם שנחשף לחומר מסרטן יחלה בעתיד
 יחלו יותר חולים, בני אדם שנחשפו לחומר המסרטן1,000  יתכן כי בבדיקת. או משך החשיפה לו, ריכוזו,המסרטן
 יתכן גם שריכוז גבוה יותר של חומר מסרטן או. או לזמן ממושך יותר,מבין אלה שנחשפו לריכוז גבוה של החומר
. יגרמו ליותר בני אדם לחלות מוקדם יותר או במחלה קשה יותר,משך חשיפה ארוך יותר
״The California Supreme Court [67 Cal.Rptr.2d 16 (Cal. 1997)]. The Court’s opinion offered substantial
relief to asbestos claims in particular. There would be no need to . . demonstrate that fibers from the
defendant’s particular product were the ones, or among the ones, that actually produced the malignant
growth....The analysis and reasoning of the California Supreme Court logically applies to cases involving
carcinogens other than asbestos, as well as other toxic injuries. …a potentially carcinogenic exposure
was a relatively small but still a substantial factor in increas¬ing only the risk of cancer, a requirement of
individual causation will be met.״
[Contributed by Wayne Roth-Nelson, with credit to an article in the Los Angeles Daily Journal, 1997 October 29.
http://www.riskworld.com/Profsoci/SRA/RiskScienceLawGroup/Casebook/cb05-2000x3.htm
ROTHMAN KJ. EPIDEMIOLOGY, AND INTRODUCTION OXFORD UNIVERSITY PRE PRESS 002, P.11.
״Cadmium… at extremely low doses was shown of the mutagenic without causing direct DNA
damage but by interfering with mismatch repair system of the DNA replication errors…thus induce
genomic instability…increase cellular syseptability to other exogenous and endogenous agents possibly
contributing in this way to increasing the risk of cancer.״
TOMATIS L. IDENTIFICATION OF CARCINOGENIC AGENTS AND PRIMARY PREVENTION OF CANCER. ANNALS OF NEW YORK ACADEMY OF
SCIENCE 6;1076:1-14.
LUTZ WK. A TRUE THRESHOLD DOSE IN CHEMICAL CARCINOGENESIS CANNOT BE DEFINED FOR A POPULATION, IRRESPECTIVE OF THE MODE
OF ACTION. HUMAN EXPERIMENTAL TOXICOLOGY 2000; 19; 566.
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 לעומת הוכחת עודף תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומר שטיבו אינו ברור,הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחשף לחומר מסרטן

 כיוון שאותו אדם, ריכוז או כמות החומר המסרטן, אין חשיבות למשך, ותובע בגין נזק,• אולם לאדם יחיד אשר חלה
 כלל אינו, שנאמד בזמן החשיפה, חישוב הסיכון לחלות בעתיד.100%  בדיעבד ברור שהסיכון שלו עמד על.כבר חלה
 יש סבירות גבוהה של קשר סיבתי בין החשיפה, לנוכח עובדת המחלה.רלוונטי בנקודת הזמן של ההליך המשפטי
. ריכוז או משך חשיפה בעבר,בעבר לחומר המסרטן הוודאי לבין המחלה – אין חשיבות לכמות
 שאינם,תועלת- היא מעשה אדמיניסטרטיבי ונעשה משיקולי עלות, קביעת סף עליון לחומרים מסרטנים,כאמור לעיל
 קביעה רגולאטורית של ריכוזים ״מותרים״ היא פשרה בין הרצוי.שוללים את השפעת החומרים המסרטנים הוודאיים
 משמעות קביעת סף מותר לריכוז ֶבנְ זֶן באוויר – שהוא.)היעדר חשיפה = ריכוז אפס של חומר מסוכן( ְלצרכים כלכליים
 בהנחה כי הסיכון לתחלואה לאחר חשיפת האוכלוסייה,חומר מסרטן ודאי – היא נכונּות לשאת בתוצאות של תחלואה
, הקשר הסיבתי במבט לאחור הוא ברור, אך באלה שנפגעו וחלו. ורק מעטים ייפגעו ממנה,לרמות נמוכות הוא נמוך
16
: ללא קשר לריכוזו,לאחר הוכחת עצם החשיפה לחומר
״We found an excess risk of leukemia associated with cumulative benzene exposures and
benzene exposure intensities that were considerably lower than reported in previous
studies. No evidence was found of a threshold cumulative exposure below which there
was no risk.״
( קבעה במפורש עוד לפני עשרות בשניםEnvironmental Protection Agency) הרשות האמריקאית להגנת הסביבה
.שלא ניתן למעשה לקבוע רמות סף מינימאליות לחומרים מסרטנים
״More than 25 years ago, under the Carter Administration, an Interagency Regulatory
Liaison Group, directed by Eula Bingham of the Occupational Health and Safety
Administration (OSHA), produced a report entitled, ״Scientific Bases for Identification
of Potential Carcinogens and Estimation of Risks. ״They concluded that because of
the variable susceptibility of individuals and their unknown, life-long, background
exposures to carcinogens: ״Even if thresholds for carcinogens could be demonstrated
for certain individuals or for a defined population, no reliable method is known for
establishing a threshold that could apply to the total human population.״17,18
: כי1980 קבוצה זאת כתבה עוד בשנת
…״because no threshold level for exposure to a carcinogen can presently be reliably
determined for a population, a contributory risk level from any exposure level, however
small, must be assumed.״19
: כותב איטון,בהתייחסות ספציפית לתביעות נזיקין בגין חומרים מסוכנים
״...in the case of chemical carcinogens, particularly those that increase risk of cancer by
causing direct damage to DNA in cells, many regulatory agencies assume that there are
no ״thresholds, ״and that risk is proportionate to dose at all levels of exposure—e.g.,
GLASS DC, GRAY CN, JOLLEY DJ, GIBBONS C, SIM MR, FRITSCHI L, ADAMS GG, BISBYJA, 16
MANUELL
R.
LEUKEMIA
RISK
ASSOCIATED
WITH
LOW-LEVEL
BENZENE
EXPOSURE..
EPIDEMIOLOGY
EPIDEMIOLOGY 2003;14: 569–577.
CLAPP RW ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL CAUSES OF CANCER RE-VISITED, JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY (2006) 27, 17
61-76.
INTERAGENCY REGULATORY LIAISON GROUP - WORK GROUP ON RISK ASSESSMENT. SCIENTIFIC BASES FOR 18
IDENTIFICATION OF POTENTIAL CARCINOGENS AND ESTIMATION OF RISKS. JOURNAL OF NATIONAL CANCER INSTITUTE 1979;63(1):241-68.
INTERAGENCY REGULATORY LIAISON GROUP, WORK GROUP ON RISK ASSESSMENT. SCIENTIFIC BASES FOR 19
IDENTIFICATION OF POTENTIAL CARCINOGENS AND ESTIMATION OF RISKS. REVIEW OF PUBLIC HEALTH.
1980.1:345-393.
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as the dose of carcinogen increases, the probability of developing cancer increases in a
 fashion."20״linear״ proportionate,
 ,Collegium Ramazziniשהיא אגודה אירופית חשובה העוסקת בבריאות תעסוקתית וטוקסיקולוגיה ,ציינה שקביעת
סף מותר לבנזן בשיעור של  ,1:1,000,000אין משמעותה הכרה בסף במובן שתחתיו אין בנזן מהווה סכנה .אין בנמצא
ראייה לאפשרות של רמת בנזן שתחתיה תיתכן חשיפה בלתי מסוכנת .כך גם ביחס לאסבסט 21.גם הקוד האירופי 22קובע
שאין להרשות כל מגע ) (any exposureעם חומרים הידועים כמסרטנים )כלומר אפס סבילות לחשיפה(:
….Apply strictly regulations aimed at preventing any exposure to known cancer״
״causing substances.
 1.3השיטה האיכותנית
 1.3.1הבסיס לקביעת סיבתיות ביחס ליחיד :השיטה האיכותנית
עוד בשנת  1843טען אחד מגדולי הפילוסופים של המדע  John Stuart Millכי ״סיבה״ היא סך הסיבות והנסיבות אשר
23
יחדיו מאפשרים גיבוש תנאים מספיקים לתופעה.
קביעת הסיבתיות לסרטן ביחידים שחלו בגלל חשיפה לגורמי סיכון ידועים ,נקבעת אפוא איכותנית ולא כמותנית,
ומתבססת על עקרון הסיבה המספקת המינימאלית )ראו ״עוגיות סיבתיות״( לפי  24.Rothmanמחלות סרטן ואחרות,
אינן דווקא תוצאה של גורם אחד ,אלא מצירוף של מספר גורמי סיכון כנטייה גנטית ,עישון ,צריכת אלכוהול ,גיל,
זיהום סביבתי ועוד ,הפועלים יחד או לחוד ומביאים אדם למצב בו חשיפתו לגורמי סרטן נוספים ,מגבשת סיבה
מספקת הגורמת למחלת סרטן באותו אדם .כל גורם מאלה ,וכולם או חלקם ,הוא גורם סיבתי הכרחי אך לא מספיק,
שתורם להופעת המחלה .אך פעולת הגורמים יחד ,באדם היחיד ,מביאה להתגבשות סיבה מספקת להופעת המחלה.
״Sufficient-Component Model״ ) Rothman’sאו כפי שהוזכר לעיל (MLC ,הוא כיום המודל המקובל ביותר בכל
דיון אפידמיולוגי הקשור לסיבתיות של מחלה ביחידים 26,25.מודל זה משמעותו כי גורמי סיכון שונים יכולים לפעול בעת
ובעונה אחת או במועדים שונים .גורם אחד ,או מספר גורמים עלולים ,להכין את הרקעַ ,לסיבה המספקת ,אשר עם
תוספת גורם מסרטן נוסף ,תביא לפריצת מחלה גלויה – מעין ״קש ששבר את גב הגמל״ ,או בלשון משפטית – צירוף
הגורמים המוקדם היוצר מצב של גולגולת דקה.
קביעת קשר סיבתי בין חשיפה לגורם מסרטן ודאי – על פי רשימות  EPAו – IARC-והופעת סרטן באדם מסוים היא
אפוא איכותנית ולא סטטיסטית – אם האדם המסוים נחשף לגורם מסרטן או גורמים מסרטנים ,קמה סבירות גבוהה
שכל אחד מהם או כולם יחד תרמו לפגיעה ,לנזק ושינויים בגרעין התא ,ב– ,DNAוכשלכך נוספת התערבות של גורם
מסרטן חדש ,תיווצר ״הסיבה המספקת״ להתפרצות מחלת הסרטן ,הדברים נכונים אף אם היו גורמי סיכון נוספים
להם נחשף אותו אדם ,כגורמים גנטיים ,עישון מסיבי ,אלכוהול ,סמים ,תזונה לא נכונה ועוד.
EATON DL. SCIENTIFIC JUDGMENT AND TOXIC TORTS—A PRIMER IN TOXICOLOGY FORJUDGES AND LAWYERS. 20
JOURNAL OF LAW AND POLICY 2.23.2004.

21
22

HTTP://WWW.COLLEGIUMRAMAZZINI.ORG/DOWNLOAD/3_THIRDCRSTATEMENT(1993).PDF

EUROPEAN CODE AGAINST CANCER AND SCIENTIFIC JUSTIFICATION.

HTTP://WWW.CANCERCODE.ORG/CODE_07.HTM
MILL JS. SYSTEM OF LOGIC. 8TH EDITION. NEW YORK. HARPER AND ROW (1941).
23
The causal pies presented by Rothman in 1976 provide perhaps the most comprehend approach to 24״
conceptualizing causality…Each of these pies describes a minimal set of exposure that work together on the
״same pathway to cause the disease….once every pie is complete, disease is by definition inevitable
ADAMI HO, HUNTER D, TRICHOPOULOS D. TEXTBOOK OF CANCER EPIDEMIOLOGY OXFORD UNIVERSITY PRESS 2002 P. 88).
25
ROTHMAN K. CAUSES. AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1976;104:587-592,
ROTHMAN K. MODERN EPIDEMIOLOGY. BOSTON LITTLE BROWN AND COMPANY 1988,
ROTHMAN KJ INFERRING CAUSAL CONNECTIONS-HABIT, FAITH OR LOGIC. IN ROTHMAN (ED) CAUSAL INFERENCES, CHESTNUT HILL MASS
EPIDEMIOLOGICAL RESOURCES. 1988
ROTHMAN KJ AND GREENLAND S, CAUSATION AND CAUSAL INFERENCE. OXFORD TEXTBOOK OF PUBLIC HEALTH. ED: DETELS R, MCEWEN 26
J, BEAGLEHOLE B, TANAKA H. 4TH EDITION, 2002. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
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המודל מציג הסבר לתפיסה בדבר הצורך בצירוף גורמי סיכון מרובים כדי לגבש יחד סיבה מספקת )מינימאלית( למחלה
באדם מסוים 27,כגון חבירה של גורמים גנטיים לעישון ו/או חשיפה לחומרים מסרטנים .המצרף ,בהרכבים שונים ,עלול
להוות סיבה מספקת מינימאלית לסרטן .כיום ברור כי מחלות רבות ,ובמיוחד המחלות הכרוניות ,נגרמות על ידי צרוף
של גורמים גנטיים ,סביבתיים והתנהגותיים 28.הדברים מודגמים בציור הסכמטי הבא של מודל ״העוגיות הסיבתיות״:

Risk Factor C
Chrome 6+

Risk Factor A
Smoking

Underline risk,
genetic

Risk Factor B
Nickel

Risk Factor A
Smoking

Risk Factor B
Nickel

Underline risk,
genetic

Risk Factor C
Chrome 6+

Underline risk,
genetic

ע ו גי ו ת ס יב ת יו ת ל פ י Rothm an

 .1.3.2חוסר החשיבות של מובהקות סטטיסטית בבירור קשר סיבתי ביחס ליחיד
לצורך קביעת סיבתיות לחומר הידוע כמסרטן ודאי ביחיד ,או חומר החשוד כגורם מסרטן באדם ,אין צורך להסתמך
על מובהקות סטטיסטית .קביעת מובהקות סטטיסטית אינה כלי מתאים לקביעת סיבתיות ביחס לחומר שהוכרז
כגורם מסרטן על ידי גופים מוסמכים כמו  EPAו .IARC-ביחס לכל עובד שנחשף לחומר המסרטן קיימת סבירות
גבוהה שהושפע מחומר מסרטן ודאי ואין חשיבות למספר העובדים שהושפעו מהחומר המסרטן .לשון אחר – במצבים
בהם נבדק קשר בין גורם סיכון ידוע למחלה ,שאינם בגדר היסק ממדגם לאוכלוסייה גדולה יותר ,אין חשיבות להיסק
סטטיסטי ,ומכאן שאין חשיבות למובהקות הסטטיסטית.
 .1.3.3קביעה איכותנית בחולים החשופים לגורמי סיכון שונים
עישון הידוע כגורם סיכון עצמאי לסרטן ,אינו שולל את אפשרות גרימת המחלה בגלל זיהום סביבתי .ככלל ,בחשיפה
למספר גורמים מסרטנים ודאיים ,ניתן לקבוע בסבירות גבוהה כי החשיפה לחומרים הנוספים הידועים כמסרטנים
ודאיים ,עלולה הייתה להוות את המכה הסופית שגרמה נזק לבעל ״הגולגולת הדקה״ .הגורם האחרון הוא הגורם
29
ההכרחי לפרוץ מחלת הסרטן.
לעיתים נשמעת מצד נתבעים הטענה כי מחלת התובע לא נגרמה בשל החשיפה לחומר/ים מסרטן/ים שבסביבה שנגרמה
על ידי המפעל ,כי אם בגלל היותם מעשנים כבדים ,צרכני אלכוהול ,או בעלי סיכון גנטי וכד׳ .מודל העוגיות של
 Rothmanמצביע על כי בקרב מעשנים ,סכנת והשפעת גורמי סיכון הסביבה גדולה וחמורה מאשר על אלה שאינם
מעשנים .השתתפות מספר גורמי סיכון ״מקדמת״ את המחלה באדם מעשן .קיימת סבירות גבוהה כי מעשן כבד שחלה
“Causal pathways: In the absence of details biological model we assume that each risk factor is individually 27
״sufficient, but not necessary for causation of the outcome
MCELDUFF P, ATTIA J, EWALD B, COCKBURN J, HELLER R. ESTIMATING THE CONTRIBUTION OF INDIVIDUAL RISK FACTORS TO DISEASE IN
A PERSON WITH MORE THAN ONE RISK FACTOR. JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 2002:55:588-592
Because more than one set of components may be sufficient for the same effect, a disease may have multiple 28״
 PARASCANDOLA M. WEED DL. CAUSATION IN EPIDEMIOLOGY. J EPIDEMIOL COMMUNITY HEALTH 2001;55:905״causes912
…tobacco smoking is a cause of lung cancer, but by itself it is not a sufficient cause….smoking, even defined 29״
explicitly, will not cause cancer in everyone…it is apparent from epidemiological data that some people can
.״engage in chain smoking for many decades without developing cancer
ROTHMAN KJ, GREENLAND S. BASIC CONCEPTS. CAUSATION AND CAUSAL INFERENCE. IN: AHRENS W, PIGEOT I.
HANDBOOK OF EPIDEMIOLOGY. SPRINGER 2005, BERLIN.
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 המשקל היחסי של כל אחד מן30.בסרטן לא היה חולה לולא נחשף לגורמים הנוספים שמקורם בזיהום הסביבתי
.הגורמים שונה מאדם לחברו
זמני של גורמי הסיכון- שיתוף בו.1.3.4
 ייתכן כי חשיפה מוקדמת לחומר אחד הכינה את הרקע.זמני-שיתוף הפעולה בין גורמי הסיכון אינו חייב להיות בו
31
. כאשר תיווסף לאחר זמן חשיפה לחומר נוסף, וליצירת הסיבה המינימאלית המספקת,ל״השלמת״ הפגיעה
 מודל העוגיות והאינטראקציה בין הגורמים.1.3.5
 רותמן מקדיש בספרו.אינטראקציה בין גורמים מספר עשויה להביא להשפעה שונה מהצפוי מהשפעת כל גורם בנפרד
 – בו הוא מביא את מודל העוגיות כמסגרת בו מודגמת אינטראקציה בין גורמיInteraction between causes – פרק
 כך34, 33, בעניין סכנת העישון חשוב לדעת כי הוא עלול לפעול באופן סינארגי עם גורמים נוספים כניקל32.סיכון אפשריים
35
.צירוף של עישון ואלכוהול ותוצרים אחרים
 מודל הסיבה המספקת המינימאלית כמודל דטרמיניסטי.1.3.6
 משמע – אם גורמי סיכון הצטרפו זה. וחב׳ ואחרים מציינים כי המודל של רותמן הוא דטרמיניסטיParascandola
 חשיפה לחומר מסרטן ודאי עלולה. והמחלה תופיע בזמן כלשהו, הרי נוצרה סיבה מספקת מינימאלית,לזה באדם יחיד
 וליצור יחד את הסיבה המספקת להופעת, כגורמים תורשתיים או סביבתיות כעישון,להשלים גורמי סיכון אחרים
:המחלה
״Thus, all events are wholly ״deterministic ״because their occurrence or non-occurrence
is completely determined by the existing circumstances.״
39,38,37 ,36

.המודל מציג תפיסה דטרמיניסטית ואיכותנית שאינה מותנית כמותית בשעורי ההיארעות באוכלוסייה

״Others are or will become ״primed ״by unknown circumstances and need only to add cigarettes smoke to nearly 30
sufficient constellation of causes to initiate lung cancer ״ROTHMAN KJ, GREENLAND S. BASIC CONCEPTS CAUSATION
AND CAUSAL INFERENCE.. In: AHRENS W, PIGEOT I. HANDBOOK OF EPIDEMIOLOGY. SPRINGER 2005, BERLIN.

״Acting in concert does not necessarily imply that factors must act at the same time ״ROTHMAN KJ, GREENLAND
S. CAUSATION AND CAUsAL INFERENCE In EPIDEMIOlOGY.ANDAMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2005;96:S1 S145
״One can view each causal pie as a set of interacting causal components. This model provides a biological basis
for the concept of interaction ״ROTHMAN KJ, GREENLAND S. CAUSATION AND CAUSAL INFERENCE IN EPIDEMIOLOGY. AMERICAN
JOURNAL OF PUBLIC HeALTH 2005;96:S1 S145
.
״Synergistic Health Effects of Cigarette Smoking and Chemical Exposures. When workers smoke and are
exposed to other toxic substances on the job, they can experience far greater health damage than what might
be expected from simply adding together the damage each contributing factor is capable of causing cancer.
Why Does Smoking Cause Harmful Health effects״.
http://www.lungusa.org/occupational/smoking_workplace.html
( מציין אינטראקציה סינרגיסטית בין עישון וניקל כגורמים )סיבתיים( לסרטן ריאה והשפעתם11 'גם הדוח על מסרטנים של ארה״ב )מס
יותר ממכפלת האפקט של שני הגורמים
"Anderson et al.(1996) reported that nickel refinery workers …had a significant excess risk for lung cancer
and that smoking and nickel exposure have a multiplicative effect. An excess risk of nasal cancer was also
observed in workers exposed to nickel compounds”.
TOMATIS L. IDENTIFICATION OF CARCINOGENIC AGENTS AND PRIMARY PREVENTION OF CANCER. ANNALS OF NEW YORK ACADEMY OF
SCIENCE 2006;1076:1-14: See quote in reference #12 above.
״Sufficient cause guarantees that its effect will occur; when the cause is present, the effect must occur. A
sufficient-component cause is made up of a number of components, no one of which is sufficient on its own but
which taken together make up a sufficient cause
PARASCANDOLA M. WEED DL. CAUSATION IN EPIDEMIOLOGY. J EPIDEMIOL COMMUNITY HEALTH 2001;55:905912
“…these risks are either one or zero, according to whether the individual will or will not get lung cancer.״
ROTHMAN K, GREENLAND S. MODERN EPIDEMIOLOGY., 2ND ED. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS, 1998 (page
9)
״The component-cause model is based on the premise of a sufficient cause that, all else being equal, will invariably
lead to disease in individuals. ״TAM CC, LOPMAN BA. CAUSATION IN EPIDEMIOLOGY. DETERMINISM VERSUS STOCHASTICISM: IN
SUPPORT OF LONG COFFEE BREAKS. J EPIDEMIOL COMMUNITY HEALTH 2003;57:477–8
OLSEN J. WHAT CHARACTERISES A USEFUL CONCEPT OF CAUSATION IN EPIDEMIOLOGY?
2009  דצמבר- 41 'גיליון מס
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 .1.3.7״המודל האיכותני״ לבירור שאלת קשר סיבתי
כאפידמיולוג אין מחבר מאמר זה מתיימר לדון בהיבטים משפטיים שעניינם קביעת קשר סיבתי משפטי .אך זאת יש לדעת
כי הגישה המתוארת על ידי רותמן ,מקובלת במשפט האמריקאי .גישה זאת גם תואמת את זו של  44,43,42,41,40Wrightהמדבר
על מערך תנאים המספיקים ליצירת תופעה :״cause as a necessary element in a set of conditions sufficient
for an effect״.
 1.3.8הוכחת קשר סיבתי במקרים בהם לאנשים שונים יש מחלות סרטן שונות באברים שונים
פגיעת חומר מסרטן באדם שנחשף לו אינה ספציפית לאבר מסוים .הדברים נכונים גם ביחס לעישון ואלכוהול ,המוכרים
כגורמי סיכון מסרטנים ודאיים .פגיעה ספציפית באבר ספציפי על ידי חומר מסרטן ספציפי היא נדירה .גם במקרים
אלה אין בטחון שלא ניזוקו אברים נוספים ,והנזק או המחלה עדיין לא נתגלו ,וייתכן כי יאבחנו במועד מאוחר יותר.
גולדסמית‘ מצטט את ראשוני חוקרי הנזק מאזבסט ,אשר באופן מוטעה מיוחסת לו גרימת סרטן קרום הריאה
בלבד ,והוא מצביע על העובדה כי פגיעה מאסבסט נצפתה גם באברים נוספים כמעי גס ,חלחולת ,שד ושחלות,
45
מערכת השתן והכליות ,מערכת הכבד ,המרה והלבלב .באברים אלה נצפתה עליה בשכיחות מחלות סרטן.
הפגיעה ]אפוא[ היא רב-מערכתית ,אלא שבחלק מן המערכות הפגיעה מתבטאת באופן איטי יותר .ייתכן ואין עדיין
מחקרים המוכיחים עודף תחלואה מובהק סטטיסטית ,אולם אין לכך חשיבות לקביעת עובדת קיום קשר סיבתי
46
ביולוגי.
הדעה המקובלת כיום היא כי מחלת הסרטן נגרמת על ידי שרשרת של פגיעות ב DNA-של התא ,העולה על יכולתו לתקנן.
מכאן הסבירות שקבוצת אנשים החשופים לאחד או מספר סוגי חומרים ה DNA-שלהם ייפגע בדרכים שונות .תיתכן גם
פגיעה באברים שונים ,והתוצאה תהיה סוגי סרטן שונים .האפידמיולוגיה מכירה כיום בהשפעת החומרים המסרטנים
על אברוני התא אשר תוצאתן המצטברת היא מחלה באברים רבים .לתשומת הלב  -אמנם במסמכי הInternational-
 ( IARC) Agency for Resaerch on Cancerמצוין אלו סוגי סרטן נגרמו על ידי אלו חומרים ,אולם משהוכח כי חומר
מסוים הוא מסרטן ודאי ,אין הוא מיוחס לאבר מסוים כי אם לאדם שנחשף לאותו חומר .רשימת החומרים הוודאיים
או החשודים כמסרטנים ,מכוונת לחומרים מסרטים לאדם – – in humansקבע ולא לאבר ספציפי.
במסמך שנועד לשימוש כמדריך מדעי-אפידמיולוגי לבתי משפט בארה״ב 47,שמחבריו היו חוקרים מובילים בתחום
האפידמיולוגיה )ביניהם ליאון גורדיס ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת צפון קרוליינה( ,נכתב בהתייחסות
מיוחדת לשאלה זאת:
40
41
42
43
44
45

46
47

)CAUSATION IN TORT LAW, 73 CAL. L. REV. 1735 (1985
http://plato.stanford.edu/entries/causation-law/
RICHARD W. WRIGHT, ACTUAL CAUSATION VS. PROBABILISTIC LINKAGE: THE BANE OF ECONOMIC ANALYSIS, 14 J. LEGAL STUD.
;)435 (1985
RICHARD W. WRIGHT, CAUSATION, RESPONSIBILITY, RISK, PROBABILITY, NAKED STATISTICS, AND PROOF: PRUNING THE BRAMBLE BUSH
)BY CLARIFYING THE CONCEPTS, 73 IOWA L. REV. 1001 (1988
[T]he most״( )STEPHEN R. PERRY, THE IMPOSSIBILITY OF GENERAL STRICT LIABILITY, 1 CAN. J.L. & JURIS. 147, 157 (1988
sophisticated theoretical account of causation in tort law of which I am aware [is] the analysis recently advanced by
).״Richard Wright.
GOLDSMITH JR. ASBESTOS AS A SYSTEMIC CARCINOGEN:THE EVIDENCE FROM ELEVEN COHORTS. AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL
)MEDICINE 3:341-348 (1982
“The sites for which significant rate elevations have been reported include stomach [Selikoff and Lee, 19781,
colon [Puntoni et al, 19791, colon and rectum [Selikoff andLee, 19781, breast and ovary among women
[Newhouse and Berry, 19791, urinary tract [Puntoni et al, 19791, larynx [Selikoff and Lee, 1978; Puntoni
et al, 19791, pharynx and oral cavity [Selikoff and Lee, 19781, kidney [Selikoff and Lee, 19781, biliary tract
and liver [Selikoff and Lee, 19781, and pancreas [Selikoff and Lee, 19781. In the case of biliary tract, liver,
and pancreatic cancer, some of the increase may be due to misclassification of peritoneal mesothelioma. For
) (p.347״some sites there is not yet evidence of a significant increase.
שם.
BAILEY LA, GORDIS L, GREEN M. REFERENCE GUIDE ON EPIDEMIOLOGY,
http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman06.pdf/$file/sciman06.pdf
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Does the association exhibit specificity? …As mentioned above, epidemiologists no״
״longer require that the effect of exposure to an agent be specific for a single disease.
במבוא לדוחות  IARCבהקשר לסווג חומרים כמסרטנים ודאיים נכתב:
For complex exposures, including occupational and industrial exposures, the chemical״
composition and the potential contribution of carcinogens known to be present are
״considered by the Working Group in its overall evaluation of human carcinogenicity.
כלומר ההשפעה המסרטנת הכוללת נקבעת לאחר שקילת המחקרים הניסויים והאפידמיולוגיים ,ולאחר שלילת הטיות
אקראיות או כאלה שנגרמו על ידי שיטת המחקר ,וגורמים מתערבים .כשלב שני נקבעת מידת הסיכון של החומר
המסוים לאדם )ולא לאבר( 48.לדוגמא ,נקבע כי ארסן קשור סיבתית לסרטן העור .מחקר נוסף ,שהתבסס על מידע ביחס
לסרטן עור וסרטן ריאה ,הוכיח כי ארסן ,הוא מסרטן לאדם .אין סף מותר לחשיפה לארסן.
בדפי המידע של מדינת ניו ג׳רסי נכתב ביחס לארסן:
Cancer Hazard: Arsenic Bromide is a CARCINOGEN in humans. It has been shown״
to cause lung, skin and liver cancer. Many scientists believe there is no safe level of
״exposure to a carcinogen.
אמנם ,אחד הקווים המנחים של ) Hillראו להלן( לגילוי סיבתיות של חומרים חדשים שאינם מוכרים ,היא ״מחלה
ספציפית״ ,אך זה רק אחד הקריטריונים .גם  Hillעצמו מדגיש שתתכן סיבתיות גם אם רק חלק מן הקריטריונים
התקיים .יתרה מכך ,״הקריטריונים״ של  Hillנקבעו זמן רב לפני שגובש הידע העדכני בביוכימיה וגנטיקה.

 .2״עודף תחלואה״ בקבוצה )לעומת התחלואה באוכלוסייה הכללית( כתוצאה מחשיפה לחומר שטרם זוהה
או כזה שאינו מוכר כמסרטן
סקר אפידמיולוגי יכול להשיב על שאלה המתייחסת לעודף תחלואה במחלה מסוימת בקבוצה מוגדרת .סקר מסוג
זה יבדוק אם יש עודף תחלואה בקבוצה הנבדקת לעומת הצפוי ,בהשוואה לממוצע הארצי .לדוגמא ,תחלואה בסרטן
בשיעור עודף ,בקבוצת צוללנים או דייגים ,לאחר חשיפתם למימי נחל מזוהם ,או תחלואה עודפת אצל קבוצת עובדי
מפעל תעשייתי ,בשלב בו אין עדיין מידע על חומר מזהם מסוים.
בירור שאלה זאת נעשה תוך שימוש בכללים ועקרונות אפידמיולוגיים לבדיקת עודף היארעות בקבוצה ,תוך חישובים
והערכה כמותנית ) (quantitativeשל שיעור התחלואה בקבוצה שנחשפה לעומת אוכלוסיית השוואה ,כגון כלל
אוכלוסיית ישראל.
״עודף תחלואה״ מלמד על מידת הסבירות של קשר סיבתי בין החשיפה לתחלואה בקבוצה הנבדקת .יובהר כי הוכחת
עודף תחלואה אינה מהווה הוכחה לקשר סיבתי ביולוגי בין החשיפה לחומר/ים לתחלואה של אדם יחיד בקבוצה
הנבדקת .ממצא זה מעלה חשד בלבד ביחס לחומר כלשהו ,לא בהכרח ידוע ,אליו נחשף אותו אדם יחיד ,כגורם למחלה.
50,49

לבירור קשר סיבתי בין חומר שאינו ידוע לתחלואה בקבוצה נהוג לעיתים להסתמך על הקווים המנחים של .Hill
ה״קריטריונים״ ,כפי שנהוג לכנותם בטעות ,נועדו לסייע לזהות ,על בסיס חלקי בלבד ,סיבות הכרחיות לתחלואה.
אולם קריטריונים אלה אינם יכולים לזהות סיבות מספיקות לתחלואה Hill .עצמו כינה את הצעותיו ״נקודות השקפה
לזיהוי סיבתיות״ .לקריטריונים של  Hillיש מגבלות הראויים להתייחסות נפרדת .הקווים המנחים מתאימים למחלות
זיהומיות יותר מאשר למחלות כרוניות 51.הם אינם דורשים מובהקות סטטיסטית לקריטריון לסיבתיות.
http://www-cie.iarc.fr/monoeval/eval.html 48
HILL AB .THE ENVIRONMENT AND DISEASE: ASSOCIATION OR CAUSATION? PROC ROYAL SOC MEDICINE 1965;58:295- 49
300).
COGLIANO VJ, BAN RA, SRAIF K, GROSSE Y, SECRETAN BM, GHISSASSI FE, KLEIHUES P. THE SCIENCE AND PRACTICE 50
OF
CARCINOGEN
IDENTIFICATION
AND
EVALUATION.
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2004;112:1269-1274
http://dx.doi.org
COLE P. CAUSALITY IN EPIDEMIOLOGY HEALTH POLICY AND LAW. COLE P. CAUSALITY IN EPIDEMIOLOGY. ENVIRONMENTAL LAW REPORTER 51
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מקובל כי כאשר מתקיים חלק מן הקריטריונים ,יש סבירות גבוהה יותר לקיום קשר סיבתי בין גורם כלשהו ,שעד
אותה עת לא יוחסה לו תכונה של מסרטן ,והופעת מחלה בקבוצה .אך אי קיום הקריטריונים אינו שולל את קיומו של
קשר סיבתי ,וקיומם אינו מוכיח קשר סיבתי ביחיד או יחידים 52.יודגש כי עצמת הקשר בין חשיפה לתחלואה – מידת
הסיכון – הנמדדת בסקר אפידמיולוגי בקבוצה ,אינה מלמדת על קשר סיבתי ביולוגי .לדוגמה ,כאשר כל האוכלוסייה
מעשנת באותה מידה ,תהא עוצמת הקשר בין עישון ותחלואה ,במחקרים אפידמיולוגים ,אפסית – לא יהיה עודף
תחלואה הקשור לעישון – כי כולם ,חולים כבריאים ,מעשנים .אולם הקשר הסיבתי הביולוגי ,ביחס לבודדים מסוימים,
53
הקשר בין עישון ותחלואה יישאר בעינו.
השיטה הסטטיסטית נעזרת בחישוב המובהקות הסטטיסטית כדי לאפשר הערכת טעות בהיסק ממדגם מתוך
אוכלוסייה רחבה יותר .כאשר נקבע במחקר כי יש קשר בין גורם סיכון לתוצאה )לתחלואה( ,תתכן טעות הנובעת
ממקריות .במדע נהוג לקבוע את גבול הטעות המקרית החיובית )הטעות על פיה יש כביכול קשר בין התופעות ,למרות
שקשר כזה אינו קיים – למרות שאין קשר בין גורם הסיכון לתחלואה( .אם ההסתברות לטעות כזאת היא קטנה מ5%-
או  ,10%הממצא נחשב ״מובהק סטטיסטית״ .אולם כאשר נבדקת הסיבתיות במצב בו אין צורך להסיק מסקנות
ממדגם מתוך אוכלוסייה רחבה ,אין צורך בכלי זה .יתרה מכך ,קביעת טעות חיובית קטנה מ 5%-עלולה להגדיל את
הטעות השלילית )כלומר הטעות לפיה מוסקת מן המחקר המסקנה שאין קשר בין התופעות ,כאשר בפועל הקשר בין
גורם הסיכון לתחלואה קיים( .ההחלטה על גודל הטעויות החיובית והשלילית ,הקשורות ביחס הפוך זו בזו ,היא ערכית
ולא סטטיסטית .במקרים רבים ,כאשר נבדקים גורמי סיכון למחלה שתוצאותיה חמורות ,כסרטן ,ראוי דווקא להעדיף
54
טעות שלילית קטנה )טעות קטנה ככל האפשר של אי זיהוי גורמי הסיכון( ,וטעות חיובית גדולה מ.5%-
זאת ועוד – הקריטריון של  5%לקביעת טעות חיובית ,הוא למעשה דרישה – או קביעה – של רמת ביטחון של 95%
ביחס לממצאים .רמת ביטחון זאת תואמת את דרישת המשפט הפלילי והיא עולה בהרבה על רמת הוכחה הנדרשת
57, 56,55
במישור האזרחי ,שהיא כידוע ״הטית מאזן ההסתברות״ – .51%
יוער גם כי מסיבות מהותיות ושל שיטות חישוב סטטיסטי ,אין אפשרות להיעזר בבירור מובהקות סטטיסטית כאשר
מספר המקרים קטן.

סיכום
בירור קשר סיבתי בין חומרים שאינם ידועים כגורמי סיכון מסרטנים ודאיים ,בקרב יחידים ,מחייב בדרך כלל ,בירור
מקדים של הקבוצה כולה ,בו ייקבע אם אכן יש עודף תחלואה בקבוצה .אם נמצאו בבדיקה כימית וטוקסיקולוגית
חומרים שאינם ידועים כמסרטנים ,יהיה צורך במחקרים נוספים לקביעת דרגת המסוכנות של כל אחד מחומרים אלה.
בירור כזה יכול להימשך שנים רבות .זיהוי מדעי של בנזן ,הידוע כיום כמסרטן ודאי הגורם ללויקמיה ,נמשך כ100-
שנים.
1979;1007(27):10279-10285
KUNDI M, CAUSALITY AND INTERPRETATION OF EPIDEMIOLOGICAL EVIDENCE. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2006; 114:969– 52
974
53
ROTHMAN KJ, GREENLAND S. CAUSATION AND CAUSAL INFERENCE IN EPIDEMIOLOGY. AMERICAN
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. WASHINGTON: 2005, VOL.95, ISS. S1; PG. S144-151.

54
55

56
57

There is an implicit bias here: the test is set up to be more cautious about falsely detecting something than about״
 MARTUZZI M, TICKNET JA. THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE (WHO) p 155, 2004״…failing to detect something
Whereas scientific proof and statistical significance rest by convention on demonstration of a 95 per cent or״
greater probability that the results of an experiment or investigation were not due to chance, in civil tort cases
50.1״  a-״more likely than not״ ,״preponderance of evidence״ the most widely used standard of proof require a
having more״  Probable is denied as״reasonably medical certainty״  or״but for״ ’percent or more probability
״evidence for than against
)VLACK HC, NOLAN JR, CONNOLLY MJ. BLACK LAW DICTIONARY, 5TH EDITION, ST PAUL MINNESOTA WEST PUBLISHINg
HOFFMAN RE. THE USE OF EPIDEMIOLOGICAL DATA IN CoURTS. AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOlOGY 1984 ;120:190-202.
“Courts should not be so concerned with factual false positives that tort law becomes distorted as an institution
compared with procedures that utilized more sensitive admissibility rules.״ ״ ...One can show in statistical studies,
״reducing the chances of false positives mathematically increases the chances of false negatives.
)CARL F. CRANOR. REGULATING TOXIC SUBSTANCES: A PHILOSOPHY OF SCIENCE AND THE LAW 32-34 (1993
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מדור ראיות מדעיות במשפט

מאידך ,אם מלכתחילה מאתרים חומרים מסוכנים הידועים כמסרטנים ,יש צורך בבדיקת החשיפה של כל אחד מן
הפרטים-התובעים .הדיון המשפטי עוסק ,לרוב ,בקביעה רטרוספקטיבית של עובדת החשיפה ,ומכאן  -הקשר הסיבתי
בין גורם הסיכון למחלה הוא קצר וברור – במקרים אלה הגישה המדעית היא איכותנית ודטרמיניסטית .ניתן לסכם
את המצבים השונים והגישות השונות בטבלה המצורפת ובגרף מצורף.
למובהקות סטטיסטית אין חשיבות בקביעת קשר סיבתי כפי שפורט לעיל 58.רק היסק ממחקר מדגמי מצומצם
לאוכלוסיה רחבה עשוי להתבסס על בדיקת מובהקות סטטיסטית .אולם לכך כלל אין קשר לקביעת קשר סיבתי ביולוגי.
כיוון שבדרך כלל דיון משפטי בנזקי זיהום סביבתי עוסק בקבוצה נתונה ותובעים בודדים ,אין עניין בהיסק סטטיסטי
נרחב שמעבר לקבוצה הנדונה ,או בירור הסכנות ביחס לאוכלוסיות שמחוץ לגדר אותו דיון משפטי.
מנקודת המבט של מדע האפידמיולוגיה ,מוצדקת הייתה אפוא החלטת כבוד הנשיא שמגר ביחס לקשר הסיבתי שבין
החשיפה למימי הקישון ומחלות הסרטן בהן חלו צוללנים ,גם לולא היה ניתן למצוא עודף תחלואה מובהק סטטיסטי
בקבוצת הצוללנים לעומת אוכלוסיית ההשוואה .הקשר הסיבתי היה קיים על פי כל אמות המידה המדעיות המקובלות
באפידמיולוגיה שכן הוכחה חשיפה לחומרים מסרטנים ודאיים 61,60,59.היה קיים ״קשר משפטי והגיוני בין מצב הקישון
בתקופה הרלוונטית לבין מחלת הסרטן שפגעה בחיילים ....שצללו בקישון ונחשפו למימיו״ ,כדברי יו״ר הועדה כבוד
הנשיא )בדימ'( מ .שמגר.
נסכם אפוא שקביעת קשר סיבתי ביחס ליחיד שחלה היא רטרוספקטיבית ,איכותנית ,דטרמיניסטית ,ואינה קשורה
להיסק סטטיסטי מעבר לאוכלוסיית הנפגעים ,והיא נכונה גם לּו היה מדווח רק על חולה אחד ,וללא כל בירור כמותני.
לקביעת סיבתיות יש בעיקר היבטים חברתיים וכלכליים .מהנאמר לעיל ברור שכל חולה שנחשף לחומרים מסרטנים
ודאיים יכול לתבוע פיצויים מיצרני חומרים אלה .התביעות עלולות למנוע פיתוח תעשייה או להגדיל את העומס על
מערכת המשפט .קשה גם לקבוע את חלוקה האחריות היחסית של הגורמים הסביבתיים לגרימת סרטן ,כאשר יש
גורמים נוספים שחלקם אינם ידועים או שמידת השפעתם אינה ידועה עדיין ,כגורמי תורשה המאפשרת הופעת סרטן.
האחריות על ההחלטה בדבר הפיצויים וקביעת גובהם היא של השופט ,והיא מתבססת על עדויות מומחים ,אך בידי
השופט נתונה הסמכות להכריע.
פיצוי חולים שנחשפו לחומרים מסרטנים הוא גם חובה מוסרית .מפעל מזהם שהכנסתו נובעת מייצור חומר מסרטן,
חייב להקפיד ולממן אכסון וטיפול ראויים בפסולת ,שלא יגרמו לזיהום סביבתי .אפשרית גם הטלת חובת מימון של
מקדמות בריאות ושיפור הסביבה על מפעלים מזהמים .עם זאת ,העלויות והמחיר החברתי והכלכלי של תשלומי
פעולות ַ
הפיצויים ,עלולים להביא לקביעת בחוק של תקרת פיצוי ליחיד .אפשרית גם חקיקה שעניינה ביטוח סביבתי למפעלים,
שיאפשר גם תשלום פיצויים לחולים שנחשפו ,בתהליך משפטי קצר יותר ,בדומה לנהוג ביחס לפיצוי נפגעי תאונות
דרכים.

58
59

60
61

STEVE GOLD, CAUSATION IN TOXIC TORTS: BURDENS OF PROOF, STANDARDS OF PERSUASION, AND STATISTICAL EVIDENCE, 96 YALE L.J.
376 (1986-1987).
כדברי הדוח :״התכולה הקרצינוגנית של הקישון לא היתה נתונה במחלוקת .....ניתן להניח כי החומרים המסוכנים עוברים ,בדרך כלל...מן
המים אל הצוללים מכל הסוגים ,ועל כן קיימת סבירות שאכן השפיעו במקרים לא מעטים את השפעתם המסוכנת והממאירה .דוח ״ועדת
החקירה בעניין ההשלכות של פעילות צבאית בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה״ל שהופעלו במקום״
.2003
אברהם סהר .הוכחת הקשר הסיבתי בענין שבמדע במשפט בישראל ,רפואה ומשפט) 29 ,נובמבר  ,(2003עמ' .138
ד״ר דורון מנשה .דוח ועדת החקירה בעניין ההשלכות הבריאותיות של פעולות צבאיות בנחל הקישון  -הערה ביקורתית  29/4/2004הארת
דין ,גליון מספר א) ,(1ינואר -מרץ ) 2004התשס״ד(.
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שיטה איכותנית :אם הוכחה
חשיפה בעבר של אדם חולה,
יש סבירות גבוהה לקשר סיבתי

שיטה כמותנית :אם ,לאחר חשיפה
לחומר לא ידוע ,יש עודף תחלואה
בקבוצה ,יש סבירות גבוהה שיש
קשר סיבתי

גורם הסיכון

ידוע ומוכר כמסרטן

לא ידוע .יש רק חשד שיש אולי
חשיפה לחומרים מסרטנים

התובע

יחיד חולה או יחיד מתוך קבוצה של קבוצה הטוענת לעודף תחלואה
בקרבה
חולים

תנאי לסבירות גבוהה של קשר סיבתי

הוכחת חשיפה של היחיד לחומר
הידוע כמסרטן ודאי

עודף תחלואה בקבוצה לעומת
האוכלוסייה הכללית )או אוכלוסיית
השוואה(

שיטת הבירור המדעי

איכותנית .די בהוכחת עובדת
חשיפה של יחיד חולה לחומר
מסרטן ודאי

כמותנית :סקר אפידמיולוגי כדי
לגלות עודף תחלואה

בירורים נוספים להוכחת סיבתיות

אין צורך

יש לזהות את החומרים המסרטנים
הספציפיים ,ולהוכיח חשיפה של
יחידים לחומרים אלה

מובהקות סטטיסטית

אינה רלוונטית

אינה רלוונטית

) known- de nite
) probable

(1
( 2A

,
(

)

,
,
100%
.
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הערות למאמר
תובענה בגין עוולה שסיבתה רעילות של גורם כלשהו – ) – toxic tortלהלן – עוולת רעילות( היא סוג מיוחד של תובענה
בנזיקין ,שעניינה נזק מחשיפה לגורם כימי או פיסיקלי .ידועות תביעות רעילות על נזק מתרופות ) DESולאחרונה
ְ ,(Vioxxש ָת ִלים רפואיים ,מחצבים וחומרים כימיים )״המפורסם״ בהם אסבסט ,פורמאלדהיד וצבעים מכילי עופרת(,
חומרי הדברה ,קרינה מייננת לסוגיה ועוד .בתביעות מסוג זה מעורבים לעתים קרובות מרכיבים מדיני אחריות למוצרים
פגומים ,דיני עבודה )גהות( ,דיני איכות הסביבה ,רשלנות מקצועית ודינים מיוחדים החלים על חומרים וגורמים
ספציפיים .בשל טבען המיוחד של נסיבות גרימת הנזק וטיב הגורמים ,רבות מתביעות הרעילות מוגשות כתובענות
ייצוגיות – .class actions
ניתוח מקיף של סוגיה משפטית זאת נמצא בפסק דין המיעוט שניתן על ידי כב׳ השופטת מ .נאור בפרשת קיבוץ מעיין
62
צבי נ׳ יצחק קרישוב.
המאמר שלעיל הוא ניסיון גישור בין התפיסה המדעית-אפידמיולוגית את עוולת הרעילות ,לבין עמדת המשפט כלפי
תובענה העוסקת ברעילות של גורם ספציפי )לדוגמה  -חומר מסרטן(.
וכך כותב המחבר:
״המאמר מביא גישה רפואית-אפידמיולוגית להוכחת סיבתיות...״
וזאת תמציתה ,אליבא דמחבר:
״ .1ביחס לחולה יחיד שהיה חשוף לגורם סיכון מוכר – הגישה המדעית לקביעת קשר סיבתי היא איכותנית,
דטרמיניסטית ,תלויה בהוכחת החשיפה לחומר המזיק הידוע בלבד.
״ .2מחקר שמטרתו לזהות של גורם סיכון שאינו מוכר )עד למועד הרלוונטי( כמסרטן ודאי ,מחייב תחילה
בירור כמותני בכל הקבוצה שנחשפה ,כדי לבדוק קיום עודף תחלואה בקבוצה ,לעומת האוכלוסייה
הכללית.״ )ההדגשות במקור – א.ס(.
אין עוררין על התייחסות המחבר לחומר מהקבוצה השנייה – בירור קשר סיבתי בין חומר אשר ,בלשונו ,״טרם זוהה ,או
שאינו מוכר כמסרטן ודאי״ ,״...מחייב בדרך כלל ,בירור מקדים של הקבוצה כולה ,בו ייקבע אם אכן יש עודף תחלואה
בקבוצה .אם נמצאו בבדיקה כימית וטוקסיקולוגית חומרים שאינם ידועים כמסרטנים ,יהיה צורך במחקרים נוספים
לקביעת דרגת המסוכנות של כל אחד מחומרים אלה.״ או אז ניתן לכלול את החומר ״ברשימה השחורה״ של חומרים
מסרטנים.
הקושי במאמר ,הוא בניסיון לשכנע את הקורא בגישה לחומרים שבקבוצה הראשונה – אלה שהוכחו כחומרים מסרטנים.
ביחס לאלה אומר המחבר:
״...הגישה המדעית לקביעת קשר סיבתי היא איכותנית ,דטרמיניסטית ,תלויה בהוכחת החשיפה לחומר
המזיק הידוע בלבד.״
משמע – הוכחת עובדת המגע עם חומר שברשימה ַמספיקה להרמת נטל השכנוע .לשון אחר – הימצא החומר ברשימת
 62ע"א  1639/01קיבוץ מעיין צבי )המערער בע״א  (1639/01נ׳ יצחק קרישוב )המשיבים בע״א  ,(1639/01פ״ד נח ) (2004) 215 ,(5לענייננו מופנה
הקורא לפסקאות  52-11לפסק הדין .ההתייחסות למקרה שנדון הן בפסקאות .86-53
החלטה זאת נדונה פעם נוספת בדנ״א  5707/04מדינת ישראל נ׳ יצחק קרישוב ,תק-על  .(2005) 79 ,(1)2005למקרא פסק דינה של כבוד
הנשיאה ד .ביניש יש ,עם כל הכבוד ,תחושה כי מסקנתה ניתנה בהיסוס-מה .אם נתייחס לפסקה השנייה בסעיף  8של החלטת כבוד
הנשיאה ,כלל לא ברור מה הייתה מסקנתה הסופית לּו בערכאה הראשונה היו מתבררות עד תומן טיב האסמכתאות הרפואיות שהובאו )ר'
גם א .סהר ,״הוכחת עניין שברפואה בבית המשפט״ ,רפואה ומשפט) 32 ,מאי  ,(2005עמ׳  .135מאז נוספו מחקרים ששללו ,ברמה גבוהה
בהרבה מזו הנדרשת להוכחה במישור האזרחי ,את השגיאה שבתוצאה של פרשה משפטית זאת .להלן שניים מהמקיפים בהם:
WEISENBURGER DD, CHIU BC. DOES ASBESTOS EXPOSURE CAUSE NON-HODGKIN’S LYMPHOMA OR RELATED HEMATOLYMPHOID
CANCERS? A REVIEW OF THE EPIDEMIOLOGIC LITERATURE. CLIN LYMPHOMA. 2002 JUN;3(1):36-40.
TREGGIARI MM, WEISS NS. OCCUPATIONAL ASBESTOS EXPOSURE AND THE INCIDENCE OF NON-HODGKIN LYMPHOMA OF THE
GASTROINTESTINAL TRACT: AN ECOLOGIC STUDY. ANN EPIDEMIOL. 2004 MAR;14(3):168-71.
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הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחשף לחומר מסרטן ,לעומת הוכחת עודף תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומר שטיבו אינו ברור

החומרים המסרטנים הופכת את אחריות המזיק לקפידה .יתר על כן – בדיקה והוכחה בכל תובענה בנפרד מיותרת,
והיא בגדר ״המצאת הגלגל מחדש״ בכל דיון העוסק בכל אחד מן החומרים שברשימה .ומוסיף המחבר:
״...יש לדעת כי הגישה המתוארת על ידי רותמן )הגישה שלעיל – א.ס ,(.מקובלת במשפט האמריקאי.״
בדילוג זה מן ״הגישה המדעית״ ,לטענה כי גישה זאת ״מקובלת במשפט האמריקאי״ ,יש חשיבות רבה ,וראינו צורך
לבדוק אותה במקורות – במשפט האמריקאי .להלן עיקר הנתונים:
63

• בארה״ב יש ״רשימות שחורות״ של חומרים רעילים ,הנערכות על ידי מוסדות מוסמכים.
64

• מכוח חוק פדראלי פועל  Administratorשבידיו הסמכות להכריז על חומר כרעיל.

65

• הוקמה גם סוכנות פדראלית לרישום ובקרת חומרים רעילים ומחלות הנגרמות על ידם.

66

רעיל-מ ַס ְר ֵטן ,אך זאת בהתייחס לחומר אחד בלבד – אסבסט.
ְ
• יש הסדר משפטי המעוגן ְבחוק לפיצוי בגין נזק מחומר

• פסק דין שניתן בבית המשפט העליון של מדינת קליפורניה הגמיש ,אך לא ביטל ,את אמות המידה הנדרשות להוכחת
גרם-סרטן מאסבסט .ממנה מתבקשת ,על דרך ההיקש ,התייחסות דומה לחומרים רעילים נוספים .ההלכה החדשה
קובעת כי כאשר מדובר בחומר המוכח כרעיל ,מספיקה הוכחה של חשיפה לכמות משמעותית אף אם היא זעירה,
67
אך תרמה לסיכון לחלות ,כדי להוכיח קשר סיבתי בין החומר למחלה.
ההסדר המשפטי לפיצוי על נזק מאסבסט ,הידוע בראשי התיבות  5FAIRהוא מעניין .בתמצית – הוא נחקק לצורך
פישוט ההליכים ,בשל ריבוי תביעות ,ושם איחוד התנאים לפיצוי הנובעים שנובעים משוני בחקיקה במדינות השונות,
ומהצורך בהתדיינות בין-מדינתית )התובע והנתבע תושבי מדינות שונות( .החוק יצר קרן לפיצויים בה שותפו יצרני
מוצרי אסבסט ומבטחיהם ,על פי מפתח שנקבע בחוק ,ללא השתתפות המדינה .זכות עמידה בתביעת פיצוי על נזק גוף
מאסבסט נקבעת על פי אמות מידה רפואיות 68.לפני שנים מספר פסק בית המשפט העליון של ארה״ב כי עובדי חברת
69
רכבות שנחשפו לאסבסט זכאים לפיצוי על נזק נפשי – חרדה לחלות בעתיד בסרטן.
אולם פרט לשאלות המתייחסות לחומרים הרעילים-מסרטנים ,מעוור ההסדר הנטען או המוצע על ידי המחבר ,גם
63
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65
66
67

68
69

רשימות  EPAו IARC-של ארה״ב .ראו בגוף המאמר.
רשימות דומות יש בישראל  -תקנות מחלות מקצוע )חובת הודעה  -רשימה נוספת( ,תש״ם ,1980-ויש תקנות מרחיקות לכת אף יותר -
תקנות הבטיחות בעבודה )איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים( ,התשמ״ה.1984-
ראוי להעיר בעניין זה כי האיסור אינו מוחלט כי אם קובע רמות או ריכוזים מרבים של החומרים השונים .ובשונה מאמירתו הנחרצת של
המחבר הרי גם בארה״ב איסור מוחלט הוא עדיין בגדר משאלת-לב – וכך גם עולה מן הציטוטים אותם מביא מחבר המאמר.
TITLE 42, CHAPTER 103, SUBCHAPTER 1 § 9602
)AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY (ATSDR
)FAIRNESS IN ASBESTOS INJURY RESOLUTION ACT OF 2005 (H.R. 1360, 109th Congress) (FAIR
העיקרון דומה לזה שבחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ה.1975-
פסק הדין המוביל הואRUTHERFORD V. OWENS-ILLINOIS, INC. (1997) 16 CAL.4TH 953, 968–969 [67 CAL. RPTR. 2D 16, 941 P.2D 1203] :
)ערעור על ההוראות שניתנו לחבר המושבעים( שבו קבע בית המשפט:
s exposure to a particular product was a substantial factor in׳[T]he jury should be told that the plaintiff
s risk of׳causing or bringing about the disease if in reasonable medical probability it contributed to the plaintiff
developing cancer.
…
[T]he substantial factor standard is a relatively broad one, requiring only that the contribution of the individual
cause be more than negligible or theoretical.
)ההדגשות לא במקור – א.ס(.
סטנדרד הוכחה זה מסתמך על ה Restatement 2d of Torts, § 431-כאשר בית המשפט ממשיך ומסביר:
 rule of causation״but for״ The substantial factor standard generally produces the same results as does the״
but״ s conduct is a cause of the injury if the injury would not have occurred׳which states that a defendant
״ that conduct״for
בהקשר זה חשובה הערת בית המשפט בו הוא מדגיש את ההימנעות המכוונת מהגדרת המושג ״כמות משמעותית״
הדברים חזרו בפסק הדיןMITCHELL V. GONZALES (1991) 54 CAL.3D 1041, 1048–1054 [1 CAL. RPTR. 2D 913, 819 P.2D 872 :
JOSEPH SANDERS MEDICAL CRITERIA ACTS: STATE STATUTORY ATTEMPTS TO CONTROL THE ASBESTOS LITIGATION, 37 SW. U. L. REV.
671 (2008).
NORFOLK & WESTERN RY. V. AYERS, 537 U.S. 807, 154 L. ED. 2D 9, 123 S. CT. 57, 2002 U.S. LEXIS 5441 (U.S.,
2002).
ראוי להוסיף בנקודה זאת כי כלל לא ברור לי אם כך היה נפסק ביחס לתובע/ים ״רגיל״ ,דהיינו שלא היה עובד חברת הרכבת = עובד מדינה,
שאלה חסו בצל חוק ה.FEDERAL EMPLOYERS’ LIABILITY ACT-
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שאלות היורדות ליסודות עקרונות דיני נזיקין .פרט לגמישות ביחס לאמת המידה של כמות המגע עם החומר ,שתוארה
לעיל ,עולות גם שאלות של הצורך הדיוק של הוכחת זהות המזהם-הנתבע .קשר זה שעורער לראשונה ב״פסק דין
הציידים״ המפורסם 70,התפתח למושג של ״סיבתיות עמומה״ ,הנושא חזר ועלה בארה״ב ביחס לתביעות רעילות של
תוצרים כצבעים מכילי עופרת 71,ולנזק מתרופות כגון  72.Vioxxגם לשאלות אלה התייחס בישראל ,פסק דינה של כב׳
1
השופטת מ .נאור בפרשת מעיין צבי נ׳ קרישוב.
אברהם סהרMD, LLB ,
sahara@netvision.net.il

SUMMERS V. TICE 199 P.2D 1 (CAL. 1948). 70
JOHN S. GRAY AND RICHARD O. FAULK, NEGLIGENCE IN THE AIR?” SHOULD “ALTERNATIVE LIABILITY” THEORIES APPLY IN LEAD PAINT 71
LITIGATION? 25 PACE ENVTL. L. REV. 147,WINTER 2008.
ALEC JOHNSON, COMPLEX LITIGATION IN CALOFORNUA AND BEYOND: VIOXX AND CONSUMERR PRODUCT PAIN RELIEF PRODUCTS: 72
THE POLICY IMPLICATIONS OF LIMITING COURTS’ REGULATORY INFLUENCE OVER MASS CONSUMER PRODUCT CLAIMS. 41 LOY. L.A.
L. REV. 1039, SPRING 2008.
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התאמות חלקיות של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה

התאמות חלקיות של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה:
תיאוריה ,תחזיות ,דיון משפטי ומשמעויות מעשיות
***

מרדכי הלפרט* ,יורם פלוצקי** ודוד אואן

"The argument that the same risk was flown before without failure is often accepted as
an argument for the safety of accepting it again. Because of this, obvious weaknesses
are accepted again and again, sometimes without a sufficiently serious attempt to remedy
them, or to delay a flight because of their continued presence."1

תקציר
בצו בית משפט בארה"ב ,בוצעה במדינת אריזונה ספירת ההתאמות החלקיות בין פרופילים גנטיים במאגר DNA
שהכיל  65,493פרופילים ,שהופקו ב 13-אתרים .נמצא כי  122זוגות פרופילים גנטיים תואמים ביניהם ב 9-אתרים
מתוך ה 20 ,13-זוגות פרופילים תואמים ב 10-אתרים מה ,13-זוג אחד תואם ב 11-אתרים וזוג נוסף תואם ב12-
אתרים מתוך ה .13-בסה"כ נמצאו  144התאמות חלקיות ב 9-אתרים ויותר .נסקרת הספרות שדנה בתוצאות
שהתקבלו באריזונה וההסברים המוצעים לממצאים.

במאמר הנוכחי נבחנות השלכות הנושא על המשפט בישראל .מתואר מודל תיאורטי על פיו ניתן ְל ַחשב את מספר
ההתאמות החלקיות הצפוי במאגר ובאוכלוסייה כולה ,על סמך עקרונות גנטיים מקובלים .המודל מביא בחשבון גם
את האפשרות כי האוכלוסייה אינה הומוגנית אלא מורכבת ממספר אוכלוסיות ייחוס .המודל כולל תיקון ) θטטה(
לתת-אוכלוסיות בכל אוכלוסיית ייחוס .המודל אינו מביא בחשבון שגיאות מעבדה והתאמות בין קרובי משפחה.
לבדיקת תקפות המודל נערכת סימולציה ממוחשבת בה מוגרלים פרופילים אקראיים על פי טבלאות שכיחּות אללים
באוכלוסייה .תוצאות הסימולציה תואמות את התוצאות מהמודל התיאורטי עבור פרופילים גנטיים בישראל
המופקים בעשרה אתרים.
בהסתמך על המודל התיאורטי ,מוגשת תחזית למספר ההתאמות החלקיות הצפוי במאגר גנטי בישראל ,כפונקציה
של גודלו ,עבור פרופילים גנטיים המופקים בעשרה אתרים בעזרת הערכה  .SGM PLUSהשוואה בין תוצאות התאמות
בפועל מן המאגר בישראל לבין החזוי על פי המודל ,יכולה לשמש מבחן הפרכה לתיקון טטה המוצג על ידי מומחי
התביעה בבתי משפט בישראל .מובאת גם תחזית כזאת עבור כל האוכלוסייה .נדונות המשמעויות המשפטיות
הכלליות הנובעות מעצם קיום התאמות חלקיות במספר גדול של אתרים .נדונות גם המשמעויות המעשיות של
התאמות חלקיות לתיקי עבודה ,במקרה של הפקת פרופיל חלקי בלבד מזירת הפשע ,ובמקרה בו מתקבלים פרופילים
שגויים בבדיקות .מודגש השילוב המסוכן בין התאמה חלקית לבין התופעה הנפוצה של  allelic dropoutשעלולה
להוביל לזיהוי שגוי .מובאות מספר המלצות לצמצום אפשרות של זיהוי שגוי .מוצע למערכת המשפט שלא לבסס
כרָאיָה יחידה.
הרשעה על ְרָאית ְ DNA
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א .הקדמה
התאמה חלקית בין פרופילים גנטיים ,בהקשר של מאמר זה ,היא מצב בו פרופיל גנטי תואם לפרופיל אחר במספר חלקי
של אתרים ,והוא אינו תואם בשאר האתרים המרכיבים את הפרופיל 2.פרופיל חלקי בהקשר של מאמר זה הוא פרופיל
שכתוצאה מבעיות טכניות ,הופק רק בחלק מן האתרים .התאמה חלקית באתר ,בהקשר של מאמר זה היא מצב בו שני
פרופילים גנטיים זהים באלל אחד מתוך שנים שבאותו האתר.
על פי צו של בית משפט אמריקני ,בוצעה באריזונה ספירת התאמות חלקיות במאגר פרופילים גנטיים 3.התוצאות
הפתיעו רבים .המאגר מנה  65,493פרופילים גנטיים בני  13אתרים .נמצאו בו  122זוגות פרופילים גנטיים התואמים
ב 9-אתרים 22 .זוגות פרופילים גנטיים התואמים ב 10-אתרים ,זוג אחד של פרופילים התואם ב 11-אתרים וזוג נוסף
התואם ב 12-אתרים מתוך ה .13-בסה"כ 144 ,זוגות פרופילים גנטיים התואמים בתשעה אתרים ויותר 4.ההפתעה
נובעת מכך שהסתברות התאמה המחושבת באותם  9ויותר אתרים בהם נמצאה התאמה בדרך המקובלת ,היא בסדר
גודל של אחד למיליארדים ואף פחות מכך )עבור התאמה ב 13-אתרים מדובר על הסתברויות התאמה של מקרה אחד
לטריליונים רבים( .בכל זאת ,כבר בקרב עשרות אלפי פרופילים גנטיים נמצא מספר גדול יחסית )מאות( של זוגות
פרופילים תואמים במספר גדול של אתרים .התוצאות שעלו באריזונה מלמדות כי לאחד מבין  227פרופילים גנטיים,
5
יימצא תואם בתשעה אתרים ויותר ,אף בקרב  65,493פרופילים גנטיים.
הע ְר ָּכה  (kit) SGM PLUSהמיוצרת
בשנים האחרונות הוחל בישראל בהפקת פרופילים גנטיים בעשרה אתרים בעזרת ֶ
על ידי חברת  .Applied Biosystemsמאמר זה בוחן את ההשלכות של ההתאמות החלקיות הצפויות במאגר פרופילים
ובאוכלוסייה כולה ,על השימוש ְ
ברָאית ה DNA-בישראל .בפרק ב' נסקור את הספרות הדנה בתוצאות שהתקבלו
המ ַחשב את מספר ההתאמות
במאגר באריזונה .בפרק ג' נתאר מודל תיאורטי המבוסס על ההנחות הגנטיות המקובלותְ ,
החלקיות הצפוי במאגר .המודל התיאורטי מביא בחשבון שמקור התורמים למאגר הוא מכמה קבוצות אוכלוסייה.
המודל כולל בתוכו גם את תיקון ") θטטה"( עבור תת אוכלוסיות 6.המודל איננו מביא בחשבון שגיאות מעבדה וקיומם
של אחים מלאים במאגר .הפרטים הטכניים של המודל מופיעים בפירוט רב בנספח הטכני למאמר זה .בפרק ד' נבחן
את מספר ההתאמות שהמודל מנבא למול סימולציה ממוחשבת של מאגר פרופילים בישראל .מטרת הסימולציה היא
לבדוק את המודל התיאורטי ולתת לו תוקף במסגרת ההנחות עליהן הוא מבוסס .התוצאות העולות מהסימולציה
שביצענו תואמות את התוצאות מהמודל התיאורטי .בפרק ה' ,ניתן תחזית תיאורטית למספר ההתאמות החלקיות
הצפוי במאגר גנטי בישראל כפונקציה של גודלו .בפרק ו' ניתן תחזית כזאת עבור האוכלוסייה הכללית בישראל .בפרק ז,
נדון במשמעות המשפטית הכללית של התוצאות .בפרק ח' נדון בהשלכות מעשיות להתאמות חלקיות שיכולות להתעורר
בתיקי עבודה בבתי משפט בישראל ,לאור אפשרות תופעות שונות המובילות להפקת פרופיל שגוי ולאור האפשרות כי
מזירת פשע יופק פרופיל חלקי בלבד .המאמר יתמקד בשילוב המסוכן של התאמות חלקיות עם התופעה הנפוצה של
 allelic dropoutהעלול להוביל לזיהוי שגוי.ב .התוצאות שהתקבלו במאגר באריזונה
העובדה שבמאגר המכיל עשרות אלפי פרופילים גנטיים התגלו התאמות חלקיות במספר גדול של אתרים איננה צריכה
להפתיע 7.הסיבה לכך היא כי איננו משווים פרופיל גנטי אחד לכלל הפרופילים הגנטיים אלא אנו משווים את כל
2

3
4
5
6
7

בדיקת ה DNA-מתוארת רבות ובפירוט רב בספרות .להעמקה ראו אחיקם סטולר ויורם פלוצקי " .D.N.Aעל דוכן העדים" רפואה ומשפט
 ;(2001) 143 ,25נירה גלילי ואסא מרבך "אנליזה של דנ"א למטרות פורנזיות" פלילים ב  ;(1991) 225מרדכי הלפרט ומשה פרדס" ,האומנם
ניתן להרשיע על בסיס ראיה מדעית יחידה? המקרה של ראיות טביעת האצבע ו ,"DNA-עיוני משפט ל ;(2007) 399
FED JUDICIAL CTR., REFERENCE MANUAL ON SCIENTIFIC EVIDENCE 487–576 (2nd ed., 2000); B. SANGERO AND M. HALPERT, WHY A
;)CONVICTION SHOULD NOT BE BASED ON A SINGLE PIECE OF EVIDENCE: A PROPOSAL FOR REFORM, 48 JURIMETRICS J. 43, 72 (2007
MYERS S. P. 2006 FELON-TO-FELON STR PARTIAL PROfiLE MATCHES IN THE ARIZONA DATABASE:DON’T PANIC. PRESENTATION AT THE
CALIFORNIA ASSOCIATION OF CRIMINALISTS DNA WORKSHOP.
LAURENCE D. MUELLER, CAN SIMPLE POPULATION GENETIC MODELS RECONCILE PARTIAL MATCH FREQUENCIES OBSERVED IN LARGE
FORENSIC DATABASES? 87 J GENET. 101 (AUG 2008).
 144זוגות פרופילים גנטיים הם  288פרופילים גנטיים65493 / 288 = 227.4 .
ראה הסבר לתיקון טטה בפרק ג' וכן בסעיף  6לנספח הטכני.
עבור פרופילים גנטיים המורכבים מתשעה אתרים ,כפי שהיה נהוג בבדיקות בישראל עד לפני מספר לא רב של שנים ,נצפה להתאמה מלאה
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התאמות חלקיות של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה

)N × ( N − 1

 8.עבור המאגר
הפרופילים בינם לבין עצמם .אם המאגר מונה  Nפרופילים גנטיים אזי מספר השוואות יהיה
2
באריזונה הדבר מוביל ללמעלה מ 2-מיליארד השוואות .מכאן ,שלא תהה זאת הפתעה גדולה אם באותן  2מיליארד
השוואות ימצאו התאמות חלקיות גם כאשר הסתברות ההתאמה חלקית של הפרופילים במאגר היא בסדרי גודל של
אחד למיליארדים ופחות.
יתרה מכך ,ההתאמות החלקיות שנמצאו במאגר אינן מתרחשות במספר אתרים קבוע שנקבע מראש .כך למשל ,יש
 715אפשרויות לבחור  9אתרים מתוך  9.13מכאן ,שכאשר מבצעים השוואה לבחינת התאמה חלקית בתשעה אתרים,
לא מבצעים השוואה אחת אלא  715השוואות שכאלו .הדבר מעלה כמובן את הסתברות ההתאמה .מכאן שהשאלה
המדעית איננה על עצם קיומן של התאמות חלקיות רבות במספר רב של פרופילים גנטיים במאגר ,אלא האם מספרם
תואם את התיאוריה הגנטית.
לאחרונה ,פורסם מחקר של  ,Muellerבו הוא מנתח את תוצאות הממצאים שבמאגר אריזונה 10.המחקר בוצע בעזרת
סימולציה ממוחשבת של פרופילים גנטיים Mueller .הניח כי המאגר כולל פרופילים גנטיים מתורמים השייכים
לאוכלוסיות שונות .מאחר ולא היו בידו נתונים לגבי אוכלוסיית התורמים למאגר ,הוא הניח כי התפלגות האוכלוסיות
התורמות למאגר זהות להתפלגות אוכלוסיות האסירים שבבתי הסוהר עליהם פורסמו נתונים 11.האוכלוסיות שהובאו
בחשבון הן  12.African American, Caucasian, Hispanic, Navajo, Apacheהנחות נוספות היו שאין בין אלה תת-
אוכלוסיות וגם אין ביניהן קרובי משפחה .בסימולציה נספרו  100זוגות פרופילים התואמים חלקית בתשעה אתרים
ו 3.9-פרופילים התואמים ב 10-אתרים .חשיבות המחקר של  Muellerהיא באספקת מודל שגיאה למספר ההתאמות
הצפויות במאגר ובכך הוא בוחן אם התיאוריה מתאימה לממצאים בפועל שבמאגר .התוצאות שהתקבלו בפועל במאגר
באריזונה נופלות מחוץ לאליפסת בטחון ) (confidence ellipsoidsשל  99%מן החזוי בסימולציה .הבאה בחשבון של
תת-אוכלוסיות בלבד ,או אחים בלבד ,לא הובילה להתאמה בין ממצאי הסימולציה לתוצאות שהתקבלו בפועל ,ורק
הגדילה את מספר ההתאמות הצפוי בתשעה אתרים ,מעבר ל 122-ההתאמות הידועות ,ללא הגדלה מספקת של מספר
ההתאמות בעשרה אתרים .רק הבאה בחשבון של פרופילים המשתייכים ל 4-תת-אוכלוסיות ,בכל אוכלוסיית ייחוס,
עבור טווח ערכים מסוים של  , θעם הכנסת טווח מסוים של מספר קרובי משפחה בדרגת אחים מלאים ,הביאה להתאמה
באליפסת בטחון של  95%בין תוצאות הסימולציה לבין הממצאים בפועל .מאחר והתיאוריה מתאימה לממצאים בפועל
רק בטווח ערכים מאד מסוים של תת-אוכלוסיות וטווח ערכים מצומצם של תורמים קרובי משפחה בדרגת אחים
שהרשויות יספקו
ָ
מלאים ,מסיק  Muellerכי לבחינת סבירות התוצאות ותקפות הנחות העבודה הגנטיות ,יש צורך
מידע נוסף על אותו מאגר.
 Weirשחקר את התוצאות באריזונה 13,הציע מודל תיאורטי ,אשר הנחת היסוד שבו היא שהמאגר מורכב מאוכלוסיית
ייחוס אחת בלבד ) .(Caucasianהחישוב שלו נעשה כאשר ערך  .θ = 0.03הוא גם מחשב את מספר ההתאמות החלקיות
הצפוי באתרים בהם לא נמצאה התאמה מלאה בשני אללים .תופעה זאת לא נבדקה במאגר באריזונה ולכן לא ניתן
להשוות את תוצאת החישוב עם מה שנמצא בפועל במאגר .התוצאות שלו 14אכן מנבאות  20התאמות מלאות )שני
אללים זהים( ב 10-אתרים מתוך  ,13כאשר מתוך אותם  3 ,20זוגות פרופילים תואמים חלקית גם בשלושת האתרים
הנוספים ) 23אללים זהים מתוך  8 ,(26תואמים חלקית ב 2-מתוך  3האתרים הנוספים 7 ,תואמים חלקית באתר אחד
מבין  3האתרים הנוספים ו 2-זוגות לא תואמים חלקית באף אחד משלושת האתרים הנוספים 15.מכאן כי על פי התחזית

8
9
10
11
12
13
14
15

כבר בקרב  57,413פרופילים גנטיים .ראו ,מרדכי הלפרט ,על ייחודיות פרופיל ה ,DNA-תיאוריה ותוצאות מסימולציה ממוחשבת של פרו־
פילים גנטיים באוכלוסייה רחבה ,.רפואה ומשפט  ,39עמ' ) 97דצמבר  .(2008על השלכות העניין עבור מקרים בעבר בהם הורשעו אנשים על
סמך התאמה בשישה אתרים ,ראו יורם פלוצקי ,הערות למאמר על ייחודיות פרופיל ה ,DNA-תיאוריה ותוצאות מסימולציה ממוחשבת
של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה ,39 .רפואה ומשפט ) 116 ,115דצמבר .(2008
הלפרט ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .114
!n
!13
n
= Cw
= 715
=
:
כך
מחושב
אתרים
n=13
מתוך
אתרים
מספר האפשרויות לבחור w=9
!(n − w)!×w! 9!×4
 ,Muellerלעיל ה"ש .4
זאת ,על פי המתואר אצל  ,Myersלעיל ה"ש .3
 ,Muellerלעיל ה"ש  ,4בעמ' .103
BRUCE S. WEIR, THE RARITY OF DNA PROFILES, 1 ANN. APPL. STAT 358 (2007).
כאשר חזרנו על חישוביו ,במודל שלנו ,קיבלנו תוצאות זהות.
 ,Weirלעיל ה"ש  ,13בטבלה  2בעמ' .364
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שלו ,הפרופילים באריזונה לא רק תואמים במספר אתרים גדול אלא שצפוי שהם יהיו תואמים גם באלל בודד מתוך
שניים באותם אתרים נוספים המשלימים ל ,13-עד לזהות ב 23-אללים מתוך  .26מצד שני התחזית שלו מנבאת 538
התאמות ב 9-אתרים מתוך  ,13מספר הגבוה משמעותית ממה שנמצא בפועל –  .122מתוך אותם  538התאמות50 ,
תואמים חלקית בכל  4האתרים הנוספים 163 ,תואמים חלקית ב 3-מתוך  4האתרים הנוספים 198 ,תואמים חלקית ב2-
מתוך  4האתרים הנוספים 106 ,תואמים חלקית באתר אחד מתוך  4האתרים ו 21-פרופילים שלא תואמים חלקית באף
אחד מארבע האתרים האחרים .מהתוצאות של  Weirעולה ,כי כאשר פרופיל תואם לפרופיל אחר במספר חלקי גדול של
אתרים ,רוב הסיכויים שהוא יתאים חלקית באחד או יותר מבין האתרים בהם אין התאמה מלאה.
גם  Myersהשתמש במודל תיאורטי כדי לחקור את התוצאות שהתקבלו במאגר באריזונה ,אלא שבנוסף לחישוב של
 Weirהוא התייחס גם למספר אוכלוסיות ייחוס 16.התוצאות שלו ,עבור  θ = 0.00מנבאות  100התאמות בתשעה
אתרים ו 3-התאמות בשלושה אתרים )כמו  .(Muellerעבור ערך  , θ = 0.03מתקבלות  13התאמות ב 10-אתרים ו320-
התאמות ב 9-אתרים .המסקנה של  Myersהיא שהמצאות קרובי משפחה בדרגת אחים מלאים במאגר ,מסבירה את
הפער בין התחזית לבין הערך שנמצא בפועל .מסקנתו של  Myersבוקרה על ידי  Muellerמאחר והחישוב התיאורטי
עבור תיקון טטה ,מעצם טיבעו ,מניח כי הסתברות התאמה עבור פריטים בתוך אותה אוכלוסייה ,יהיו רק בין כאלה
השייכים לאותה תת-אוכלוסייה בעוד שייתכנו פרופילים תואמים שאינם משתייכים לאותה תת-אוכלוסייה ,ובאלה
הסתברות התאמה נמוכה יותר 17.לדעתו ,זאת הסיבה למספר הרב של התאמות חלקיות המתקבלות מהמודל התיאורטי
של תיקון טטה בתשעה אתרים ,יחסית למספר נמוך בהרבה של התאמות בפועל .בסימולציה אותה ביצע ,Mueller
הוגרלו פרופילים במספר תת-אוכלוסיות ועל כן ההשוואה נעשתה בתוך אותן תת-אוכלוסיות וגם בין תת-אוכלוסיות
שונות.
במאמר זה אנו מיישמים מודל תיאורטי הדומה לזה של  Myersו ,Weir-לצורך חיזוי תוצאות לגבי המאגר והאוכלוסייה
בישראל .בחרנו בגישה התיאורטית כיוון שתיקון טטה הוא המשמש את מומחי התביעה בישראל לצורך עדות בבית
המשפט .בכך ,אפשר לבחון אותו ואת תקפותו אל מול תוצאות התאמות חלקיות שיכולות להתקבל ביחס למאגר
בישראל.
ג .המודל התיאורטי עבור התאמות חלקיות בין פרופילים גנטיים המופקים בעשרה אתרים בעזרת הערכה
 PLUSבישראל ומגבלותיו

SGM

במחקר קודם ,תואר מודל תיאורטי לניבוי מספר ההתאמות המלאות בתוך מאגר הכולל אוכלוסייה אחת 18.התאמות
מלאות משמעותן היא שהפרופילים הגנטיים המושווים זהים בכל האתרים הנבדקים .כבמחקר הקודם ,ההנחה היא
אין שגיאות מעבדה ואין התייחסות לקרבת משפחה .אולם אנו מרחיבים מודל זה עצמו למאגר המורכב ממספר
אוכלוסיות ,ומחשבים את המספר הצפוי של התאמות חלקיות .כמו כן מובא בחשבון תיקון  θלתת-אוכלוסיות.
הפרטים המתמטיים של המודל מוצגים למטה ,בנספח הטכני למאמר .ההנחות עליהן המודל מתבסס מפורטות ,וצוינו
מגבלות מסוימות ביישומו לתחזית התאמות בישראל.
כשבוחנים התאמות מלאות או חלקיות בין פרופילים במאגר המכיל מספר אוכלוסיות יש להבחין בין שני סוגי
התאמות .הסוג הראשון הוא כאשר פרופיל גנטי של תורם מאוכלוסייה מסוימת )למשל היהודית( מתאים באופן מלא
או חלקי לפרופיל של תורם אחר מאותה אוכלוסייה .התאמות אלה מכונות כאן בשם "התאמות פנימיות" .הסוג השני
הוא "התאמות חיצוניות" ,כאשר פרופיל של תורם מאוכלוסייה אחת תואם באופן מלא או חלקי לפרופיל של תורם
מאוכלוסיית ייחוס אחרת .מספר ההתאמות הכולל הוא הסכום של שני סוגי התאמות אלה .אבחנה זאת מאפשרת
לחשב את מספר ההתאמות במאגר פרופילים המורכב מתורמים ממספר אוכלוסיות .כאשר מתייחסים להתאמות
חלקיות יש כמובן להביא בחשבון את העובדה שיש אפשרויות רבות לבחירת מספר חלקי של אתרים מתוך כלל האתרים
הנבדק.
 ,Myers 16לעיל ה"ש .3
 ,Mueller 17לעיל ה"ש  ,4בעמ' .105
 18הלפרט ,לעיל ה"ש .7
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בנוסף ,מקובל לדבר גם על הסתברות הזהות ) 19.(Probability of Identityמשמעות המושג היא ההסתברות ששני
אנשים אקראיים מתוך האוכלוסייה יהיו בעלי פרופיל גנטי אחיד 20.מדובר למעשה על הסתברות התאמה מקרית
ממוצעת ,ולא על הסתברות התאמה מקרית של פרופיל מסוים הנמצא בידינו לפרופילים אחרים באוכלוסייה .הסתברות
זאת רלוונטית למספר ההתאמות הפנימיות הצפוי באוכלוסייה 21.הסתברות זאת עבור פרופילים בני עשרה אתרים
המופקים בערכה  SGM PLUSלפריטים מהאוכלוסייה הלבנה בארה"ב ) ,(Caucasianכפי שחושבה על ידי היצרן,
היא  22.2.99 × 10 −13הסתברות זאת עבור אוכלוסיית  African-Americanהיא  23. 7.91 × 10 −14אוכלוסיות שונות יכולות
להיבדל בערך הסתברות הזהות .כך למשל ,החישובים שלנו מראים כי הסתברות הזהות עבור  13אתרים המשמשים
θθ == 0.00
להפקת פרופילים במאגר בארה"ב ) ,(CODISעבור  Native Americansמשבט ה Apache-שבארה"ב ועבור 0
היא  24. 7.6 × 10 −13זאת בהשוואה להסתברות הזהות עבור האוכלוסייה ה Caucasian-שבארה"ב אשר ערכה ,כפי
שחושב על ידינו היא  25.1.76 × 10 −15החישובים שלנו מראים כי אם אותם  65,493תורמים במאגר באריזונה היו כולם
 , θθ == 0.00אזי היו צפויים שם  5,884התאמות ב 9-אתרים מתוך ) 13בהשוואה לאותם 122
משבט ה ,Apache-ועבור 0
התאמות שנמצאו בפועל במאגר ,ולאותם  100התאמות שהסימולציה והמודל התיאורטי צופה( ו 294-התאמות ב10-
אתרים )בהשוואה ל 20-התאמות שנמצא בפועל ול 3-התאמות שהסימולציה והמודל התיאורטי צופה( .מכאן שמידת
הדמיון הגנטי הפנימי באוכלוסייה משתנה כתלות באוכלוסייה.
כאשר מדובר על תת-אוכלוסיות ,26היינו קבוצה של פריטים המתבדלת ברבייה מאוכלוסיית הייחוס ,ובפרט כזאת
נצפה למידת דמיון פנימית גבוהה משמעותית מזאת הצפויה באוכלוסייה הכללית .זאת,
שנהוגים בה נישואיי קרוביםַ ,
מאחר ומאגר האללים הכללי בתת-האוכלוסייה מצומצם יחסית לאוכלוסיית הייחוס .היינו ,הסתברות הזהות בתת-
האוכלוסייה תהיה גבוהה מההסתברות הזהות באוכלוסייה הכללית ותוביל בהכרח למידת ההתאמות פנימית גבוהה
מאשר בקרב אוכלוסיית הייחוס.
כאן המקום להזכיר את חוק ) Hardy–Weinbergלהלן " ,("HWחוק בסיסי בגנטיקה של אוכלוסיות המגדיר מצב של
שיווי משקל הרדי ויינברג כאשר שכיחות הגנוטיפים )צירופי האללים באתר נתון( באוכלוסייה ,נגזרת משכיחות האללים
באוכלוסייה .על פי חוק זה אוכלוסייה מגיעה לשיווי משקל לאחר דור אחד של זיווגים באקראי .בתנאי חוק שיווי
המשקל של  ,HWהאללים בתוך אתר אינם תלויים אחד בשני 27.חוק זה מתקיים בהנחות הבאות :האוכלוסייה אליה
מתייחסים היא אינסופית ,הרבייה אקראית )זיווגים באקראי ( ואין כוחות מפריעים כסלקציה ברבייה )העדפה לזיווג
בין דומים ו/או בין שונים( ,הגירה ומוטציות 28.מחוק זה עולה כי כאשר דוגמים אוכלוסייה מסוימת באתר מסוים ,אין
צורך לדגום את שכיחות כל הקומבינציות של זוגות האללים האפשריים באתר )עניין המצריך מדגם גדול יחסית( אלא
29
ניתן להסתפק בדגימת אללים בודדים ועל סמך שכיחותם ,לחזות את שכיחות הצירופים של זוגות האללים באתר.
כאשר מוסיפים להנחות אלה גם את ההנחה שחלפו אין סוף דורות מדור המייסדים ,מקבלים Linkage Equilibrium
 אי תלות בין אללים באתרים שונים ,דבר המשמש כהצדקה לשימוש בכלל המכפלה עבור חישוב הסתברות התאמה30
מקרית בכמה אתרים.
19

APPLIED BIOSYSTEMS, AMPFL STR® SGM PLUS® PCR AMPLIFICATION KIT USER MANUAL, 14.12 (2006). available at:
http://www3.appliedbiosystems.com/sup/URLRedirect/index.htm?xDoD=4309589

20
21
22
23
24

שם.
ראו משוואות ) (6ו (10)-בנספח הטכני למאמר זה.
 KIT USER MANUALלעיל ה"ש  19בעמ' .14-12
שם.
טבלאות האללים נלקחו מBruce Budowle at all, CODIS STR Loci Data from 41 sample populations. 46 J. FORENSIC SCI. 453 :
(2001).
טבלאות האללים נלקחו מBRUCE BUDOWLE AT AL., POPULATION DATA ON THE THIRTEEN CODIS CORE SHORT TANDEM REPEAT LOCI :
)IN AFRICAN AMERICANS, U.S. CAUCASIANS, HISPANICS, BAHAMIANS, 44(6) J FORENSIC SCI. 1277 (1999
)JOHN BUCKLETON AT ALL, FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATION 3.2.3.2 CRC PRESS (2005
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATIONלעיל ה"ש  ,26בס' .3.2.1
שם.
הביטוי המתמטי לחוק  ,HWאשר מחשב את שכיחות זוג אללים מסוים באתר מסוים מתוך טבלת שכיחות אללים בודדים באותו אתר
נתון במשוואה ) (2בנספח הטכני.
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATIONלעיל ה"ש  ,26בס' .3.2.2
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טבלאות האללים בישראל מתייחסות רק לאוכלוסייה היהודית והערבית כאוכלוסיות ייחוס .אין לכך לדעתנו
הצדקה שכן סביר שבקרב שתי אוכלוסיות אלה מצויות תת-אוכלוסיות הנבדלות אחת מן השנייה .כך למשל בקרב
אוכלוסיית היהודים בישראל יש רבים ילידי יבשות שונות ,שהיו מנותקים אלו מאלו במהלך ההיסטוריה .תופעות
כאפקט מייסדים (founder effect) 31וסחיפה גנטית ) ,(genetic driftיוצרות שוני גנטי בין האוכלוסיות השונות .אולם
כאשר מגדירים כאוכלוסייה אחת צירוף של שתי אוכלוסיות נפרדות ,אשר כל אחת מהן בנפרד מקיימת את תנאי
שיווי המשקל שבחוק  ,HWאין הכרח שבאוכלוסייה המצורפת יתקיים ,שיווי המשקל של  32.HWמכאן שדגימת תת-
אוכלוסיות שונות בקרב אוכלוסיית ייחוס מרכזית אחת )למשל האוכלוסייה הערבית( והתייחסות אליהן כאוכלוסייה
אחת תוביל לסטייה מחוק  .HWבנוסף ,אין בטחון כי הדמיון הגנטי בקרב תת-אוכלוסייה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי
בהסתברות הזהות ,אינו גבוה משמעותית מאשר באוכלוסייה הכללית .לכן ,דגימת האוכלוסייה היהודית והערבית
בלבד ללא התייחסות לתת-אוכלוסיות מרכזיות בהן ,היא הנחת עבודה שגויה.
העולם הפורנזי מנסה להתמודד עם בעיה זאת של תת אוכלוסיות בעזרת שימוש בתיקון ) θטטה( 33.בתיקון זה ,מניחים
כי בתת-אוכלוסיות קיים קשר בין האללים באותו אתר ואין זה נכון כי הם אינם תלויים .התיקון מעניק הסתברות גבוהה
יותר לאתרים הומוזיגוטיים )כאלה ששני האללים בהם זהים( בתת-האוכלוסייה ,יחסית להסתברותם באוכלוסיית
הייחוס .זאת על חשבון הסתברות האתרים ההטרוזיגוטיים )כאלה שהאללים בהם שונים( בתת-האוכלוסייה 34.ככל
שערך טטה גבוה יותר כך התיקון משמעותי יותר .עבור  θ = 0.00התיקון אינו מתבצע והשימוש בו מתלכד עם חוק
 .HWבגישה זאת חישוב הסתברות התאמה מקרית בין פרופיל של חשוד לפרופיל השייך לאדם אחר באותה תת-
אוכלוסייה אליה משתייך החשוד ,וחישוב הסתברות הזהות בתוך אוכלוסיית יחוס מתבצע תחת ההנחה כי עובדת
המצאות אלל מסוים בתת-האוכלוסייה ,מגדילה את ההסתברות להמצאות אלל נוסף 35.כלומר אם בתת-אוכלוסייה
מסוימת יש תלות בין האללים המצויים באוכלוסייה באותו האתר הרי המצאות אלל מסוים בפרופיל של אדם מגדילה
את ההסתברות של המצאות אלל נוסף כזה באותו אדם או באדם אחר באוכלוסייה 36.מכאן שהתיקון הנהוג אינו קשור
לתת-אוכלוסייה מסוימת .לצורך התיקון לא נדרש לדעת את שכיחות האללים בקרב אותה תת-אוכלוסייה .התיקון רק
מגדיל את ההסתברות לקבל התאמה בתת-האוכלוסייה אליה משתייך החשוד.
מודל תיקון טטה מטבע הדברים זכה גם לביקורות ולדיונים בספרות 37.השאלה הפתוחה היא האם תיקון טטה אכן
תקף מדעית ,והאם הוא אכן עונה על הבעיות המתעוררות כתוצאה מקיום תת-אוכלוסיות .ממחקרו של  Weirעולה
התחזית התיאורטית עבור טטה בשיעור של  3%היא ל 20-התאמות ב 10-אתרים מתוך  13כפי שנצפה בפועל 38.אולם
מספר ההתאמות הצפוי ב 9-אתרים מתוך  13הוא מעל ל ,500-הרבה יותר ממה שנמצא בפועל .כאמור במאמרו של
 ,Muellerבטווח ערכים מסוים של ערכי טטה והימצאות מספר מסוים של פרופילים גנטיים של אחים מלאים ,ניתן
למצוא הסבר להתאמות בתשעה ובעשרה אתרים .אלא שמדובר על פרמטרים שהותאמו במיוחד למאגר באריזונה
עבור התאמות בתשעה ועשרה אתרים .כדי לבחון האם באמת התיאוריה הגנטית המקובלת מסבירה את התוצאות
באריזונה ,יש לדעת נתונים אמיתיים על התורמים למאגר .גם ספירת מספר ההתאמות החלקיות במספר קטן יותר
של אתרים ,למשל בשמונה ובשבעה אתרים יכול לסייע בקביעה האם אותו שילוב מסוים של פרמטרים מנבא נכון את
התוצאות המתקבלות במאגר.
31
32
33
34
35
36

37
38

 72׀

)ALAN R. TEMPLETON, THE THEORY OF SPECIATION VIA THE FOUNDER THEORy. 94 GENETICS 1011 (1979
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATIONלעיל ה"ש  26בס' .3.2.3.5
שם ,בס' .3.3.3
ראה משוואה ) (29בנספח הטכני.
ראה משוואה ) (30בנספח הטכני.
שם ,בס' .3.3.3
"However, we invariably have the information that at least one copy of the profile exists. We have
seen it in the suspect. In other words, we are not talking about the vast majority of profiles that do
not exist; we are talking about one of the few that do, indeed, exist in the real world."…" The main
reason for this is population subdivision and relatedness. The fact that one person has the profile
slightly increases the probability that his/her relatives members of his/her subpopulation have the
"profile.
ראה גם הנספח טכני
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATIONלעיל ה"ש  ,26בס' .3.4
 ,Weirלעיל ה"ש  ,13והטקסט מעל.
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במאמר זה ,אנו משתמשים בתיקון טטה לצורך חיזוי מספר ההתאמות החלקיות הצפוי במאגר ובאוכלוסייה .המודל
שלנו ,כאשר יישמנו אותו למאגר באריזונה ,תואם בתוצאותיו לתוצאותיהם של  Weirו .Myers-מכאן ,שהוא מתאים
למודל הגנטי המקובל בקהילה הפורנזית .ביצוע ההשוואה במאגר על ידי הרשויות בישראל וספירת ההתאמות
החלקיות במספר רב של אתרים יכול להוות מבחן הפרכה לאותו מודל המתבסס על אותו תיקון טטה .חשוב לזכור
כי קיום של תת-אוכלוסיות צפוי להגדיל את מספר ההתאמות הפנימיות הצפויה בתוך אותה תת-אוכלוסייה ,יחסית
למספר ההתאמות באוכלוסייה הכללית .אולם הדבר לא בהכרח יגדיל את מספר ההתאמות באוכלוסייה כולה .הסיבה
לכך היא שסביר שמספר ההתאמות החיצוניות בין תת-האוכלוסיות השונות באופן גנטי ,יפחת .זאת מאחר ופריטים
39
מאוכלוסיות שונות יהיו דומים פחות מאשר פריטים מאותה אוכלוסייה.
עניין אחר קשור לטבלאות שכיחות האללים באוכלוסייה .הטבלאות ששימשו אותנו במחקר זה הן טבלאות שהתביעה
מעבירה להגנה בתיקי עבודה בבתי משפט בישראל .בטבלאות אלה נראה כי השכיחות עבור אללים נדירים נחסמה
מלמטה על ידי הערך המספרי  .0.01דהיינו ,אם שכיחות אלל מסוים באתר מסוים נמצאה במדגם המסוים כנמוכה
מ ,1%-היא נרשמה כ .1%-הדבר מוצדק בחישובי הסתברות התאמה מקרית בתיקי עבודה ,מאחר וכאשר המדגם קטן
עד למספר מאות פרטים בלבד ,הסטטיסטיקה בדבר אללים ששכיחותם נדירה אינה תקפה .מצד שני ,הדבר מוביל לכך
שטבלאות שכיחות האללים אינן מנורמלות .דהיינו סכום הסתברויות שכיחות האללים באתר מסוים גדול מ .1-אנו
סבורים כי יש להגדיל את המדגם כך שגם שכיחות האללים הנדירים תהיה תקפה .לצורך מאמר זה נִ ְר ָמלנו את טבלאות
שכיחות האללים .אולם כנראה שבכך הכנסנו טעות לחישוב ,שכן שכיחות האללים הנפוצים קטנה על חשבון ההגדלה
המלאכותית של שכיחות האללים הנדירים .למעשה מורידה פעולה זאת את הסתברות הזהות.
מאחר ואין בידינו נתונים ביחס לאוכלוסיות התורמות למאגר הגנטי בישראל ,השתמשנו בתחזיות בנתונים מהלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לצערנו ,לא מצאנו נתונים לגבי ההרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית בתי הסוהר .לכן השתמשנו
בסטטיסטיקה של הרשעות בפלילים של מבוגרים ,לפי תכונות נבחרות ,לשנת  40.2006הנחנו כי מאנשים שהורשעו בגין
עבירות קלות ,כעברות תעבורה והנכללים גם הם בסטטיסטיקה ,לא נלקחו דגימות ועל כן אין הם מופיעים במאגר .לכן,
בחרנו מהטבלאות רק את אלה שהורשעו ונגזר עליהם עונש מאסר או מאסר וקנס .מאחר וברשותנו טבלאות שכיחות
אללים רק לגבי האוכלוסייה היהודית והערבית ,בחרנו מהטבלה נתונים רק על אוכלוסיות אלה .למיטב ידיעתנו,
שכיחות האללים באוכלוסייה "האחרת" )שאינה ערבית או יהודית( החיה בישראל לא נדגמה עדיין .לכן ,השמטנו את
אלה המהווים אוכלוסייה אחרת החיה בישראל .הפרופורציות במאגר חושבו בטבלה הבאה:
טבלה  :1פרופורציות משוערות של הרכב מאגר גנטי בישראל
 .1מספר אלו שהוטלו עליהם עונשי מאסר
 .2מספר אלה שהוטלו עליהם עונשי מאסר
פלוס קנס כספי.
סיכום  1עם 2
פרופורציות

אוכלוסייה יהודית
5,635
1,762

אוכלוסייה ערבית
2,811
1,362

סה"כ
8,446
3,124

7,397
64%

4,173
36%

11,570
100%

מאחר ומטרת ההשוואה למאגר היא רק בדיקת התיאוריה הגנטית ,הפרדנו בין גברים לנשים .אם תתבקש השוואת
תוצאות התחזית שלנו לספירת ההתאמות במאגר ,יהיה צורך להפחית את אלה שאינם שייכים לאוכלוסייה היהודית
והערבית .אנו נשמח לקבל נתונים אמיתיים על המאגר באופן שנוכל לתקן את התחזיות שלנו בעזרת נתונים אמיתיים
על הרכב התורמים למאגר.

 39ראו ה"ש  17והטקסט מעל.
 40ראו הרשעות במשפטים פליליים לפי תכונות נבחרות אצל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל .(2008) 491 ,העמוד
המסוים ניתן לצפייה כאןhttp://www.cbs.gov.il/shnaton59/st11_04.pdf :
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את האוכלוסייה בישראל הערכנו על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבשנתון הסטטיסטי לישראל לשנת
 41.2008לוח  2.11בשנתון מביא מידע על אוכלוסיית ישראל בשנת  2007על פי חתכים של דת ,גיל ומין 42.תחזית
ההתאמות היא רק עבור האוכלוסיות היהודית והערבית .בהנחה כי הפרופיל הגנטי המופק מזירת הפשע מאפשר לדעת
את מין מבצע העבירה ,הפרדנו בין ההתאמות הצפויות באוכלוסיית הגברים לבין אלה הצפויות באוכלוסיית הנשים.
התמקדנו באוכלוסייה מעל גיל  ,15בהנחה )ותקווה( כי צעירים יותר אינם קשורים לפשיעה.
טבלה  :2פרופורציות של האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל מעל גיל  15לפי מין בשנת 2007
אוכלוסייה
יהודים
ערבים
סה"כ
פרופורציה ערבים
פרופורציה יהודים

גברים )באלפים(
1956.2
435.4
2391.6
17.2%
82.8

נשים )באלפים(
2077.9
425.6
2503.5
17.0%
83.0%

מספר ההתאמות בפועל בכלל האוכלוסייה בישראל צפוי להיות גבוה במקצת מהתחזית שלנו ,שכן אמורות להיכלל
בה גם התאמות פנימיות בין אוכלוסיית ה"אחרים" לבין עצמם ,והתאמות חיצוניות בין אוכלוסיית ה"אחרים"
לאוכלוסיות היהודים והערבים .שיעור אוכלוסייה זאת בכלל אוכלוסיית ישראל הוא קטן ,אולם כפי שעולה מהנתונים
43
הסטטיסטיים ,מעורבותם של פרטים מאוכלוסייה זאת בפשיעה ,גבוה יותר משיעורם באוכלוסייה.
נציין גם כי בחישוב התיאורטי אנו סופרים את מספר הזוגות בלבד .ייתכן כי יהיו מספר בני אדם ולא רק זוג ,להם אותו
פרופיל גנטי חלקי .בשיטת הספירה שלנו ,שלישיית פרופילים חלקיים הזהה במספר חלקי של אתרים ,תיחשב כשלושה
44
זוגות פרופילים תואמים חלקית .רביעייה כזאת תחשב כ 6-זוגות פרופילים תואמים חלקית וכו'.
ד .השוואה בין התוצאות מהמודל התיאורטי לתוצאות סימולציה ממוחשבת
מטרת חלק זה היא לבדוק את המודל התיאורטי ,אל מול זה המתקבל מסימולציה ממוחשבת .בסימולציה ,פרופילים
גנטיים מהאוכלוסייה היהודית ומהאוכלוסייה הערבית הוגרלו בעזרת מחולל מספרים אקראיים על פי טבלאות
שכיחויות אללים מתאימות 45.הסימולציה נעשתה בשפת התכנות .++C
)N × ( N − 1
פעולות השוואה .עבור  Nגדול,
כאמור ,אם  Nמסמל את המספר הכללי של הפרופילים במאגר ,נדרשות
2
46
ההשוואות עשויות להימשך זמן רב .במאמר אחר ,תואר שימוש ב Hash Table-להאצת החישוב .בשיטה זאת,
פרופילים הזהים במספר אתרים מסוים ומוגבל אוגדו בקבוצות חלקיות כך שפרופיל הנמצא בקבוצה אחת אינו יכול
להתאים לפרופיל מקבוצה אחרת .לכן ,מספיק להשוות בין פרופילים מאותה קבוצה ,פעולה המאיצה את החישוב.
אולם שיטה זאת אינה ישימה עבור התאמות חלקיות שכן התאמות חלקיות אפשריות גם בין הקבוצות השונות .לכן,
ממגבלות זמן הרצה ,בחרנו לבצע את הסימולציה על מאגר קטן המונה  1000פריטים ועבור  . θ = 0.00ביצענו את
הסימולציה  1000פעם כדי לקבל סטטיסטיקה טובה והצבנו את הערכים הממוצעים .השווינו את התוצאות מהמודל
התיאורטי לאלה מהסימולציה עבור שלושה מקרים שונים :א .בהנחה שכל  N=1000הפרופילים הם מהאוכלוסייה
 41הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ) .(2008ניתן לצפייה באתר:
http://www.cbs.gov.il/shnaton59/shnaton59_all.pdf
 42השנתון שלעיל ,בעמ'  ,116-122לוח 2.11
 43ראו הרשעות במשפטים פליליים לפי תכונות נבחרות ,לעיל ה"ש .40
!n

=z

 44קבוצה של  nפרופילים גנטיים זהים כוללת בתוכה !(n − 2)!×2
זוגות זהים.
 45מחולל המספרים האקראיים בו השתמשנו הוא גרסה בשפת התכנות  cלמחולל מספרים אקראיים המתואר אצל:
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
גרסת שפת  ,cלאלגוריתמים זה ,זמינה כאןhttp://local.wasp.uwa.edu.au:80/~pbourke/other/random/randomlib.c :
 46הלפרט ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .115
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היהודית .ב .בהנחה שכל  N=1000הפרופילים הם מהאוכלוסייה הערבית .ג .בהנחה שהמאגר מורכב מתורמים
מהאוכלוסייה היהודית והערבית על פי הפרופורציות הנתונות בטבלה .1
טבלה  :3השוואה בין המודל התיאורטי לבין הסימולציה עבור מספר התאמות חלקיות הצפוי בין פרופילים גנטיים
שהופקו ב 10-אתרים במאגר בו  N=1000פרופילים גנטיים
מספר
מספר
אתרים
התאמות
בהם
במודל
צפויה התיאורטי
התאמה באוכלוסיה
היהודית
6
5
4
3

1.189
28.841
484.383
5428.83

מספר
התאמות
בסימולציה
באוכלוסיה
היהודית

מספר
התאמות
במודל
התיאורטי
באוכלוסיה
הערבית

מספר
התאמות
בסימולציה
באוכלוסיה
הערבית

1.165
28.928
485.192
5433.063

0.841
23.305
409.071
4815.707

0.895
23.312
410.305
4822.393

מספר
התאמות
במודל
התיאורטי
באוכלוסיה
מעורבת
)(64% 36%
0.985
25.548
438.053
5057.364

מספר
התאמות
בסימולציה
באוכלוסיה
מעורבת
)(64% 36%
1.001
25.499
439.422
5059.034

הטבלה מראה כי ככל שמספר ההתאמות הצפוי גדול יותר כך מתקבלת התאמה טובה יותר בין המודל התיאורטי
לסימולציה 47.בכך וידאנו כי המודל התיאורטי מתאר נכון את המודל הגנטי עבור התאמות חלקיות בין מספר אוכלוסיות
ייחוס.
ה .תחזית להתאמות חלקיות במאגר פרופילים בישראל כפונקציה של גודל המאגר
לאחר שווידאנו כי התיאוריה מתאימה לסימולציה נוכל להשתמש במודל התיאורטי ,במגבלות ההנחות עליהן הוא
מבוסס ,כדי לחזות את מספר ההתאמות הצפוי במאגר גנטי .הסתברות הזהות ) (Probability of Identityעבור
לע ְר ַּכת  SGM PLUSו ,θ = 0.00 -היא .4.61 × 10 −14
האוכלוסייה היהודית בישראל על פי הטבלאות המצויות בידינו ֶ
הסתברות הזהות עבור האוכלוסייה הערבית בישראל היא  . 2.94 × 10 −14עבור  θ = 0.03הסתברות הזהות באוכלוסייה
היהודית היא  6.89 × 10 −13ועבור האוכלוסייה הערבית היא . 4.78 × 10 −13
אלה הסתברויות התאמה מאד נמוכות ,אשר לכאורה חוזות יכולת הפרדה גבוהה 48.להשוואה ,הסתברות הזהות עבור
האוכלוסייה ההיספאנית בארה"ב ,כפי שחושבה על ידינו עבור  13אתרים הנבדקים בארה"ב ,עבור θ = 0.00
50
היא  49. 4.52 × 10 −15כאמור ,עבור אמריקאים "ילידים" משבט ה Apache-הסתברות הזהות היא . 7.6 × 10 −13
מאחר ואין אנו יודעים את גודל המאגר בישראל ,ומטבע הדברים הוא גדל עם השנים ,אנו חוזים התאמות לגדלים
שונים של המאגר .ביצענו זאת בהנחה כי המאגר מכיל פרופילים מיהודים וערבים לפי הפרופורציות הנתונות בטבלה 1
) 64%יהודים ו 36%-ערבים( ועבור ערכי טטה שונים.

47

48
49
50

הדבר הקובע בפועל את מספר ההתאמות במאגר הוא  Probability of Identityאו המקבילה שלו בחישוב התאמות החלקיות )ראו נספח
טכני( .בחנו גם את ערכה הממוצע של הסתברות זאת מאותם אלף ניסויים למול הערך התיאורטי ,וביחס לסטיית התקן באותם סימולציות.
למשל ,הערך התיאורטי של הסתברות זאת כפי שחישבנו עבור האוכלוסייה היהודית הוא  . 4.61 × 10 −14הערך הממוצע שהתקבל בסימולציה
עבור  640פרופילים מתורמים יהודיים היה  4.56 × 10 −14כאשר סטיית התקן באותם  1000ניסויים הייתה  1.12 × 10 −14מבלי להיכנס
למבחנים סטטיסטים או לחישוב תיאורטי של השגיאה שעדיין לא פורסמו בספרות ואשר ראויים למאמר בפני עצמו ,זאת בהחלט התאמה
טובה.
כאמור ,הנרמול שנאלצנו לעשות לטבלאות המצויות בשימוש בידי מומחי התביעה בישראל ,מכניס גורם שגיאה ומוריד את הסתברות
הזהות.
טבלאות האללים נלקחו מ ,Bruce Budowle at all-לעיל ה"ש .25
טבלאות האללים נלקחו מ ,Bruce Budowle at all-לעיל ה"ש .24
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טבלה  :4מספר ההתאמות החלקיות בין פרופילים גנטיים שהופקו ב 10-אתרים הצפוי במאגר הכולל  Nפרופילים
מתורמים יהודיים וערבים עבור θ = 0.00
מספר אתרים מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
בהם צפויה
N=400000
N=100000
N=80000
N=60000
N=40000
התאמה
10
9
8
7
6
5

0.0
0.0
0.7
42.0
1602.6
40841.0

0.0
0.0
1.6
94.5
3605.9
91893.1

0.0
0.0
2.8
167.9
6410.6
163366.2

0.0
0.7
70.3
4198.1
160265.5
4084199.0

0.0
0.0
4.4
262.4
10016.5
255260.4

טבלה  :5מספר ההתאמות החלקיות בין פרופילים גנטיים שהופקו ב 10-אתרים הצפוי במאגר הכולל  Nפרופילים
מתורמים יהודיים וערבים עבור θ = 0.015
מספר אתרים מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
בהם צפויה
N=400000
N=100000
N=80000
N=60000
N=40000
התאמה
10
9
8
7
6
5

0.0
0.0
1.5
79.7
2677.3
60650.1

0.0
0.0
3.4
179.4
6024.0
136464.2

0.0
0.1
6.1
318.9
10709.4
242604.4

0.0
1.7
153.2
7973.0
267737.7
6065190.0

0.0
0.1
9.6
498.3
16733.4
379070.6

טבלה  :6מספר ההתאמות החלקיות בין פרופילים גנטיים שהופקו ב 10-אתרים הצפוי במאגר הכולל  Nפרופילים
מתורמים יהודיים וערבים עבור θ = 0.03
מספר אתרים מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות מספר התאמות
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
צפוי עבור
בהם צפויה
N=400000
N=100000
N=80000
N=60000
N=40000
התאמה
10
9
8
7
6
5

0.0
0.0
3.7
164.6
4765.1
93991.7

0.0
0.1
8.3
370.3
10721.6
211484.0

0.0
0.2
14.8
658.3
19060.8
375974.0

0.0
0.3
23.1
1028.6
29782.6
587461.6

0.0
4.9
369.7
16458.0
476527.8
9399492.0

הטבלאות מראות כי כבר במאגר המונה  40,000פרופילים גנטיים ,ומבלי להתייחס לתיקון טטה ,ייתכן שנראה התאמה
ב 8-אתרים )טבלה  4מנבאת  0.7התאמות( .אם תיקון טטה תקף ,ואם נבחר עבורו ערך של  1.5%או אף  ,3%ההסתברות
לכך גדלה עד ל 3.7-התאמות צפויות .אם בתוך המאגר יש זוגות אחים רבים ,אזי התוצאות יכולות לגדול אף בעשרות
אחוזים 51.כאמור ,בישראל נדגמות רק אוכלוסיות ייחוס מרכזיות )היהודית והערבית( כאשר לתת-אוכלוסיות )כמו
ערבים נוצרים ,דרוזים וכו'( משתמשים בתיקון טטה .תיקון טטה אמור להוות פתרון גם לאפשרות שהזיווגים אינם
אקראיים אלא גברים ונשים בוחרים זה את זו על פי תכונות מסוימות כאינטליגנציה ,מיקום גיאוגרפי וכו' .תחזיות
 51ראו  ,Myersלעיל ה"ש .3
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אלה שלנו יכולות להוות מבחן הפרכה לתקפות תיקון טטה בישראל .לצורך בחינת התחזיות ,נדרש מהרשויות לכתוב
תוכנת מחשב פשוטה אשר תשווה בין כל הפרופילים הגנטיים במאגר ותספור את מספר ההתאמות החלקיות .יש כמובן
להתייחס בספירה רק לפרופילים שהתורמים להם הם מהאוכלוסיות היהודית והערבית בלבד .במספר אתרים גדול,
בו צפויות להתקבל במאגר התאמות מעטות יחסית ,אנו ממליצים על בדיקה פרטנית של כל התאמה כזאת כדי לאפיין
את המקרים .נשמח לקבל מן הרשויות נתונים מדויקים על הרכב אוכלוסיית התורמים למאגר וטבלאות אללים גם
לאוכלוסיית האחרות בישראל ולתקן את התחזיות בהתאם.
ו .תחזית עבור מספר התאמות מלאות וחלקיות הצפוי
בפרופילים הגנטיים של האוכלוסייה בישראל
להלן התוצאות עבור מספר ההתאמות המלאות והחלקיות הצפוי באוכלוסייה כולה .התחזית ניתנת רק לאוכלוסייה
היהודית והערבית ללא התחשבות בהתאמות מאוכלוסייה אחרת .יש הפרדה בין אוכלוסיית הגברים לנשים וההתמקדות
היא בבני  15ומעלה .על פי טבלה  ,2מספר הגברים בישראל מעל גיל  ,15כמעודכן לשנת  ,2007היה  2.39מיליון .מתוכם
 82.8%יהודים ו 17.2%-ערבים .מספר הנשים היה  2.50מיליון כאשר  83.0%מתוכן יהודיות ו 17.0%-ערביות .להשוואה
חישבנו עבור  θ = 0.00גם את מספר ההתאמות הצפוי ,לּו כל האוכלוסייה הייתה יהודית ולּו כל האוכלוסייה הייתה
ערבית .התחזית ניתנת על סמך ערכי טטה שונים לאוכלוסייה הכללית.
טבלה  :7התאמות חלקיות צפויות בין פרופילים גנטיים בישראל בקרב אוכלוסיית הגברים מעל גיל  15בישראל
המונה  N = 2.3916מיליון תושבים ,עבור θ = 0.00
מספר אתרים מספר התאמות צפוי עבור מספר התאמות צפוי עבור
 Nכאשר האוכלוסייה
 Nכאשר האוכלוסייה
בהם צפויה
כולה ערבית
כולה יהודית
התאמה
10
9
8
7
6
5

0.1
30.4
3075.3
179284.3
6672357.5
165627648.0

0.1
20.3
2151.2
131396.5
5126201.5
133470336.0

מספר התאמות צפוי עבור
 Nכאשר  82.8%יהודים
ו 17.2%-ערבים
0.1
27.1
2773.6
163649.5
6167521.0
155122544.0

טבלה  :8התאמות חלקיות צפויות בין פרופילים גנטיים בישראל בקרב אוכלוסיית הנשים מעל גיל  15בישראל
המונה  N = 2.5031מיליון תושבות ,עבור θ = 0.00
מספר אתרים
בהם צפויה
התאמה
10
9
8
7
6
5
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מספר התאמות צפוי עבור
מספר התאמות צפוי עבור  Nמספר התאמות צפוי
עבור  Nכאשר אוכלוסייה  Nכאשר  83.0%יהודיות
כאשר האוכלוסייה
ו 17%-ערביות
כולה ערבית
כולה יהודית
0.1
33.3
3368.7
196391.0
7309011.0
181431264.0
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0.1
22.3
2356.5
143933.9
5615326.0
146205616.0

0.1
29.7
3041.7
179444.2
6761811.5
170044640.0
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בטבלה  9ו 10-מצויה התחזית להתאמות חלקיות בישראל עבור ערכי טטה שונים כאשר פרופורציות האוכלוסיות
נלקחו מטבלה .2
טבלה  :9התאמות חלקיות צפויות בין פרופילים גנטיים בישראל בקרב אוכלוסיית הגברים מעל גיל  15בישראל
המונה  N = 2.3916מיליון תושבים עבור ערכי  θשונים
)('!" #$%& $
!)&%! !#*'+
!(,-" %*!.! %*$"%
#$%&! 10

! 0.01

! 0.02

! 0.03

&*%#/*!# !##(*,-
1.20 # 10 "13
&*%#"$0 !##(*,-
7.90 # 10 "14
0.3

&*%#/*!# !##(*,-
2.95 # 10 "13
&*%#"$0 !##(*,-
2.00 # 10 "13
0.6

&*%#/*!# !##(*,-
6.89 # 10 "13
&*%#"$0 !##(*,-
4.78 # 10 "13
1.4

9

55.3

115.4

238.2

8

5093.8

9552.0

17788.3

7

272126.0

460144.5

775399.5

6

9335347.0

14299947.0

21870530.0

5

214908816.0

299807200.0

417754272.0

10

טבלה  :10התאמות חלקיות צפויות בין פרופילים גנטיים בישראל בקרב אוכלוסיית הנשים מעל גיל  15בישראל
המונה  N = 2.5031מיליון תושבים עבור ערכי  θשונים
)('!" #$%& $

0.01

!

0.02

!

0.03

!

!)&%! !#*'+
!(,-" %*!/! %*$"%
#$%&! 10

&*%#.*!# !##(*,-
1.20 # 10 "13
&*%#"$0 !##(*,-
7.90 # 10 "14
0.3

&*%#.*!# !##(*,-
2.95 # 10 "13
&*%#"$0 !##(*,-
2.00 # 10 "13
0.7

&*%#.*!# !##(*,-
6.89 # 10 "13
&*%#"$0 !##(*,-
4.78 # 10 "13
1.5

9

60.6

126.5

260.9

8

5579.8

10463.4

19485.6

7

298091.4

504050.0

849385.5

6

10226095.0

15664400.0

23957342.0

5

235414688.0

328413792.0

457614976.0

10

בטבלאות ניתן לראות שיכולת ההפרדה הלכאורית של הערכה גבוהה .בקירוב ,זוג אחד בלבד של פרופילים התואמים
בעשרה אתרים צפוי להימצא הן באוכלוסיית הנשים והן באוכלוסיית הגברים בכל ישראל כולה ,כאשר איננו מביאים
בחשבון קרבת משפחה .נציין כי המודל שלנו ,כאשר הוא מיושם עבור המאגר באריזונה ,צופה כ 3.4-התאמות בעשרה
אתרים בקרב  65,493פרופילים גנטיים .ההסבר לפער זה נובע לפחות משני גורמים .האחד ,במאגר באריזונה מדובר על
התאמות של עשרה אתרים מתוך  .13יש  286אפשרויות לבחור  10אתרים מתוך  .13בחישוב שלנו ,מדובר על השוואת
 10אתרים מתוך  .10שנית ,התוצאות לא ניתנות להשוואה שכן מדובר על אתרים שונים שנבדקים ,ולהם יכולות הפרדה
שונות.
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מספר ההתאמות החלקיות הצפוי בתשעה אתרים עבור  θ = 0.03הוא מספר מאות בלבד ,הן לאוכלוסיית הנשים והן
לאוכלוסיית הגברים .במחקר קודם פורסם כי בישראל צפויים  14,865זוגות פרופילים שהם זהים באופן מלא ב9-
אתרים 52.אלא שבמחקר הקודם לא נעשתה אבחנה בין התאמות באוכלוסיית הגברים לאוכלוסיית הנשים .המחקר
ההוא התייחס לכלל האוכלוסייה ולא רק לבוגרים בני  15ומעלה .בנוסף ,המחקר ההוא התבסס על אתרים שחלקם
53
הע ְר ָּכה  .SGM PLUSהסתברות הזהות באותם  9אתרים חושבה ל. 6.606750 × 10 −10 -
שונים מאלה הנבדקים על ידי ֶ
אלא שנראה על פניו מחישוב הסתברויות הזהות ,מטבלאות שכיחויות האללים שהועברו אלינו ,כי האתרים הנבדקים
54
בערכה החדשה הם בעלי יכולת הפרדה גבוהה יותר.
מספר ההתאמות החלקיות הצפוי ב 8-אתרים הוא כעשרים אלף .יש קרוב למיליון פרופילים המתאימים ב 7-אתרים,
ומספר גדול מאד של זוגות פרופילים המתאימים ב 6-ויותר אתרים .מתוכם ייתכנו גם פרופילים גנטיים המשותפים
55
למספר בני אדם ולא רק לזוג בני אדם.
למרות שמטבלאות  9ו ,10-עולה כי התיאוריה הגנטית צופה התאמות חלקיות רבות ,יש לברר כמובן את המשמעות
המשפטית של עובדות אלו.
ז .דיון משפטי כללי
בעניין מוראד אבו חמאד כתב כב' השופט מ' חשין:
"שכיחות של אחד בין מיליארדים די בה כדי לקשור פלוני לעבירה וכך אף בשכיחות של מיליונים ,ואולם
56
אין צורך שנקבע מסמרות".
המדובר בפרופיל גנטי שהופק ב 9-אתרים מן העקבות שהשאיר אחריו אנס .האם בעובדה כי באריזונה ,לאחד מבין
כל  227בני אדם יש תואם גנטי ב 9-אתרים מתוך  ,13כבר בקרב  65,493איש 57,יש בה לבדה כדי להטיל ספק במסקנה
של השופט חשין? ראשית נאמר כי לדעתנו ההכרעה כאן אינה מדעית כי אם הכרעה בסוגיה של "רלוונטיות" .הכרעה
בסוגיות של רלוונטיות הן עניין למשפטן ולא לאיש מדע 58.אולם ,כדי שהמשפטן יוכל להכריע בסוגיות אלה ,עליו להיות
מודע לנתונים המדעיים המהווים בסיס להחלטותיו .להלן טיעונים משפטיים אפשריים ,הן מצד התביעה והן מצד
ההגנה ,המבוססים על אותם נתונים מדעיים.
עניין אחד קשור לעצם הרלוונטיות של תוצאות הנוגעות למספר התאמות הכללי הצפוי באוכלוסייה ,אשר צפויות
להתקבל כאשר משווים את כל הפרופילים באוכלוסייה בינם לבין עצמם .התביעה יכולה לטעון כי הסתברות ההתאמה
המקרית של אחד למיליארדים היא הרלוונטית ולא מספר הזוגות ,שלישיות וכו' התואמים באוכלוסייה .זאת מאחר
ואין לנו עניין לדעת כמה התאמות יש כאשר אנו משווים את כל הפרופילים הגנטיים של תושבי המדינה לעצמם ,אלא
שיש לנו עניין לדעת את ההסתברות שהפרופיל המסוים מזירת הפשע ,הנמצא בידינו ,מתאים לאדם אקראי אחר
חוץ מן הנאשם .ההגנה יכולה לטעון כי טענה זאת של התביעה הייתה נכונה לּו המשטרה הייתה חוקרת פשע אחד.
אולם המשטרה חוקרת פשעים רבים ,ובכך היא מחפשת התאמה לפרופילים רבים מזירות פשע רבות ,ולא רק עבור
פרופיל אחד .ייתכן וצפוי שבאחת מהחקירות הרבות יימצאו באופן מקרי גם שני פרופילים תואמים כפי שאכן מצויים
באוכלוסייה.
בעניין זה אנו נוטים להסכים עם עמדת ההגנה .מאחר והמשטרה חוקרת פשעים רבים ,יש בכך כדי להחליש את הרושם
בדבר ייחודיות הפרופיל הגנטי אשר מחושבת ביחס אליו הסתברות התאמה מקרית של אחד למיליארדים ,או אחד
52
53
54
55
56
57
58

הלפרט ,לעיל ה"ש .7
הלפרט ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  100משוואה ).(2
ראו דיון בתחילת פרק ה' למאמר זה ,על הסתברויות הזהות הנמוכות שחושבו על ידינו עבור האוכלוסייה היהודית והערבית.
הלפרט ,לעיל ה"ש .7
ע"פ  9724/02מוראד אבו-חאמד נ' מדינת ישראל ,דינים עליון כרך ס"ה (2003) 552 ,בפס'  35לפסק-דינו של כב /השופט מ' חשין.
לבדה ,משמעותה ללא הבאה בחשבון של האפשרות לקבלת פרופיל גנטי שגוי כפי שיידון בפרק ח.
ראו קביעה כזאת הנוגעת למחלוקת בדבר משקל ראיית ה DNA-כאשר היא מושגת דרך סריקה במאגר אצל:
)UNITED STATES V. JENKINS, 887 A.2D 1013, 1025 (CT. APP. D.C. 2005
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לטריליונים .מכאן כי ראוי שבית המשפט יתייחס בהחלטותיו גם למספר ההתאמות הצפוי באוכלוסייה כולה .בהקשר
זה יש צורך לעשות אבחנה ברורה בין שני מצבים .א .כאשר פרופיל מזירת הפשע מושווה לפרופיל אחד של חשוד שאותר
על סמך ראיות מסוימות .ב .כאשר משווים בין פרופיל מזירת הפשע לפרופיל ממאגר נתונים .הסבירות להתאמה
מקרית במצב הראשון נמוכה יותר ,מאחר ויש ראיות נוספות הקושרות את הנאשם לעבירה 59.במצב השני ,כאשר אין
ראיות נוספות ,יש חשיבות לאפשרויות ההתאמה המקרית באוכלוסייה.
אירועים נדירים מבחינה סטטיסטית מתרחשים יום יום .כך למשל ההסתברות שאדם יזכה בהגרלת פיס היא נמוכה.
אולם באוכלוסייה גדולה תמיד יהיו כאלה שלמרות הסיכוי הנמוך יזכו בפיס .יתרה מכך ,למרות שסטטיסטיקה של
מספרים גדולים היא מדויקת ,לא כך לגבי התאמה בודדת .התאמה בודדת היא עניין סטוכסטי .גם אם נצפה בממוצע
להתאמה מקרית אחת במאגר גדול ,כל  1,000סריקות לדוגמה ,זה עדיין רק בממוצע .ייתכן שהתאמה מקרית תתקבל
לאחר מספר סריקות ,כאשר הסתברות הזהות היא אחת למיליארדים ,וייתכן כי היא תתקבל לאחר עשרת אלפים
סריקות 60.דרך אחרת להסביר זאת היא שגם אם בידינו פרופיל גנטי הצפוי להתאים לפרופיל אחד ברשימה של מיליון
פרופילים ,עדיין ייתכן שההתאמה תימצא כבר עם הפרופיל הראשון ברשימה וייתכן שההתאמה תימצא רק עבור
הפרופיל האחרון ברשימה.
עניין נוסף הוא ההתאמות החלקיות .בעניין אבו חמאד ,נבדקו רק  9אתרים ,מאלה נמצאה התאמה בכולם .אולם לו
היינו בודקים את האוכלוסייה כולה ב 13-אתרים היה מתגלה שרבים באוכלוסייה חולקים התאמות ב 9-אתרים מתוך
אותם  .13ההגנה יכולה לטעון כי יש בדבר כדי להחליש את המשקל שיש לתת להתאמה בבדיקת ה .DNA-ההגנה יכולה
להיעזר בעניין זה במלומד  Tribeשהסתייג ,ברמה העקרונית ,מכימות הסתברות האשמה 61.ההגנה גם תוכל לטעון
כי מדובר על מחדל בחקירה ,שכן לו נבדקו במקרה מוראד אבו חאמד אתרים נוספים לבד מאותם תשעה ,ייתכן ולא
הייתה נמצאת התאמה בשאר האתרים 62.התביעה יכולה לטעון כי אכן צפוי שרבים יחלקו  9אתרים מתוך  ,13אולם
אלה בדרך כלל אינם אותם  9אתרים .עובדה היא שמספר ההתאמות הצפוי ,כפי שמאמר זה מנבא ב 9-אתרים מתוך
 ,10נמוך ממספר ההתאמות שנמצאו באריזונה ב 9-אתרים מתוך  .13לעומתה ,התביעה יכולה להוסיף ולטעון כי אין
היא מונעת מן ההגנה לבדוק את הדגימה באתרים שונים ולכן המחדל הלכאורי בחקירה ניתן ל תיקון.
יש כמובן אמת בטענה אפשרית זאת של התביעה .אולם קשה להתעלם לחלוטין מטענת ההגנה .אנו סבורים כי ניתן
לפתור מחלוקת זאת בדרך הבאה  -לאחר שמתקבלת החלטה להגיש כתב אישום נגד הנאשם המסוים ,ייבדקו אתרים
נוספים לא בערכת  SGM PLUSאלא בערכה שונה .שילוב של בדיקה בשתי ערכות שונות ,יניב בדיקה ב 15-אתרים .עלות
בדיקה כזאת למדינה זניחה לעומת הנזק שעלול להיגרם לנאשם שהוא חף מפשע .יתרה מכך ,בדרך זאת תיחסך עלות
ומאמץ של בדיקת עשרות פרופילים גנטיים נוספים ,הנעשית לעתים בתיקי חקירה לצורך אימות ההתאמה לחשוד.
מה גם שעלויות בדיקה גנטית לנאשם גבוהות בהרבה מעלויות המדינה .מה גם שנטל ההוכחה הוא על המדינה ,ואין
היא רשאית להעבירו על הנאשם ,שאין עליו נטל הוכחת חפותו 63.העובדה היא כי בתיקי עבודה רבים ,נאשמים אינם
מבצעים בדיקה בעצמם אם בגלל שהם אינם יכולים לממן עלות של בדיקה והבאת מומחה מחו"ל להעיד על תוצאות
הבדיקה ,ואם מסיבות אחרות .לאור הנזק העצום הנגרם מהרשעות שווא ,בדיקה באתרים אחרים מהווה אמצעי
64
מניעה שעלותו פחותה מתוחלת הנזק.
האמור בפרק ז' הוא תחת ההנחה הלא נכונה ,כי לא תיתכן תקלה בהפקת הפרופיל הגנטי וניתן להתייחס אל הפרופיל
כממצא מוחלט .אולם כפי שנראה בסעיף הבא ,לא כך הדבר.
59
60
61
62
63
64

על חשיבות הראיות הנוספות ,ראה הלפרט ופרדס ,ה"ש  2לעיל.
הלפרט ,לעיל ה"ש  7בעמ' .110
)LAURENCE H. TRIBE, TRIAL BY MATHEMATICS: PRECISION AND RITUAL IN THE LEGAL PROCESS, 84 HARV. L. REV. 1329 (1971
ראו מקרה בה נאשם זוכה לאחר שהמשטרה סברה כי מאחר והוא הודה בחקירה ,אין צורך לבצע גם מסדר זיהוי .ע"פ  7443/06רואי
ארקה נ' מדינת ישראל )אתר בית המשפט העליון (28/9/2008
BOAZ SANGERO & MORDECHAI HALPERT, FROM A PLANE CRASH TO THE CONVICTION OF AN INNOCENT PERSON: WHY FORENSIC
SCIENCE EVIDENCE SHOULD BE INADMISSIBLE UNLESS IT HAS BEEN DEVELOPED AS A SAFETY-CRITICAL SYSTEM, 32 HAMLINE L. REV. 65
(2009).
שם .ראו גם מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו ,הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה )על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות( ,הפרקליט
– ספר דיויד ווינר על המשפט הפלילי ואתיקה .(2009) 343 ,313 ,המאמר ניתן לצפייה בכתובת:
http://www.hapraklit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Sangero1.pdf
http://www.hapraklit.co.il/?CategoryID=219
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התאמות חלקיות של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה

ח .משמעויות מעשיות – פרופילים חלקיים ,פרופילים שגויים ו allelic dropout-בתיקי עבודה.
פרק זה עוסק במשמעות המעשית הנובעת מאפשרות של התאמות חלקיות מקריות בנסיבות שונות כגון הפקת פרופילים
חלקיים ,או שגויים.
בכל הקשור לפרופילים חלקיים ,וכפי שאנו רואים מטבלאות  9ו ,10-יש קרוב למיליון זוגות פרופילים התואמים
באוכלוסייה ב 7-אתרים .לכן ,למרות הסתברויות התאמה מקרית של מאות מיליונים ואולי אף פחות ,באותם שבעה
אתרים מהם הופק הפרופיל ,אין הדבר אומר כי הפרופיל החלקי הוא ייחודיי .ייתכנו בישראל אף מספר עותקים של
65
אותו פרופיל חלקי המשותף למספר בני אדם.
בעיה נוספת היא האפשרות המעשית להפקת פרופילים שגויים .פרופיל שגוי הוא פרופיל שהופק מדגימה גנטית אשר
אינו זהה לפרופיל של התורם לדגימה באלל אחד או יותר .בכל מאגר גדול סביר מאד שיש פרופילים שהופקו באופן
שגוי 66.קשה לגלות פרופיל שגוי שכן אין כלל זהב הקובע מהו הפרופיל האמיתי של התורם לדגימה מסוימת .לכן ,הגדרה
אחת לפרופיל שגוי באתר היא פרופיל שהופק מדגימה ואשר נצפו בו אללים שונים כאשר הבדיקה התבצעה בשניים או
יותר מכשירי מדידה שאינם תלויים זה בזה 67.שגיאות כאלה התגלו למשל בניו-זילנד ,שם באתר  TH01נמצאו האללים
 .10 ,10אולם צירוף זה הוא נדיר ועל כן עורר עניין .בדיקה חוזרת הראתה שאלה הם האללים השכיחים יותר ,9.3 ,9.3
והמקור למדידה השגויה היה  68.band shiftאם השגיאה הייתה מתרחשת באללים פחות נדירים ,סביר שהיא לא הייתה
מתגלית 69.גם כאשר נתונים פרופילים של אב ,אם ובן משותף והפרופיל של הבן מלמד על אנומליה )למשל באתר מסוים
חסר בו אלל של האם( קל לגלות את השגיאה.
פרופיל שגוי אינו מוביל בהכרח לשגיאה חיובית ) ,(false positiveשכן לצורך התרחשות שגיאה חיובית על הפרופיל
השגוי להתאים גם לפרופיל של החשוד .לעומת זאת ,יש לשגיאות אלה משמעות .אפילו טעות של  1%-2%בהפקת
הפרופילים עלולה להוביל למסקנות מוטעות ב) linkage studies -מחקרים המנסים למצוא קשר בין מחלה מסוימת
לבין מאפיינים גנטיים( 70.הספרות המקצועית דנה רבות בגורמי השגיאה ,בהצעת שיטות להערכת שיעור הפרופילים
השגויים ובהצעות להפחתת מספרם 71.בין גורמי השגיאות יש להביא גם את שגיאות התוכנות המשמשות בהפקת
הפרופיל 72.גורמים נוספים הם זיהום או זיהום צולב ,allelic dropout, false alleles ,אי הקפדה על פרוטוקולי בדיקה,
טעויות אנוש ,אנומליות ביוכימיות ועוד 73.ממחקרים נלמד כי השגיאה בהפקת הפרופיל הגנטי נעה בין 0.2%-15%
לאתר נבדק ,בהתאם למעבדה 74.ברוב המעבדות ,השגיאה היא  .0.5%-1.0%בתיקי עבודה בהם יש מעט  DNAאו DNA
באיכות גרועה ,שיעור השגיאה אף גבוה יותר 75.בבדיקות מומחיות למעבדות פורנזיות באירופה נמצא ששיעור האתרים
השגויים שהופקו בטכנולוגיות  PCRבשנות האלפיים היה בין  0.4%-0.7%בהתאם לשנה 76.עורכי המאמר לא כללו
בסטטיסטיקת התוצאות שגיאות "פשוטות" כשגיאות אנוש .לו שגיאות אנוש היו מוכנסות לחישוב ,אומדן השגיאה
היה גבוה יותר .כאמור ,אלה אחוזי השגיאה עבור אתר בודד ,ומכאן כי אחוז השגיאה בפרופיל מלא המורכב ממספר
אתרים גבוה יותר 77.עולה מטבלאות  9ו ,10-כי התאמות ב 6-ואף  7אתרים נפוצות מאד באוכלוסייה .לכן ,יש להביא
בחשבון גם כי פרופיל גנטי מלא שהופק מזירת הפשע ב 10-אתרים ,שגוי במספר קטן של אתרים ,בפרט כשחשוד מאותר
 65ראו הלפרט ,לעיל ה"ש  7הדן גם בקבוצות אנשים החולקים פרופיל גנטי משותף במספר משמעותי של אתרים.
E. SOBEL AT ALL. DETECTION AND INTEGRATION OF GENOTYPING ERRORS IN STATISTICAL GENETICS. 70 AM. J. 66
HUM. GENET., 496, 496 (2002).

A. BONIN AL ALL, HOW TO TRACK AND ASSESS GENOTYPING ERRORS IN POPULATION GENETICS STUDIES. 13 MOLECULAR ECOLOGY 3261, 67
)3261 (2004
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATION 68לעיל ה"ש  ,26בס' .5.3.5
 69שם.
 70שם
POMPANON AT ALL, GENOTYPING ERRORS: CAUSES, CONSEQUENCES AND SOLUTIONS. 6(11), NATURE REV. GENET 847 (2005) 71
 "genotype scoring software" 72ראו Sobel at all :לעיל ה"ש  66בעמ' .496
 73ראו טבלה ,המסכמת גורמי שגיאה שונים אצל  ,Pompanon at allלעיל ,ה"ש  71בעמ' .849
 74שם ,בעמ .847
 75שם.
S. RAND AT ALL, THE GEDNAP BLIND TRIAL CONCEPT PART II. TRENDS AND DEVELOPMENTS, 118, INT J LEGAL MED 83, 84 (2004). 76
 77אם ההסתברות לבצע שגיאה באתר מסוים היא  eאזי ההסתברות שלא לבצע שגיאה היא  .1-eאם היינו מניחים אי תלות בשגיאה בין
האתרים השונים )מה שלא בהכרח נכון( אזי ההסתברות שלא התרחשה השגיאה בהפקת פרופיל גנטי ב n-אתרים תהיה  . (1 − e) nומכאן
ההסתברות שהתרחשה שגיאה בהפקת הפרופיל הגנטי תהיה  .1 − (1 − e) nאם נחשוב על חצי אחוז שגיאה לאתר בודד נקבל כי השגיאה עבור
פרופיל גנטי המופק בעשרה אתרים תהיה  . 1 − (1 − 0.005)10 = 0.048כמעט  5%שגיאה .היינו ,באחד מעשרים פרופילים גנטיים יש שגיאה
בלפחות אתר אחד.
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דרך מאגר ,וזאת הראיה היחידה/עיקרית שנגדו.
גורם שגיאה נפוץ בהפקת הפרופיל הגנטי הוא זה המכונה  .allelic dropoutהתופעה מתרחשת כאשר הבדיקה באתר
הטרוזיגוט 78מגלה ,כתוצאה משגיאה בהפקת הפרופיל ,רק אלל אחד מתוך השניים .התופעה מכונה לפעמים גם Null
 Alleleאו  .Silent Allelesהתופעה גורמת לאתר הטרוזיגוט להיראות כאתר הומוזיגוט .79יש המכנים את התופעה
"הומוזיגוט כוזב" ).(false homozygote
כאשר ה DNA-המשמש לבדיקה הוא בכמות מספיקה ובאיכות טובה ,כפי שקורה כשהדגימה ניתנת מרצון ולא
נלקחת מזירת פשע ,התופעה אינה נפוצה 80.כך למשל ,מחקר שהשווה פרופילים שהופקדו מדגימות גנטיות באמצעות
הע ְר ָּכה  ,SGM PLUSלפרופילים שהופקו מדגימות מאותם תורמים בערכה  PowerPlex 16גילה את התופעה ב0.58%-
ֶ
81
מהבדיקות .כלומר ב 0.58%-מהבדיקות בהן בערכה  PowerPlex 16התגלו שני אללים באתר מסוים ,התגלה רק אלל
אחד בערכה  .SGM PLUSבאחד המקרים ,התופעה קרתה בשני אתרים באותו פרופיל .ההסבר המוצע הוא כי Primer-
 binding site mutationsהיא הגורם להשמטת האלל השני 82.מאחר וה"פרימרים" שונים בין שתי הערכות ,התופעה
תקרה בערכה מסוג אחד ולא מהסוג האחר.
כאשר הבדיקה מבוצעת בכמות מעטה של חומר גנטי או חומר גנטי מאיכות לא טובה )כפי שקורה בדרך כלל בתיקי
84
עבודה( ,התופעה נפוצה יותר 83.למרות שיש הסברים שונים לתופעה בספרות ,עדיין היא איננה מובנת לחלוטין.
לדוגמה ,כאשר מדובר בתערובות אשר הפרופיל הגנטי של אחד התורמים )למשל הקורבן( ידוע אך בתערובת מופיע
רק אלל אחד מבין שני האללים שלו .התופעה קיבלה הד בארה"ב לאחר הרשעתו של  Robin Lovittברצח והוטל עליו
עונש מוות 85.אחת הראיות נגדו הייתה התאמה של אלל בודד מתוך שניים מדגימת דם שנלקחה מכלי הרצח 86.הרשעתו
התבססה למעשה על ההנחה השנויה במחלוקת כי באותו אתר קרתה התופעה של  87.allelic dropoutיום לפני הוצאתו
88
להורג ,הוא נחון ועונשו הומר למאסר עולם.
רק בשנים האחרונות החלו להתפרסם בספרות הנחיות כיצד להתייחס לתערובות בהתחשב באפשרות של allelic
 89.dropoutבין השאר ,התייחסה ה International Society of Forensic-לפירוש של תערובות ,וקבעה כי ככל שאלל
אחד של חשוד ,המופיע בתערובת הוא בעוצמה גבוהה יותר מעל סף הרעש ,ואילו האלל השני אינו מופיע ,מתחזקת
האפשרות שהחשוד אינו התורם ,עד מצב בו יש לקבוע כי ההסתברות שהוא התורם היא אפסית 90.נראה כי המלצה זאת,
אמנם עוזרת למניעת הרשעות שווא ,אך במקרים מסוימים היא עדיין בעייתית ורחוקה מלפתור את בעיית הallelic-
 .dropoutבתיקי עבודה יש מקרים בהם אלל אחד של תורם ידוע לתערובת )כגון הקורבן( מופיע והוא מעל סף הרעש
ואילו השני אינו מופיע .אין הגיון בשלילת האפשרות שאותו אלל שייך לתורם הידוע ,מאחר ואנו מצפים לראות את
האלל של התורם הידוע בתערובת .מקרים אלה לא תמיד זוכים להתייחסות מאחר וההתעניינות היא בעיקר בהימצאם
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

אתר הטרוזיגוט )  ( heterozygoteהוא אתר המכיל שני אללים שונים.
אתר הומוזיגוט ) (homozygoteהוא אתר בו שני האללים זהים.
ראו סיכום תוצאות מחקרים רבים בנושא אצל
NIST, ALLELE DROPOUT/NULL ALLELE REPORTS, RESULTS FROM CONCORDANCE STUDIES available at:
http://www.cstl.nist.gov/div831/strbase/NullAlleles.htm
VANDERHEYDEN AL ALL, IDENTIFICATION AND SEQUENCE ANALYSIS OF DISCORDANT PHENOTYPES BETWEEN AMPFLSTR SGM PLUS AND
)POWERPLEX 16. 121(4), INT. J LEGAL MED. 297 (2007
 Primer-binding siteאלו האזורים השמורים באתר הנבדק אליהם מתחברים התחלים כדי לרבות את המקטע הנבדק .מוטציה באזור זה
תמנע את התחברות התחלים ,את האמפליפיקציה של המקטע ותגרום להשמטת האלל מהפרופיל הגנטי.
 Pompanon at allלעיל ,ה"ש  ,71בעמ' .848
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATIONלעיל ה"ש  ,26בס' .1.2.2.2
WILLIAM C. THOMPSON & RACHEL DIOSO-VILLA, TURNING A BLIND EYE TO MISLEADING SCIENTIFIC TESTIMONY: FAILURE OF PROCEDURAL
)SAFEGUARDS IN A CAPITAL CASE , 18 ALB. L.J. SCI. & TECH. 151 (2008
שם ,בעמ' .165-168 ,162
שם.
שם בעמ .188
P.M. SCHNEIDER AT ALL, THE GERMAN STAIN COMMISSION: RECOMMENDATIONS FOR THE INTERPRETATION OF MIXED STAINS, 123 INT'L
)J. LEGAL MED. 1 (2009
P. GILL AL ALL, 'DNA COMMISSION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF FORENSIC GENETICS: RECOMMENDATIONS ON THE INTERPRETATION
)OF MIXTURES. 160 FORENSIC SCI INT. 90, 95-96 (2006
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או היעדרם של האללים של תורם לא ידוע ,לצורך קביעת מבצע העבירה .אולם הם מלמדים ,שיש אפשרות שאלל אחד
יושמט מהפרופיל הגנטי באתר מסוים אף שעוצמת האלל השני שכן נצפה ,היא מעל הרעש.
לאפשרות שאלל אחד יושמט מהפרופיל הגנטי גם כשהאלל השני הנצפה הוא מעל הרעש ,יש כמובן משמעויות חשובות.
שכן כאשר בפרופיל של מבצע העבירה ,שהופק מהדגימה שהושארה בזירת הפשע ,מופיעים אתרים הומוזיגוטים ,אין
לנו בטחון מלא כי הם אכן הומוזיגוטים .על כן אין לנו בטחון מלא כי הנאשם שהפרופיל הגנטי שלו מכיל את אותם
אתרים הומוזיגוטים כמו אלה שהופקו ממבצע העבירה ,הוא אכן מבצע העבירה .למשל ,ייתכן מקרה בו בפרופיל של
מבצע העבירה המתאים באופן מלא לחשוד ב 10-אתרים ,יהיו  4אתרים הומוזיגוטים .אולם כאשר אנו מביאים בחשבון
מטבלאות  9ו ,10-כי צפויים עשרות מיליוני התאמות באוכלוסייה ב 6-אתרים מתוך ה 10-וכמעט מיליון התאמות ב7-
אתרים ,וכאשר סביר מאד כי יהיו גם קבוצות אנשים גדולות התואמים באותם  6אתרים ולא רק זוגות ,יש הסבר חלופי
להתאמה ,לבד מההסבר כי החשוד הוא מבצע העבירה .יתכן כי מבצע העבירה אינו הומוזיגוט באותם האתרים אלא
הוא הומזיגוט כוזב ב 4-האתרים הללו או בחלקם ועל כן הפרופיל הגנטי שלו אינו תואם לפרופיל של החשוד .הסבר זה
מתחזק ממחקרו של  Weirאשר הראה כי גם במעט אתרים הנוספים בהם לא נמצאה התאמה מלאה ,צפויות התאמות
באלל אחד מבין השניים 91.הסבר חלופי זה להתאמה יכול להיות סביר במקרים בהם פרט לראיית ה DNA-אין ראיה
משמעותית הקושרת את הנאשם לזירת הפשע ולפעמים יש גם ראיות לזכותו .לדבר יש משמעות גם במקרה בו קבוצת
החשודים היא בני משפחה מורחבת בהם נהוגים נישואי קרובים .במשפחות כאלה התאמות ב 6-אתרים בין פרופילים
92
של קרובי משפחה בדרגה של אחים ,או אב וצאצאים אינן נדירות.
לאור אפשרות תופעת  ,allelic dropoutלהלכה כל פרופיל גנטי שבו נצפים בכל אתר עד שני אללים ,ואשר נחשב כיום
כמגיע מתורם אחד ,אמור להיות חשוד כתערובת .שכן אין ביטחון שלא מדובר בתערובת של שני תורמים ,כאשר חלק
מהאללים של התורמים אינם מופיעים .זאת ,כנראה ,בעיה אינהרנטית בטכנולוגית ה DNA-בימינו.
מקרה בו מופק מזירת הפשע פרופיל ובו רק מספר חלקי של אתרים ,למשל  8יוצר קושי .לפעמים ,אתר אחד אינו תואם
במדויק לזה של החשוד .ייתכן כי התביעה תטען מלכתחילה כי החשוד הוא אכן האשם ותנסה להסביר את היעדר
האלל השני בכך שהוא נשמט ,כפי שטען התובע במקרה  .Robin Lovittאך כאמור ,מטבלאות  9ו ,10-עולה כי צפויים
כמעט מיליון זוגות להם תואם גנטי ב 7-אתרים מתוך ה 10-ואשר צפויים להיות תואמים באלל אחד מבין השניים
בשאר האתרים .מתוך זוגות אלה ,רבים הפרופילים המשותפים למספר גבוה יותר של אנשים ולא רק לזוג .הסבר חליפי
להשמטת האלל הוא כי לא החשוד ביצע את העבירה.
התעכבנו בפרוטרוט על בעיית ה .allelic dropout -אולם יש גורמים נוספים שעלולים להוביל לפרופיל שגוי ,לאללים
שגויים ) (mistaken alleleואף לשגיאות חיוביות בבדיקה אשר מקורם המדויק לא התגלה אף בדיעבד 93.לצערנו ,אין
סטנדרטים אובייקטיביים לקביעה מהו שיא ) (peakאמיתי המייצג אלל ומהו אינו שיא אמיתי בתוצר הבדיקה 94.יצרן
הערכה  SGM PLUSממליץ במדריך למשתמש ,כי שיא ייחשב כאלל אמיתי כאשר עוצמתו היא מעל סף הרעש המומלץ
על ידו ) .(RFU 150אולם הוא גם קובע שמעבדות יכולות לעשות שימוש בניסיונן כדי לקבוע את הסף לעצמן 95.במעבדות
שונות ואפילו בבדיקות שונות באותה המעבדה ,משתמשים בערכי סף שונים .מכאן ,שקיימות מספר אפשרויות לניתוח
91
92

93

94
95

ראו  ,Weirלעיל ה"ש  13והטקסט מעל.
מחברי המאמר נתקלו במקרה כזה בתיק שנדון בבית משפט בישראל בו המעבדה מצאה כי למבצע העבירה  4אתרים הומוזיגוטיים.
המדובר באותו מקרה באוכלוסיית חשודים מקרב משפחה אחת אשר בה נהוגים נישואי קרובים .השוואת  23פרופילים גנטיים של אותם
בני משפחה בינם לבין עצמם הניבה  4התאמות בשישה אתרים ו 6-התאמות ב 5-אתרים .בחלק מההתאמות אף היו  16אללים זהים מתוך
.20
כך במקרה הרצח של הפעוט ג'יידין לסקי אשר מתואר בדוח חוקר מקרי המוות באוסטרליה:
G. JOHNSTONE, INQUEST INTO THE DEATH OF JAIDYN RAYMOND LESKIE. 64-85 (2006) CORONERS CASE NUMBER: 007/98.
סריקה במאגר נתונים בשנת  ,2003הניבה התאמה בין שתי דגימות שנלקחו מבגדי הקורבן לבין פרופיל גנטי של אישה צעירה ,מאותגרת
מנטלית ,אשר הדגימה שלה הייתה במאגר כתוצאה מכך שהיא הייתה קורבן אונס .הראיות החיצוניות ניקו את אותה צעירה מכל חשד
למעורבות ברצח .אולם הוברר כי הדגימות הן ממקרה הרצח והן ממקרה האונס עובדו באותה מעבדה פחות או יותר באותה תקופת זמן
)פברואר  (1998ועל כן ,לאור הסתברות ההתאמה המקרית הנמוכה באותה מקרה ,המסקנה ההגיונית היחידה של חוקר מקרי המוות אשר
שמע מספר מומחים ,הייתה שמקור ההתאמה הוא בזיהום צולב .כיצד שתי דגימות זוהמו ולא רק אחת ,לא ידוע .אולם בדוח ,חוקר מקרי
המוות מצוין כי היו עוד מקרים שבהם התרחש זיהום אשר מקורו לא ידוע.
 Thompsonלעיל ,ה"ש  85בעמ' .168-169
 , KIT USER MANUALלעיל ה"ש  ,19בעמ' 13-11
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ואינטרפרטציה של תוצאות נתונות .תוצאות בדיקה אשר במעבדה אחת תפורש שאינה חד-משמעית )(inconclusive
בהיבט הראיתי ,ואולי אף כראיה מזכה ,עלולה להתפרש במעבדה אחרת כראיה מרשיעה .אלה לדעתנו גורמים ההופכים
את תוצאות הבדיקה במקרים מסוימים לסובייקטיביות ,התלויות במעבדה בה הבדיקה מבוצעת ובמומחה המנתח
אותה.
מסקנות והמלצות
מאמר זה עוסק בהתאמות החלקיות הרבות הצפויות להתקבל במאגרים ובאוכלוסייה כולה בישראל בין פרופילים
גנטיים המופקים בערכה  SGM PLUSבעשרה אתרים .תארנו מודל תיאורטי שיכול לשמש לחיזוי מספר ההתאמות
החלקיות במאגר המכיל דגימות ממספר אוכלוסיות .את התחזיות שלנו ניתן לבדוק ישירות על ידי ספירת ההתאמות
החלקיות במאגר הנמצא בידי הרשויות .הבדיקה תהווה מבחן הפרכה לתיאוריה הגנטית ובפרט תבחן את תקפות
תיקון טטה .כבמדינות אחרות ,אנו קוראים לגורמי האכיפה לספק לחוקרים מידע על המאגרים ,תוך שמירה על
פרטיות התורמים למאגר .בנוסף ,הבאנו תחזית לגבי התאמות מלאות באוכלוסייה כולה .תחזית התאמות זאת מגיעה
לשיעורים משמעותיים גם בשבעה אתרים .תארנו גם את התוצאות ממחקרו של  ,Weirהצופה התאמות חלקיות באלל
אחד מתוך שניים ,באותם האתרים בהם לא נמצאה התאמה מלאה .להתאמות אלה ,גם שהן חלקיות משמעות רבה
בתיקי עבודה ,בהם בדרך כלל כמות ואיכות ה DNA-נמוכה .זאת לאור ההסתברות הגבוהה לקבלת פרופיל שגוי או
חלקי בבדיקה בתנאים אלה ,יחסית למצב בו הדגימות הן באיכות טובה ובכמות מספקת.
כאשר יש בסיס לחשש כי חסר מידע על אלל ואף על שני אללים באתר ,ניתן לצמצם את הסיכון לזיהוי שגוי על ידי
נקיטת הצעדים הבאים על ידי המעבדה:
א .בערכה  ,SGM PLUSהמשמשת כיום להפקת פרופילים גנטיים על ידי רשויות התביעה בישראל ,הגברת כל האתרים
הנבדקים נעשית בו זמנית באותה מבחנה עצמה .שיטת עבודה זאת ,לעומת הגברה של כל אתר בנפרד ,היא זולה
ויעילה ובדרך כלל היא מהימנה .אולם שיטה חסכונית זאת היא אחת הסיבות לקבלת פרופילים חלקיים ,בעיקר
בדגימות  DNAבאיכות ו/או בכמות נמוכה 96.כאשר יש חשש לקבלת פרופיל חלקי באתר נתון ניתן לחזור על
ההגברה באותו אתר בנפרד ולקבוע את הפרופיל הגנטי בו .שיטה זאת דורשת עבודה רבה יותר ,אך היא מצמצמת
את הסיכון לזיהוי שגוי 97.כשיש חשש כי התקבל פרופיל גנטי חלקי בגלל מוטציה באתר ה"פריימינג" של אחד
התחלים ,ניתן לבדוק זאת על ידי שימוש בתחלים חלופיים 98.צעדים אלה עשויים להעלות מעט את עלות הבדיקות,
אולם הם מצמצמים את הסיכון לקבלת פרופיל שגוי.
ב .אחד האמצעים לקבוע ,אם הימצאו של סוג אחד של אלל באתר נובע מחסרונו של האלל השני או מהימצאם של
שני אללים זהים באותו אתר )הומוזיגוט( ,היא ניתוח עוצמת האות של התוצאה המתקבלת באתר בכלים כמותיים.
באתר הומוזיגוטי בפרופיל גנטי צפויה להתקבל עוצמה כפולה של האלל היחיד בהשוואה לעוצמה הצפויה של אותו
אלל בפרופיל הטרוזיגוטי .ניתן לבחון את האפשרות של אלל חסר על פי עוצמת האלל היחיד המתקבל 99.פרוטוקולים
של מעבדות מסוימות בעולם ,דורשים ,כי כדי לקבוע שפרופיל מסוים מגיע מתורם אחד ,יש לראות כי העוצמות
96

97
98
99

ביצוע האמליפיקציה )ריאקציית ה (PCR-על כל האתרים בו זמנית באותה מבחנה מכונה  .MULTIPLEX -כאשר נוקטים בשיטה זאת,
בעיקר על  DNAבאיכות ו/או כמות נמוכה עלולות להתרחש אינטראקציות שונות בין התחלים ) (Primersובין התוצרים של האתרים
השונים .כתוצאה מכך מתקבלת הגברה חלקית או חסרה בחלק המאתרים או באלל מסוים באתר .מאמצי המחקר הרבים שהוקדשו לחקר
תופעה זו ,עדיין לא הניבו הסבר מספק .ראו:
BERCOVICH D, REGEV Z, RATZ T, LUDER A, PLOTSKY Y, GRUENBAUM Y. QUANTITATIVE RATIO OF PRIMER PAIRS AND ANNEALING
TEMPERATURE AFFECTING PCR PRODUCTS IN DUPLEX AMPLIFICATION. 27(4) BIOTECHNIQUES: 762-4, 766-8, 770 (1999); BERCOVICH, D.,
REGEV, Z., RATZ, T. AND PLOTSKY, Y. 1997. THE EFFECT OF QUANTITATIVE RATIO BETWEEN PRIMER PAIRS ON PCR PRODUCTS IN
MULTI-BAND AMPLIFICATION. MODERN APPLICATIONS OF DNA AMPLIFICATION TECHNIQUES, EDITED BY LASSNER ET AL., PLENUM
PRESS YORK: 83-89.
יתרה מכך ,אם בערכה המסחרית היו נכללים ,בנוסף למבחנה הכוללת תערובת של הפרימרים של כל האתרים ,גם מבחנות הכוללות
פרימרים לכל אתר בנפרד ,ניתן היה לבצע את הפעולה בקלות יחסית .הדבר איננו קשה לביצוע שהרי הפרימרים לכל אתר מיוצרים בנפרד.
ניתן להכין לכל אתר ,תחלים )פרימרים( חלופיים באמצעותם ניתן לחזור על הבדיקה )בשיטת  MULTIPLEXאו  MONOPLEXבהתאם
למקרה( במקרים הלא שכיחים בהם יש חשש לפרופיל חלקי כתוצאה ממוטציה באזור ה.PRIMING-
לא ניתן לערוך את ההשוואה באופן ישיר בין עוצמת האלל היחיד לבין עוצמת אללים באתרים אחרים באותו פרופיל גנטי ,או בהשוואה
לאלל באותו האתר בפרופיל גנטי אחר ,אולם השוואה יחסית בין עוצמות האללים בתוך ובין אתרים ובתוך ובין פרופילים גנטיים ,יכולה
לסייע בהכרעה בשאלה אם מדובר באלל חסר או באתר הומוזיגוטי.
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בתוך אתר ובין אתרים ,מאוזנים 100 .למיטב ידיעתנו ,במעבדות בישראל אין מבצעים ניתוח כמותי מובנה כדי לקבוע
אם מדובר באתר הומוזיגוטי או באלל חסר.
ג .לאור עובדות אלה ,יש המזהירים בפני תופעת אפקט הצופה ) (Observer Effectsבבדיקות  DNAובבדיקות פורנזיות
בכלל 101.משמעות המושג היא כי הצופה מפרש מידע שלפניו על פי ציפיותיו מהמידע .הסכנה היא שפרשנות התוצאה
עלולה להיות מושפעת מן המידע הקודם שיש לעובד המעבדה 102.מוצע ,לפיכך ,פרוטוקול לבדיקת  ,DNAהמבוסס
על "חשיפת מידע בשלבים" ) 103:(Sequential Unmaskingא .הפקת האללים מהפרופיל של מבצע העבירה .ב.
קביעת מספר התורמים לפרופיל .ג .הערכת ההסתברות של השמטת אללים .ד .חישוב הסתברות ההתאמה המקרית
באוכלוסיות שונות .שלבים אלה אמורים להיות מתועדים .מוצע להנהיג במעבדות סידורים שיבטיחו את הגינות
התהליך ומניעת זליגת מידע פרט להכרחי .רק לאחר ביצוע השלבים שלעיל ,יש לחשוף דגימות ייחוס לחשודים
ולקבוע אם יש התאמה בין הדגימות רק על סמך המידע שהופק בשלבים הראשונים ,כאשר המידע על החשוד ,לא
היה בנמצא.
במקרים רבים רָאיית ה DNA-עוזרת בפענוח פשעים .יש מקרים בהם חשוד אותר באמצעות ראיית ה DNA-ולאחר
מכן נמצאו ראיות מחזקות 104.אין אנו כופרים בפוטנציאל הזיהוי של ראיה זאת .אולם אסור להתעלם מן המוגבלות
שבה ומהעובדה שהיא אינה חסינה בפני שגיאות .לעניין זה נבקש להפנות לדוח של פרופסור ריצ'ארד פיינמן ,זוכה פרס
נובל בפיסיקה ,שעניינו חקירת אסון התרסקות מעבורת צ'לנג'ר .מדבריו עולה כי במהלך טיסות רבות התגלו בעיות
באטמים בטילי ההנעה ,בעיות אשר בסופו של דבר הובילו להתרסקות המעבורת .נבנָה אפילו מודל מתמטי אמפירי כדי
להסביר את התופעה וכדי לקבוע מתי אפשר לאשר טיסה ,למרות פגמים באטמים ,זאת בהסתמך על "מקדמי בטחון".
הצלחות קודמות בטיסות רק חיזקו את אמונת ראשי  NASAכי המעבורת בטוחה .אולם הסיבות לבעיות באטמים לא
הובנו לאשורן .כפי שפיינמן מציין בדוח שלו ,הבעיות כלל לא היו אמורות להתעורר .כאשר למרות זאת תופעה שאינה
אמורה להתרחש ,בכל זאת מתרחשת ,לא ניתן להסתמך על מקדמי ביטחון ניסיוניים ,אלא אם גורמי התופעה מובנים
במלואם:
"…The phenomenon of accepting for flight, seals that had shown erosion and blow-by
in previous flights, is very clear. The Challenger flight is an excellent example. There
are several references to flights that had gone before. The acceptance and success of
these flights is taken as evidence of safety. But erosion and blow-by are not what the
design expected. They are warnings that something is wrong. The equipment is not
operating as expected, and therefore there is a danger that it can operate with even
wider deviations in this unexpected and not thoroughly understood way. The fact that
this danger did not lead to a catastrophe before is no guarantee that it will not the next
time, unless it is completely understood. When playing Russian roulette the fact that
the first shot got off safely is little comfort for the next. The origin and consequences of
the erosion and blow-by were not understood. They did not occur equally on all flights
and all joints; sometimes more, and sometimes less. Why not sometime, when whatever
conditions determined it were right, still more leading to catastrophe?"105
 100ראו הנחיה  3.1.1בפרוטוקול Berkeley Dna LABORATORY: DEPARTMENT OF JUSTICE, BUREAU OF FORENSIC SERVICES, BERKELEY
)DNA LABORATORY. PROTOCOL FOR THE EXTRACTION. AND QUANTITATION OF DNA FROM CASE EVIDENCE (6/17/1998
ניתן לצפייה בכתובת:
http://www.nlada.org/Defender/forensics/for_lib/Documents/1120055953.78/CaliforniaDOJSOP.pdf
D. Krane, S. Ford, J. Gilder, K. Inman, A. Jamieson, R. Koppl, I. Kornfield, D. Risinger, N. Rudin, M. Taylor, W.C. 101
Thompson. Sequential unmasking: A means of minimizing observer effects in forensic DNA interpretation. 53(4) JOURNAL
OF FORENSIC SCIENCES, 1006-7 (2008).
 102שם.
 103שם.
 104מבין המקרים הבולטים נציין את פענוח רצח מעיין בן חורין בעזרת ראיית ה .DNA-ראו אתר :ynet
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3367437,00.htmlכמתואר בגזר דינו ,רוצח מעיין בן חורין לקח אחריות על מעשיו .פח
 000402/07מדינת ישראל נגד פלוני )אתר נבו  .(15/11/2007ראו גם את פענוח הרצח של עו"ד ענת פלינר בעזרת ראיית :DNA
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1068027.html
 ,Richard P. Feynman 105לעיל ה"ש .1
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כך גם בעניינו :תופעות כ allelic dropout-ואחרות אינן מוסברות דיין – 106 ,עובדה שהיא אות אזהרה מפני זיהוי שגוי.
גם הפער בין התחזיות למאגר באריזונה לנצפה בפועל מעורר פקפוק בתקפות הנחות העבודה ותיקון טטה .הצלחה
בפענוח פשע בעבר ,אינה מבטיחה מפני סכנת הרשעת חף מפשע בעתיד .כאשר ראיית ה DNA-מהווה ראיה יחידה או
עיקרית ,יש להביא בחשבון הסברים חלופיים להתאמה בבדיקת ה ,DNA-לבד מזה כי הנאשם הוא אכן העבריין.
אין להמתין כי גם בישראל יתגלה בדיעבד כי ראיית  DNAהובילה לזיהוי שגוי ולהרשעת שווא 107.מחיר למידה מהניסיון,
ַבתחומים בהם יש חשיבות לבטיחות עלול להיות גבוה מדי 108.חובת הזהירות מחייבת נקיטה באמצעי מניעה שעלותם
פחותה מתוחלת הנזק 109.יש לוודא בחוק נקיטה באמצעי בטיחות בכל הקשור לשימוש בראיית ה DNA-ולראיות מדעיות
אחרות ,שאינם נהוגים כיום 110.בין היתר ,יש לקבוע כי פיתוח וייצור מכשור להפקת ראיות מדעיות ,והשימוש בו ,יהיו
111
כפופים לכללי הנדסת בטיחות ולפיקוח מלא ,כנהוג בתחום המכשור לאבחון וטיפול רפואי.

נספח טכני
 .1הקדמה
פרופילים גנטיים בישראל מופקים כיום ב A=10-אתרים )חוץ מ כרומוזום המין( .כל פרופיל הוא למעשה  Aזוגות
מספרים .כל זוג מספרים מייצג את האללים באותו אתר .אנו מניחים כי איננו יכולים להבחין בין אלל שמקורו מהאב
ובין אלל שמקורו מהאם .הקונבנציה היא שהאלל הקצר נרשם תחילה.
נניח כי באתר  kשל הפרופיל הגנטי ניתן למצוא  nkאללים שונים .נסמן את האללים השונים באתר  ,kעל ידי זוג
האינדקסים } {i, jכאשר }  112. j ∈ {1,...nk } i ∈ {1,...nkטבלאות שכיחויות אללים באוכלוסייה ) uלמשל האוכלוסייה
היהודית בישראל( ,מספקות את )  , p (iההסתברות למצוא את האלל  iבאתר  kבאוכלוסייה  .uאנו מניחים כי הסתברות
זאת מנורמלת כך ש:

 106ראה מקרה ג'יידין לסקי ,לעיל ה"ש .93
 107בארצות אחרות כבר התגלו הרשעות שווא המבוססות על סמך ראיית  .DNAראו הלפרט ופרדס ,לעיל ה"ש  2בעמ' .427-429
BOAZ SANGERO & MORDECHAI HALPERT, FROM A PLANE CRASH TO THE CONVICTION OF AN INNOCENT PERSON: WHY FORENSIC 108
SCIENCE EVIDENCE SHOULD BE INADMISSIBLE UNLESS IT HAS BEEN DEVELOPED AS A SAFETY-CRITICAL SYSTEM, 32 HAMLINE L. REV.
 .(65 (2009גרסת המחברים למאמר זה ניתנת לצפייהhttp://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=dr_ :
 ;boaz_sangeroמרדכי הלפרט ובועז סנג'רו ,הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה )על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות(,
הפרקליט – ספר דיויד ווינר על המשפט הפלילי ואתיקה .(2009) 313 ,ניתן לצפייה כאן:
http://www.hapraklit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Sangero1.pdf
 109על נוסחתו של השופט לרנד האנד הקובעת כי התנהגותו של המזיק אינה סבירה כאשר שיעור הנזק ,בהתחשב בהסתברות התרחשותו,
עולה על ההוצאות למניעתו ) (B<Plראו ,למשל ,ע"א  5604/94אוסמה חמד נ' מדינת ישראל ,דינים עליון ,כרך סו  ,664פס'  16לפסק דינו
של הש' ברק ) .(2004וראו גם קביעתו של כי "האדם הסביר אינו רק האדם היעיל .זהו גם האדם הצודק ,ההוגן והמוסרי .זהו האדם הדואג
לעצמו ,לזולתו ולציבור ,ואף כל אלה אינם משקפים את מלוא מורכבותו ".שם .וראו גם פס'  6 ,4 ,3של הש' ריבלין .שם.
 110ראו המקורות בה"ש .108
 111שם .המחברים מתריעים כי יצרני מכשירים מהם מפיקים ראיות פורנזיות לא כפופים כלל לרגולציות ולכללי הנדסת בטיחות .הרשויות
נותנות אימון עיוור ביצרן .היצרנים ,אינם "מתנדבים" מיוזמתם לאמץ תקני בטיחות .דבר המוביל לשגיאות פשוטות )למשל בתוכנה(
במכשירים פורנזיים הנמצאים בשימוש בפועל ואשר יכלו להימנע לו היצרנים היו מחויבים על ידי הרשויות לאמץ תקנים שכאלו .זאת
בניגוד מוחלט לאשר נהוג בתחומים אחרים בחיינו אשר בטיחות בהם היא דבר "קריטי" ,כמו מכשירים רפואיים לאבחון רפואי ,ציוד
למטוסים או רישוי מכוניות .בתחומים אלו ,הרשויות מפקחות על היצרנים מתוך מטרה למנוע את המחיר הכבד של למידה מהניסיון
ומתוך מטרה שהמוצר יהיה בטיחותי כבר בשימוש ראשון .ערכה גנטית המשתמשת לריאקצית  PCRלאבחון רפואי מחויבת ברגולציה
קפדנית )אישר  FDAבארה"ב או רשות מקבילה במדינה אחרת( בעוד שערכה בדיוק כזאת ,לשימוש פורנזי פטורה מרגולציה .העובדה
שאותה ערכה בדיוק אשר מספקת כדי להרשיע אדם ולגזור עליו בישראל מאסר עולם ובארה"ב אף להוצאתו להורג ,אסורה לשימוש
בתחום הרפואי מאחר ואין לה אישור  FDAועל כן לא הוכח שהיא בטוחה ,היא בעינינו אנומליה חוקית ומשפטית .היא מלמדת כי המחוקק
)לא רק בישראל( אינו רואה בהכרעה בעניין כל כך קריטי בחייו של אזרח ,כמו הרשעתו או אי הרשעתו בעברה חמורה ,חשיבות המצריכה
שימוש באמצעי בטיחות כמו אלו הננקטים למניעת אבחון רפואי שגוי .ראו דברי יצרן ערכת ) SGM PLUSחברת,( Applied Biosystems
אשר בחר בשורות התוכן הראשונות במדריך למשתמש בערכה ,מיד אחרי עמוד השער ואחרי משפט פתיחה בדבר זכויות יוצרים ,להתריע
בכתב מודגש בפני השימוש בערכה לצרכים רפואיים:
""For Research, Forensic and Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
ראו  Kit User Manualלעיל ה"ש  ,19בעמ' ) 2ההדגשה במקור(.
 112בסימון זה האללים אינם מיצגים את מספר החזרות של קבוצת בסיסים מסוימת באתר מסוים ב ,DNA-אלא את המספר הסידורי בלבד
של חזרה מסוימת ,כאשר האלל הקצר ביותר נחשב  1והאלל הארוך ביותר יסומן כ . n k -למשל אם האלל הקצר ביותר באתר מסוים הוא
 ,11אזי בסימונים שלנו הוא יקרא אלל  .1אם מספר החזרות הבא שנמצא הוא  ,13אזי זה יסומן כאלל 2-וכולי.
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nk

∑ p(i) = 1

(1

i =1

חוק  HWמניח אי תלות בין שני האללים באותו אתר ולכן ניתן להשתמש בכלל המכפלה ההסתברותי כדי לחשב את
ההסתברות למצוא את זוג האללים } {i, jבאתר : k
2
(
)
)(j
,
i
j
×
×
≠
p
i
p


)(2
P(k ){i , j} = 

2

 p (i ) , i = j
כאשר . 1 ≤ i ≤ j ≤ nk
לשם הנוחיות אנו מניחים כי  nkקבוע לכל האוכלוסיות השונות .כלומר אנו מניחים כי  nkכולל בתוכו את מספר
האללים האפשריים באתר  kבכל האוכלוסיות .אם באוכלוסייה מסוימת )נניח האוכלוסייה הערבית( אלל מסוים ,m
אינו מופיע ,אנו מציבים . p (m) = 0
ממשוואה  1נובע כי :
=1

)(3

nk

) ∑ P(k

} {i , j

i =1, j ≥ i

בהנחת קיומו של  ,Linkage Equilibriumהיינו שאין תלות בין האללים באתרים השונים ,ניתן לחשב את הסתברות
ההתאמה המקרית עבור פרופיל גנטי המיוצג על ידי קבוצת זוגות המספרים }  1 ≤ k ≤ A {ik , j kבאופן הבא:
A

} rmp{ik , jk } = ∏ P(k ){ik , jk

)(4

k =1

 .2חישוב מספר ההתאמות הצפוי במאגר אחיד הכולל  Nפרופילים גנטיים המתפלגים על פי שכיחות אללים
113
באוכלוסייה אחת.
נתון לנו מאגר המכיל  Nפרופילים גנטיים שנדגמו מאוכלוסייה מסוימת )לדוגמה ,מהאוכלוסייה היהודית( .נרצה
לחשב את מספר ההתאמות המלאות )זהות מלאה בכל האתרים של שני פרופילים גנטיים שונים( הצפוי במאגר .נסמן
את הסתברות ההתאמה המקרית של פרופיל  iב rmp i -כאשר  . 1 ≤ i ≤ Nהאינדקס  iמייצג פרופיל גנטי אשר האללים
שלו מיוצגים על ידי הקבוצה }  . {ik , j kמספר ההתאמות המלאות הצפוי במאגר יהיה:
N
)N × ( N − 1
1
)(5
= < n >= ∑ ( N − 1) × rmp i
× rmp
2 i =1
2
N

כאשר

i

∑ rmp
i =1

= rmp

)(6
N
הביטוי  rmpהמופיע במשוואה ) ,(6מייצג למעשה את הסתברות ההתאמה המקרית הממוצעת של הפרופילים במאגר,
או כפי שהוא מכונה לעיתים  .Probability of Identityזאת ההסתברות ששני אנשים אקראיים באוכלוסייה יחלקו את
אותו פרופיל גנטי .הסתברות זאת שונה מהסתברות ההתאמה המקרית הרגילה שכן האחרונה מתייחסת להסתברות
כי אדם אקראי באוכלוסייה יתאים לפרופיל מסוים הנתון בידינו .בהנחה כי התפלגות האללים בין הפרופילים הגנטיים
במאגר זהה להתפלגות האללים כפי שנדגמו באוכלוסייה ,ואשר נתונות בטבלאות שכיחּות האללים ,ניתן לחשב
את הערך התיאורטי של  rmpשבמשוואה ) (6מאותן טבלאות .תחילה ,יש לחשב את הסתברות ההתאמה המקרית
התיאורטית הממוצעת באתר  kמסוים .באתר  kיתכנו האללים  iו j -כאשר  . 1 ≤ i ≤ j ≤ nkמכאן ,שיש  lkקומבינציות
שונות לקבלת זוג אללים  iו j-באותו אתר כאשר:

)l k = nk + 0.5 × nk × (nk − 1

)(7

 113פרק זה לנספח כבר תואר על ידי הלפרט ,לעיל ה"ש .7
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ההסתברות של כל קומבינציה אפשרית של אללים להופיע בפרופיל גנטי נתונה על ידי הביטוי } P(k ){i , jבמשוואה ).(2
לכן הסתברות התאמה מקרית ממוצעת באתר  kנתונה כערך התצפית של הביטוי } P(k ){i , jבאופן הבא:114
2
n
n

n
rmp(k ) ≡ P(k ) = ∑ [ P(k ) {i , j} ] 2 = 2 ×  ∑ p (i ) 2  − ∑ p (i ) 4
i , j ,i ≤ j
i =1

 i =1
)(8
k

k

k

כעת נניח שיש לנו שני אתרים  k1ו –  k2עם  l k1ו l k 2 -בהתאמה ,קומבינציות אפשריות של אללים ,כנתון במשוואה ).(7
המספר הכללי של קומבינציות של אללים בשני האתרים גם יחד יהיה  . l k1 × l k 2אבל
= ]2 × [ P(k2 ){i2 , j 2 } ]2

)(9

nk 2

) ∑ [ P(k

} 1 {i1 , j1

nk 1

∑

i1 , j1 , i1 ≤ j1 i 2 , j 2 , i 2 ≤ j 2


  nk 2
 nk 1
 ∑ [ P(k1 ){i , j } ]2  ×  ∑ [ P(k2 ){i , j } ]2 
2 2
1 1

  i , j ,i ≤ j
 i , j ,i ≤ j

 2 2 2 2
1 1 1 1

ומכאן שניתן להשתמש בכלל המכפלה עבור הסתברות התאמה מקרית ממוצעת בשני אתרים .שימוש באינדוקציה יניב
כי הדבר נכון גם לכל מספר של אתרים .מכאן נקבל כי:

)(10

A

A

k =1

k =1

) rmp = ∏ P(k ) = ∏ rmp(k

 .3מספר ההתאמות המלאות הצפוי במאגר הכולל  Nפרופילים גנטיים כאשר מקור התורמים למאגר הוא מכמה
אוכלוסיות
נניח כי המאגר כולל  Nפרופילים גנטיים שנדגמו מ M-אוכלוסיות בעלות התפלגות אללים שונה )למשל ,מהאוכלוסייה
היהודית והערבית  .(M=2 -משמעות המעשית היא כי התפלגות האללים בכל אוכלוסייה נתונה על ידי טבלת הסתברויות
נפרדת .מספר הפרופילים בכל אוכלוסייה נתון על ידי ) S (vכאשר:
M

∑ S (v ) = N

)(11

v =1

בחישוב מספר ההתאמות הצפוי נתייחס לשתי אפשרויות .האחת ,התאמה פנימית )  Intra-Matchלהלן  (IMהמתייחסת
לאפשרות התאמות בתוך קבוצת אוכלוסייה )למשל ,פרופיל מתורם באוכלוסייה היהודית זהה לפרופיל של תורם
אחר באוכלוסייה( .האפשרות השנייה היא התאמה חיצונית ) External Matchלהלן  (EMכאשר פרופיל של תורם
מאוכלוסייה אחת תואם לפרופיל של תורם מאוכלוסייה אחרת.
מספר התאמות הכולל הצפוי במאגר >  < nMיהיה הסכום של מספר ההתאמות הפנימיות הצפוי >  < IMMעם מספר
ההתאמות החיצוניות הצפוי > :< EMM
)(12

> < n M >=< IM M > + < EM M

כאשר האינדקס העילי  Mבה לציין שהמאגר מכיל  Mקבוצות אוכלוסייה.
n

) ∑ y p( y
i

i

 114ערך התצפית של  nמשתנים  ,yiהמתפלגים על פי שכיחות ) p(yiהוא
n

אם מניחים כי השכיחות מנורמלת

∑ p( y ) = 1
i

i =1

i =1
n

) ∑ p( y
i

=> < y

.

i =1

n

ניתן להשמיט את גורם הנרמול מערך התצפית כך ש. < y >= ∑ y i p( y i ) -
n

i =1

n

משוואה ) (8מתקבלת כאשר מבחינים כי המשתנים הינם בעצם השכיחויות עצמן ) , p(yiהיינו < p >= ∑ p ( y i ) × p ( y i ) =∑ p ( y i ) 2
i =1

i =1

ראו(Bruce S. Weir, Matching and Partially-Matching DNA Profiles. 49(5) J. Forensic Sci. 1009, 1014 (2004 :
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על ידי שימוש במשוואה ) (5לכל קבוצת אוכלוסייה בנפרד וסיכום על כל האוכלוסיות ,נוכל לקבל את מספר ההתאמות
הפנימיות הצפוי במאגר:
M
)S (v) × ( S (v) − 1
∑ => < IM M
× rmpv
)(13
2
v =1
כאשר האינדקס  vהמופיע בביטוי  rmpvבמשוואה לעיל ,מציין כי בחישוב הסתברות הזהות  rmpהנתונה במשוואה
) ,(10על ידי שימוש במשוואות ) (6ו ,(8)-יש להשתמש בטבלאות התפלגויות אללים של אוכלוסייה .v
כדי לחשב את מספר ההתאמות החיצוניות בין שתי אוכלוסיות שונות ,מניחים כי פרופיל גנטי  iשייך לתורם מאוכלוסייה
 rmp vi . uהיא הסתברות של הפרופיל  iלהתאים באופן מקרי לפרופיל אשר התורם שלו שייך לאוכלוסייה אחרת .v -
זאת אותה הסתברות התאמה מקרית הנתונה במשוואה ) ,(4אך היא מחושבת מטבלאות אללים של אוכלוסייה  .vמספר
ההתאמות הצפוי של פרופיל  iלפרופילים גנטיים מאוכלוסייה  vיהיה ) . rmp vi × S (vומכאן ,סיכום על כל הפרופילים
 iבאוכלוסייה  uתיתן את מספר ההתאמות החיצוניות הצפוי בין פרופילים מאוכלוסייה  uלפרופילים מאוכלוסייה :v
) S (u

< n(u → v) >= ∑ rmpvi × S (v) = S (u ) × S (v) × rmpvu

)(14

i =1

כאשר  rmpvuהוא המקרית הסתברות הזהות של פרופילים מאוכלוסייה  uלהתאים לפרופילים מאוכלוסייה :v
A

) rmp vu = ∏ rmp vu (k

)(15

k =1

וכאשר :

] }(k ){i , j} × p v (k ){i , j

)(16

u

nk

∑[ p

= ) rmpvu (k

i , j ,i ≤ j

כאשר } p f (k ){i , jבמשוואה לעיל ,מחושב על פי משוואה ) (2וכאשר התוספת של האינדקס  fבאה לציין כי בחישוב גודל
זה ,יש לעשות שימוש בטבלאות אללים המתאימות לאוכלוסייה .f
ממשוואה  16עולה כי ) rmp vu = rmpuvסימטריה בין אוכלוסייה  uלאוכלוסייה  .(vלכן ,תוך התייחסות למשוואות
 14ו 15-ניתן לראות כי מספר ההתאמות החיצוניות הצפוי בין אוכלוסייה  vלאוכלוסייה  uזהה למספר ההתאמות
החיצוניות הצפוי בין אוכלוסייה  uלאוכלוסייה ) vכפי שאמור להיות(.
מספר ההתאמות החיצוניות הצפוי בין  Mהאוכלוסיות נתון אם כך בביטוי הבא:

) ( S (u ) × S (v) × rmpvu

)(17

M

∑

=> < EM M

u , v ,u < v

איחוד משוואות  13 ,12ו 17-נותן את מספר התאמות הכולל הצפוי במאגר > : < n M

)

)(18

(

M
) S (v) × ( S (v) − 1

×
rmp
+
S (u ) × S (v) × rmpvu


∑
∑
v
2


v =1
u ,v ,u < v
M

> < nM
=

 .4חישוב מספר ההתאמות החלקיות הצפוי ב  wאתרים כלשהם מתוך  nבמאגר אחיד הכולל  Nפרופילים גנטיים.
בחלק זה אנו מניחים כי המאגר כולל  Nפרופילים גנטיים המופקים מ n=10-אתרים .הנחה נוספת היא כי מקור
הפרופילים הוא בתורמים המשתייכים לאוכלוסייה אחת בלבד )למשל היהודית( .התאמה חלקית של פרופילים גנטיים
ב w-אתרים מתוך  nמשמעותה כי שני פרופילים תואמים ב w-אתרים ולא תואמים ב (n-k)-האתרים האחרים.
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!n
כעת ,ישנן
!(n − w)!×w

n
=  L ≡ C wאפשרויות לבחור  wאתרים מתוך .n

נסמן במספר הסידורי  lאפשרות אחת שכזאת כאשר  . 1 ≤ l ≤ Lנגדיר את הווקטור }  w l ≡ {k1l , k 2l ,...k wlכמייצג
את  wהאתרים המסוימים מתוך  ,nעבור האפשרות  ,lכאשר  . 1 ≤ k sl ≤ nהסתברות ההתאמה המקרית החלקית של
פרופיל גנטי מסוים שיתאים לפרופיל אחר באותם  wlאתרים ולא יתאים בשאר ) (n-kהאתרים הנוספים נתונה בביטוי
הבא:

)) ∏ (1 − p(k
n

)(19

l
s

s = w +1

w

× ) Q(n, w l ) = ∏ ( p (k sl
s =1

ממשוואה ) (5ומהטקסט המסביר אותה ,ניתן לראות כי ערך התצפית של מספר ההתאמות החלקיות בין פרופילים
במאגר באותם  wlאתרים מסוימים ,הוא:
)N × ( N − 1
)(20
=> < n wl
) × Q(n, w l
2
כאשר:
)(21

)

∏ (1 − p(k
n

)

l
s

s = w +1

w

× ) Q(n, w l ) = ∏ p (k sl
s =1

וכאשר )  p (k slניתן במשוואה )(8
מכאן ,שהמספר הצפוי של התאמות חלקיות בכל  wאתרים מתוך  nיהיה:

)N × ( N − 1
) × ∑ Q(n, w l
2
l =1
L

)(22

=> < n w

 .5חישוב מספר ההתאמות החלקיות הצפוי ב  wאתרים כלשהם מתוך  nבמאגר לא אחיד הכולל  Nפרופילים גנטיים
כאשר מקור התורמים למאגר הוא ממספר אוכלוסיות שונות.
בחלק זה אנו מניחים כי המאגר כולל  Nפרופילים גנטיים המופקים מ n=10-אתרים .בניגוד לסעיף הקודם ,ההנחה
היא כי מקור הפרופילים במאגר הוא בתורמים המשתייכים ל M-אוכלוסיות שונות .בדומה לדיון בסעיף  3לנספח זה
נקבל כי:
)(23

> < n wM >=< IM wM > + < EM wM

כאשר >  < nwMבמשוואה שלעיל הוא מספר ההתאמות הצפוי ב w-אתרים כלשהם מתוך  nמתוך  Nהפרופילים
הגנטיים .הביטוי >  < IM wMהמופיע במשוואה לעיל ,מתייחס לסיכום מספר ההתאמות הפנימיות החלקיות בw-
אתרים כלשהם מתוך , nהצפוי בקרב כל אחת מהאוכלוסיות התורמות למאגר )למשל בין יהודים ליהודים ובין ערבים
לערבים( .הביטוי >  < EM wMהמופיע במשוואה לעיל מתייחס לסיכום מספר ההתאמות החיצוניות )למשל בין יהודים
לערבים( החלקיות ב w-אתרים כלשהם מתוך , nהצפוי בקרב כל אחת מאוכלוסיות התורמות למאגר.
שילוב משוואות  13ו 22-יאפשר לנו לחשב את > :< IM wM


 S (v) × ( S (v) − 1) L
)(24
< IM >= ∑ 
× ∑ Q(n, wvl )
2
v =1 
l =1

כאשר )  Q(n, wvlמחושב על פי משוואה ) ,(21וכאשר תוספת האינדקס  vמציינת כי בחישוב הביטוי )  p (k slהמופיע
במשוואה ) (8יש להשתמש טבלת שכיחויות אללים הרלוונטית לאוכלוסייה .v
M

M
w

M
כדי לחשב את הגודל >  < EM wנחליף את משוואה ) (17בביטוי הבא:
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M

L

]) [ S (u ) × S (v) × ∑ Qvu (n, w l

)(25

l =1

∑

=> < EM wM

u , v ,u < v

כאשר:

)) (1 − Pvu (k sl

)(26

n

∏

s = w +1

w

× ) Qvu (n, w l ) = ∏ Pvu (k sl
s =1

וכאשר:

] }(k ){i , j} × p v (k ){i , j

)(27

u

nk

∑[ p

= ) Pvu (k

i , j ,i ≤ j

שילוב משוואות  ,25 ,24 ,23נותן כי

S (v) × ( S (v) − 1) L
]) × ∑ Q(n, wvl
2
l =1

)(28

L

M

[ ∑ => < n wM
v =1

]) [ S (u ) × S (v) × ∑ Qvu (n, w l
l =1

M

∑

+

u , v ,u < v

הצבת המספרים מבוצעת בעזרת תוכנת מחשב.

 .6תיקון לתת-אוכלוסיות
את התיקון לתת-אוכלוסיות ביצענו על סמך מודלים מתאימים המתוארים בספרות 115.ההנחה היא כי האללים,
ששכיחותם נתונה רק באוכלוסייה הכללית ,אינם בלתי תלויים בתת-אוכלוסייה .על כן ,משוואה  2אינה מתארת
באופן נכון את שכיחות צמד אללים מסוים באתר מסוים בתת -האוכלוסייה .עבור תת-אוכלוסייה משוואה  2מוחלפת
116
במשוואה הבאה:
)(29

2 × p (i ) × p (j) × (1 - θ ), i ≠ j

P(k ){i , j} = 

2
 p (i ) + θ × p (i ) × (1 − p (i ) , i = j

כאשר  θמייצג את הסטייה משיווי משקל  .HWהתיקון מעלה את ההסתברות של האתר להיות הומוזיגוט אולם
מפחית את ההסתברות של האתר להיות הטרוזיגוט .קל להיווכח כי גם לאחר התיקון ,הערך } P(k ){i , jהנתון במשוואה
) (29מנורמל ומשוואה ) (3תקפה.
מצד שני ,בחישוב הסתברויות ההתאמה המקרית בתיקי עבודה ובחישוב הסתברות הזהות ,אין משתמשים באופן
ישיר בערכים הנתונים במשוואה ) .(29המצא אלל מסוים בפרופיל הגנטי ,מגדיל את ההסתברות למצוא אלל נוסף
כזה .זאת ,מאחר ובתת-אוכלוסייה יש תלות בין האללים השונים ,ועל כן ,כאשר נצפה אלל אחד מסוג מסוים ,עולה
גם ההסתברות כי למישהו אחר באוכלוסייה יש אלל זהה .לכן ,נטען בספרות כי אין זה נכון להשתמש בנוסחה )(29
בחישוב ההסתברות ששני אנשים שונים בתת-האוכלוסייה חולקים את אותו פרופיל גנטי .בספרות העוסקת בתיקון
טטה מקובל להתייחס למשוואה ) (29כמשוואה המתארת את ההסתברות לקבלת צמד אללים מסוים באתר מסוים
117
בפרופיל אחד באוכלוסייה.
 115ראו  ,Weirלעיל ה"ש  ,Weir ;13לעיל ה"ש ;114
David Balding, Weight-of-Evidence for Forensic DNA Profiles. John Wiley & Sons.
 116ראו משוואות  4.4aו 4.4b-בע'  102בדוח NRC-II NATIONAL RESEARCH COUNCIL, THE EVALUATION OF FORENSIC DNA EVIDENCE
(102 (1996
 ,FORENSIC DNA EVIDENCE INTERPRETATION 117לעיל ה"ש  ,26בס' .3.3.3
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לצורך חישוב הסתברות ההתאמה בתת-אוכלוסייה מניחים כי ההסתברות למצוא אלל  Aiבאתר מסוים בה ,בהינתן
118
שהוא נצפה  mפעמים בעבר מתוך  nתצפיות ,נתון בביטוי הבא:
)(30

) m × θ + pi × (1 − θ
1 + (n − 1) × θ

= Pm ,n Ai

כאשר  piמייצג את שכיחות האלל  Aiכפי שנדגמה באוכלוסיית הייחוס .עבור  n = 0ו ,m = 0 -נקבל כי ההסתברות
למצוא אלל זה כאשר לפני כן לא ניסינו ולא מצאנו אלל זה היא  , piבדיוק כבאוכלוסייה הכללית .אם נפעיל את
המשוואה פעם אחת עבור  n = 0ו m = 0 -ואז נחזור ונפעיל אותה עבור  m=1, n=1ונכפיל ערכים אלה ,נקבל את
ההסתברות למצוא אתר הומוזיגוטי באוכלוסייה ,כפי שנתון במשוואה ) .(29אם נבצע את החישוב פעם אחת עבור
 n = 0ו ,m = 0 -ופעם נוספת עבור  ,m=0, n=1ונכפיל ערכים אלה נקבל את ההסתברות למצוא אתר הטרוזיגוטי
באוכלוסייה .הוספת פקטור  2לחישוב ,כתוצאה מכך שאיננו יודעים איזה אלל מקורו באב ואיזה באם ,מוביל לתוצאה
הנתונה במשוואה ).(29
כעת ,בתיק עבודה ,נניח כי ידוע שמבצע העבירה הוא הומוזיגוט באתר מסוים )בעל אללים }  { Ai , Aiבאותו אתר( וכך
גם החשוד .אנו מעוניינים לחשב את ההסתברות שלאדם אקראי אחר יהיו אללים זהים באותו אתר .מאחר ויש בידינו
פרופיל של מבצע העבירה נפעיל את משוואה ) (30עבור ערכי  ,m=2, n=2ולאחר מכן עבור ערכי  m=3, n=3ונכפיל את
שתי ההסתברויות .נקבל את נוסחת העבודה הרגילה בתיקי עבודה לחישוב הסתברות התאמה מקרית עבור אתרים
119
הומוזיגוטים:
)(31

) ) (2 × θ + (1 − θ ) × p( Ai ) ) × (3 × θ + (1 − θ ) × p( Ai
) (1 + θ ) × (1 + 2 × θ

= ) P( Ai , Ai | Ai , Ai

כאשר )  , P( Ai , Ai | Ai , Aiהיא ההסתברות שלאדם אקראי בתת-האוכלוסייה אליה החשוד משתייך ,יש האללים
}  { Ai , Aiבאתר מסוים ,בהינתן שגם לחשוד יש אותם האללים.
באותו אופן ,עבור אתר הטרוזיגוטי נפעיל את הנוסחה קודם עבור  m = 1, n = 2ואחר כך עבור  m = 1, n = 3ואחרי
הוספת פקטור  ,2נקבל את נוסחת העבודה הרגילה בתיקי העבודה לחישוב הסתברות התאמה מקרית עבור אתרים
120
הטרוזיגוטים:
)(32

) ) (θ + (1 − θ ) × p( Ai ) ) × (θ + (1 − θ ) × p( A j
) (1 + θ ) × (1 + 2 × θ

× P( Ai , A j | Ai , A j ) = 2

כאשר )  , P( Ai , A j | Ai , A jהיא ההסתברות שלאדם אקראי בתת-האוכלוסייה אליה החשוד משתייך ,יש האללים
}  { Ai , A jבאתר מסוים ,בהינתן שגם לחשוד יש אותם האללים.
אולם משוואות ) (31ו (32)-אינן ישימות עבור מקרה בו אנו מחפשים התאמות במאגר מאחר ואין בידינו מראש פרופיל
אחד אותו אנו משווים לאחר .לכן יש להביא בחשבון גם את ההסתברות למצוא את הפרופיל הראשון 121.הסתברות
זאת שונה בין התאמות פנימיות להתאמות חיצוניות.
עבור התאמות פנימיות ,ועבור אתרים הומוזיגוטים וכדי לחשב את ההסתברות ששני פרופילים באוכלוסייה יהיו
תואמים באתר אחד ,יש להפעיל את נוסחה ) 4 (30פעמים פעם על  ,m=0, n=0אז על  ,m=1, n=1אז על  ,m=2, n=2ואז
על  .m=3, n=3אז יש להכפיל ערכים אלה אחד בשני כדי לקבל:122
118
119
120
121
122
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ראו  ,Weirלעיל ה"ש .13
ראו משוואה  ,4.10aבדוח  NRC-IIלעיל ה"ש  ,116בעמ' .114
ראו משוואה  ,4.10bבדוח  NRC-IIלעיל ה"ש  ,116בעמ' .115
ראו  ,Weirלעיל ה"ש .114
ראו ביטוי זה בנספח אצל  ,Weirלעיל ה"ש .114

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

התאמות חלקיות של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה

) ) P( Ai , Ai , Ai , Ai ) = p ( Ai ) × (θ + (1 − θ ) × p ( Ai

)(33

) ) (2 × θ + (1 − θ ) × p( Ai ) ) × (3 × θ + (1 − θ ) × p( Ai
) (1 + θ ) × (1 + 2 × θ

×

כאשר )  P( Ai , Ai , Ai , Aiמייצג את ההסתברות למצוא שני פרופילים גנטיים בתת-אוכלוסייה ,להם אתר הומוזיגוטי
זהה המכיל את האללים המסוימים } . { Ai , Ai
123

באותו אופן ועבור אתר הטרוזיגוט נקבל כי:

) ) 4 p ( Ai ) p ( A j )(1 − θ )(θ + (1 − θ ) p ( Ai ) )(θ + (1 − θ ) p ( A j

)(34

) (1 + θ )(1 + 2 × θ

= ) P( Ai , A j , Ai , A j

כאשר )  P( Ai , A j , Ai , A jמייצג את ההסתברות למצוא שני פרופילים גנטיים בתת-אוכלוסייה ,להם אתר הטרוזיגוטי
זהה המכיל את האללים המסוימים } . { Ai , A j
124

מכאן ,משוואה ) (8תוחלף בביטוי הבא:

nk

) ∑ P( A , A , A , A

)(35

i

j

j

i

= ) rmp(k ) ≡ P(k

i , j ,i ≤ j

כאשר בסכימה במשוואה לעיל ,יש להשתמש עבור מקרים בהם  i=jבביטוי המופיע במשוואה ) (33ועבור מקרים בהם
 i ≠ jיש להשתמש בביטוי המופיע במשוואה ) .(34שינוי זה יחול כמובן גם על משוואה ) (21העושה שימוש במשוואה )(8
עבור התאמות חיצוניות החישוב הוא שונה .זאת מאחר והמצאות אללים מסוימים בתת-אוכלוסייה מסוימת
של אוכלוסיית הייחוס )למשל האוכלוסייה היהודית( אינה מלמדת דבר על הימצא אותם אללים בתת-אוכלוסייה
באוכלוסיית יחוס אחרת )למשל האוכלוסייה הערבית( .לכן ,נפעיל את משוואה ) (30באוכלוסיית יחוס אחת  ,uפעם אחת
עבור  n = 0ו m = 0 -ואז נפעיל אותה שוב עבור  .m=1, n=1נכפיל ערכים אלה אחד בשני כדי לקבל את ההסתברות
לקבל צמד אללים באוכלוסייה  .uנחזור על התהליך עבור אוכלוסיית יחוס  .vהכפלת הערכים משתי אוכלוסיות הייחוס
תיתן כי:
4 × p u (i ) 2 × p v (j) 2 × (1 - θ ) 2 , i ≠ j



)(36
)) P( Aiu , A uj , Aiv , A vj ) =  p u (i ) 2 + θ × p u (i ) × (1 − p u (i



v
v
2
v
× p (i ) + θ × p (i ) × (1 − p (i )) , i = j
כאשר האינדקס הנוסף  fבביטוי  A jfמציין כי מדובר על האלל  A jבאוכלוסייה .f

)

)

(

(

כאשר האינדקס הנוסף  fבביטוי )  p f (iמציין כי מדובר על הסתברות למצוא את האלל  Aiבאוכלוסייה .f
כאשר )  P( Aiu , Auj , Aiv , Avjבמשוואה ) (36מציין את ההסתברות למצוא גם באוכלוסייה  uוגם באוכלוסיה  ,vפרופילים
גנטיים להם האללים } {Ai , Ajבאתר מסויים.
משוואה  16תוחלף ותהיה:
)(37

]) , A uj , Aiv , A vj

nk

∑ [ P( A

u
i

= ) rmpvu (k

i , j ,i ≤ j

כאשר ערכי )  P( Aiu , Auj , Aiv , Avjנתונים במשוואה ) .(36באותו אופן ,גם משוואה ) (24העושה שימוש במשוואה )(21
ובמשוואה ) (8תוחלף במשוואה ).(37
 123שם.
 124ראה בנספח אצל  ,Weirלעיל ה"ש  ,114ביטוי אלגברי המפשט את תוצאת אותה סכימה.
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הערות למאמר
הערות כלליות
המאמר מתבסס על עבודה תיאורטית אשר התבצעה על סמך נתוני הדנ"א במאגר העבריינים של מדינה אריזונה
ותוצאותיה העלו לכאורה ,ספק בנדירות הפרופילים עליהם מדווחות המעבדות הפורנזיות בחוות דעתן .עבודה זאת
זכתה לביקורת רבה בתקופה האחרונה 1וכן לא הצליחה לערער את חוזקה של ראית הדנ"א בבתי המשפט.
קיימים הבדלים עקרוניים ומשמעותיים בין חיפושים תיאורטיים ומודלים תיאורטיים כפי שהם מוצגים במאמר
שלפנינו לבין החיפוש הנעשה בפועל במאגר המשטרתי לצורך הפללת אדם .הכותבים מכוונים לעולם המשפט בארץ אך
למרבה הצער אינם מסבירים כלל את ההבדלים בין התיאוריה למעשה .עובדה זאת עלולה להכשיל ולהטעות את בתי
המשפט בארץ.
בעבודה התיאורטית שנעשתה באריזונה נעשו השוואות חלקיות בין זוגות פרופילים מתוך מאגר הדנ"א המשטרתי
עצמו אשר מכיל גם קרובי משפחה ואינו עונה על כל כלל גנטי ,ובנוסף ההתאמות שנמצאו לא היו מלאות אלא רק בחלק
מהאתרים .חלקיות ההתאמות נקבעו באופן אקראי ולא בהכרח לגבי אתרים מסוימים ,כלומר החיפוש היה בדרגת
חופש גבוהה ,והתוצאה שהתקבלה הייתה מספר האתרים המשותפים שנמצאו ,בלי קשר לזהותם .חיפוש בדרגת חופש
כזאת לא מתאפשר בחיפוש במאגר המשטרתי .מצב כזה של התאמה חלקית ,ב 9-מתוך  10אתרים בתיק פורנזי ,נחשבת
כשלילת האפשרות שמקור הפרופיל יכול להיות בחשוד.
הסבר ממצה להבדלים הללו חיוני להיות כלול במאמר מסוג זה 1ובהיעדרו עשוי בית משפט בארץ לקבל החלטה
מוטעית.
לא התייחסתי בבדיקתי למודל התיאורטי ולא לנספח הטכני שכן אינני בקיאה בתחום זה.
הערות מפורטות
עמ'  :72לא ברורה הסקת המסקנה לגבי תיקון טטה כאשר מתבססים על הנתונים מתוך המאגר כיוון שמאגר הדנ"א
המצוי בידי המשטרה כולל דגימות על פי סוג העברה שהמחוקק קובע ולא על פי תת אוכלוסיה מסוימת .כמו כן,
הדגימות אינן אקראיות ומכילות קרובי משפחה כך שאינן מהוות מודל לגבי מבנה האוכלוסייה בארץ ,כולל לגבי תיקון
טטה.
פרק ז' עמ'  79פסקה ראשונה :הפרופיל שהתקבל מתשעת האתרים שנקבעו לדגימה מזירת העבירה ואשר התאים באופן
מלא לפרופיל החשוד הינו בשכיחות מאד נמוכה באוכלוסיה .הניסיון להטיל ספק במסקנתו של השופט חשין הינה בגדר
הטעיה :על פי ניסוי אריזונה השאלה הייתה אחרת :התבקשו למצוא זוגות אנשים שלהם  9אתרים משותפים 9 ,אתרים
כלשהם מתוך  13אתרים בתוך מאגר של כ 70,000-פרופילים תוך התעלמות מאי התאמה באתרים אחרים.
פרק ז' עמ'  79פסקה שניה :אכן המשטרה חוקרת יותר מפשע אחד אך לא מיליארדים שזה מספר ההשוואות שנעשו
במודל המוצג כאן .כמו כן פרופילים המתאימים על פי הקריטריונים המקובלים בקהילה הפורנזית חסרי דרגת חופש
כלל בעוד המודל המוצע הינו בעל דרגת חופש רבה ויכול למצוא התאמות בחלק מהאתרים ולא תמיד באותם אתרים.
עמ'  80פסקה שניה לפני סוף העמוד :הטיעון כאן איננו ברור .א .אם נמצאה התאמה בין הפרופיל מהזירה ופרופיל
החשוד ושכיחות הפרופיל היא אחד ליותר ממיליארד ,מדוע יש צורך לבדוק אתרים נוספים .ומדוע דווקא  15אתרים
יתכן ורק  50אתרים ישביעו את רצון ההגנה? ב .לגבי החיסכון המוצע למערכת ,לא ברור מדוע לאחר שנמצא החשוד
המתאים ,והשכיחות להתאמה אקראית באוכלוסיה מאד נמוכה ,יש צורך בבדיקות עשרות חשודים נוספים?
פרק ח' עמ'  :81בפרק זה בו עובר המחבר ממודלים תיאורטיים לטענות מעשיות בנושא שגיאות אפשריות בבדיקות
הדנ"א ,בתיקי עבודה הנבדקים בארץ ,האמירות עלולות להטעות את בתי המשפט.
1
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התאמות חלקיות של פרופילים גנטיים באוכלוסייה רחבה

עמ'  81פסקה שניה :אין דמיון בין ההגדרות של המודל התיאורטי בדבר התאמות חלקיות ,לבין פרופילים חלקיים
המתקבלים בבדיקות פורנזיות .בתחום התיאורטי ,כפי שנאמר קודם לכן ,קימת דרגת חופש גדולה לגבי התאמת
הפרופילים :לא חשוב אילו אתרים מתאימים ומה אחוז ההתאמה מתוך הפרופיל המלא .בתחום הפורנזי אכן מתקבלים
לעיתים ,בעיקר מדוגמאות קשות ,פרופילים חלקיים )למשל :פרופיל המורכב מ 7-אתרים במקום  (10אך כדי לקבוע
התאמה היא חייבת להיות מלאה :זהות מוחלטת באותם האתרים המכילים תוצאות בשני הפרופילים )זה החלקי
מזירת העבירה וזה המלא של החשוד( .האם יש באוכלוסיה פרופיל זהה נוסף לפרופיל החלקי שנקבע ניתן להעריך לפי
השכיחות המחושבת לפרופיל זה שאכן תהיה גבוהה משכיחות של פרופיל בן  10אתרים אך עדיין פרופיל זה יהיה נדיר
באוכלוסיה )במקום אחד למאות מיליארדים רק אחד לכמה מיליארדים(.
פסקה שלישית :המשפט השני בפסקה זאת ממש מקומם :פרק זה מכוון לעבודה פורנסית )ראה כותרת( ובהמלצותיו
מכוון המחבר להחלטות בית משפט .האמירה "בכל מאגר גדול סביר מאד שיש פרופילים שהופקו באופן שגוי" מטעה.
ציטוט זה לקוח מתוך מאמר )הערת שוליים  66שם( שאינו עוסק כלל בתחום הפורנזי ובנוסף קובע שהשגיאות הינן
זניחות .כללי העבודה עליהן מסתמך המאמר הנ"ל שונים לחלוטין  .בתחום הפורנזי העוסק בדיני נפשות ,כללי העבודה
מאד נוקשים ומבוקרים .אמירת הכותבים יוצרת רושם מוטעה אצל הקורא בדבר התכנות גבוהה של שגיאות בקביעת
הפרופילים הגנטיים גם בתחום הפורנזי.
הדוגמא לגבי השגיאה בניו-זילנד הינה כשלון נקודתי של מעבדה ולא ניתן להסיק מכישלון נקודתי לגבי הכלל.
המשפט האחרון בפסקה זאת מטעה :אנומליה בהשוואת פרופילים של שני דורות איננה שגיאה ,כפי שכותב המחבר,
אלא מוטציה אשר המדען הפורנזי מכיר היטב ,יודע מה שכיחות הופעתה ולוקח שכיחות זאת בחשבון בהערכתו
הסטטיסטית.
עמ'  81פסקה רביעית :הציטוט )ה"ש  71שם( הינו של מחבר שאינו עוסק בתחום הפורנסי ,שכאמור מחויב בכללים
נוקשים משאר התחומים בבואו לקבוע פרופיל גנטי.
יש הטעיה בפירוש הנתונים מציטוט )ה"ש  76שם( :מדובר על  BLIND TRIALשבוצע בין השנים  .1993-2003מאז שנים
אלה הטכנולוגיות מאד השתנו לכן התוצאות אינן רלוונטיות .כמו כן מזכיר המחבר את אחוזי השגיאה בשנות האלפיים,
כאשר הכוונה בשנים  .2003-2000גם מאז  2003ועד היום טכנולוגיות רבות השתנו וכללים פורנזיים מחמירים הוכנסו.
בנוסף ,המחבר טועה כאשר מצטט את אחוז השגיאה המתייחסת להבנתו ,לאתר בודד ומכאן מחשב ל 10-אתרים .אותו
מבחן עיוור המצוטט )ה"ש  76שם( מבוצע גם על ידי מעבדתנו ואחוז ההצלחה מתייחס לדגימות נבדקות ולא לאתרים
בודדים לכן כל החישוב של המחבר שגוי.
עמ'  82פסקה ראשונה :תופעת השמטת אלל ) (Allele Dropoutהיא תופעה מדעית ידועה ,אשר מופיעה לעיתים כאשר
כמות הדנ"א נמוכה ו/או האיכות ירודה )תופעות שכיחות בעולם הפורנזי( .כל מעבדה פורנזית מתמודדת עם תופעה
זאת על ידי הימנעות מקריאת אלל בודד באתר כאשר הוא מופיע בערכי קריאה הנמוכים מסף מסוים שנקבע על ידי
אותה מעבדה .תופעות  Null Alleleו Silent Allele-אינן קשורות לתופעת  .Allele Dropoutבעוד זאת האחרונה לא
קיימת בכמויות דנ"א גבוהות ,שתי הראשונות לא ייעלמו גם בערכי דנ"א גבוהים.
עמ'  82פסקה שניה :השוני האפשרי בשימוש בשתי ערכות בעלות רצף פריימרים שונה אינו קשור לנושא הAllele-
 .Dropoutהנושא מוכר על סמך עבודות וולידציה והמעבדות מתייחסות בהתאם.
עמ'  82פסקה אחרונה והמשכה בעמ'  ,83כולל פסקה שניה :הפסקה מיותרת כיוון שתופעת  Allele Dropoutאינה
בגדר הפתעה או שגיאה וכמובן שהיא עשויה להופיע בתערובת כמו שהיא מופיעה בפרופיל יחיד .כל מעבדה פורנזית
מכינה עבודות וולידציה ומכירה היטב מה הוא סף ערכי הקריאה של הפרופיל הגנטי מתחתיו יש חשש לתופעת allele
 .dropoutבאזהרות שלא ניתן להבחין בביטחון בין אתר הומוזיגוטי אמיתי ובין אתר הטרוזיגוטי המציג אלל אחד ובו
חלה תופעת  ,Allele Dropoutיש משום הטעיה.
2

עמ'  83פסקה אחרונה :שגיאה :יצרן ערכת ה SGM PLUS-ממליץ על סף של .RFU 50
2
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מדור ראיות מדעיות במשפט

עמ'  :84המלצה א' :למיטב ידיעתי אין היום מעבדה פורנזית בעולם ,המיישמת למעשה המלצה זאת .דווקא דוגמאות
בעייתיות הן זעירות בכמותן וכמובן שלא ניתן לבצע מספר ריאקציות  PCRבודדות אלא ריאקצית .multiplex
המלצה ב' :המלצה זאת אינה מבחינה בין תופעות שנות :בין תופעה סטוכסטית המתבטאת ב Allele Dropout-או
בחוסר איזון בין אללים לבין תופעה של פרופיל שמקורו ביותר מתורם אחד אשר גם היא מתבטאת בחוסר איזון בין
אללים .המחבר טועה במסקנותיו לגבי החישובים הנעשים במעבדות בארץ בנושא זה.

ד"ר מאיה פרוינד
מנהלת המעבדה לביולוגיה משפטית
המכון הלאומי לרפואה משפטית
maya.freund@forensic.health.gov.il

 96׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

סחף בעמדות אתיות של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה העוברים הכשרה במערכות רפואיות

סחף בעמדות אתיות של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה העוברים הכשרה במערכות רפואיות
***

רבקה רייכר-עתיר* ,רות יבור** ,סיגל לוי
תקציר

המחקר המובא במאמר זה מתאר תפיסות אתיות ודרכי התמודדות עם דילמות מוסריות בקרב סטודנטים
לפסיכולוגיה ,במהלך הכשרתם במערכות רפואיות .שאלון שחובר לצורך המחקר הכיל דילמות המתייחסות לארבעה
תפקידי הסטודנט :כמטפל ,כעמית ,כחבר בצוות רב מקצועי וכמודרך.
הדילמות נוסחו כתרחישים שבחלק מהם יש עדות לעבירה של אחר ובחלקם הסטודנט הוא מבצע העבירה .במחקר
השתתפו  121סטודנטים משלוש מגמות לימוד שונות .בניגוד להשערות ,נמצא כי רמת תפיסת האתיקה וההתנהלות
האתית של הסטודנטים פוחתת עם התקדמות הכשרתם המקצועית.
סטודנטים בסיום התואר נטו לזהות פחות דילמות בתרחישים ,ולגלות פער רב יותר בין האופן בו חשבו שראוי
להתמודד עם הדילמות לאופן בו היו מתמודדים עמן בפועל .בדיון עולה השאלה כיצד זה ארגונים רפואיים
המושתתים על קודים ונורמות אתיות מעבירים למתלמדיהם מסר נורמטיבי של התנהלות שאינה אתית .ממצאי
המחקר הנוכחי נבחנים בהשוואה למחקרים קודמים ,תוך הבנת השפעת המבנה ההיררכי ,השיקולים החברתיים
והאינטרסנטיים בדבר קבלת ההחלטות האתיות .בנוסף ,מעלה המחקר את סוגיית ההכשרה המקצועית בתחום
האתיקה במערכות רפואיות .מוצע הסבר לקושי של המערכת הרפואית להנחיל אורחות התנהלות אתיים ,לפיו
קיימות בה חובות המתחרות המובנות בה מטבעה .מחד חובתה לתת טיפול מיטבי למטופליה ,ומאידך להקנות
הכשרה ראויה למתלמדים בה .כדי לאפשר למתלמדים לטפל ולהתנסות תוך הקפדה על איכות מקצועית ומתן
טיפול מיטבי ,יש להנחיל תפיסה המבהירה כי פעילות מקצועיות והתנהלות אתית ,אחת הן .ראיית עולם זו תביא
למצב בו מטפלים בכירים ומתלמדים כאחד ,ייחשבו למקצוענים לא רק בשל מיומנויותיהם הטכניות אלא גם לאור
התנהלותם האתית.
*

**
***

ד"ר רבקה רייכר-עתיר  ,Ph.Dהסתדרות הפסיכולוגים בישראל ,יו"ר ועדת האתיקה; בית חולים בילינסון ,מנהלת המערך הפסיכולוגי;
המכללה האקדמית ת"א-יפו ,מרצהr.reicheratir@gmail.com; rera@mta.ac.il .
רותי יבור ,בית-חולים קפלן ,פסיכולוגית ,מתמחה בפסיכולוגיה רפואית.
ד"ר סיגל לוי  ,Ph.Dאוניברסיטת ת"א ,החוג לסטטיסטיקה; המכללה האקדמית ת"א -יפו ,מרצה.

מבוא
כמקצוע העוסק בחיי הנפש של האדם ,לפסיכולוגיה השלכות אתיות רבות .הטיפול באנשים מציב את המטפל בעמדת
כוח ,שליטה והשפעה על הזולת 1.כוח נוכח בכל רמה של טיפול פסיכולוגי ,והוא עשוי לשמש להעצמת המטופל אך
ניתן לעשות בו שימוש לרעה .הפסיכולוג הראוי שואף להיטיב עם המטופל תוך שמירה על מסגרת אתית 2.אך לפעמים
אין זאת מטלה קלה ליישב בין דרישות המקצוע ,צרכי המטופל וההיענות לקוד האתי ההתנהגותי .לא כל שכן לגבי
פסיכולוגים חסרי ניסיון ,הנמצאים בתהליך הכשרה למקצוע .המחקר שלהלן מתמקד בתפיסות ובדילמות האתיות
המאפיינות סטודנטים לפסיכולוגיה לתואר שני ,העובדים במערכות רפואיות ,ומנסה לבחון את השימוש שהם עושים
בכוחם תוך התייחסות למגבלות ולאילוצים בהם הם נתונים.
1

פסיכולוגיה הוא תחום רווי דילמות ,כיוון שמעורב בו כוח והשפעה על מחשבותיהם ,רגשותיהם והתנהגותם של אנשים.
המונח ’דילמה‘ מציין בחירה בין דרכים סותרות או מצב קונפליקטואלי 3.דילמה אתית היא מצב בו יש להכריע לטובת
ערך אחד על פני אחר .הכוונה לסיטואציה כזו שבה לא מן הנמנע” ,שיקולים אלו מעיקים על הפועל ומאיימים לשתק
4
אותו .הוא חווה תחושה של אוזלת יד ואובדן עצות נוכח הסיטואציה שלתוכה נקלע“.
לצורך הכשרה מקצועית בפסיכולוגיה ,סטודנט לתואר שני נדרש לתקופת עבודה מעשית )פרקטיקום( במוסד טיפולי.
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מדור פסיכולוגיה ,אתיקה ומשפט

בתקופה זאת הוא רוכש התנסויות בתחומים שונים שמזמנת לו העבודה .אחד מגורמי הדחק המרכזיים של סטודנט
בתהליך ההכשרה המעשית הוא ריבוי התפקידים המוטלים עליו 5.סטודנט צריך להיות תלמיד ,מטפל ,חוקר,
אדמיניסטראטור וחבר צוות .עליו למצוא דרך לאזן בין תפקידים חדשים ורבים אלו והאחריות שנלווית להם.
במחקר זה בחרנו להתמקד בארבעה תחומים בהם מתנסה סטודנט במהלך הכשרתו :טיפול ,עבודה לצד עמיתים
לפרקטיקום ,שיתוף פעולה עם הצוות הרב מקצועי במוסד והדרכה .סוגיות אתיות מתעוררות בכל אחד מתחומי
עבודה אלה.
טיפול
העבודה המעשית לקראת התואר מאפשרת התנסות ראשונה בתפקיד המטפל .תוך רכישת מיומנויות מקצועיות ,עתיד
הסטודנט להיתקל בדילמות ,חלקן אופייניות לתחום הפסיכולוגיה בכלל ,וחלקן אופייניות לשלב ההכשרה ההתחלתי.
מטרת עבודת הפסיכולוג ,כשל כל מטפל ,היא הטבת מצב המטופל ,והימנעות מגרימת נזק 6.העקרונות המשרתים
מטרה זו כוללים מיומנות ,יושרה ,אחריות מקצועית ,כיבוד זכויות אדם ,דאגה לרווחת האחר ואחריות חברתית .בין
עקרונות אלה עלולות להיווצר דילמות במהלך תהליך התרפיה.
אילו דילמות מאפיינות את מקצוע הפסיכולוגיה ביחס למקצועות אחרים? מחקר ישראלי השווה את עמדותיהם של
בעלי מקצועות טיפוליים לעומת בעלי מקצועות אחרים ,כגון משפטים ,כלפי דילמות אתיות 7.ממצאי המחקר הראו כי
מטפלים נוטים ,יותר מבעלי מקצועות אחרים ,לשמור על גבולות הקשר והחוזה הטיפולי ,בהיבטים של תפקיד ,זמן,
כסף ,שירותים ומגע גופני .לעומת זאת ,בעלי מקצועות אחרים נוטים לשמור יותר מן המטפלים על עקרון הסודיות
והחיסיון .כלומר ,הם מערבים גורמים נוספים מחוץ לקשר במצבים בהם קיימת סכנה למטפל או לצד שלישי .המטפלים
נמצאה פחות נטייה להפר את הסודיות בדילמות הכוללות איום בהתאבדות ,כוונה להרוג ,התעללות מינית ועוד .סוגיית
11 10 9 8
החיסיון והסודיות עולה כמרכזית בעבודתם של מטפלים גם במחקרים נוספים ,בישראל ובארצות הברית.
סוגיות הנוגעות לשמירה על גבולות הטיפול נמצאו בדרגת השכיחות השנייה בקרב פסיכולוגים 10.בעיות אלה כרוכות
ביחסים מקבילים ,המתייחסים למצב בו איש המקצוע מקיים קשרים נוספים עם המטופל .כמטפל-מדריך של מתמחה,
מטפל-מעסיק או מטפל-חבר של מטופל 12.יחסים אלה נושאים מטענים קונפליקטואליים ונראה ,כי אף לפסיכולוגים
מנוסים ,לא ברורה הגדרת היחסים המקבילים ,ולא מובנת ההבחנה בין יחסים אלה לבין יחסים שמחוץ לטיפול .הדעות
בדבר יחסים מקבילים חלוקות ,ולעיתים נחשבים היחסים הכפולים כתורמים לטיפול ,ושופכים אור נוסף על המטופל.
בדרגת השכיחות השלישית מצויות סוגיות הקשורות במרכיבי הטיפול .אלה כוללות תוכניות טיפוליות ,סביבה טיפולית
) (Settingושיטות טיפול.
מעבר לדילמות העולות בהקשר כללי לסוגיות הטיפוליות ,הסטודנט ניצב גם מול דילמות העולות באופן ספציפי למצבו
המיוחד – בשל חווית הקונפליקט שבין תפקידו כמטפל לבין תפקידו כתלמיד .קונפליקט זה מתבטא בחלוקת תשומת
הלב בין טובת המטופל ,לבין רכישת ניסיונו הקליני האישי 13.העקרונות המוסריים המתחרים במצב זה הם מתן טיפול
מיטבי למטופל ,מול זכות ההכשרה של הסטודנט.
דילמות נוספות עלולות להתעורר לנוכח מצבו הפגיע של המתלמד בשל המתח בו הוא שרוי .ידוע שקשיים הקשורים
למשברים או לבעיות של איש המקצוע בכלל ,והפסיכולוג בפרט ,משפיעים על תפקודו המקצועי 14,וכי יש קשר מעגלי
בין שחיקה ואירועי דחק הקשורים במקצוע 15.במצבים מסוימים ,פגיעותו האישית של המתלמד עלולה להטות את
13
האיזון ,כאשר האינטרסים האישיים יגברו על החובות כלפי המערכת והמטופל.
עמיתים
זירת התנסות נוספת במהלך הפרקטיקום היא מול העמיתים לתהליך ההכשרה .ברוב המקצועות ,ובבירור במקצועות
הטיפוליים ,נודעת חשיבות רבה ליחסים בין עמיתים .הערכה הדדית ותמיכה הם תנאים הכרחיים לעבודה ,בה שכיחים
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מצבים בהם מטופל נחשף ליותר מאיש מקצוע אחד 16.אך עם זאת ,רצונו של איש המקצוע לעיתים לסייע למטופל באופן
בלעדי .שאיפה זאת מובילה אותו לתחרות ולעתים לפגיעה בשמו הטוב של עמית .אם כן ,קיים מתח בין סולידאריות
לבין תחרותיות בין עמיתים למקצוע.
בסקר מקיף נמצא כי חלק מהדילמות האתיות עמן מתמודדים פסיכולוגים נובעות מקושי בהתמודדות עם עמיתים
המעורבים בהתנהגות מזיקה ושאינה אתית 10.דוגמאות להתנהגויות בלתי הולמות הן חוסר כשירות במילוי התפקיד,
בעיות אישיות המשפיעות על החיים המקצועיים ,חוסר שיקול דעת ביחס לסודיות המידע ומעורבות אישית עם
מטופלים 17.בנוסף לכך ,עמית עלול גם ללקות בהפרעה נפשית ,להשתמש בחומרים ממכרים ,לסבול משחיקה ,מחוסר
מוכנות מוקדמת 18.לרוב ,פסיכולוגים העדים לניצול לרעה של כוח על ידי עמית ,נוטים להתעלם מן הנושא 10.רוב
הסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה מדווחים כי נחשפו במהלך הכשרתם לעמית שהפר עקרון אתי 91,אך לא פחות
20
ממחצית מרוכשי התואר בוחרים שלא לפעול בנידון ,שלא כמצופה מהם.
הסיבה העיקרית לחוסר נקיטת הפעולה של סטודנטים בהיתקלם בהתנהגות בלתי מוסרית של עמיתים היא פסימיות לגבי
יכולתם ליצור שינוי 19.ניכר כי סטודנטים חשים שהקריטריונים האתיים ביחס לעמית שאינו עומד בדרישות ההכשרה
21 10 19
מעורפלים מדי ואינם נאכפים די הצורך על ידי המוסד האקדמי ,המתעלם ודוחה את התמודדותו עם העניין.
סיבות נוספות לחוסר תגובה הינם כבוד לעמית ,טרדות בעבודה האישית ,חוסר בטחון ביחס לאופן בו יש להתמודד עם
22
הבעיה ,חוסר מידע ,חשש להחמרת קשיי העמית ,יחסים הדדיים עתידיים עמו או עם עמיתים אחרים ופיזור אחריות.
חשוב לציין ,כי בשונה מניסיון שנצבר בתחומים אחרים ,הדילמה שעניינה הפרת עקרון אתי על ידי עמית היא תחום בו
23
פסיכולוגים חשים חוסר ביטחון בכשירותם להתמודד עמו גם לאחר צבירת ניסיון והכשרה.
צוות רב-מקצועי
עם כניסת סטודנט למוסד טיפולי הוא הופך ,גם אם לפרק זמן קצר ומוגדר מראש ,לחלק מארגון .ככזה ,חלים על
כללי אתיקה ארגונית ,הנוספים ושונים מכללי האתיקה המקצועית 24.שלא כאתיקה מקצועית ,ששמה דגש
המתלמד ֵ
על תחומי הפעילות המקצועית ,האתיקה הארגונית מדגישה את ההקשר המוסדי ושל הצוות שבו ,והיא מתמקדת
בהשפעות הדינאמיקה בארגון – מטרת הארגון ,אחריותו כלפי לקוחותיו וכלפי הקהילה ,יחסיו למוסדות וארגונים
מקצועיים אחרים ואופן התנהלותו בתחומים אלה.
הדילמות האתיות המאפיינות את האתיקה הארגונית כוללות עימות עם משאבי זמן וכסף של הארגון ,קשיים הנובעים
25
מיחסים היררכיים השוררים בין אנשי הצוות ,חוסר מנגנוני תמיכה והתנגשות בין עקרונות אישיים לאילוצי המוסד.
26
הגורם המשותף לרוב הדילמות הארגוניות מתרכז בדיון למי נתונה נאמנותו של העובד :למעסיק או למבקש השרות.
אלה דילמות של ”שני כובעים“ – הפסיכולוג חווה קונפליקט בין ראיית חובת תפקודו כנציג נאמן של הארגון ,לעומת
תפקודו כאינדיבידואום לפי אמונתו האישית 24.דילמות אלה הן מן הקשות ביותר 3.נמצא גם שדילמות בין טובת
המטופל )או מצפונו של נותן השירות( לדרישות הארגון ומשאביו ,הן גורם השחיקה המרכזי בצוות 25.ההתמודדות עם
דילמות אלו מובילה למצוקה מוסרית ,ההולכת ומתעצמת.
אחיות העובדות במחלקות קליניות נתונות במצוקה מוסרית קשה בהרבה מאשר אלה העובדות בבית מרקחת 27.אף
המתלמד בפסיכולוגיה השוהה במחלקות קליניות ,וחשוף לגורמי לחץ בעבודתו )שינויים תכופים ,זמן למילוי תפקיד,
אילוצים ועוד( .ריבוי גורמי לחץ בעבודה מפחית את שביעות הרצון המקצועית של פסיכולוגים ,ועקב כך נוצרת ירידה
משמעותית בתפקודם המקצועי )עליה בביטול ,איחור והחמצת פגישות טיפוליות( 28.המועקה בסביבת העבודה ,אם כן,
עלולה להפוך את התנהלותם המקצועית של הפסיכולוגים ללקויה מבחינה אתית.
הדרכה
תהליך ההדרכה משפיע על ארבעה גורמים – על המטופל הפונה להתערבות פסיכולוגית ,על המודרך ,על המדריך ועל
המערכת .14ההדרכה היא זירה המעלה דילמות אתיות סבוכות ובעלות השפעה מכרעת ,הן מצד המדריך והן מצד
הסטודנט המודרך.
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הדילמה המרכזית עמה מתמודד המדריך היא המחויבות הכפולה בעבודתו במוסד – דרישות המקצוע לטיפול נאות,
מקצועי ואתי במטופלים מחד גיסא ,ואלה שכלפי המודרך הנמצא בתהליך למידה מאידך גיסא 29 ,14.והרי הכשרת
המודרך לעבודה עצמאית יש בה תהליך למידה ,הכולל באופן בלתי נמנע ,התנסות וטעייה .המדריך נושא על כתפיו
אחריות לטיפוליו של המתלמד ,והוא נדרש להתערב ,לבקר ולהציב גבולות למודרך .עם זאת חייב המדריך לאפשר
למידה תוך מתן מרחב וחופש פעולה וסובלנות יחד עם אוטונומיה של המודרך .עליו לתמוך במודרך ובעת ובעונה אחת
לשמור על הערנות הדרושה למניעת טעות ונזק .בדומה לתהליך הפסיכותרפיה עצמו ,גם ביחסי ההדרכה יש לקבל
את האחר כבעל ערך ,גם כאשר מוקד ההתערבות הוא על שינוי וגדילה 28.אך המדריך אינו נושא בכל האחריות ,גם
מן המודרך מצופה פתוח יחסי גומלין ושיתוף ,לימוד והבעת ספקות 30.על המודרך לשמוע בעצת מדריכו ,אך בו זמנית
לפעול מתוך תחושה של הבנה ובחירה.
קונפליקט סמוי עלול להיווצר אצל הסטודנט בין תפקיד המטפל לתפקיד המודרך .מדובר במחויבות כפולה ,הן כלפי
מטופלים והן כלפי מדריכים/משגיחים ,אשר אחראים אתית וחוקית להחלטותיו של המתלמד לגבי מטופלים .המודרך עלול
שלא להסכים לעיתים עם עצות המדריך ,ולתהות היכן מסתיים תחום מאפייניו הייחודיים ומתחיל חוסר כשירותו 13 .במקרה
כזה ,עלול המודרך לשתף פחות את המדריך בפרטי הטיפולים ולהישמע פחות לעצותיו ,מתוך רצון לשמור על טובת
המטופל.
מעבר להסתרה מודעת של פרטי טיפול ,לעיתים תכופות ביחסי הדרכה ,מתנגד המודרך להתעמת עם נושאים דינאמיים
מסוימים במטופל שלו ובעצמו 30.נושאים אלו לרוב מוצאים ביטוי בהעברה ובהעברה הנגדית באינטראקציה בין
המדריך והמודרך .בחינה משותפת והדדית של האינטראקציה בהדרכה עשויה להבהיר מה שהתרחש ביחסי הטיפול.
כאשר הבחינה ההדדית נקלעת לקשיים ,חשיפת המדריך את ההעברה הנגדית שלו מחזקת את ברית ההדרכה .פעולה
זו ,בתורה ,מאפשרת למטפל לחזק את הברית הטיפולית עם מטופלו ולפתור את המבוי הסתום ביחסי הטיפול.
גם במקרה בו אין המודרך מוסר לו את כל המידע ,עדיין המדריך אחראי לו 14.הכוח והשליטה הם בידי המדריך ,כיוון
שהוא המכריע לגבי המשך עיסוקו של המודרך במקצוע .לכן ,עליו לדאוג לקבל מידע מהימן ככל הניתן מן המודרך.
במצבים של חוסר שיתוף ,בין אם זה נעשה בכוונה ,מתוך חשש או מחוסר זהירות ,קיימת סכנה ליחסי ההדרכה.
הסכנה נובעת מכך שהמודרך זקוק לסיועו של המדריך על מנת לשמור על עקרונות האתיקה .מניתוח מקרים של הפרת
עקרונות אתיים עולה ,שהתרומה המשמעותית ביותר לניהול הטיפול היא התייעצות אתית וקלינית 2.חשוב שלמטפל
תהיה עזרה בעמידה מול חוויות של מפגש אנושי שהן לעיתים מהממות ומכניעות ,ועלולות להוביל לניהול טיפולי
מסוכן ושגוי .מסירותו של הפסיכולוג לתפקיד ,והרצון לעזור לאחרים במאבק כנגד הסיכויים דורש איזון על ידי כיבוד
גבולות ומבחן המציאות ,שניתנים במסגרת ייעוץ .חשוב לציין כי פיקוח וסיוע בלתי מספקים במסגרת ההדרכה עלולים
להיווצר בשל חוסר שיתוף מצד המודרך ,אך גם בשל מדריך שאינו מתאים ואינו מיומן 14או מהיקף הדרכה מועט עד
10
כדי מחסור בהדרכה כלל.
דילמה אחרת שעלולה להתעורר ביחסי הדרכה נובעת מיחסים מקבילים בין מדריך למודרך 14.דילמה זו שונה ואף
הפוכה מהדילמה הקודמת שתוארה .במקרה זה ,מדובר על קרבה ולא ריחוק בין המדריך למודרך .קרבה כזו עלולה
לטשטש או לשבש את יחסי ההדרכה התקינים .קשרים כאלה יכולים להישען על קשרי עבר בין מדריך למודרך ,ויכולים
להתפתח תוך כדי תהליך ההדרכה כיחסי ידידות ,מפגשים של פעילות דתית ,פוליטית ,תחביבים ועוד .במקרה של
מערכת יחסים כפולה ,יש לבחון כל מקרה לגופו ולאמוד את ההשפעה שיש לקשר המקביל על תהליך ההדרכה על מנת
לנטרל אותו ככל האפשר.
בין התפקידים המוטלים על סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה ,נסקרו ארבע זירות התמודדות עיקריות בתהליך ההכשרה
המעשית :טיפול ,עמיתים ,צוות רב-מקצועי והדרכה .בכל אחת מן הזירות נידונו מוקדי דילמות שעלולות להתהוות בין
עקרונות אתיים שונים .מטרת המחקר הנוכחי היא לאפיין את התמודדות הסטודנטים עם דילמות המתעוררות בכל
אחד מארבעת התחומים בשלבי הכשרה שונים.

 100׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

סחף בעמדות אתיות של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה העוברים הכשרה במערכות רפואיות

השערות המחקר
א .עם התקדמות הסטודנט בשלבי הכשרתו ,הוא מיטיב לזהות בעיה אתית.
קטן הפער בין תפיסתו האתית בין הראוי למצוי )ובחירת דרך פעולתו(.
ב .עם התקדמות הסטודנט בשלבי הכשרתוֵ ,
השיטה
המשתתפים
במחקר השתתפו  121סטודנטים לקראת תואר שני בפסיכולוגיה ,מן המכללה האקדמית של תל אביב-יפו .בין
המשתתפים היו  94נשים ו 22-גברים ו 5-שמינם אינו ידוע ,משלוש מגמות לימוד :פסיכולוגיה קלינית ) 44סטודנטים(,
נוירופסיכולוגיה שיקומית ) (31ופסיכולוגיה רפואית ) (41ו 5-שלא ציינו פרטים דמוגראפיים.
הסטודנטים היו בשלבי הכשרה שונים ,בשלושה מחזורי לימודים .המחזור האחד היה בתחילת הלימודים ,בתחילת
ההכשרה המעשית )פרקטיקום( ולפני ההכשרה התיאורטית )הקורס באתיקה( –  45סטודנטים; המחזור השני נמצא
בסיום ההכשרה המעשית אך לפני ההכשרה התיאורטית 56 – ,סטודנטים; המחזור השלישי עבר את ההכשרה המעשית
והתיאורטית – בעת עריכת המחקר –  20סטודנטים.
כלי המחקר
לצורך המחקר ערכו המחברות שאלון ,אשר בחלקו נלקח משאלונים קודמים שעסקו בנושא 21 ,11והותאמו למחקר
הנוכחי .בשאלון שני חלקים .החלק הראשון נועד לפרטים דמוגראפיים; החלק השני מתמקד בסוגיות מעוררות דילמה,
המתייחסות לתחומי התנסות הסטודנט בהכשרתו המעשית :כמטפל ,כעמית ,כעובד ַבצוות הרב-מקצועי ,וכמודרך.
הסוגיות הוצגו בשאלון באמצעות תרחישים ,עליהם נתבקשה תגובת הסטודנט .בארבעה תרחישים הוצגו מעשי עבירה
להם עד הסטודנט ,ובשני תרחישים הוצגו עבירות שנעשו על ידי הסטודנט )המשיב לשאלון( עצמו ,בתחומי הטיפול
וההדרכה .התרחישים נלקחו מתיאורים של סטודנטים ,שהועלו על ידיהם בעבודות גמר של קורס האתיקה בשנים
קודמות ,על פי אירועי-אמת בהם נתקלו ,ובהסכמתם .כל הפרטים המזהים הוצאו מתיאור המקרים .תיאור האירועים
של העבירות האישיות ,כביכול ,של הסטודנט המשיב לשאלון חוברו במיוחד לצורך השאלון.
המענה לשאלון
המשתתף במחקר התבקש לדרג באיזו מידה הוא מזהה בעייתיות אתית בכל תרחיש ,בסולם שבין ) 1במידה מועטה(
ל) 6-במידה רבה( .כצעד שני ,התבקש המשתתף לבחור בדרך פעולה להתמודדות עם התרחיש ,תוך דירוג נטייתו לפעול
במסגרת הקשר הטיפולי ובשיתוף גורמים חיצוניים לקשר .דרך הפעולה דורגה בשני מישורים :האופן בו ראוי היה
לפעול לדעת המשתתף ,והאופן בו הוא מעריך כי היה נוהג בפועל בכל ברירה שבפניו .לבסוף ,נתבקש המשתתף לדרג
את הגורמים שהיו מסייעים בידו להחליט לגבי התמודדותו עם הדילמה ,באיזו מידה חווה דילמות על רקע זה במהלך
הכשרתו ,באיזו מידה כל תחום של דילמה העסיק והטריד אותו.
בסיום השאלון התבקשו משתתפים אשר סיימו את הכשרתם המעשית בלבד ,לתאר את הדילמה הקשה ביותר מולה
ניצבו במהלך התנסותם ,כיצד התמודדו עמה ,כיצד לדעתם היה ראוי שיפעלו אל מול הדילמה ,ואילו גורמים סייעו
בידם בהתמודדות עם הדילמה.
הליך
השאלון נמסר לסטודנטים בשלבי הכשרה שונים כמתואר לעיל .לבוגרי הקורסים נשלח השאלון בדואר אלקטרוני.
שני המחזורים האחרים מילאו את השאלונים במוסד בו הם למדו .כיוון שקורס האתיקה למגמה הקלינית היה שונה,
נעשתה הערכת התשובות בהתחשב בשוני בין תוכני הלימוד ,כדי לוודא אחידות בידע הסטודנטים בנושאי הלימוד.
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התוצאות
קבוצות המחקר :הניתוחים הסטטיסטיים הראו כי אין הבדל משמעותי בין קבוצת הסטודנטים אשר שסיימו את
הפרקטיקום ועדיין היו לפני קורס האתיקה ,לבין אלה שסיימו את שני השלבים הללו .לפיכך אוחדו שתי הקבוצות
לקבוצת ”מסיימי פרקטיקום“ ,וזו הושוותה לקבוצת הסטודנטים אשר החלו את לימודיהם וטרם התחילו את הכשרתם
המעשית במסגרת הפרקטיקום .בהשוואה זאת נמדדו המשתנים הבאים (1 :זיהוי בעייתיות אתית;  (2מידת ההתייחסות
לבעיה במסגרת הקשר המקצועי בו התעוררה הדילמה) ,בטיפול ,בקשר עם עמיתים ,בצוות רב-מקצועי ובהדרכה(; (3
מידת ההתייחסות לבעיה זאת מחוץ לקשר בו התעוררה הדילמה )התייעצויות עם גורמי מקצוע(.
זיהוי הבעייתיות האתית :בכל תרחיש נבחן משתנה זה באמצעות השאלה” :באיזו מידה לדעתך קיימת בעייתיות אתית
במקרה המתואר לעיל?“.
ממצאי טבלה  1מראים כי בתרחישי טיפול והדרכה ,סטודנטים אשר החלו את לימודיהם זיהו בעייתיות אתית בשיעור
גבוה יותר מאשר סטודנטים אשר סיימו את הפרקטיקום.
מידת ההתייחסות במסגרת הקשר המקצועי :משתנה זה נבחן באמצעות השאלה” :באיזו מידה ראוי להתייחס לסוגיה
זו במסגרת הקשר הטיפולי /הדרכתי.“?...
נמצא הבדל בין שתי קבוצות הסטודנטים בתרחיש הטיפול כשהסטודנט הוא מבצע העבירה ,ובתרחיש בו הסטודנט עד
לעבירה המבוצעת על ידי מדריכתו ,כאשר קבוצת הסטודנטים אשר בתחילת הכשרתם סברו כי ראוי להתייחס לסוגיה
במסגרת הקשר הטיפולי/הדרכתי וזאת יותר מאשר קבוצת הסטודנטים אשר סיימו את הפרקטיקום.
בהמשך ,נבדקה תגובת הסטודנט המשוערת הלכה למעשה” :כעת תאר לעצמך כי אתה ניצב מול הדילמה ונדרש להחליט
על דרך פעולה על סמך המידע שהיה זמין לך בפרקטיקום .באיזו מידה אתה מעריך כי היית בוחר לנהוג בפועל?.“..
ממצאי טבלה  2מראים על הבדל מובהק בתרחיש ההדרכה המערב עדות למעשה המדריכה .נראה שסטודנטים בראשית
דרכם מעריכים שהיו מתייחסים בפועל לסוגיה במסגרת קשר ההדרכה יותר מאשר סטודנטים אשר מסיימים את
הפרקטיקום.
דרך נוספת בה נבחנה מידת ההתייחסות לבעיה במסגרת הקשר המקצועי הייתה באמצעות בדיקת הפער בין דירוג
הראוי בהתייחסות לסוגיה לבין דירוג ההתייחסות בפועל .השוואה בין הקבוצות ביחס למשתנה זה העלתה הבדל
מובהק בדילמת הטיפול בלבד .לגבי דילמה זו ,המערבת עדות בתחום הטיפול לעבירה אתית של מטופל ,נמצא שהפער
בין מידת ההתייחסות הראויה לעניין במסגרת הקשר הטיפולי לבין מידת ההתייחסות בפועל גדול עבור סטודנטים
בתחילת התואר השני מהפער בין הראוי למצוי שהתקבל בקרב סטודנטים אשר בסיום הפרקטיקום.
מידת ההתייחסות לבעיה מחוץ לקשר המקצועי :משתנה זה נבחן באמצעות השאלה ” :באיזו מידה ראוי לשתף גורמים
אחרים שמחוץ לקשר המקצועי?“ .כאן לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות ביחס לכל הדילמות המוצגות בשאלון.
גם במשתנה זה נבדקה בהמשך השאלון המידה בה הסטודנט מעריך כי היה משתף גורמים אחרים בפועל .בתרחיש בו
נחשף הסטודנט לעמית המבצע עבירה אתית ,ובתרחיש ההדרכה ,נמצא כי סטודנטים בתחילת התואר מעריכים שהיו
משתפים בפועל גורמים אחרים במקרה יותר מאשר סטודנטים אשר סיימו את הכשרתם המעשית.
לצורך בחינה נוספת של תגובת הסטודנטים לתרחישים ,נבדק הפער בין המצוי לרצוי ,בהתייחס לשיתוף אחרים מחוץ
לקשר בו התעוררה הסוגיה .כלומר ,הוא בחן את הפער בין המידה בה הנשאל מעריך כי ראוי לשתף גורמים אחרים
מחוץ לקשר לבין המידה בה הוא מעריך כי היה נוהג כך בפועל .בהשוואת משתנה הפער בין ה“רצוי“ ל“מצוי“ בין קבוצת
הסטודנטים המתחילים את הכשרתם לבין הסטודנטים אשר סיימו את הכשרתם המעשית ,נמצא הבדל מובהק לגבי
ארבע מתוך ששת הדילמות בשאלון.
בדילמת העבירה האישית של הסטודנט במסגרת הטיפול ,שתי הקבוצות העריכו כי בפועל ישתפו אף יותר גורמים
אחרים מאשר מה שלדעתם ראוי לעשות.
בדילמות בדבר עדות לעבירה של עמית להכשרה ,העדות לעבירה של המדריכה ודילמת ההדרכה בה הסטודנט הוא
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סחף בעמדות אתיות של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה העוברים הכשרה במערכות רפואיות

טבלה 1

תרחיש
 – 1דילמת טיפול
 – 5דילמת הדרכה

זיהוי בעייתיות אתית בתרחיש
אחרי פרקטיקום
לפני פרקטיקום
סטיית
סטיית
ממוצע
ממוצע
תקן
תקן
1.501
4.51
0.936
5.18
1.301
4.50
1.067
5.02

T
*10.826
*4.322

טבלה 2
מידת התייחסות ראויה במסגרת הקשר המקצועי
אחרי פרקטיקום
לפני פרקטיקום
תרחיש
סטיית
סטיית
ממוצע
ממוצע
תקן
תקן
0.657
5.68
0.318
5.89
 – 2טיפול )סטודנט מבצע עבירה(
1.524
3.61
1.523
4.23
 - 5הדרכה
מידת התייחסות בפועל במסגרת הקשר המקצועי
אחרי פרקטיקום
לפני פרקטיקום
תרחיש
סטיית
סטיית
ממוצע
ממוצע
תקן
תקן
1.620
2.83
1.641
3.70
 - 5הדרכה
פער בין הרצוי למצוי במידת ההתייחסות במסגרת הקשר המקצועי
אחרי פרקטיקום
לפני פרקטיקום
סטיית
סטיית
ממוצע
תרחיש
ממוצע
תקן
תקן
0.46
0.026
0.77
0.34
 - 1טיפול

T
*2.298
*2.155

T
*2.798

T
*2.451

טבלה 3
מידת התייחסות מחוץ לקשר בפועל
אחרי פרקטיקום
לפני פרקטיקום
סטיית
סטיית
תרחיש
ממוצע
ממוצע
תקן
תקן
1.169
2.58
1.274
3.71
 – 3עמיתים
1.509
2.46
1.652
3.28
 – 5הדרכה
פער בין הרצוי למצוי במידת שיתוף אחרים מחוץ לקשר
אחרי פרקטיקום
לפני פרקטיקום
סטיית
סטיית
תרחיש
ממוצע
ממוצע
תקן
תקן
0.806
-0.171
1.23
-0.55
 – 2טיפול )סטודנט מבצע עבירה(
1.0
0.973
0.85
0.219
 - 3עמיתים
1.26
0.75
1.26
0.27
 - 5הדרכה
1.11
0.47
0.79
0.04
 – 6הדרכה )סטודנט מבצע עבירה(

T
*4.891
*2.746

T
*-1.866
*-4.074
*-2.066
*-2.406

מבצע העבירה האתית ,היה הפער בין הרצוי למצוי באשר לשיתוף גורמים אחרים )כגון מדריכים ,אחראים במקום
הלימודים ,והצוות הרפואי( בסוגיה גדול יותר בקרב הסטודנטים שסיימו את הפרקטיקום לעומת מתחילי התואר.
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דילמות של משתתפי המחקר
החלק האחרון בשאלון נועד לכתיבה חופשית ,ונמסר למסיימי הפרקטיקום בלבד .המשיבים התבקשו כדלקמן” :בחלק
זה של השאלון הינך מתבקש לענות באופן חופשי ולתאר את הדילמה הקשה ביותר עמה התמודדת במהלך הפרקטיקום“.
 57סטודנטים ,מבין  121משתתפי המחקר ,ענו על חלק זה של השאלון .הנושאים שהועלו בחלק זה סווגו על פי ארבעת
התחומים שנבחנו במחקר .נמצא כי  38מתוך הדילמות שתוארו בצורה חופשית ,היו בתחום הטיפול .מתוכן 10 ,כללו
דילמה שעניינה מידת המעורבות הרצויה של משפחת המטופל .דילמות אחרות התייחסו לנטייה לאובדנות של המטופל,
הפסקת טיפול רפואי או סיום טיפול )לעתים מלווה בבקשה מצד המטופל לשמור על קשר חברי עם המטפל עם תום
הטיפול( .מעניין שאף כי נושא הטיפול הועלה כמוקד הדילמות הקשות ביותר במהלך הפרקטיקום ,ברוב המכריע של
הדילמות ) (28לא נמצא פער בין הרצוי למצוי .כלומר ,סטודנטים דיווחו כי התמודדו בפועל עם הדילמה באופן התואם
את ההתמודדות ,שהייתה בדיעבד ,לדעתם הדרך הראויה .יתכן כי ממצא זה הוא תוצאה של מידת השיתוף הרבה
בדילמות אלה – דווח על שיתוף גורמים אחרים ב 33-מהמקרים.
ברובן המכריע של הדילמות ) (25הייתה הסתייעות בגורמים נוספים ,וכן לא היה פער בין הרצוי למצוי .ב 8-דילמות ,על
אף ההיעזרות באחרים ,עדיין נותרה מידה מועטה של ספקנות ,ופער מסוים נותר.
תחום שני בשכיחותו בין הדילמות הקשות בהן פגשו סטודנטים במהלך הכשרתם היה ההדרכה 12 .סטודנטים כתבו
על דילמות אתיות שעלו בהם בעקבות ההדרכה שקיבלו ,כגון הפניה למקרה טיפולי שאינו תואם את יכולותיהם או
אי תמיכה בשיטת טיפול מועדפת על ידי הסטודנט ,חוסר ליווי הולם של הדרכה )איחורים ,דיבור על מקרים מסוימים
בלבד או עיסוק בעבודת המדריכה עצמה על חשבון זמן הדרכת הסטודנט( ,או עדות לעבירה שמבצעת המדריכה.
דילמות בתחום ההדרכה נמצאו כגורמות למצוקה רבה בקרב הסטודנטים .ברובן ) (10יש פער גדול בין ההתמודדות
בפועל לאופן בו נראה כי היה רצוי לפעול .על פי רוב ,מוקד הדילמה ,שהוא הקשר ההדרכתי המקורי ,לא זכה להתייחסות
ישירה על ידי הסטודנטים .יתכן שבשל כך לא נפתרה הבעיה האתית ,והשלכותיה נותרו בעינן.
תחום שלישי ואחרון אשר לגביו הועלו דילמות אתיות קשות בהן נתקלו הסטודנטים במסגרת הפרקטיקום הוא
בעבודה מול צוות רב מקצועי 7 .הדילמות שהועלו בתחום זה כללו שאלות בנוגע למידת הדיווח לצוות ,הצגת הצוות את
הסטודנט כ“פסיכולוג“ ולא בהתאם למעמדו המקצועי ,עדות ליחס לא מכבד של הצוות כלפי מטופלים ,וכן סיום טיפול
רפואי ופסיכולוגי עקב קשיים אישיים של הצוות עם המטופל ,או אי עמידה בתנאי הטיפול הרפואי.
ב 5-מהדילמות שיתפו הסטודנטים גורמים אחרים בהתלבטויותיהם .ב 3-מהמקרים נותר פער בין ההתמודדות בפועל
לזו הרצויה.
דיון
בניגוד להשערת המחקר הראשונה ,נמצא שככל שסטודנטים נמצאים בשלב מתקדם יותר של ההכשרה ,הם יזהו במידה
פחותה בעייתיות אתית .במרבית הדילמות לא היה הבדל משמעותי בין הסטודנטים בשתי הקבוצות ,ואילו לגבי דילמת
העדות לעבירה בטיפול ודילמת העדות לעבירה בהדרכה – היחס היה הפוך .סטודנטים בסיום התואר השני וסיום
ההתנסות המעשית ,זיהו פחות את הבעייתיות האתית במקרים אלו ביחס לסטודנטים בתחילת לימודיהם.
מעידות אתיות עלולות להתרחש בשלבים שונים של ההתלבטות המוסרית .אך הצעד הראשון ,של זיהוי וקבלת קיומה
של בעייתיות אתית ,הוא לרוב הקשה ביותר 31 .זהו שלב של פירוש המצב ,בו עלינו להיות רגישים להיבטים האתיים
המצויים באירוע מסוים ,להכיר בברירות הניצבות בפני האנשים המעורבים במצב ,ולהיות מודעים לרגשות האישיים
32
המתעוררים בנו בנוגע לנושא.
בתנאים מסוימים מתבצעת בשלב ראשוני זה של זיהוי הדילמה רמייה עצמית .רמייה עצמית היא מנגנון פסיכולוגי
האחראי להסוואת הרובד האתי שבקבלת החלטה .המנגנון פועל על ידי חוסר מודעות לתהליכים המובילים אותנו
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ליצירת החלטה ושיפוט 33.רמייה עצמית מתאפשרת באמצעות לשון נקיה ,או יופמיזם ,כלומר  -מציאת מינוח חליפי
למושג שאזכורו נחשב מביך ,פוגע ,או מטריד באופן כלשהו .זהו הסיפור שאנו מספרים לעצמנו על הפעילות הלא-אתית
שאנו מבצעים .סיפור זה הוא עריכה של הסיפור האמיתי ,לאחר שהוצאו ממנו ההשלכות האתיות .על ידי כינוי מחודש
של פעולות שאנו נוקטים ותיוג מחודש של ההחלטות שאנו מקבלים ,אנו הופכים את הבלתי מקובל להתנהגות מקובלת
חברתית.
כך למשל ,בדילמת עבירת המטופל ,העיר אחד המשיבים על השאלון” :מדובר רק ב“התנהגות זדונית“ ולא מעבר,
והעובדת הזרה אינה קטינה ,למיטב ידיעתי “.על דילמת עבירת הסטודנט בטיפול הועלו תיאורים אשר משנים את
דבר העבירה על ידי שימוש בלשון נקייה” :לא ממש בעיה אתית ,אלא בעיית תקשורת שיצרה אי נוחות מובנת עבור
המטופל““,ישנה משמעות רבה לרגשות אותם חווים סביב סיום טיפול“ .על דילמת הצוות הרב מקצועי כתב אחד
המשיבים” :זו דילמה טיפולית יותר מאשר בעיה אתית בעיני“ .בדילמת ההדרכה ” -לא הייתי פועל כלל .אני סבור שזה
עניין חוקי ,או עניין אתי שקשור למוסר עבודה ,אך לא לתחום האתיקה המקצועית בפסיכולוגיה .לכן אני לא סבור שזה
המקום שלי להתערב בכך “.בעצם מציאת כינויים אחרים ומסווים ,מטשטשות ההשלכות המוסריות שבדילמה ולמעשה
מתבצעת רמייה עצמית .ככל שמתקיימת יותר רמייה עצמית ,כך פוחתת הבולטות של הדילמה האתית בסיטואציה,
וכך קטן הסיכוי שיכללו שיקולים אתיים בתהליך קבלת ההחלטה ,וגדל הסיכוי להתנהגות באופן שאינו אתי.
השערת המחקר השנייה הופרכה אף היא .נמצא שבקרב סטודנטים בשלב מתקדם יותר של הכשרתם לתואר שני גדל
הפער בין הראוי למצוי בתפיסתם האתית.
מעבר לחוסר זיהוי בעייתיות אתית ,כיצד ניתן להסביר את הפער בין הרצוי למצוי? על פניו ,נראה שהסטודנטים ידעו
מה ראוי לעשות בדילמות שהוצגו בפניהם ,ובכל זאת חלקם העידו כי לא היו נוהגים כך בפועל .בהקשר זה ,יש צורך
בהסבר שיעמוד על הכשל או ההפרעה הנוצרים בין השיפוט התקין והבנת המצב לאשורו ,לבין ההתנהגות הסופית הלא-
אתית שנבחרת באותו מצב.
בשגרת עבודתן של אחיות ,הן סטודנטיות והן אחיות מוסמכות העוסקות בתחום ,נמצא קושי ליישם את המוסר
האידיאלי שרכשו למצבים ממשיים שמצריכים קבלת החלטות 34.בדומה לכך ,במחקר שנערך בקרב סטודנטים לרפואה
ביחס לדילמות אתיות ,נמצאה שכיחות גבוהה של דפוס התמודדות ”אי הלימה“ בין הראוי לביצוע בפועל 21.השכיחות
הגבוהה של אי ההלימה נגרמה בשל תחושת הסטודנטים שהם בעלי מעמד נמוך מאוד בהיררכיה המוסדית בה הם
מתפקדים ,ופועלים בה בתחושות של חוסר אונים.
מצבים בהם נתקלים סטודנטים לפסיכולוגיה כוללים בו-זמנית שיקולים אתיים ושיקולים שאינם כרוכים באתיקה.
בתנאים מסוימים ,אחת המחויבויות או השיקולים הלא-מוסריים עשויים להיות בעלי בולטות רבה יותר מאשר החובה
המוסרית 35.שיקולים הקשורים למעמד ביחס לצוות והיררכיית הארגון ,לחץ חברתי ונורמות התנהגותיות יכולים
לקבל קדימות על פני השיקולים האתיים שבהתמודדות עם דילמה .דוגמאות לכך ניתן לראות בהערות שנכתבו בקשר
לדילמת העמית” :אני חושבת שאולי ראוי אך בטח לא הייתי עושה את זה .לא חושבת שהייתי ”מלשינה“ על עמית
אלא אם העבירה ממש חמורה לדעתי .הייתי כנראה משתפת עמיתים אחרים אך לא חושבת שהייתי משתפת מישהו
שעלול לפגוע בהמשך דרכו המקצועית“” ,בפועל היה לי מאוד קשה ”להלשין“ למרות שלדעתי במקרה הזה ,זה מה
שאמורים לעשות .הייתי חוששת להרוס לעמיתי את הקריירה” ,“...חשוב מאוד לנסות לשכנע את העמית ולהבהיר לו
את ההתנגדות להתנהגותו ,אולי אף לאיים עליו ב“הלשנה“ ,אבל אני לא חושבת שדיווח לאחראים מאחורי גבו היא
”אתית““” ,אנחנו ילדים גדולים .לא צריך להלשין ,צריך לדבר עם העמית “.מהערות אלה של הסטודנטים ניתן להיווכח
במרכזיות נושא ההלשנה בנוגע לדילמת העמית.
מלשין הוא מי שחושף מעשי שחיתות ,ומספק מידע מרשיע על פעילות של מישהו אחר בארגון .מחקר שנערך על מלשינים
מצא כי הם סובלים מפעולות נקמה מצד הארגון עליו דיווחו 36.על מנת להימנע מפעולות נקמה ,נראית מגמה לפיה ככל
שהנורמות בארגון מחזקות יותר התנהגות לא אתית ,כך גדלה ההשתתפות במעשה לא מוסרי וראיית המעשה כמוצדק
37
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החשש מהלשנה על עמית נובעת בעיקר מפגיעה במקצועו ,אך החשש ל“הלשנה“ על התנהגות לא אתית של המדריכה
מתבסס בנוסף לכך מסיכון אישי .כפי שעולה מהערות הסטודנטים” :קיים חשש שהמדריכה תתנכל לסטודנט בהערכתו
ועל כן יהסס בפנייתו“” ,במצב שאתה מודרך – לא יצאו דברים טובים מדיון כזה עם מדריכה .בהחלט לא כדאי להילחם
נגד טחנות רוח” ,“.הגיוני כי המדריך ’לא ישים עלי‘ ואולי אף יחבל בהכשרתי )תלוי באופיו( ולכן רצוי לפנות לגורם
נוסף“ .הסטודנט חושש מתגובת המדריך ,אשר בוחן את התקדמותו המקצועית של הסטודנט ונותן עליו את חוות דעתו
עם סיום הפרקטיקום .ואכן ,ישנן פעולות תגמול להלשנה .סטודנט לפסיכולוגיה עלול להיחשף להערכה שלילית שלו
36
ממקום הפרקטיקום ,הגברת הפיקוח וההשגחה עליו או קבלת יחס של ביקורת או התעלמות מצד עמיתים לעבודה.
התגובה החברתית הקשה למקרים של הלשנה מהווה חלק מההסבר לגבי הפער בין מה שראוי לעשותו לבין מה
שסטודנטים מעריכים כי היו עושים הלכה למעשה .גם במידה בה הסטודנט מחליט לשתף אחרים בדילמה ,הוא נוטה
לעשות זאת במסגרת מקום הפרקטיקום עצמו .נמצא שסטודנטים חשים נוחות בשיתוף גורמים הנתפסים כפנים-
ארגוניים וכקשורים להכשרתם ולתהליך הטיפולי שהם מספקים ,ולעומת זאת ,חשים אי נוחות בפנייה לגורם חיצוני
כלשהו בדילמה אתית .ניכר כי זוהי העדפה חברתית רווחת .כאשר ארגונים פתוחים לשמוע את קולם של עובדים,
הדברים נשארים לרוב בתוך הארגון 36.למעשה ,עובדים נוטים לפנות לסמכויות חיצוניות עם טענותיהם רק כאשר הם
מאמינים שהצינורות הפנימיים סגורים בפניהם ,שהארגון אינו מוסרי וכי ההנהלה הבכירה אדישה או שותפה לדבר
העבירה.
חשוב לציין שהמשתתפים במחקר הנוכחי סייגו את רתיעתם משיתוף גורמים נוספים בכל הנוגע להדרכה .הם ציינו את
ההדרכה כגורם פנימי שנוח וזמין להתייעצות .מדבריהם” :יש לנסות ולהימנע ככל שניתן מעירוב גורמים חיצוניים )(...
אגב ,מדריך אינו גורם חיצוני מבחינתי והייתי מערבת אותו בוודאות“” ,הייתי מתייעצת עם המדריכים לפני שהייתי
פועלת“” ,בעיני שיתוף מדריך שונה מהותית משיתוף גורמים אחרים .כיוון שמדריך הוא חלק מהטיפול “.לפיכך ,ניתן
לשער כי אילו היינו מודדים שיתוף גורמים חיצוניים בלבד ,ללא הכללת ההדרכה כחלק מגורמי החוץ ,היו הדירוגים
יורדים באופן משמעותי .מכאן עולה גם חשיבותה המכרעת של איכות ההדרכה שמקבלים סטודנטים אלו בתהליך
הכשרתם .עם זאת ,כאשר ההדרכה אינה תואמת את צרכי הסטודנטים ,יוצר הדבר דילמה אתית מהותית .כך ,מעניין
לראות כי גורמי העזר המשמעותיים ביותר לסטודנטים ,קרי ,העמיתים והמדריכים ,הם גם אלה שלגביהם מתעורר
הפער הגדול ביותר בתגובה האתית.
מלבד החשש מפעולת נקמה חברתית בשל חריגה מנורמות מקובלות כלשהן ,ישנו הסבר נוסף לפער בין הרצוי למצוי
בהתמודדות עם דילמה אתית .שיקול זה הינו הקושי הכרוך ביישום ובביצוע של ההתנהגות האתית 36.מתגובות
הסטודנטים” :לא חושבת שהיה לי אומץ להעלות את הנושא ,וגם יש מן תחושה שזה לא ענייני כל כך“” ,צריך היה לדבר
ולעשות משהו אבל אני אישית לא אוהבת להתערב בעניינים בירוקראטיים“.
כאמור ,ממצאי המחקר הראו השפעה שלילית של ההתקדמות בהכשרה המקצועית לגבי התפתחות תפיסותיהם
האתיות של סטודנטים .סטודנטים בתחילת הכשרתם זיהו יותר בעייתיות אתית והפיקו פער קטן יותר בין הפעולה
הראויה לזו שהם חושבים שהיו נוקטים בה בפועל ,ואילו סטודנטים בסיום ההכשרה זיהו פחות בעייתיות אתית וגבר
אצלם הפער בין הרצוי למצוי.
בהשוואה למחקרים דומים אחרים אשר נערכו זה מכבר ,יש מיעוט עדויות הסותרות את ממצאי המחקר הנוכחי ואילו
מרבית העדויות תומכות בממצאים אלו .בין העדויות הסותרות ,נמצא שהכשרה סייעה להעלאת רמת האתיקה של
סטודנטים במקצועות שונים הקשורים ברפואה וטיפול .בקרב אחיות ,למשל ,נמצא שאחיות מוסמכות העובדות בבתי
חולים נמצאו בעלות שיפוט מוסרי גבוה יותר מסטודנטיות הלומדות את המקצוע 34.מחקר נוסף עקב במשך שנתיים
אחר סטודנטים ממקצועות שונים – אחיות ,עובדים סוציאליים וסטודנטים מתחום אכיפת החוק .ניכר שחלה בהם
38
התפתחות בתחום המוסר והצדק עם התקדמות לימודיהם.
למרות שישנן עדויות הסותרות את ממצאי המחקר הנוכחי ,מרבית המחקרים מאוששים אותם .בקרב סטודנטים
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לרפואה נתגלתה מגמה של הפיכתם לציניים יותר ואתיים פחות בהתמודדותם עם חולים 13.סטודנטים לרפואה מעידים
כי נחשפו להתנהגויות שאינן אתיות באופן תדיר במהלך לימודיהם 39 .רבים מהסטודנטים היו עדים להתנהגויות שאינן
40
אתיות ,והעדות להתנהגויות כאלה הגבירה את ההסתברות שאף הם ינהגו באופן שאינו אתי במהלך הכשרתם.
מגמה זו של חוסר עליה ,ואף ירידה ברמה המוסרית עם התקדמות הלמידה ,נמצאה גם בהשוואה בין סטודנטים
לרפואה ממדינות שונות ,רמות השיפוט המוסרי נותרו ללא שינוי במרבית המדינות לאורך תקופת הלימודים ,ובצ‘כיה
וסלובקיה חלה אף ירידה משמעותית בשיפוט המוסרי עם ההתקדמות בלימודים )עליה בגיל ובכמות הסמסטרים
41
שנלמדו(.
מחקר אורך שנעשה על סטודנטים לרפואה העלה אישוש נוסף לממצאי המחקר הנוכחי 42.במעקב שנעשה לאורך שלוש
שנות לימודיהם נמצאה ירידה משמעותית בהגיון המוסרי שהפעילו הסטודנטים .זאת ,בד בבד עם העלייה ברמת
הבשלות המקצועית והמעורבות בלימודי האוניברסיטה 43.ייתכן שחוסר ההתפתחות המוסרית קשור ללחץ נתפס
44
לקונפורמיות לתרבות הבלתי-פורמאלית של המחלקות הרפואיות.
לארגון אליו מצטרף הסטודנט ,גם אם הוא עובד זמני ,השפעה רבה על התנהלותו ,עיצובו ותפיסותיו האתיות .ייתכן כי
במקביל להכשרה תיאורטית של אתיקה מקצועית ,עובר הסטודנט הכשרה בלתי פורמאלית אשר למעשה מחנכת אותו
להתנהלות שאינה אתית .החשיפה החוזרת להתנהגויות בלתי מוסריות יוצרת קהות רגשית לגבי השלכותיה האתיות
של החלטה .מלבד הסטודנט ,כל חברי הצוות הרפואי חווים מצוקה מוסרית .נראה שעצם התנהלות הארגון מגבילה את
25
השיקולים האתיים של הפרט באמצעות נהלי עבודה ,בירוקרטיה ומשאבי זמן ועבודה.
כיצד קורה שארגונים המושתתים על קודים ונורמות אתיות מעבירים מסר נורמטיבי ”בין השורות“ של התנהלות
בלתי אתית? יעילות אתית בארגונים מורכבת ממספר מבנים ,כאשר משחק הגומלין בין מבנים אלו יוצר את התשתית
להתנהגות אתית בארגון 45.האווירה המוסרית בארגון ,הכוללת אקלים אתי ייחודי לאותו ארגון ,הינה בעלת השפעה
רבה יותר מהמרכיבים הבלתי פורמאליים והפורמאליים לשמירה על האתיקה ,הכוללים תקשורת ,השגחה וסנקציות.
כך ,יכול להיות מצב בו האווירה הקיימת בפועל מנוגדת למערכת הפורמאלית ,ומשפיעה יותר ממנה על הסתגלות
הסטודנט לדרישות מקצועו בשדה העבודה.
האווירה המוסרית בארגון מושפעת במידה רבה ממנהליו .בעיסוק באתיקה קיימת הנחה מובלעת לפיה מנהלים
אחראים להיותם מודלים להתנהגות אתית ,המבססים אקלים אתי ונחושים לאוכפו על עובדים הנוהגים בחוסר אתיות.
עם זאת ,מנהלים רבים מחשיבים את האתיקה בין המיומנויות הפחות נדרשות עבור יעילות ופוריות עבודתם 46.ידוע
כי בארגונים שונים עובדים עדים לפעולות בלתי אתיות של מנהלים ,ללא משאבים לדיווח על התנהגות זו 47 .בתנאים
מגבילים אלו ,עובדים חשים תחושות של חוסר אונים וחוסר אחריות ,הנובעות מהטבע ההיררכי של מעמדם .תחושות
אלו גורמות להם לבחור בתגובה פסיבית ,כמו שתיקה או ציות.
במהלך הכשרתם לתואר שני ,סטודנטים לפסיכולוגיה נוטלים חלק בארגון טיפולי ,ונחשפים עקב כך לאקלים המחלקה
בה הם עובדים .דמות סמכות מרכזית המנחה אותם בהסתגלותם לעבודה בצוות ולצעדיהם הראשונים במקצוע
הפסיכולוגיה היא המדריך .המדריך הוא המלכד בתוכו את הכרת הארגון מתוכו ,התמצאות בידע התיאורטי הפסיכולוגי
והבנת השלב המקצועי בו מצוי הסטודנט .בשל כך ,המדריך מהווה גורם התייעצות ומודל חיקוי משמעותי לסטודנט.
כפי שראינו בהערות של הסטודנטים ,המדריך נחשב לחלק אינהרנטי ,הן בתהליך ההכשרה והן בטיפולים ,ולכן הוא
גורם ההכוונה העיקרי בעמידה מול דילמות אתיות שעולות בתחילת דרכם המקצועית של סטודנטים .האם סטודנטים
ממצים את היתרונות שהדרכה יכולה לספק להם מבחינה אתית? לא אחת קורה ,שסטודנט אינו מעלה כלל התבלטויות
אתיות במסגרת יחסי ההדרכה .במחקר שנעשה בתחום ,נמצא שסטודנטים נוטים להסתיר מידע ממדריכיהם ,ולא
לשתף אותם בשקיפות מלאה בהדרכה 48.הסיבות לחוסר חשיפת המידע למדריכים שונות ,חלקן אישיות ,אך רובן
קשורות בקשר ההדרכתי .הסיבה השכיחה ביותר היא יחס שלילי כלפי המדריך ,אחריו קשר שאינו מיטיב עמו )חוסר
אמון ,פחד להיפגע(.
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בקרב סטודנטים קיימת חוויה רווחת של חוסר התאמה במסגרת ההדרכה הניתנת להם במהלך הכשרתם 49.אך
מטרידה יותר מחוסר ההתאמה ביחסי מדריך-מודרך ,היא העובדה ,שרובם המכריע של הסטודנטים אשר חוו חסכים
במהלך ההדרכה ,בחרו שלא לספר על כך .מדיווחי סטודנטים במחקר הנוכחי עולה ,שהתייעצות בגורמים אחרים,
כגון עמיתים ,אינה מסייעת בפתרון בעיות הקשורות בקשר ההדרכתי .עוד נמצא שדילמות ההדרכה הניבו את הפער
המהותי ביותר בין מה שנראה כי ראוי לעשות לבין חוסר הפעולה שננקטה בפועל.
מסקנות ביחס להכשרה המקצועית-אתית
המחקר מעלה את סוגיית ההכשרה המקצועית בתחום האתיקה במערכות רפואיות .באמצעות המחקר שהתמקד
בסטודנטים לפסיכולוגיה מתבלט כי ההכשרה הניתנת כיום לא זו בלבד שאינה מספקת ,אלא שהיא אף משיגה תוצאות
הפוכות למטרתה שהן לטפח את דמותו האתית של איש המקצוע .כצעד ראשון ,חשוב להנחיל את התפיסה כי מקצועיות
ואתיות אחד הן .איש מקצוע שיהיה מיומן ככל שיהיה לא יהיה איכותי אם הוא לקוי בהתנהלותו האתית .בהמשך לכך
יש ליצור אקלים המאפשר שיח פתוח ומתמשך על התפקוד המקצועי-אתי .שיח כזה מעצים את הנמצאים בהכשרה,
מסייע בהתמודדות עם תחושת חוסר האונים שלהם ,הנובעת מחוסר כשירותם המקצועית וממעמדם הנמוך בהיררכית
הארגון .בהקשר לכך יש לציין שסטודנטים מביעים רצון עז לאפשרות לדון בתפיסותיהם לגבי הכשרתם מבלי לחשוש
מפעולת תגמול 49,וזאת למען לאפשר להם לפעול בצורה מקצועית-אתית ראויה ההכרחית גם בשלב זה של הכשרתם
המקצועית .בשיח שכזה לכוח העמיתים תפקיד משמעותי .בקרב סטודנטים לרפואה ,התערבויות חינוכיות שמשפיעות
לחיוב על תהליך של התפתחות מוסרית התבססו על סיפוק הזדמנויות סדירות לרפלקסיה ביקורתית שהתחוללה בין
44
הסטודנטים בקבוצות קטנות.
בתחום ההדרכה ,תוכניות ההכשרה צריכות להתייחס באופן רציני ביותר לבעיות ביחסי מדריך-מודרך 13.בתוך כך,
עליהן לחתור לצמצום גורמי הדחק הנובעים מתפקידו הכפול של הסטודנט כמטפל וכמודרך .הדרכה לקויה ומדריך
שמהווה דוגמה אישית שלילית ,מעוררים אי-נחת אצל המודרך ,ובכך תורמים באופן משמעותי לשחיקה וזו מצידה
50
למועדות אתית בשל החשש כי בהדרכה כזו ימעיטו המודרכים להעלות התלבטויות בכלל ובתחומים אתיים בפרט.
המסקנה המתבקשת היא שדמויות מקצועיות האמורות להכשיר וללמד אמורות להיות גם כדמויות מופת ובעלות
כישורים לפתח שיח מקצועי-אתי .בהקשר זה ,מעניין להזכיר מודל חינוכי אפשרי בתחום האתיקה ,המדגיש שאתיקה
היא תחום בלתי נפרד מההכשרה המקצועית ,כשביומיום המומחים הבכירים משמשים גם כיועצים בתחום האתיקה,
51
ומקיימים עם מתלמדיהם יחסי מדריך רוחני-עמית ולא רק יחסי מורה-מתלמד.
ביחס לקורס הפורמאלי באקדמיה העוסק בסוגיות של אתיקה ומשפט בפסיכולוגיה מסתמן שתפקידו לתת בידי
הפסיכולוג לעתיד כלים ראשוניים להתמודדות עם סוגיות אתיות ,וחשוב שיינתן במהלך ההכשרה המעשית ולא טרם
לה או באחריתה .מתבלט שקורס זה אינו תחליף להכשרה המקצועית-אתית המתחוללת בשדה .מתוך הממצאים עולה
שבסמוי או בגלוי מופנמות מהשדה אורחות אתיות לוקות ,וזאת כפי הנראה בעיקר בשל היעדר תרבות מקצועית-אתית
נאותה .כדי לטפח את אותה תרבות ולשקוד עליה יש כדבריו של יורם צדיק ,להגביר את הרגישות האתית והמודעות
52
לבעיות אתיות על-ידי הקניית דרכי דיון וקבלת החלטות בתחום האתי וזאת לאורך כל החיים המקצועיים.
במחקר עתידי יהיה מעניין לשוב אל אוכלוסיית המחקר הנוכחי ולשאול את משתתפיה על המניעים האפשריים לכרסום
העמדות האתיות במהלך ההכשרה .ממצאים אלו עשויים להעמיק את ההבנה ביחס לסחף זה ולתרום לשכלול הנחלת
האתיקה המקצועית.
לסיכום :בהתנהלותה של המערכת הרפואית האקדמית מובנות חובות למתן טיפול מיטבי למטופליה ,ולהקניית
הכשרה ראויה למתלמדיה .מאחר ועובדי המערכת הרפואית אמונים בו-זמנית לחובות אלו שהן מתחרות במהותן,
הערנות להיבטים המקצועיים-אתיים הכרחית אף ביתר שאת .לפיכך אכן ,יש לראות בהכשרה באתיקה תהליך שלעולם
אינו נגמר וזאת נכון לכל הדרגים המקצועיים .גישה זו תטפח ותשמר את דמותו של איש המקצוע לא רק כבעל ידי-זהב
אלא גם כבעל לב-זהב .היינו :להיות מקצוען בכל תחום ולא כל שכן בתחום הטיפולי משמעו להיות גם בעל מידות הא‘
של אינטגריטי ,אחריות ואכפתיות.
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סחף בעמדות אתיות של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה העוברים הכשרה במערכות רפואיות

הערות למאמר :ד"ר גבריאל וייל
המרפאה למבריאות הנפש – באר שבע gabi.vail@pbsh.health.gov.il

מדובר במאמר מעניין ממספר בחינות :קודם כל גוף הידע האמפירי שלנו בתחום יישום כללי אתיקה בשדה זה בארץ
לוקה בחסר ,ויש במאמר זה תרומה לתחום מאד בלתי מפותח.
הממצא העיקרי הוא שיש שחיקה במודעות האתית בקרב סטודנטים כאשר הם יוצאים לשדה המציאות ,במוסדות
שבמערכת הרפואית .הממצא מעניין ,מאתגר וגם מדאיג.
האם מדובר בתופעה ספציפית לפסיכולוגים או שיש כאן בעיה יותר כללית ,הנוגעת למקצועות הרפואה בכלל ולמקצועות
הפרא-רפואיים בכלל? אין לנו מידע מוסמך בעניין זה ויש כאן מקום לחקור את הנושא.
כידוע אתיקה מקצועית מוגדרת כאידיאל מקצועי ,כאופטימום של עשייה מקצועית ,והיא מובחנת מהחוק הקובע סף
שמתחתיו אנו עוסקים בפלילים )ראה מאמרו של אסא כשר ב .(1-השאלה היא האם במוסדות בהם נערך המחקר יש
שחיקה רק באותם תחומים הנוגעים באתיקה או שיש בעייתיות גם סביב סוגיות חוקיות? מעניין היה לבדוק את הקשר
בין הסחף שתואר כאן לבין המצב האובייקטיבי בתחום האתיקה המקצועית באותם מוסדות.
דובר רבות על המציאות המורכבת של המוסדות הרפואיים ,על השחיקה ,על חוסר האמצעים לעומת הצרכים ,על
הלחצים שמפעלים על העובדים כתוצאה מפערים אלה ,אשר מתורגמים בסופו של דבר בירידה באיכות הטיפול ובמקרה
שלנו בירידה באיכות האנושית הראויה של הטיפול.
באופן כללי המאמר דן בפער הקבוע בתחומים רבים )ובוודאי בתחומים המקצועיים הטיפוליים( בין הרצוי לבין המצוי
ובדרכים שיש לנקוט בהן על מנת לסגור אותו.
אין ספק כי המאמר מעלה מחשבות נוגות על פער קשה זה ,ומבחינה זאת הוא מאתגר מאד.
 .1שפלר גבי ,אכמון יהודית ,וייל גבריאל ) ,(2004סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי ,הוצאת מאגנס ,ירושלים.

הערות למאמר :פרופסור גבי שפלר
בית החולים הרצוג ירושלים; האוניברסיטה העברית – ירושלים ,המרכז לאתיקה משכנות שאננים ירושלים;
msshef@mscc.huji.ac.il
הממצאים ממחקרים בארץ ובעולם ביחס לשכיחות הופעת בעיות אתיות במהלך הקריירה המקצועית הם חד משמעיים
בדרך כלל ,ושונים מממצאי המחקר שלפנינו ,קרי :בעייתיות אתית מופיעה בשלבים מתקדמים של הקריירה המקצועית
ולא בראשיתה .הדברים מתוארים גם בתיאורים ובניתוחי מקרים 5-52,לכאורה ,ממצאי המחקר שלפנינו מדאיגים
מאוד .אנו עלולים להסיק מהם כי ההכשרה המעשית בפסיכולוגיה יישומית בצרוף קורס אקדמי באתיקה מקצועית,
לא רק שאינם תורמים ליכולת הנבדקים ,סטודנטים בשלבי הכשרה שונים בפסיכולוגיה יישומית לזהות בעיות אתיות,
אלא שיכולת זו אף פוחתת במהלך שתי שנות לימוד והכשרה .ואפשר להמשיך ולדאוג בקו חשיבה זה :אם זה הסחף
שמתרחש בשנתיים – מה יקרה לאותם סטודנטים בסיום התמחותם ובהמשך הקריירה המקצועית שלהם?
לדעתי התוצאה של מחקר זה היא פועל יוצא של המצב הבעייתי בחשיבה וברגישות האתית-מקצועית בקרב מטפלים
מנוסים ובכירים במוסדות השונים .במספר מחקרים 6,7,8הראינו כי כמות הידע ורמת המודעות לסוגיות אתיות בציבור
המטפלים הם נמוכים מאוד .הדבר אינו מפתיע ,שכן ההכשרה וההדגשה של אתיקה מקצועית כתחום בסיסי בהכשרת
המטפלים בארץ ,היא חדשה יחסית ,ואינה מתקיימת עדיין בכל המקצועות .9כיון שאתיקה נתפסת בינתיים בציבור
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המטפלים הרבה יותר כסוגיה מוסרית מאשר כסוגיה מקצועית ,הנכונות של אנשי מקצוע בכירים ומנוסים ללמוד,
להשתלם ולהתפתח בתחום זה ,נמוכה מאוד.
התוצאה היא שבמערכות הרפואיות והציבוריות כמו גם בקרב המטפלים הפרטיים ,רמת הידע והמודעות לחשיבה
אתית נמוכות .אל אנשי מקצוע אלה נחשפים הסטודנטים ,שלמרות ההכשרה הניתנת להם ,הם גם מצויים גם בתהליכי
הזדהות עם מדריכיהם ,מנהליהם ועמיתיהם הבכירים ,שמפגינים לא פעם ,בצד חוסר הידיעה בסוגיות האתיות ,גם
זלזול בהן .ההיאחזות של אנשי מקצוע רבים מאוד בתפיסה כי אתיקה היא מכלול של בעיות מוסריות ולא מכלול של
בעיות מקצועיות 10גורמת להם להיות סקפטיים ביחס לנחיצות של הכשרה באתיקה מקצועית אליה לא נחשפו בדרך
כלל בראשית דרכם המקצועית .חלק מסקפטיות זו מועברת בדרכים ישירות ובעיקר עקיפות למתלמדים שנבוכים
בקונפליקט שבין העמדה הסדורה שמוצגת בפניהם במגמת לימודיהם האקדמית ,לבין חכמת המעשה ,שלעיתים שונה
וחורגת ואיתה הם מזדהים בדרך כלל ,המוצגת בפניהם על ידי עמיתיהם הזוטרים הבכירים במערכות ההכשרה.
אינני מודאג ממה שאפשר להיות מודאג ממנו כתוצאה מקריאת ממצאי מחקר זה ,קרי :אני סבור שההכשרה המעשית
וכן הקורסים הניתנים באתיקה מקצועית מתאימים ויוצרים בסופו של דבר מטפלים ואנשי מקצוע ראויים מאוד
מבחינה אתית-מקצועית .אני סבור שנזדקק ככל הנראה לכמה וכמה שנים ,אולי שנות דור ,בהן ימשיכו הסטודנטים
להתמחות ולהשתלב במערכות הטיפוליות הציבוריות ,וינחילו לתוכן סטנדרטים שונים מאלה שהם נחשפים אליהם
כיום .או אז ייתכן ותימצא התאמה טובה יותר בין הנלמד באקדמיה לבין המתרחש בשדה המקצועי .תהליך חשוב
זה יכול להיות מואץ באמצעות הכשרות בידע ,בחשיבה ובפרקטיקה אתית בהן ישתתפו אנשי מקצוע בכירים בתחומי
בריאות הנפש.
ביבליוגרפיה
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על טיפול פסיכותרפי וביולוגי בבריאות הנפש :הסתכלות חוזרת על פרשת אושרוף וצ‘סטנט לודג‘

על טיפול פסיכותרפי וביולוגי בבריאות הנפש:
הסתכלות חוזרת על פרשת אושרוף וצ'סטנט לודג'
*

יורם צ .צדיק
תקציר

ד“ר רפאל אושרוף ,רופא במקצועו ,סבל במשך שנתיים מחרדה ודיכאון וקיבל טיפול בפסיכותרפיה פרטנית ותרופות.
בשל הידרדרות במצבו הוא אושפז בשנת  1979בבית החולים הפסיכיאטרי צ‘סטנט לודג‘ שבמרילנד בו הטיפול
היה פסיכותרפיה בלבד .לאחר שבעה חודשים של הידרדרות נוספת ,העבירה אותו משפחתו לבית חולים אחר ,בו
קיבל טיפול תרופתי .מצבו השתפר ולאחר שלושה חודשים הוא שוחרר לביתו .בשנת  1982תבע ד“ר אושרוף את
בית החולים הראשון ברשלנות מקצועית על אי-קבלת טיפול תרופתי ,שעיכב את החלמתו .לפני שהעניין התברר
בבית המשפט הושגה פשרה ,לפיה ד“ר אושרוף זכה לפיצוי כספי .הפרשה נדונה בעיתונות המקצועית ובפאנל פתוח,
בנוכחות המטופל-התובע ,במפגש השנתי של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה.
הנושא והדילמות שעלו סביב הוויכוח רלבנטיים ,והם והחידושים שחלו בהם מאז ,ראויים לדיון גם כיום .במאמר
זה ייסקרו שני המאמרים המרכזיים של בעלי הפלוגתא הראשיים ,קלרמן וסטון ,שפורסמו בAmerican Journal-
 of Psychiatryבשנת  ,1990ובתגובות להם.
לטענת קלרמן מהווה התביעה נקודת מפנה המדגישה את הצורך בקביעת סטנדרטים בטיפול פסיכיאטרי,
ובמשמעויות האתיות והחוקיות של היעדרם .מדובר בזכות המטופל לטיפול יעיל ,שהוכח במחקרים מבוקרים ,ועל
חובת המטפל לשנות את דרך הטיפול כאשר אין שיפור בטיפול שניתן .טיפול תרופתי הוכח כיעיל .לדעת קלרמן
) ,(1990בפסיכיאטריה המודרנית מטפל הבוחר בפסיכותרפיה או בטיפול תרופתי כגישה יחידה ,יהיה נתון לביקורת.
חובה על מטפלים ועל מוסדות לא לנקוט בשיטה טיפולית אחת בלבד .ואכן ,מאז החלו מוסדות פסיכיאטריים לתת
גם טיפול תרופתי לרוב מטופליהם.
סטון מסכים עם קלרמן כי לנוכח ההידרדרות למצב פסיכוטי ,היה צורך בשינוי דרך הטיפול .עם זאת ,לדעתו ,תביעת
אושרוף לא הביאה לשינוי בדין .לדעתו התערבות משפטית המביאה לקביעת סטנדרטים טיפוליים היא מתכון לאסון.
סטון חושש שמאמרו של קלרמן עלול לעודד תביעות נגד מטפלים בפסיכותרפיה דינאמית .מהיבט קבלת ההסכמה
מדעת – אין מקום לטענה כי אושרוף ,כאשר אושפז ,לא הבין את האבחנה או את האפשרויות של טיפול תרופתי
בדיכאון.
בספרות המקצועית בפסיכיאטריה לא דווח על מקרה נוסף של תביעה בגין אי הצעת טיפול חלופי.
בניגוד לפרשת אושרוף ,כיום מקבלים מטופלים רבים טיפול תרופתי ללא פסיכותרפיה ,גם כאשר אין שיפור ואף חלה
הידרדרות במצב הנפשי .הפסיכיאטריה הביולוגית התחזקה מאד ולעתים נדמה שהיא משתלטת על על כל התחום.
אך ידועים מחקרים על משמעות מוגבלת של הטיפול הביולוגי ,מן ההיבט הקליני .מטא-אנליזות ,שפורסמו בשנים
האחרונות ,מצביעות על יעילות טיפול פסיכו-דינמי .צוות רב מקצועי חייב ללמוד את דרך הטיפול המשולב ,תרופתי
ושיחתי.
מילות מפתח :פסיכותרפיה פסיכו-דינמית ,טיפול תרופתי ,רשלנות מקצועית ,מחקרי יעילות
* יורם צדיק ,מ.א - .פסיכולוג קליני בכיר מרפאה פסיכיאטרית ,מרכז רפואי רמב“ם y_zadik@rambam.health.gov.il
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פרשת אושרוף הגיעה לשיאה בשנת  .1979הוויכוח בספרות המקצועית התנהל בשנים  .1991-1990הנושא והדילמות
שעלו בוויכוח רלבנטיים גם כיום ,וחשוב לדון בהם ולבחון את שהתחדש בהם מאז.
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אתחיל בסקירת שני המאמרים המרכזיים של בעלי הפלוגתא הראשיים ,ג‘ראלד קלרמן ואלן סטון ,שפורסמו
ב American Journal of Psychiatry-בשנת  ,1990בהמשך אביא תגובות שפורסמו כ“מכתבים לעורך“ ,ואת מאמרי
הסיכום של קלרמן וסטון ,ולסיום – אדון במחלוקת לאור המצב הנוכחי.
הדיון נפתח במאמרו של ג‘ראלד קלרמן" ,זכותו של הפצינט הפסיכיאטרי לטיפול אפקטיבי :האימפליקציות של
אושרוף נגד צ'סטנט לודג" 1.קלרמן הוא פסיכיאטר שפיתח את שיטת הפסיכותרפיה הבין-אישית בדיכאון 2.הוא שימש
כעד מומחה במשפט ,והעיד מטעם ד“ר אושרוף.
במאמר "חוק ,מדע ,ורשלנות מקצועית פסיכיאטרית :תגובה להאשמה של הפסיכיאטריה הפסיכואנליטית על-ידי
קלרמן" 3.הגיב אלאן סטון על טענות קלרמן .סטון הוא פסיכיאטר ופסיכואנליטיקן ,שבשנת  1990שימש בפקולטות
למשפטים ולרפואה באוניברסיטת הארווארד.
מאמרו של קלרמן ופרשת המקרה של ד"ר אושרוף
ד“ר קלרמן מציין 1שהמטופל ,ד“ר אושרוף ,הרשה לחשוף את שמו ,לאחר שהמשפט כבר עלה בהרחבה בעיתונות
הכללית והמשפטית .סלובנקו 4מציין שבמהלך המשפט יזם ד“ר אושרוף מסע ציבורי בנושא ,שוחח עם עיתונאים ,שלח
מכתבים ושוחח רבות בטלפון עם כתבי עת מקצועיים בעניינו .ד“ר אושרוף אף הרצה על הנושא בפני משתתפי כנס
האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה ,בשנת  ,1989בו התקיים גם דיון בפאנל בו השתתפו לבד מד“ר אושרוף גם שישה
פסיכיאטרים.
המהלך הקליני
המטופל ,ד“ר רפאל אושרוף ,רופא מומחה בנפרולוגיה ,היה נשוי ואב לשלושה ילדים ,אחד מאשתו שבאותה עת ושניים
מנישואים קודמים.
הוא פנה לטיפול פסיכואנליטי בגיל  ,29ושנית בגיל  ,34בתקופת גירושיו מאשתו הראשונה .משנת  1977סבל ד“ר אושרוף
מתופעות של חרדה ודיכאון וקיבל טיפול בפסיכותרפיה אינדיבידואלית ותרופות .הוא לא הקפיד על המינון המומלץ,
מצבו הידרדר והוצע לו אישפוז .ביום  2.1.1979הוא אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי צ‘סטנט לודג‘ שבמרילנד ,שם
שהה במשך כשבעה חודשים .במהלך האשפוז הוא קיבל טיפול פסיכותרפי אינטנסיבי ארבע פעמים בשבוע .הוא ירד
במשקל כ 18-ק“ג ,סבל מנדודי שינה קשים ומאגיטציה פסיכו-מוטורית ניכרת ,שגרמה להליכה בלתי פוסקת ,עד שנוצרו
שלפוחיות בכפות רגליו ,שחייבו טיפול רפואי.
משפחתו של ד“ר אושרוף דאגה מהתארכות האשפוז ומחוסר השיפור במצבו .ביוזמת המשפחה ,פנה פסיכיאטר מטעמה
לבית החולים .בית החולים ,לאחר דיון ,החליט שלא לשנות את דרך הטיפול – פסיכותרפיה אינטנסיבית ללא תרופות.
המצב המשיך והחמיר .לאחר שבעה חודשים הוציאה אותו משפחתו מבית החולים צ‘סטנט לודג‘ ואישפזה אותו בבית
החולים סילבר היל בקונטיקט.
בקבלתו לבית החולים סילבר היל ,אובחן ד“ר אושרוף כסובל מתגובה דיכאונית פסיכוטית .ניתן לו טיפול תרופתי על
ידי פנוטיאזינים )אנטי פסיכוטים( וטריציקלים )אנטי-דיכאוניים( .מצבו של ד“ר אושרוף השתפר תוך שלושה שבועות,
ולאחר שלושה חודשים הוא שוחרר לביתו.
האבחנה שנקבעה בשחרורו מבית החולים היתה מחלה מאנית-דיפרסיבית ,מסוג דכאון .רופא בית החולים סילבר היל
העיד שבחר באבחנה של הפרעה מאני-דיפרסיבית כיוון שחשש שאבחנה ובה הבטוי ”פסיכוטי“ תיצור בעיות למטופל
בתחום המשמורת על ילדיו .הרופא הוסיף כי לא מצא עדות להפרעת אישיות נרציסטית )האבחנה שנקבעה בצ‘סטנט
לודג‘( ,ושהאבחנה הנכונה על פי ה) DSM3-ספר האבחנות שהיה בשימוש באותה שנה( היא Major Depression
.Episode with Psychotic Features
לאחר שיחרורו מבית החולים סילבר היל בקיץ  ,1979חזר ד“ר אושרוף לעבודתו במרפאתו הפרטית ,והמשיך בטיפול
תרופתי ובפסיכותרפיה .מאז הוא לא אושפז ולא סבל מסימפטומים שהפריעו לו לתפקד בתחום המקצועי והחברתי.
הוא חידש את הקשר עם ילדיו ועם חבריו.
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על טיפול פסיכותרפי וביולוגי בבריאות הנפש :הסתכלות חוזרת על פרשת אושרוף וצ‘סטנט לודג‘

ההליך המשפטי
בשנת  1982תבע ד“ר אושרוף את בית החולים צ‘סטנט לודג‘ ברשלנות מקצועית על כי לא ניתן לו טיפול תרופתי ,ובכך
לא התאפשרה חזרתו לתפקּוד תקין במשך שנה .הוא טען על הפסד הכנסות מעבודתו במשך שנה ,על פגיעה במעמדו
בקהילה המקצועית-הרפואית ועל אובדן המשמורת על שניים מילדיו .תביעת ד“ר אושרוף הגיעה לדיון בוועדת הבוררות
של מרילנד ונתמכה על ידי מספר רב של מומחים ,ביניהם ד“ר ג‘ראלד קלרמן ,מחבר המאמר הראשון.
הוועדה קבעה שד“ר אושרוף זכאי לפיצוי בגובה של  $250,000מבית החולים צ‘סטנט לודג‘ .שני הצדדים ערערו בפני בית
משפט ,אך לפני שהעניין התברר בבית המשפט ,הושגה פשרה ,כשסכום הפיצוי לא פורסם.
מה הביא את קלרמן לכתוב את מאמרו
ד“ר קלרמן טוען שתביעת אושרוף נגד בית החולים מהווה נקודת מפנה בתפיסת הצורך בקביעת סטנדרטים בטיפול
פסיכיאטרי ,ובמשמעויות האתיות והחוקיות של היעדר סטנדרטים כאלה .לדעתו התביעה מעלה נושאים חשובים
בתחום הקליני ,המדעי ,המשפטי ובמדיניות הציבורית.
שאלות של אבחון
בין הנושאים בהם דן קלרמן היה הגדרת ההפרעות השונות שהיו מקובלות בעת אשפוזו של ד“ר אושרוף .באותה
תקופה היה בתוקף מדריך האבחנות  .DSM2המהדורה שלאחריה DSM3 ,הופיעה רק בשנת  .1980בשני המוסדות
בהם הוא אושפז ,הסכימו הרופאים כי ד“ר אושרוף סבל ממצב דיכאוני חמור .אי ההסכמה היתה בשאלה אם הוא סבל
מהפרעת אישיות נרציסטית ,ואם אבחנה זו תקפה ,למרות שלא הופיעה ב .DSM2-בצ‘סטנט לודג‘ ,מעורבים בטיפול
בכל מטופל שני פסיכיאטרים ,האחד פסיכותרפיסט והשני אדמיניסטרטור רפואי .קלרמן מציין שהיתה אי הסכמה
בין שני המטפלים .הפסיכותרפיסט הדגיש את הצורך בטיפול בהפרעת האישיות ואילו השני סבר שיש לטפל במצב
הדיכאוני ,שהחמיר והלך .בעת הקבלה לבית החולים סילבר היל לא איבחן הפסיכיאטר הפרעת אישיות.
עולה השאלה האם קיום הפרעת אישיות נוגד טיפול תרופתי בדיכאון חמור .קלרמן טוען שגם אם מניחים שהאבחנה של
הפרעת אישיות נרציסטית היא נכונה ,אין בכך כדי לפסול שימוש בתרופות נוגדות דיכאון .הפרעת אישיות אינה מהווה
הוריָת-נגד לטיפול תרופתי ואינה מנבאת חוסר תגובה של המטופל לטיפול תרופתי.
עולה גם השאלה האם טיפול תרופתי פוגע בפסיכותרפיה .לדעת קלרמן מחקרים מראים שהשילוב של טיפול תרופתי
ופסיכותרפיה בטיפול בדיכאון מועיל ביותר.
פסיכיאטריה ביולוגית מול פסיכיאטריה פסיכו-דינאמית
קלרמן טוען כי יעילות השיטה הפסיכואנליטית אינה מבוססת מדעית .לעומת זאת ,מחקרים רבים מצביעים על
יעילות הטיפול התרופתי האנטי-דיכאוני .מכאן ,לדעת קלרמן השאלה איננה פסיכותרפיה מול טיפול תרופתי ,אלא
האם להעדיף השקפה ומתן טיפול שאינו מוכח במחקרים על פני שיטות מוכחות ) .(evidence basedקלרמן מצר על
כי מטפלים פסיכואנליטיים ופסיכו-דינמיים לא הצליחו להביא הוכחות ליעילות הטיפול בו הם מאמינים .לדבריו,
בשנות ה 70-הייתה הגישה הדינאמית דומיננטית ,וצ‘סטנט לודג‘ היה מהמוסדות המובילים בתחום הפסיכיאטריה ,בו
עבדו הארי סטאק סאליבן ופרידה פרום-רייכמן ואחרים .הוא ממשיך וטוען שהגישה הפסיכו-דינאמית נמצאת במגננה
בתחום המחקרי והמקצועי.
הדוקטרינה של המיעוט המכובד
קלרמן משתמש במושג ”הדוקטרינה של המיעוט המכובד“ ) ,(doctrine of the respectable minorityשמשמעותו
שנקיטה בשיטת טיפול על ידי קבוצת מטפלים מומחים ,על אף היותה שונה משיטת הרוב ,מהווה הגנה מספקת מפני
תביעה ברשלנות .לטענתו דוקטרינה זאת אינה תקפה אל מול הוכחה שמקורה במחקרים בדבר יעילות שיטה המוסכמת
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על הרוב .על המטפלים בשיטה הפחות מקובלת ,מוטלת החובה ליידע את המטופל על שיטות טיפול חלופיות .לטענת
קלרמן ,ההוכחה הטובה ביותר נובעת ממחקרים מבוקרים .ניסיון קליני וסקרי מעקב יכולים לספק מידע בדבר יעילות
שיטת טיפול ,אולם יש להעדיף תוצאות מחקרים מבוקרים .
קלרמן ממשיך וטוען כי נטל הוכחת יעילות טיפול בשיטה מסוימת מוטל על כתף הטוענים ליעילות הטיפול המומלץ
על ידם .מהם נדרש לבדוק את השיטה במחקר מבוקר .לדוגמא ,בשאלה של טיפול תרופתי ,חברת תרופות הטוענת
ליעילות תרופה שפותחה על ידה ,להוריה מסוימת ,חייבת להביא הוכחות מספיקות ומשכנעות בדבר יעילות התרופה
בפני רשויות הרישוי ,טרם אישורה לשימוש בציבור .לדבריו המטפלים בפסיכותרפיה פסיכו-דינמית לא לקחו על עצמם
מחויבות כזאת .מטפלים בשיטות שונות טוענים ליעילותן מבלי שהוכחו במידה מספקת במחקרים ,ולפיכך שיטות
הטיפול אלה שיעילותן לא הוכחה ,נמצאות בעמדה נחותה.
קלרמן מבקש לחייב את הממסד הרפואי ליזום הגדרת אמות מידה ברורות לטיפול ),(criteria for standards of care
וכל עוד סטנדרטים אלה אינם קיימים ,פרטים כד“ר אושרוף ,המרגישים שלא טופלו כראוי ,יכולים לפנות לקבלת פיצוי
באמצעות תביעה בבית המשפט.
ההמלצות של קלרמן לקלינאים המטפלים
לאור תביעת ד“ר אושרוף ,הגדיר ד“ר קלרמן המלצות למטפל הפועל במסגרת מוסד או במרפאה בקהילה )הוא מתייחס
לפסיכיאטר ,אך ניתן להחיל את המלצותיו על כל העוסקים בבריאות הנפש(:
 .1הפסיכיאטר אחראי על תהליך מקיף של הערכה ,עד לקביעת אבחנה .על ההערכה לכלול את הרקע האישי והחברתי,
את תסמיני המחלה ,היסטוריה רפואית ,כולל אישיות ,את הצורך באשפוז וסיכון אובדני אפשרי .את האבחנה יש
לקבוע על פי המערכת האבחונית המעודכנת לאותו זמן .אם מבקשים לקבוע אבחנה בשיטה אחרת – יש להדגיש את
הסטייה ולהגדיר את המערכת האבחנתית בה משתמשים.
 .2על הפסיכיאטר מוטלת האחריות למסור למטופל את מסקנות ההערכה ואת האבחנה .למטופל עומדת הזכות לקבל
מידע בדבר האבחנה שקבע הפסיכיאטר.
 .3על הפסיכיאטר מוטלת האחריות למסור למטופל מידע בדבר שיטות טיפול חלופיות ,לרבות הערכת יעילותן,
בטיחותן ,והתוצאות הצפויות מהן .חובה זו מוגברת במקרים בהם ננקטת שיטת טיפול שאינה השיטה המקובלת
על רוב המטפלים בתחום .על המטפל בשיטה כזאת ליידע )לדעת קלרמן( את המטופל על כי הטיפול המוצע על ידו
אינו מקובל על רוב המטפלים .על המטפל להימנע מהערות ביקורתיות על שיטות הטיפול האחרות )לדוגמא ,לא רצוי
שיאמר ”אני לא מאמין בפסיכותרפיה“(.
 .4על הפסיכיאטר מוטלת האחריות לתת למטופל טיפול יעיל ,דהיינו טיפול המוכח כיעיל.
 .5על הפסיכיאטר מוטלת האחריות לשנות את הטיפול או להיוועץ בעמיתים במקרה בו אין הטיפול מביא שיפור
במצבו של המטופל.
לדעת קלרמן ,כשמדובר בדיכאון ,יש לצפות לשיפור לאחר  8-4שבועות של טיפול תרופתי או לאחר  16-12שבועות של
פסיכותרפיה .חוסר שיפור במצב המטופל לאחר  4-3חודשים דורשת הערכה מחדש ,התייעצות ושקילת שיטת טיפול
חלופית.
בפסיכיאטריה המודרנית ,לשיטתו של קלרמן ב ,1990-הבוחר בפסיכותרפיה או בטיפול תרופתי כגישה יחידה כל אחת
– יהיה נתון לביקורת ,וחובה על מטפלים ומוסדות לא להישען על שיטת טיפול אחת בלבד.
סלובנקו 4מדווח שבעקבות התביעה של ד“ר אושרוף ,בית החולים צ‘סטנט לודג‘ ומוסדות פסיכיאטריים אחרים החלו
להציע טיפול תרופתי לרוב המטופלים שלהם.
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מאמר התגובה של סטון
סטון 3טוען כי את ההמלצות של קלרמן יש לבחון מנקודת מבטם של עורכי דין שיבואו לטעון לרשלנות מקצועית
במקרים של טיפול באוריינטציה פסיכואנליטית.
כותרת המאמר של קלרמן היא ”הזכות של מטופל לטיפול יעיל“ .סטון טוען שרוב אנשי המקצוע עלולים להבין שנוצרה
זכות משפטית חדשה ,הקשורה בדרך כלשהי לתביעת אושרוף נגד צ‘סטנט לודג‘ .והרי התביעה הוסדרה מחוץ לבית
המשפט ,ללא קביעה משפטית וללא תקדים משפטי מחייב .יתרה מכך  -במסגרת הסכם הפשרה אישר אושרוף כי אין
לו טענות בדבר רשלנות של בית החולים צ‘סטנט לודג‘ כלפיו.
קלרמן טען שהנושא נדון בהרחבה בג‘ורנלים משפטיים .סטון לעומתו מצא כי מדובר בעיקר במאמר של סטודנט
למשפטים שהורחב אחר-כך לספר 5.סטון מסכם כי למסקנת קלרמן ש“התביעה קובעת את הזכות של מטופל לטיפול
יעיל“ אין בסיס משפטי וכי קלרמן אף איננו מתאר בסיס חוקי לזכות החדשה שהוא הגדיר.
קלרמן מסביר כי הזכות לטיפול יעיל נובעת מחובת המטפל לקבל מהמטופל הסכמה מדעת .סטון מדגיש שמטרת בתי
משפט ,המרחיבים את הדרישות למידע במסגרת ההסכמה מדעת ,היא תמיד הגדלת האוטונומיה של המטופל .המטרה
אינה קביעת שיטות טיפול או הגבלתן ,דבר שיצמצם את שיקול הדעת של המטפל.
סטון מכיר באפשרות שלהמלצות של קלרמן עלולה להיות השפעה על דעותיהם אנשי מקצוע .פסיכיאטר מסורתי,
שהמטופל שלו מאבד עצמו לדעת ,עלול למצוא את עצמו מול עדות הטוענת שהטיפול שנתן היה לא מתאים ,וכלל לא
הוכח כיעיל .אותו פסיכיאטר עלול למצוא את עצמו חייב בדין ברשלנות .מכך נובעת המשמעות המשפטית של מאמרו
של קלרמן עבור המטפלים המסורתיים.
The Standard of Care
סטון רואה במאמר של קלרמן ניסיון להגדיר סטנדרטים מדעיים אחידים יותר לטיפול ,המבוססים על דעותיו על מדע
ועל הפרקטיקה הקלינית .דעתו של קלרמן היא שאין לתת טיפול פסיכודינמי לדיכאון ,כיוון שאין ביסוס מדעי ליעילותו.
כתגובה ,מביא סטון מדבריו של קלרמן בפרק שכתב על על טיפול בדיכאון בHarvard Guide of Modern Psychiatry-
משנת  6,1978שנה לפני אשפוזו של אושרוף” :פסיכותרפיה אינדיבידואלית המבוססת על העקרונות הפסיכו-דינמיים
נשארה הסוג הנפוץ ביותר של פסיכותרפיה בדיכאון .למרות שמחקרים קליניים מבוקרים אינם בנמצא ,תצפיות
קליניות קיימות תומכות בחוזקה בערך של סוג זה של פסיכותרפיה הן בשלב האקוטי והן בשלב הכרוני“.
סטון מוסיף פרטים בתיאור המקרה
במאמר ובספר של מלקולם 5פורסמו פרטים נוספים מחייו של אושרוף ,המלמדים ,לדעת סטון ,על בעייתיות יחסיו
הבין-אישיים .אושרוף היה נשוי שלוש פעמים .נישואיו הראשונים היו בתקופת לימודי הרפואה ונמשכו פחות משנתיים,
בגלל חשדו שאשתו בוגדת בו .אושרוף שקל לפרוש מלימודי הרפואה ,חזר בו בהשפעת פסיכיאטר אליו פנה .במהלך
עבודתו בתחום הנפרולוגיה ,הוא פנה שנית לטיפול פסיכיאטרי .נישואיו השניים לא החזיקו מעמד על אף פסיכותרפיה
אישית וזוגית .לאחר הולדת שני ילדיו אשתו השנייה עזבה אותו ,והותירה את הילדים בהחזקתו .פעילותו במרפאה
הנפרולוגית התרחבה ,והוא פתח מרכז לדיאליזה .באותה תקופה פגש ונשא את אשתו השלישית ,שהיתה סטודנטית
לרפואה .הנישואים היו מאושרים ,וסימני הדיכאון חלפו ,אך החלו סכסוכים עם אשתו השניה ,שתבעה חזקה על
ילדיהם .החלו גם סכסוכים עם אשתו השלישית ,על רקע חוסר התחשבותו בה לאחר לידת ילדם .נוספו לכל חיכוכים
בין אושרוף לשותפיו במרפאה .אושרוף פנה לשלושה פסיכיאטרים .שניים מהם הציעו לו טיפול אנטי דיכאוני תרופתי.
הטיפול לא הצליח ,ככל הניראה ,בגלל חוסר שיתוף פעולה של אושרוף.
לדעת סטון פרטים אלה ,מתוך האוטוביוגרפיה של אושרוף ,משקפים בעייתיות ביחסים בין-אישיים .הם לא הוצגו על
ידי קלרמן במאמרו ,אולי כיוון שהם נראים פחות רלבנטיים לפסיכיאטרים המדגישים את הציר הראשון של ה,DSM-
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ומייחסים פחות חשיבות לציר השני )של הפרעות האישיות( .הפסיכיאטר ”המדעי“ מסתכל על הסימפטומים ,ואילו
הפסיכיאטר המסורתי מסתכל על האדם.
בעניין ההסכמה מדעת ,אי אפשר לטעון כי כאשר אושרוף אושפז בצ‘סטנט לודג‘ ,הוא לא היה ידע על מהות האבחנה ועל
אפשרויות הטיפול התרופתי בדיכאון .מספר פעמים קודם לכן הוא אובחן כסובל מדיכאון ,וטופל בתרופות ובשיחות,
כהמלצת קלרמן .שיטות טיפול אלה נכשלו .לפיכך נראה כי תכנית הטיפול שהותוותה בצ‘סטנט לודג‘ היתה סבירה,
ובמיוחד לאור מספר כישלונות של טיפול תרופתי .עם זאת ,תוך טיפול פסיכותרפי באוריינטציה פסיכו-דינמית הלך
מצבו והתדרדר .אולם באותה תקופה היו מטפלים שהתמידו תקופות ארוכות בטיפול זה גם לנוכח התדרדרות במצב
הנפשי .סטון מסכים עם קלרמן שהתכנית הטיפולית היתה חייבת להשתנות לאור ההתדרדרות למצב פסיכוטי ,והוא
עצמו היה נוהג כך ,כרוב אנשי המקצוע .עם זאת ,לדעת סטון אושרוף פיתח בצ‘סטנט לודג‘ התנגדות ותגובה טיפולית
שלילית ,שהתבטאו בהתנגדות למטפל שלו ולמוסד .מכאן כי מצבו של אושרוף השתפר לא רק בשל הטיפול התרופתי,
אלא גם בגלל ניצחון נרציסטי שחש ,כאשר הצליח לברוח מהמטפל שלו ומצ‘סטנט לודג‘.
התייחסות של סטון למחקרי יעילות
לטענת סטון יש בארה“ב דרישות גבוהות מאוד בנושא הטיפול התרופתי .לטענתו אין תחום ברפואה ,לרבות בכירורגיה,
בו יש דרישה דומה למחקרים מבוקרים .פעילות ה Food and Drug Administration-ייחודית בדרישותיה מחברות
התרופות העוסקות בתרופות פסיכיאטריות.
לדעת סטון התערבות משפטית בקביעת סטנדרטים טיפוליים הם מתכון לאסון .הוא מביא דוגמא מתחום אחר
בפסיכיאטריה  -הטיפול בתרופות נוירולפטיות בפסיכוזה :נצבר ניסיון קליני ,ונבדקה יעילות הטיפולים התרופתיים
במינונים שונים ,ושל תופעות הלוואי ,ואלה הביאו לשינויים בפרקטיקה הטיפולית בשנות ה 70-וה :80-מעבר ממינונים
קטנים למינונים גבוהים מאד ,ושוב חזרה למינונים נמוכים ,מעבר מטיפול תחזוקתי קבוע לטיפול תחזוקתי סלקטיבי.
אם בשלב מוקדם של השימוש בנוירולפטיקה הייתה נקבעת הלכה קבועה על ידי בתי המשפט ,היה בכך אסון ,למטופלים
ולפסיכיאטריה הביולוגית.
ההתייחסות של סטון להמלצות של קלרמן
• אחריות לערוך תהליך מקיף של הערכה ,כולל הגעה לאבחנה מתאימה .סטון מתנגד להמלצת קלרמן שהאבחנה תהיה
אך ורק במונחים של ה DSM-המעודכן .פסיכיאטרים ומטפלים רבים ממשיכים לראות חשיבות באבחנה הדינמית,
במיוחד אם רוצים להעמיק מעבר לתיאור הפנומנולוגי.
• על הפסיכיאטר האחריות למסור למטופל את מסקנות ההערכה ואת האבחנה במסגרת תהליך ההסכמה מדעת,
ומחובתו להסביר למטופל את כל הקשור לאבחנה .לאבחנה על פי ה DSM-יש תרומה לשיפור הקומוניקציה בין אנשי
מקצוע ,אולם הגדרה במונחים אלה אינה בהכרח ההגדרה המועילה למטופל .האבחנה צריכה להיות מנוסחת בדרך
שהמטופל יוכל להבין אותה.

• על הפסיכיאטר האחריות למסור למטופל מידע אודות שיטות שונות לטיפול בבעייתו ,כולל הערכה לגבי יעילותן,
בטיחותן ,והתוצאות הצפויות מהן – עם זאת ,המטרה של הגדרת ”קבוצת מיעוט“ )ראו לעיל( היא לשמור על גיוון
בעבודת המטפלים בבריאות הנפש ,ולא להגביל את שיטות הטיפול.
• על הפסיכיאטר האחריות לתת למטופל טיפול יעיל ,אשר על פי קלרמן הוא זה שיש ביחס אליו הוכחות מספיקות
ליעילותו .לדעת סטון יש חשיבות לניסיון המקצועי ולשיקול הדעת של המטפל .פסיכיאטרים יכולים לומר למטופל
ששימוש בתרופה מסוימת אינו מתאים עבורו ,גם אם זאת נמצאה יעילה במחקרים מבוקרים.
• על הפסיכיאטר אחריות לשנות את הטיפול או להתיעץ כאשר לאחר זמן סביר אין שיפור במצבו של המטופל – סטון
מסכים עם המלצה זאת במלואה.

 118׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

על טיפול פסיכותרפי וביולוגי בבריאות הנפש :הסתכלות חוזרת על פרשת אושרוף וצ‘סטנט לודג‘

סטון מסכם באמרו כי דעותיו של קלרמן אינן מבוססות על קביעות משפטיות ,והן מייצגות את דעתו שלו בלבד,
ועלולות להגביר הגשת תביעות בגין רשלנות נגד מטפלים בפסיכותרפיה דינמית .סטון מסיים בציטוט חוזר )ראו לעיל(
6
מדבריו של קלרמן ב.Harvard Guide of Psychiatry -
מכתבים לעורך
המאמרים ,של קלרמן 1ושל סטון 3הביאו לתגובות רבות של אנשי מקצוע .בחוברת ינואר  1991של כתב העת ,במדור
”מכתבים לעורך“ ,פורסמו  11מכתבים של רופאים 7וביניהם גם של ד“ר אושרוף ,ובעקבותיהם תגובות של קלרמן וסטון.
להלן סיכום המכתבים השונים ובצדם ההתייחסויות המתאימות של קלרמן וסטון.
פול קינגסלי כותב שהוא תומך בעמדת קלרמן .קלרמן עונה שהוא מעריך מאוד את התמיכה של קינגסלי ,במיוחד לאור
תגובות רבות שהיתה בהן ביקורת אישית עליו .סטון בתגובתו טוען שקינגסלי ואחרים התומכים בגישה הביולוגית
של קלרמן לא הבינו את מהות המחלוקת בינו לבין קלרמן .סטון מדגיש שאם קלרמן היה מגביל את הפניה שלו
לפסיכיאטרים לנקוט בגישה מדעית יותר ,ולא היה מפתח נושאים משפטיים של  standard of careכבסיס לתביעות
רשלנות ,לא היתה לו מחלוקת עם קלרמן.
תיאודור פרלמן כותב שידוע שחברות התרופות מוציאות מיליוני דולרים על מחקרים על חומרים פסיכו-פרמקולוגיים
ושיש לחץ ,מודע או לא מודע ,על חוקרים להגיע לתוצאות התומכות ביעילות של תרופות .זה מה שמסביר ,לדעתו ,מדוע
כשתרופות נבחנות בטיפול בשטח ,מוצאים לעתים שהן אינן יעילות כפי שהמחקר טען ,ברמת המטופל הבודד .הטיפול
התרופתי ,כמו פסיכותרפיה ,נשאר אמפירי .לדעתו השילוב של אנטי-דיפרסנטים עם אנטי-פסיכוטיים איננו טיפול
המקובל על כל הפסיכיאטרים .שימוש כזה יכול להביא למצב שבו תרופה אחת מנטרלת את השניה .בתשובתו קלרמן
אומר שעם כל המיגבלות של המחקר בפסיכו-פרמקולוגיה ,אלה מגבלות קטנות יחסית לחסרונם של מחקרי יעילות של
פסיכותרפיה פסיכו-דינמית.
הנס הוסי כותב שלדעתו דרכיהן של הפסיכואנליזה והפסיכיאטריה צריכות להיפרד .קלרמן איננו מסכים עם דעתו,
וחושב שהיפרדות כזו תהיה אבידה לשני התחומים .הוא סבור שהפסיכואנליזה העשירה מאוד את שדה הפסיכיאטריה
בעבר ,ויש לה אפשרות להעשיר אותו גם בעתיד.
רונלד טסקה מציע להשתמש בשילוב של פסיכיאטריה ביולוגית ופסיכואנליזה .סטון וקלרמן מסכימים עם ד“ר טסקה,
לגבי חשיבות השילוב בין פסיכיאטריה ביולוגית ופסיכותרפיה .המחלוקת ביניהם היא מתי פסיכותרפיה מסורתית
כטיפול יחיד עלולה להיתפס כרשלנות מקצועית.
ויין פנטון ותומס מגלשן ,אנשי מחקר העובדים בצ‘סטנט לודג‘ ,מציינים שבמוסדם ניתנים טיפולים מיוחדים לפצינטים
במצבים פסיכוטיים והפרעות אישיות קשות ,שלא השתפרו או שמצבם התדרדר למרות נסיונות טיפוליים רבים
)באישפוז ובאופן מרפאתי( .הם מציינים שמלבד טיפול תרופתי כולל הטיפול פסיכותרפיה אישית וקבוצתית ושיטות
שיקום שונות .קלרמן מאשר ששמע שצ‘סטנט לודג‘ שוב איננו אותו מוסד שהיה ב ,1979-כשאושרוף התאשפז בו .הוא
שמח על כך וחושב שמקרים כמו של אושרוף הם שהניעו את צ‘סטנט לודג‘ להשתנות.
ג‘ק קליין טוען שמסקנותיו של קלרמן מבוססות על מקרה אחד בלבד .הוא מביא תיאור מקרה הפוך :אשה בת 58
שבמשך שמונה שנים קיבלה טיפול תרופתי של תרופות שונות וצירופי תרופות ,ללא הטבה .בפגישת הערכה המטופלת
תארה כמה מקורות של עוינות לא פתורה בחייה ,כולל חוסר שביעות רצון מנישואיה ,חסך רגשי בילדות ,וקושי ליצור
יחסים אינטימיים .היא החלה בטיפול פסיכותרפי ,ולאחר כמה חודשים השתפר מצבה עד שלא היה צורך בטיפול
תרופתי והיא החלה לעשות כמה שינויים בחייה.
קליין מדגיש שיהיה זה אבסורדי להשתמש במקרה זה כדי להאשים את כל שדה הטיפול הפסיכו-פרמקולוגי .בדומה
למקרה של ד“ר אושרוף ,גם מטופלת זו לא קיבלה התייחסות ביו-פסיכו-סוציאלית כוללת ,אלא קיבלה טיפול מסוג
אחד ,בלא שנערכה חשיבה על שיטות טיפול נוספות .הגישה של קלרמן עלולה להביא לראיה צרה ,ולמנוע מהמטופלים
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מדור פסיכולוגיה ,אתיקה ומשפט

פורמולציה אינדיבידואלית וטיפול הדרוש להם .קלרמן מתנגד להגדיר את פעולותיו כהאשמת כל השדה הפסיכואנליטי.
הוא מדגיש גם שאיננו בעד סוג יחיד של טיפול )הטיפול התרופתי( ומזכיר שעשה מחקרים רבים בפסיכותרפיה ,בעיקר
בנושא הפסיכותרפיה הבין-אישית לדיכאון 2,והוא היה מי שגיבש והפיץ אותה.
רוג‘ר גרינברג וסימור פישר מדווחים על ממצאי ספר שכתבו בו סקרו את ממצאי המחקרים אודות יעילות טיפול תרופתי
למצוקה נפשית ,והם מצביעים על מגבלות הטיפול התרופתי .לדעתם רק ל 20-30-אחוז מכלל המטופלים מתאים טיפול
אנטי-דיכאוני בלבדי .הם מציעים להיות יותר צנועים בתיאור יעילות של טיפולים שונים.
באופן מפתיע מופיע במדור ”מכתבים לעורך“ גם מכתב של ד“ר רפאל אושרוף ,המטופל עצמו .הוא מוחה נגד האבחנה
של הפרעת אישיות נרציסטית שנתנה לו על ידי סטון ,שלדעתו ,הסתמך על נתונים מוגבלים ומוטים .אושרוף מדגיש
שסטון איננו מזכיר שב 10-השנים שחלפו מאז שוחרר מבית החולים סילבר היל ,הוא שיקם את מרפאתו ואת קשריו
עם ילדיו ,התחתן ותפקד בצורה טובה בחברה ,ועמד בהצלחה בשני הליכים משפטיים וארוכים .סטון ,בתגובה ,כותב
שהוא מצטער מאוד שעל כך שד“ר אושרוף חש נפגע מדבריו ,אותם תפס כפגיעה באמינותו ,וכי הוא שמח על שאושרוף
הצליח לשקם את חייו.
אם ההיסטוריה של אושרוף )לפי סטון( מתאימה לאבחנה על פי קרנברג של אישיות נרציסטית ,מקשה אושרוף ,מדוע
לא קיבל טיפול על פי המלצותיו של קרנברג 8שהטיפול בפסיכוזה צריך להקדים את הטיפול בהפרעת אישיות ,ושמומלץ
לטפל בדיכאון על ידי טיפול תרופתי ו .ECT-סטון עונה שהוא מסכים עם ההמלצות של קרנברג ,ושגם במאמר התגובה
הראשון כתב שלדעתו כאשר התברר שמצבו של אושרוף מתדרדר ,היה עליו לקבל טיפול תרופתי.
ג‘פרי דייץ טוען שבתוך מיגוון הגישות בטיפול הפסיכו-דינמי סטון מייצג גישה אחת ,את הגישה הקלסית המתמקדת
בקונפליקטים לא מודעים ,ואיננו מייצג את כל התחום הפסיכו-דינמי .סטון מסכים שהוא איננו הנציג הרשמי של
שיטת הטיפול הפסיכו-דינמית ,עם זאת ,לדבריו הטענה של קלרמן כלפי הטיפול הפסיכו-דינמי ,אודות מחסור בעדויות
אמפיריות ליעילות ,נכונה גם כלפי גישת הסלף בפסיכותרפיה ,שבה מחזיק דייץ.
לסיום ,סטון מדגיש ששיטת הטיפול הבין-אישית של קלרמן,דומה בהיבטים רבים לשיטות פסיכותרפיה דינמית שבהן
פסיכיאטרים אקלקטיים משתמשים במשך עשרות שנים.
תגובות סיכום של הדיון
בגליון מרץ  1991הופיעו במדור ”מכתבים לעורך“ של כתב העת המכתבים המסכמים של קלרמן ושל סטון .9נראה שחלה
התקרבות מסוימת בין הצדדים ,במיוחד בעמדתו של קלרמן.
קלרמן מצהיר שהוא אינו רואה את עצמו כפסיכיאטר ביולוגי המסתמך אך ורק על טיפול תרופתי ,ובמשך  20שנה הוא
עוסק במחקר הפסיכותרפיה .עם זאת ,לדעתו בין העוסקים בטיפול הפסיכואנליטי ,יש התנגדות למחקרים שיוכיחו את
יעילותו .הפסיכיאטריה זכתה לתרומה רבה מרעיונות הפסיכואנליטיים וממורים וקלינאים בעלי אוריינטציה פסיכו-
דינמית ,ותרומה זו עלולה להיפסק כאשר מטפלים יימנעו מטיפול בגישה זו ,עקב חסרון מחקרי יעילות.
סטון חש שקלרמן בדבריו לא רק מאשים ,אלא גם שופט ומעניש .הוא מדגיש שהטענות נגד הגישה הפסיכו-
אנליטית,בעיקר בדבר חוסר מחקרי יעילות ,אינה חדשה .החידוש בדבריו של קלרמן הוא בהתעקשותו שלעובדה זו
יש משמעויות משפטיות בהתייחס לרשלנות מקצועית .הוא חושש שסטנדרטים מוכתבים ולא דיון מקצועי פתוח הם
שיקבעו את דרך הטיפול ,משום שכל בחירה אחרת תיראה כרשלנות מקצועית .לדעת סטון האיום בתביעות רשלנות
רפואית ,והגישה הכלכלית של ה managed care-יביאו למנטליות של  ,cookbookהפוגעת באוטונומיה המקצועית
בשם המדעיות והיעילות .גישה זו עלולה לפגוע באיכות הטיפול במטופלים.
דיון והערכה :מה השתנה מאז ?1990
מאז המקרה של אושרוף לא ידוע על תביעה בגין אי הצעת טיפול חלופי למטופל ברפואת הנפש .התביעות בנושא
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על טיפול פסיכותרפי וביולוגי בבריאות הנפש :הסתכלות חוזרת על פרשת אושרוף וצ‘סטנט לודג‘

הסכמה מדעת ,במסגרתו אמור מטפל למסור מידע על שיטות טיפול חלופיות ,הן מועטות בתחום הרפואה בכלל,
ובתחום בריאות הנפש בפרט .כיום ,בידי המטופלים מצוי מידע רב על סוגי הטיפול השונים ,עקב נגישות המידע במנועי
חיפוש באינטרנט .מטופלים רבים מעדיפים את הטיפול באמצעות שיחות על טיפול תרופתי.
בשונה מן הפרשה המתוארת ,כיום רבים מקבלים טיפול פסיכיאטרי תרופתי ללא פסיכותרפיה ,גם במצבים של חוסר
שיפור או התדרדרות במצב הנפשי.
דבריו של קלרמן במאמרו 1משנת  1990יפים גם כיום – הבוחר בפסיכותרפיה או בטיפול תרופתי כגישה יחידה – יהיה
נתון לביקורת ואין להישען על שיטת טיפול אחת בלבד.
הפסיכיאטריה הביולוגית התחזקה מאוד ולעתים אף נדמה כי היא משתלטת על כל התחום 10.היו שנים בהן לימוד
ועיסוק בפסיכותרפיה נדמו ל“שחיה נגד הזרם“ 11.בהמשך הועלו נתונים על מגבלות הפסיכיאטריה הביולוגית ,לעומת
חשיבות הטיפולים הפסיכותרפים השונים 12.מאמרי סקירה על יעילות טיפול תרופתי אנטי-דיכאוני מצביעים על
הבדלים מובהקים סטטיסטית בין ממדגם של מטופלים בטיפול התרופתי לעומת קבוצת הביקורת ,אבל יש חפיפה
רבה בין המדגמים ולעתים קרובות לממצאים יש משמעות מוגבלת מבחינה קלינית ,מאחר שהתרופה שנמצאה יעילה
במחקר אינה בהכרח מתאימה למטופל הספציפי 13.מעבר לכך ,מאמרי סקירה בדרך כלל מגבילים את עצמם למחקרים
שפורסמו בספרות המקצועית .בנושא הטיפול התרופתי האנטי-דיכאוני נמצא שהיתה הטיה בדיווח שהתבטאה
14
בדיווחים כפולים על אותו מחקר ,בפרסום ובדיווח סלקטיביים של מחקרים שנתמכו על ידי חברות תרופות.
קירש וחבריו  15מצאו במטא-אנליזה של נתוני מחקרים שנשלחו ל ,FDA-שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין טיפול
תרופתי וטיפול ב“אין-בו“ בדיכאון בינוני וחמור ,ורק בטיפול בדיכאון חמור מאוד נמצאה יעילות לטיפול התרופתי
מעבר ל“אין-בו“ ,וגם זאת בשל השפעה נמוכה של ה“אין-בו“ בקבוצה זו .התגובה ל“אין-בו“ הייתה גבוהה ,ושיקפה
 80%מהשיפור שהביא הטיפול התרופתי.
במקביל ,מטפלים באוריינטציה דינמית ערכו מחקרים שהוכיחו את יעילות טיפול זה .קדמו לאלה מחקרים רבים
שהוכיחו את יעילות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי .שתי מטא-אנליזות ( הראו שטיפול דינמי יעיל לטיפול בהפרעות
נפשיות שונות  .17,16חמש מטא-אנליזות הראו את יעילותו של הטיפול הדינמי קצר הטווח בהפרעות פסיכיאטריות
שונות 19,18,בדיכאון 20ובהפרעות אישיות 22,21.מחקר נוסף הראה את התועלת הכלכלית בשימוש בפסיכותרפיה פסיכו-
דינמית בין-אישית לטיפול במשתמשים כבדים בשירותים הפסיכיאטריים 23.מטא-אנליזה אחרת הראתה את יעילות
24
הטיפול הפסיכו-דינמי ארוך הטווח בהפרעות פסיכיאטריות מורכבות.
יש גם ביקורת והתפכחות מהתפיסה שגרסה עליונות של מחקרים מבוקרים כמוכיחים יעילות טיפולית .יש טענות
שהמחקרים המבוקרים הבודקים את יעילות הטיפול נעשים על מקרים ”נקיים“ שנבחרו בקפידה ואינם מתייחסים
25
למקרים מורכבים ולמיגזרים שונים של האוכלוסיה )למשל ,אוכלוסית הזקנים(.
היכולת להציע מגוון שיטות טיפול מאפשרת לתת אחד מהטיפולים המוצעים ,או לשלב כמה מהם .עוד ב 1982-הציע
קראסו 26מודל אינטגרטיבי של טיפול פסיכותרפי ותרופתי בדיכאון ,ובשנת  199027הוא הציע מודל קליני לפיו ניתן
להחליט אם להשתמש בטיפול פסיכו דינמי ,קוגניטיבי-התנהגותי או בין-אישי ,עם או ללא טיפול תרופתי בדיכאון.
הטיפול המשולב )טיפול תרופתי יחד עם טיפול שיחתי דינמי ,או עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי ,או צרוף אחר כמו
טיפול שיחתי פרטני משולב בטיפול זוגי או בטיפול קבוצתי( נתמך על ידי מחקרי יעילות.
30,29,28

יש חשיבות ללמוד על הפרקטיקה של טיפול משולב ,במיוחד כשמדובר בשילוב טיפול תרופתי עם טיפול שיחתי.

מעבר לכך ,חוק זכויות החולה ,התשנ“ו 1996-מחייב ליידע את המטופל על קיום טיפולים חלופיים בעת קבלת ההסכמה
31
מדעת.
לאור הצלחות הפסיכיאטריה הביולוגית ,במסגרות ציבוריות ופרטיות ,רבים מקבלים טיפול תרופתי בלבד .עולה
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?השאלה האם המטפלים בהם מיידעים את המטופל על שיטות אחרות
 לרבות בנושאים, צריך הדבר להיעשות בצורה אחראית ושקולה,כאשר המטפל מצביע על גישות טיפוליות חלופיות
 הדגשה רבה מדי עלולה להתפרש על ידי המטופל כמסר שהמטפל אינו מעוניין.הקשורים בסיכון שבטיפולים השונים
.לטפל בו
,כאשר המטפל מתרשם שהבעיה המוצגת בפניו אינה בתחום התמחותו או שיש שיטות טיפול יעילות יותר באותו מקרה
.עליו להציע למטופל לפנות למומחה המתאים יותר בתחום
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הערות למאמר
: אולם.המאמר חשוב ודן בסוגיה בה מערכת המשפט עזרה לשנות באופן מהותי את התחום הטיפולי לטוב ולרע
 האם יש בידו נתונים על הנעשה-  כותב המחבר שבמסגרות ציבוריות ופרטיות רבים מקבלים טיפול תרופתי בלבד.1
 אני מניח שהוא צודק אולם דווקא נתונים מסוג זה הם בלבו של נושא המאמר ויכולים לתת מושג.בארץ ובעולם
. ולאפשר לדון יותר לעומק על הנעשה כיום.אמיתי כיצד הושפע התחום
 אך אינו מציין כי בבחינת-“ כותב המחבר ”היו שנים בהם לימוד ועיסוק בפסיכותרפיה נדמה כ“שחיה נגד הזרם.2
 נושא הפסיכותרפיה נשאר חלק מהותי ולאחרונה הורחבה הבחינה גם לטיפול,ההתמחות בפסיכיאטריה בישראל
.CBT-ב
 כיצד מסביר המחבר שאין מקרים חדשים של תביעות על אי הצעת טיפול חילופי בעוד ששיעור תביעות בגין רשלנות.3
.רפואית עולה באופן קבוע
 אפשר היה לדון בו על פי אותם, לדוגמה. היה ראוי לטיפול יסודי יותר1990  הפרק על מה שהשתנה מאז, כמו כן.4
. השנים האחרונות20  ולבחון מה התרחש במהלך,ראשי פרקים שנדונו על ידי ברי הפלוגתא
MD, MPA, LLB ,ד"ר שמואל הירשמן
מנהל מחלקה בית החולים שער מנשה
shmuelhirschmann@yahoo.com
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מדור היבטים היסטוריים של רפואה ומשפט

פסיכיאטריה ומשפט בארץ ישראל – היבטים היסטוריים
**

יעקב מרגולין* ואליעזר ויצטום

תקציר
במאמר זה מובאים היבטים היסטוריים של היחסים בין הפסיכיאטריה למשפט בארץ ישראל ,עד הקמת מדינת
ישראל .לאחר תיאור הקשרים שבין פסיכיאטריה ,משפט והיסטוריה ,מוצגים ההקשרים שהתקיימו בין שני
המקצועות בתקופת השלטון העות'מאני והמנדט הבריטי בארץ ישראל ,תוך הדגמת הדברים במובאות מכתביהם
של פסיכיאטרים בני-התקופה .מודגשת דמותו הייחודית של ד"ר חיים הרמן ,שנחשב כחלוץ הפסיכיאטריה
והפסיכיאטריה המשפטית בתקופת המנדט הבריטי ,ונסקרת חוות דעת פסיכיאטרית שניתנה על ידו במשפט מפורסם
לצד עדותו בבית המשפט.
* יעקב מרגולין ,MD, MPA ,לשעבר מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש "איתנים-כפר שאול" ,המרכז הקהילתי לבריאות הנפש-יפו,
הפסיכיאטר המחוזי לתל אביב ,ומזכיר החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראלmjacob@zahav.net.il .
** אליעזר ויצטום ,MD ,פרופסור מן המניין בפסיכיאטריה ,המרכז לבריאות הנפש באר שבע ,החטיבה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן
גוריון בנגב ופסיכיאטר בכיר במרכז הקהילתי לבריאות הנפש "עזרת נשים" ,ירושליםelyiit@actcom.co.il .

מילות מפתח :פסיכיאטריה ומשפט; היסטוריה; ארץ ישראל; ד"ר חיים הרמן.

הקדמה :פסיכיאטריה ,משפט והיסטוריה
פסיכיאטריה ומשפט ,שניהם עוסקים באדם ובהתנהגותו .הפסיכיאטריה מבקשת ללמוד את מניעי ההתנהגות ,את
מאפייניה ,את הגורמים הנפשיים המשפיעים עליה ומכוונים אותה ,ואת הדרכים בהן ניתן לטפל בהפרעות הנפשיות
למיניהן ,הגורמות להתנהגות חריגה וסוטה מהנורמה ,ואולי אף למנוע אותן .המשפט נועד ,בין היתר ,לברר את אשמתו
של האדם שהפר בהתנהגותו או במעשיו את חוקי המדינה ואף גרם נזק או פגיעה באדם או ברכוש .הפסיכיאטר מנסה
לטפל ולמנוע התנהגות חריגה ,ואילו השופט נדרש לקבוע אם בהתנהגות החריגה שנעשתה ,עבר האדם על חוקי המדינה,
ואם כן – מה עונשו.
הקשר בין שני מקצועות אלה קיים מקדמת דנא .כבר לפני שנים רבות הכירו בני האדם כי סוגי התנהגות מסוימים
מקורם בהפרעות נפשיות .כך ,למשל ,במבוא לספרו "משפט ופסיכיאטריה" ,כותב השופט )בדימ'( פרופ' יעקב בזק כי
"פיטוריו של חולה הנפש מאחריות למעשיו ,ובעקבות כך פיטוריו מעונשין ,הוא עיקרון עתיק יומין ומשותף כמעט לכל
שיטות המשפט הידועות לנו" 1.עם זאת ,ולמרות שכיום כמעט ואין החולק על כי חולה נפש אינו נושא באחריות למעשיו,
דעת הקהל נסערת לעתים לנוכח פסק דין בו נקבע כי הנאשם אינו אחראי למעשיו הפליליים בשל היותו חולה נפש
בזמן ביצוע העבירה .הדבר בולט במיוחד כשמדובר בעבירה חמורה שגרמה לסערת רוחות .במקרים מעין אלה נשאלת
השאלה האם הנאשם הספציפי הוא אכן חולה נפש שראוי כי ייהנה מהגנת אי השפיות שבחוק הפלילי ,שאלה שהמענה
לה מצד בית המשפט מחייב קבלת חוות דעת של מומחה בתחום הפסיכיאטריה.
במאה ה 19-הוגבלה מעורבות הפסיכיאטריה במשפט לתחום האחריות הפלילית .בתחילת המאה ה ,20-בהשפעת
ההשקפות הפרוידיאניות ששלטו אז בפסיכיאטריה ,עוצבו גישות החברה להתנהגות סוטה ועבריינית ,על העקרונות
הפסיכולוגיים ששמו דגש על מושגים כהנעה ) (motivationוהחלטיות ) .(determinismפשעים לא מעטים אף הוגדרו
מחדש כבעיות שבתחום בריאות הנפש .השימוש באלכוהול ובסמים סווג כמחלה ,ועברייני מין נתפסו כפסיכופטים על
רקע מיני והושמו במוסדות מיוחדים .ההשקפות הפסיכולוגיות על התפתחות הילד השפיעו על החלטות בדבר המשמורת
2
הראויה ,ושפת הפסיכיאטריה חלחלה לשפת התקופה כחלק מהעגה המקובלת.
במהלך המאה ה 20-חל שינוי ביחסים אלה .בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה חדרה הפסיכיאטריה לתחום
 1בזק י ) .(2006משפט ופסיכיאטריה :אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו .נבו הוצאה לאור ,עמ' .17
 2מרגולין י וויצטום א ) .(2008הצורך בחקיקה ייחודית בתחום הפסיכיאטריה בישראל .מדיסין – פסיכיאטריה ,גיליון מס .26-30 :8
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פסיכיאטריה ומשפט בארץ ישראל – היבטים היסטוריים

המשפט ,אך בשנים שלאחר המלחמה הסתמנה מגמה הפוכה .תחילת התהליך הייתה איטית; המשכו אופיין בחדירה
גוברת והולכת של מושגים משפטיים אל העשייה הפסיכיאטרית ,ובימינו נראה כי עצם המעורבות האינטנסיבית של
מערכת המשפט בתחומי בריאות הנפש והפסיכיאטריה אינה שנויה עוד במחלוקת 3.בתהליך דו-סטרי זה של חדירת
הפסיכיאטריה למשפט וחדירת המשפט לעשייה הפסיכיאטרית ,ניתן להבחין בתנודות מטוטלת מקצה אחד לאחר.
בסופו של דבר התברר כי המדינה ,באמצעות מחוקקים ,שופטים ,מנהלים ופקידים ,היא הקובעת מתי ,היכן ומאלו
סיבות מתקיימות נקודות הממשק שבין הפסיכיאטריה והמשפט .הצורה המובהקת למעורבות משפטית בפסיכיאטריה
מתבטאת ,בין היתר ,בחוקים ייחודיים העוסקים בטיפול ובשיקום חולי נפש ,בשונה מחולים הלוקים במחלות הגוף.
במחצית השנייה של המאה ה 20-חלה תפנית בהתייחסות החברה אל סוגים מסוימים של פשיעה ,שקודם לכן נתפסו
כביטויי הפרעות נפשיות .הפסיכופטיה הפכה להפרעת אישיות אנטי-סוציאלית ,ועבריינים למיניהם החלו לתת את
הדין על מעשיהם בלא שהיה קל ,בניגוד למקובל בעבר ,לקבוע כי מעשיהם נבעו מהפרעות התפתחותיות או נפשיות.
בדרך כלל ניתנו שלושה סוגי הסבר להתנהגות חריגה :טיפשות ,חטא ,או מחלה .בהתאם לכך ,המטפלים בהתנהגות
זו באו מתחומים מקצועיים שונים )מחנכים ,אנשי דת ,עורכי דין ושופטים ,ואף רופאים( כשכל אחד מהם השתמש
בשיטותיו :שכנוע ,תפילה ,הענשה ומתן תרופות .הירידה בהשפעת המשפחה והדת ,הבליטה את תפקיד המשפט
והרפואה )ובמיוחד הפסיכיאטריה( בפתרון הקונפליקטים וחילוקי הדעות שבין בני האדם .הפסיכיאטריה הלכה
והחליפה את הדת ומוסדותיה כמפלט לנדכאים ,ומה שכונה בימים עברו בשם חטא הפך לפשע ,תסמין ,או היעדר-
4
אחריות קולקטיבי.
בעולם המערבי של תחילת שנות הששים למאה הקודמת ,החלו היחסים שבין המשפט לפסיכיאטריה לצבור תאוצה.
יחסי גומלין אלה חידדו את מודעות אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש לנושאים משפטיים ,ולהיפך .הפסיכיאטריה
החלה למלא תפקיד בכל אחד מענפי המשפט :מינהל ,עונשין ,נזיקין ,חוזים וקניין .המונח "כוונה פלילית" )(mens rea
הוא עיקרי ויסודי במשפט הפלילי .חלק ניכר מדיני הנזיקין עוסק ברשלנות הנתבע .בדיני חוזים נדרשת מהצדדים
המתקשרים הסכמה המונחת ביסוד "גמירת-הדעת" ) – (meeting of the mindsשל המציע ושל הניצע .למהימנות
צוואה נדרשת יכולתו וידיעתו של המצווה "להבחין בטיבה של צוואה" 5.לפרשנות משפטית נאותה של מונחים אלה
עשוי להידרש סיוע של חוות דעת פסיכיאטרית.
במקביל החלה להסתמן גם מעורבות גוברת והולכת של המשפט בתחומי הפסיכיאטריה .לפחות חלק ממטופליהם של
פסיכיאטרים ,שונים משל רופאים אחרים .לעתים מדובר בחולים שנזקקים לטיפול נפשי אשר מחלתם אינה מאפשרת
להם להבין נזקקות זאת .לפעמים הם אף אינם מקבלים את מחלתם .במקרה הטוב הם מתכחשים לה ,או שאינם
מודעים כלל לעצם קיומה במקרה הפחות טוב .חלק מהחולים הפסיכיאטריים אף נראים שונה מחולים אחרים ,דיבורם
שונה ,והתנהגותם יוצאת דופן ,ולעתים מוזרה .בעבר נדרשנו לצורך בחקיקה ייחודית בתחום הפסיכיאטריה והראינו
6
כי זו נחוצה בעיקר לשמירה על זכויות חולי הנפש וההגנה עליהן.
ההיסטוריה של הפסיכיאטריה המשפטית ,בדומה למקצוע הספציפי עצמו בימינו ,היא נושא מורכב .אם רואים את
ליבת המקצוע בהערכת מצבו הנפשי של נאשם במשפט פלילי ,ניתן לכתוב את ההיסטוריה של המקצוע כתיאור עבודתם
של אלה שמילאו משימה זאת ,החל בתיאולוגים במאה ה ,18-רופאים ְוַאלייניסטים ) ,alienistsכפי שכונו אלה שטיפלו
ב"מנוכרים" ,alienes ,השם שניתן על ידי פיליפ פינל ] ,[1745-1826 ,Philippe Pinelרופא מתקופת המהפכה הצרפתית
שניהל בפריז שני מוסדות בהם רוכזו חולי נפש ,והפך אותם למה שמכונה כיום 'בתי חולים פסיכיאטריים' .הוא טען כי
אנשים אלה שונים באופן עקרוני מבני אדם אחרים ,בהיותם מנוכרים למה שהוא ובני תקופתו ראו כמהותו האמיתית
של האדם – היותו בן-חורין להחליט על גורלו ולנהוג בצורה בה נוהג בן-חורין רציונלי( בני המאה ה ,19-והפסיכיאטרים
3
4
5
6

SLOVENKO R (2009). PSYCHIATRY IN LAW/LAW IN PSYCHIATRY, 2ND EDITION. NEW YORK: ROUTLEDGE
רסקין ס ,טייטלבאום א ,זיסלין י ,שלפמן מ ודורסט ר ) .(2005התערבות מערכת המשפט בטיפול הפסיכיאטרי .הרפואה .696-699 :144
MENNINGER K (1973). WHATEVER BECAME OF SIN? NEW YORK: HAWTHORN BOOKS
סעיף  26לחוק הירושה ,התשכ"ה .1965-ס"ח  ,(10.2.65) 466עמ' .63
MARGOLIN J AND WITZTUM E (2006). MENTAL HEALTH LEGISLATION: AN UNAVOIDABLE NECESSITY OR A HARMFUL ANACHRONISM. ISRAEL
JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES 43: 219-227 .
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והפסיכואנליטיקאים בני המאה ה .20-מובן שאנשים אלה לא פעלו בחלל חברתי ריק כי אם בשיתוף פעולה עם בעלי
תפקידים אחרים :שופטים ,פרקליטים ,נאשמים ,בני משפחה ,וכיו"ב .לא ניתן היה להפריד אנשים אלה מהמוסכמות
7
ומהנורמות החברתיות של תקופתם.
מחקר ההיסטוריה של המשפט ביחידה גיאוגרפית או היסטורית מסוימת ,אינו יכול להתעלם מן הקשרים המורכבים
שבין המשפט ,החברה והתרבות השוררים במקום .המשפט אינו רק אמצעי להסדרת החברה ולפתרון סכסוכים ,הוא
משקף זהות ותרבות – הוא מערכת נורמטיבית שנועדה לכוון את התנהגות האוכלוסייה ,על פי ערכי החברה בתוכה הוא
פועל ,ואת זהות הקבוצות המעורבות במשפט – החוקקים ,המפרשים ,הגורמים האוכפים אותו ,ואלה האמורים לנהוג
8
לפיו.
על הישוב היהודי בארץ ישראל עברו תמורות משמעותיות במהלך המאות ה 19-וה .20-השינויים הבולטים ביותר
התרחשו בשלושים שנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל .בתקופה זאת עוצבה דמות המדינה שבדרך ,גובשו מוסדות
מאורגנים שפעלו לסיום המנדט ולהקמת מדינה יהודית עצמאית ,והלך וגדל שיעור האוכלוסייה היהודית בקרב כלל
תושבי ארץ ישראל.
בתחום המשפט נפגשו ופעלו בתקופת המנדט הבריטי בריטים ,יהודים וערבים .פרט לעובדה שהחוק חל באופן אחיד
על כלל האוכלוסייה ,נפגשו אנשי קבוצות אלה ,גם בבתי המשפט .שלוש קהילות אלה התחבטו בבעיות דומות של
מֹודרנָה ,דהיינו מהמתח שבין השמירה על המסורת
זהּות ,שבאו לידי ביטוי במשפט .עיקר ההתלבטויות נבע מהמעבר ַל ֶ
התרבותית לבין אימוץ דפוסי חשיבה והתנהגות מודרניים .התחבטות זו לא פסחה על הבריטים ועל נתיניהם היהודים
והערבים בארץ ישראל ,וזו הסיבה שלמרות ההבדל שבין שולטים לנשלטים ,וחרף השוני והיריבות בסופו של דבר היה
דמיון רב ַביחס של שלוש הקהילות אל המשפט .הן היהודים והן הערבים ראו במשפט הבריטי גורם חשוב של קידמה
9
ובמקביל התנגדו לו בשל היותו גורם תרבותי ופוליטי זר.
לכל היה ברור כי כדי שבית המשפט ישפוט משפט צדק ,עליו להקפיד על הראיות המובאות בפניו .חלק מן הראיות,
שלעתים הן חשובות יותר ולעתים פחות ,הן חוות דעת מקצועיות המוגשות לבית המשפט בידי מומחים מקצועיים,
לרבות אנשי רפואה ופסיכיאטריה.
במאמר זה אנו מבקשים להאיר היבטים היסטוריים ביחסי הפסיכיאטריה והמשפט בארץ ישראל ,תוך תיאור
ההיסטוריה של הפסיכיאטריה המשפטית בתקופת השלטון הזר – העות'מאני והבריטי – ובמיוחד באמצעות תיאור
תרומתו של ד"ר חיים )היינריך( הרמן ,שהיה חלוץ הפסיכיאטריה המודרנית והמשפטית בארץ ישראל.

פסיכיאטריה ומשפט בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית
בהיסטוריה של ארץ ישראל לא ידוע על מוסדות רפואה ייעודיים לטיפול בחולים שלקו במחלות נפש .בתקופה הצלבנית
הוקם בירושלים בית החולים של אבירי מסדר יוחנן הקדוש ,שלאחר הכיבוש המוסלמי של ירושלים שונה שמו
למֹוריס ָטן .מקור המונח בשפה הפרסית – "בית חולים" ,אם כי משמעותו המקורית הייתה כפי הנראה "בית מחסה
ְ
10
לחולי נפש" .מכאן היו שסברו כי אושפזו בו גם חולי נפש .עם זאת ,נראה כי במשך מאות שנים לא טופלו חולי הנפש
11
בארץ ישראל במוסדות רפואה ,אלא נהגו להביאם למקומות קדושים.
בשנת  1895הוקם בירושלים בית החולים הפסיכיאטרי הראשון בארץ ישראל – בית החולים "עזרת נשים" .תהליך
12
הקמתו ושנות פעילותו הראשונות ,ובמיוחד הקשיים הכלכליים שבאחזקתו השוטפת ,תוארו על ידינו במקום אחר.
חמש שנים לאחר מכן ,בשנת  ,1900הוקם בית החולים "עספוריה" בלבנון 13,ושני מוסדות אלה היו בתי החולים
7
8
9
10
11
12
13

ENGSTROM EJ (2009). HISTORY OF FORENSIC PSYCHIATRY. CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 22: 576-581.
LIKHOVSKY A (2006). LAW AND IDENTITY IN MANDATE PALESTINE. CHAPEL HILL, NC: THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA PRESS.
ר' ה"ש  8לעיל.
הס י צ ) .(1969טיפול פסיכיאטרי בירושלים בזמן המנדט הבריטי ) .(1922-1948קורות  ;.99-102 :5דולב ע ) .(1989ביה"ח של אבירי המיסדר
ע"ש יוחנן הקדוש ואחריתו .הרפואה .460-461 :117
ויצטום א ומרגולין י ) .(2001פרקים בהיסטוריה של הפסיכיאטריה בארץ ישראל ובסביבותיה .הרפואה .277-278 :140
ויצטום א ומרגולין י ) .(2004ייסוד בית-החולים לחולי-נפש "עזרת נשים" בירושלים :פרשיות נבחרות .הרפואה .382-385 :143
מרגולין י וויצטום א ) .(2001פרקים בהיסטוריה של הפסיכיאטריה בארץ-ישראל ובסביבותיה ב' :בית-החולים לפגועי-נפש "עספוריה"
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הפסיכיאטריים היחידים במזרח התיכון בשלהי השלטון העות'מאני .מן הראוי לציין כי החברה המוסלמית בימי
14
הביניים אפשרה חופש פעולה נרחב בקביעת התנהגות נורמטיבית או חריגה.
עד שנת  1917לא הייתה ארץ ישראל יחידה מיוחדת באימפריה העות'מאנית ,אלא אחד ממחוזותיה .מכאן שלא נהגה
בארץ ישראל חקיקה נפרדת ,והמשפט בה היה זה שנהג באימפריה העות'מאנית כולה .מערכת המשפט העות'מאנית
הייתה מקיפה ,היו בה סממנים מודרניים ,אם כי במובנים רבים היא פגרה אחר שיטות משפט מתקדמות .הדין המהותי
האזרחי הוסדר בדבר החקיקה שהיה קרוי "המג'לה" )קובץ דין אזרחי שהתבסס על השריעה האיסלמית ,והוכן בשנים
 1876-1869והחזיק  16כרכים ,בהם  1,851סעיפים( .חוקים נוספים הסדירו את המשפט הפלילי ,דיני ראיות ,הוצאה
לפועל ,משפט דיוני ,ושאר תחומי משפט.
האירוע הראשון ,בו לדעתנו ניתן לראות את נקודת המפגש הראשונה בין פסיכיאטריה למשפט בארץ ישראל בתקופה
העות'מאנית ,היה החוק משנת  1892שהסדיר את האשפוז הפסיכיאטרי בארץ ישראל .חוק זה ככל הנראה נחקק
בהשפעת החוק הצרפתי לאשפוז חולי נפש משנת  15.1838עיקרי חוק זה היו:
 .1איסור פתיחה של מוסד לטיפול בחולי נפש ללא רשיון ממשלתי והשגת רשיון ממשלתי למוסדות
הקיימים.
 .2במקרה של מחלת רוח במשפחה כשמצבו של חולה מחייב כבילתו ,הדבר ניתן להיעשות ,אולם יש
להודיע על כך לממשלה והוא ייבדק בהתאם לתקנות מיוחדות על ידי שני רופאים שאחד ימונה על ידי
הממשלה והשני על ידי המשפחה.
 .3פיקוח ממשלתי על מוסדות פסיכיאטריים ציבוריים ופרטיים.
 .4מנהלי בתי החולים הממשלתיים והפרטיים אינם רשאים לקבל איזשהו חולה רוח כל שהוא ,טרם
יומצאו המסמכים והתעודות וטרם ימולאו התנאים הבאים:
א .יש לנסח בקשה המציינת את פרטי המבקש ואת פרטי חולה הרוח ואת קרבת המשפחה ביניהם.
ב .את הבקשה יש למסור באמצעות השלטון המקומי ולפני מילויה יש לערוך חקירה ביחס למבקש
וביחס לחולה הרוח .בנוסף לכך היה צורך גם בתעודה של אישור המוכתר המקומי או האימאם של מקום
מגוריהם.
ג .נחוצה תעודת רופא הקובעת את דרגת הפגיעה הרוחנית של חולה הרוח .בתעודה יש גם לציין את סימני
מחלת הרוח ואת תאריך הופעתם .במקרה שהתעודה נכתבה למעלה מ 15-יום לפני הגשת התעודה ,בטל
תוקפה .על התעודה צריכים לחתום שני רופאים אם ברצון המבקש להכניס את החולה לבית חולים
ממשלתי .אם ברצונו להכניס את החולה לבית חולים פרטי ,דרושות חתימות של שלשה רופאים .בשום
אופן אין התעודה יכולה להיות חתומה על ידי רופא העומד עם חולה הרוח בקרבת משפחה כל שהיא.
ד .במקרים דחופים מאפשר החוק למנהל בית החולים לאשפז את החולה ללא תעודה רפואית .במקרה
זה מחייבים את אלה המביאים את החולה להמציא למנהל את כל הפרטים אודותיו .עליהם לחתום על
פרטים אלה בבית החולים וכמו כן להוכיח את זהותם בפני המנהל.
ה .חולה רוח נתין זר צריך להמציא פספורט או תעודה מספקת אחרת לפני כניסתו לבית החולים.
ו .מנהל בית החולים חייב להכין דו"ח על התנהגותו של חולה הרוח תוך שלשה ימים לאחר כניסתו לבית
החולים ,ודו"ח זה יצורף לתעודה הרפואית וישלח למשרד הראשי ולמשרד הבריאות הממשלתי .אם
החולה אינו מוסלמי יש לשלוח דו"ח גם למנהיג הרוחני או הדת שאליה משתייך החולה .באם הוא נתין
חוץ יש להמציא את התעודות לקונסול.
בלבנון .הרפואה .790-794 :140
 14שפר ש ) .(2000משוגעים ושיגעון באימפריה העות'מאנית במאות החמש-עשרה עד השבע-עשרה ,בתוך :שולמית וולקוב )עורכת( :מיעוטים,
זרים ושונים :קבוצות שוליים בהיסטוריה .ירושלים :מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל ,עמ' .191-204
GOLDSTEIN JE (2001). CONSOLE AND CLASSIFY: THE FRENCH PSYCHIATRIC PROFESSION IN THE NINETEENTH CENTURY, 2ND EDITION. 15
CHICAGO: THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.
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 .5לאחר  15יום מזמן היכנסו של חולה הרוח לבית החולים על רופא בית החולים לערוך דו"ח בו הוא
קובע את השינויים שחלו בין מצבו הקודם והנוכחי של חולה הרוח .עליו להמציא את הדו"ח לשלטונות
הנזכרים.
חולים מסוכנים יתקבלו לפי פקודה רשמית של המושל הצבאי גם ללא מסמך רפואי וכן אדם שמצבו
הרוחני נפגע והתנהגותו המסכנת אושרה על ידי עדות רופא או גורם ציבורי בתנאי שתהליך האשפוז
יסודר תוך  24שעות.
מתקיים מעקב חודשי על מצבו של החולה ועל דרגת פגיעותו הרוחנית .שחרור יינתן באישור המושל
הצבאי לאחר שהרופא יקבע שהחולה החלים ממחלתו .אפשרי גם שחרורו בטרם החלמה שלמה וזאת
באישור הרופא ובתנאי שהחולה יישאר בפיקוח בני משפחתו או של המשטרה.
הנהלת כל רכושו של חולה הרוח שייכת לממשלה בזמן שהותו של חולה הרוח בבית החולים .כל אשפוז
שרירותי יבוא על עונשו.
ההשפעה הצרפתית על החוק בולטת במיוחד בדאגה לשמירת החוק והסדר מפני החולים המזיקים או המסוכנים.
ההקפדה היא על הליך ביורוקראטי ריכוזי ומסודר לאשפוז ,תוך שמירה על זכויות החולה והגנה מפני מזימות
משפחתיות .הליכי אשפוז ושחרור נעשים תמיד באישור השלטון המרכזי – המושל הצבאי – ומקום מועט יחסית
מוקדש לתהליך הריפוי והשיקום .ההתחשבות הרבה בגורם הדתי נראית כתרומה העות'מאנית לחוק.
על אף חקיקת החוק העות'מאני ,לא הוקמו מיד מוסדות פסיכיאטריים ממשלתיים ומצב החולים היה קשה ביותר.
הצעדים הראשונים בכיוון זה נעשו על ידי גורמים פרטיים כמוסדות חסד ואגודות צדקה למיניהם .כאשר היה צורך
באשפוז אדם שלקה בנפשו ,היו בני משפחתו צריכים לדאוג להכנת המסמכים והתעודות השונים ,וכשאלה היו
מוכנים התברר ברוב המקרים שאין מיטת אשפוז פנויה.

פסיכיאטריה ומשפט בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
א( התשתית החוקית
בשנים הראשונות לאחר הכיבוש הבריטי ,שרר בארץ ישראל ממשל צבאי .הגנרל סר ארתור מני מונה כמושל הצבאי,
וביום  24.6.1918הוא פרסם מנשר שעסק בהקמת מערכת המשפט .המנשר קבע את פתיחתם מחדש של בתי המשפט
ואת המשכיות תחולת המשפט העות'מאני בארץ ישראל "בשינויים המחויבים" .הממשל הצבאי בארץ ישראל הסתיים
בתאריך  ,1.7.1920בהקמת מערכת מינהל אזרחי בראשות הנציב העליון לארץ ישראל .ביום  24ביולי  1922נתן חבר
הלאומים ) (League of Nationsלבריטניה את המנדט על ארץ ישראל ,שלא הוגדרה כמושבה בריטית .החוק והמשפט
בארץ ישראל היו שונים במקצת מאלה שנהגו במושבות הבריטיות .לאחר אישור המנדט הבריטי ,ולצורך "תרגומו"
16
לשפת המשפט המחייב ,פורסם ביום  10באוגוסט  1922דבר חקיקה בריטי – "דבר המלך במועצתו על ארץ ישראל"
– שהיווה את המסמך החוקתי העיקרי בתקופת המנדט ,בו הוגדרו פונקציות החקיקה ,הביצוע והשיפוט של שלטון
המנדט 17.כך נקבע כי בתי המשפט האזרחיים ישפטו בהתאם למשפט העות'מאני ,שהיה בתוקף בתאריך 1.11.1914
)היום בו נכנסה תורכיה למלחמת העולם הראשונה( ,אך "בהתאמה לתנאי הארץ ותושביה" .במקרה של חסר במשפט
היה בית המשפט אמור למלאו באמצעות פרשנות על פי יסודות המשפט המקובל וחוקי היושר של אנגליה .לבתי המשפט
ניתנה הסמכות לסטות מן המשפט העות'מאני במקרים שנראו כסותרים את עקרונות המוסר והצדק 18.עם הזמן חוקק
הנציב העליון פקודות )חוקים( חדשות ,שהסדירו תחומי משפט אזרחי שונים ,כגון פקודת השטרות או פקודת הנזיקין.
 16דבר המלך במועצה על ארץ ישראל  1922עד  .1947חלק ה'– מוסדות המשפט ,סעיף .46
 17כהן ח ה ) .(1996המשפט )מהדורה שניה( .ירושלים :מוסד ביאליק ,עמ'  ;484-485שטרית ש ) .(2004על השפיטה – מערכת הצדק במשפט.
תל אביב :משכל ,עמ' .63-65
 18לחובסקי א ) .(1996תדמיות קולוניאליות ומשפט אנגלי בבית המשפט העליון של ארץ ישראל המנדטורית .זמנים .86-93 :56
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ככל הנראה ,החוק העות'מאני משנת  1892לא היה מוכר לרוב הרופאים בארץ ישראל .בשנת  1944פורסמו בעיתון
"הרפואה" עיקרי חוק זה כדי לעורר דיון ולהדגיש את הצורך בחקיקה עדכנית ומותאמת לתנאים ולתקופה:
"החוק המתפרסם בזה אינו ידוע כמעט לרוב הרופאים בארץ .החוק נתפרסם עוד בתקופת השלטון
התורכי ,לפני  52שנה ,ומשמש עד היום הזה הבסיס החוקי היחידי לאשפוז חולי רוח בארץ-ישראל.
למרות העובדה שהתנאים בארץ השתנו במשך הזמן שינוי ניכר ,לא חל בתוכנו ,מלבד מספר הוראות
אדמיניסטרטיביות ,שום שינוי יסודי .בפרסום החוק אנו מתכוונים לעורר את הדיון על אחת הבעיות
19
החשובות הנוגעות למעמד החוקי של חולי הרוח בארץ-ישראל".
ב( הפסיכיאטריה והמשפט
המידע על פסיכיאטריה ומשפט בתקופת המנדט הבריטי אינו שיטתי .הוא נמצא מפוזר באזכורים בספרים ,במסמכים,
ובתיאורי מקרים שפורסמו בעיתונים מקצועיים או זכו להד תקשורתי .התיאורים שיובאו להלן הם ניסיון אינטגרציה
מכל מקורות המידע שנמצאו.

ד"ר אברהם ליטבק
ד"ר ליטבק ) (Litwakהחל לפעול בתל אביב בשנת  .1921הוא פתח מכון לאלקטרותרפיה בשם "שלותיה" ,ועסק
במחלות פנימיות ובמחלות עצבים ונפש .ד"ר ליטבק השתתף בכינוס הארצי הראשון של הנוירולוגים והפסיכיאטרים
בארץ ישראל בינואר  .1935לאחר מכן עזב לצרפת ,חזר לישראל ונפטר כעבור זמן קצר .בשנת  1929הוא פירסם ספר
20
חלוצי בשפה העברית בשם "הנפש ומחלותיה".
בהקדמה לספר כותב המחבר כי כוונתו הייתה
"לתת בו לא רק ספר לימוד ,כי אם גם מחקר השאלות היסודיות שבתורת הנפש ובמחלותיה והנוגעות
לכל פרט ופרט ...הכרת הנפש ומחלותיה הכרחית היא לא רק לרופא ,לשופט ,לעורך הדין ולמחנך בכלל,
אלא גם לכל איש ואיש."...
פרק מיוחד מוקדש בספר למה שמכונה "מחלת המוסר" ,ובלשון ימינו – אישיות פסיכופטית או דיס-סוציאלית .להלן
תמצית מהסברו של המחבר להפרעה זו:
"יותר מכל שאר ]ה[חולים הם היו מפריעים את חיי החברה .משום זה חולי נפש אלה בתקופה הראשונה
של חקירת מדע זה ]היו[ חבושים רובם בבתי אסורים בלי כל הבחנה .הם נחשבו לפושעים וחסרי
מוסר הצריכים להיות מורחקים מהכלל .החברה חפשה אמצעי עונש במקום השגחה וטפול בהם .ורק
בחצי השני של המאה התשע-עשרה התחילו בארצות שונות וביחוד בארצות הברית ,גרמניה ,אנגליה
וא"כ ]ואחר כך[ בצרפת אנשי המדע להשפיע בחקירותיהם על דעת הציבור ומנהיגי החברה ולהוכיח,
שההופעות הבלתי מוסריות של האנשים הללו אינן אלא הופעות חולניות שעושיהם אינם אחראים
בעדם אלא הם זקוקים לרפוי ולא לענש ...הענש אין ביכלתו להפחידם .ובית האסורים או בית החולים
הם הם המקומות שבהם מבלים החולים הללו את שארית חייהם ...הזכרון ,אסוציאציה של המחשבות,
התפיסה ,כשרון הבקורת נמצאים כולם במצב נורמלי .שום הזיות או הפרעות החושים אינם מצוים
אצלם ,וכפי שאמרנו לקוי התכונה הנפשית של הבחנת הטוב מהרע בלבד – הנהו האפי העקרי של מחלת
21
המוסר".
המחבר אף מביא שתי דוגמאות למחלה זו – מהספרות ומהחיים .יצירתו של המחזאי ,הסופר והמשורר השבדי יוהן
אוגוסט סטרינדברג )" ,(1912-1849המדורה" )ככל הנראה הכוונה ליצירה  Branda Tomtenשפירושה המילולי הוא
 19חוק האישפוז של חולי הרוח בארץ ) .(1944הרפואה .142-143 :27
 20ליטבק א ) .(1929הנפש ומחלותיה .תל אביב :הוצאת המחבר.
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"האתר השרוף" ,ואשר תורגמה לאנגלית במספר צורות(The Burned Lot, The Fire Ruins, After the Fire :
22
משמשת "סמל חי למחלת המוסר ,שכן היא מגלה לפנינו עולם של רמאות ושקר ,השוררים במשפחה ובחברה כולה".
באמצעות העלילה מדגים ד"ר ליטבק כי הפסיכולוגיה החולנית של המוסר נוצרת ומתפתחת בסביבה ,בחברה ובחינוך,
ובהשפעותיהם הנמשכות ועוברות מדור לדור .במאמר מוסגר יצוין כי טענות אלה עולות בקנה אחד עם מושג ה"העברה
הבין-דורית" ) (intergenerational transmissionשל דפוסי התנהגות ותסמינים הרווח כיום בספרות המקצועית ,כגון
23
התנהגות אנטי-סוציאלית.
הדוגמא השנייה מבוססת על חוות דעת מומחה שניתנה על ידי ד"ר ליטבק במשפט רצח שנדון בשנת  .1925הנרצחת,
ליאונורה הירשהורן ,הייתה צעירה קלת דעת ,שלמדה מאימה )דמות שלילית בפני עצמה( כי בחיים יש שאיפה אחת
בלבד – לחיות חיים קלים אף אם הם מושחתים .היא עבדה כחדרנית בבית מלון ,ונתבקשה לעזוב את עבודתה בשל
התנהגות שלילית .בנו של בעל המלון ,יוסף הירשהורן ,התאהב בה וסייע לה כספית .היא ראתה בו אמצעי לביסוס
מעמדה הכלכלי ,ונענתה להפצרותיו להינשא לו .על פי עדות אמה ,היא הזהירה אותו בערב החתונה כי למרות הנישואין,
עליו לדעת שהיא אינה אוהבת אותו וכי לא יהיו לו חיים טובים עמה .לאחר הנישואין היא נמנעה מכל קשר משמעותי
עמו ,גופני ומיני ,בטענות של עייפות ,כאבים ,חוסר רצון בילדים ,וכיו"ב .היא גם נהגה להתלוצץ על חשבונו ולרמותו.
הוא תבע את זכותו לחיי אישות מתוך שכנוע פנימי עמוק כי בקיום חיי מין סדירים היא תתקרב אליו ,אך היא סירבה
בטענה שהיא סובלת בעת קיום יחסי מין .היא הסכימה לדרישתו לבדיקה רפואית ,אך לרופא מסרה כי רצתה לחיות
עם בעלה חיים רגילים ובשל הקושי בקיום יחסי מין עמו היא פנתה מרצונה לבדיקה הרפואית .היא סירבה להיבדק,
שכן לא רצתה כי יתברר שאינה בתולה ,משום שאהבה ,כעדות אימה ,לצאת לרקוד ולטייל עם אנשים שונים ,אך לא עם
בעלה .לבסוף החליט הבעל להתגרש ממנה .והנה ,למרות שקודם לכן איימה עליו תכופות בגירושין ,היא סירבה להופיע
במשרדי הרבנות ,משום שרצתה להמשיך לנצלו ,ולא הסכימה להיפרד ממנו .הבעל לא חסך כל מאמץ לשקם את חייהם.
הוא פנה לאנשים רבים כדי שיסייעו בכך ,וניסה לדבר עמה ישירות ,אך היא סירבה אף לראותו .הוא הקריב למעשה את
כל שהיה לו – כבודו ,מעמדו ,שמו הטוב ,חבריו ורכושו – לטובת אשתו ,והיה מוכן לאבד הכל ובלבד שתחזור אליו .לפני
שרצח אותה הוא אמר לה" :תלכי אם רצונך בכך; אבל תדעי ,שבעת הצורך תמצאי אותי מוכן תמיד לעזרתך" .לדברים
אלה היא ענתה" :רימיתי אותך קודם ,אני מרמה אותך תמיד ,לך ,איש אומלל" .אז ביצע בה את מעשהו .ד"ר ליטבק,
שנתן חוות דעת מומחה בעניין הבעל ,אינו מוסר בספרו על תוצאות המשפט.

ד"ר חיים הרמן
ד"ר היינריך )חיים( הרמן ) (1948-1892היה ללא ספק הפסיכיאטר הבולט ביותר בארץ ישראל בתחום הפסיכיאטריה
המשפטית בתקופת המנדט 24.הוא נולד בקניגסברג שבגרמניה והיה בוגר הגימנסיה ההומניסטית באותה עיר .הוא
למד רפואה והתמחה ב"מחלות עצבים ורוח" .הרמן החל את השתלמותו הרפואית בשנת  1910במינכן והמשיך
באוניברסיטאות אחרות .בעת מלחמת העולם הראשונה הוא שירת בחזית ונפצע ,ולאחר המלחמה הוא "עובד מחדש
כרופא עוזר בבית החולים האוניברסיטאי למחלות עצבים ורוח בקניגסברג שבו עבדתי גם לפני כן בתפקיד של רופא
צבאי" .בשנת  1918הוא נשא לאישה את גרדה לבית רוזנטל ,ונולדו להם שני ילדים :מרים ) ,(1990-1919מהקרייניות
הראשונות של רשות השידור המנדטורי ומנהלת מחלקת השידורים לילדים ונוער ב"קול ישראל" ,ודניאל ),(2004-1925
ששירת בצבא הקבע ולאחר פרישתו עסק כאיש חינוך ברשת "אורט".
חבר הרמן לאסכולה
קניגסברג הייתה בימים ההם מרכז פסיכיאטרי חשוב באירופה .מתחילת התמחותו המקצועית ַ
הפסיכיאטרית בקניגסברג .בבית חולים זה פעלו באותה עת מספר דמויות נודעות ,כקורט גולדשטיין ),1965-1878
נוירולוג ופסיכיאטר יהודי-גרמני שהיה מחלוצי הנוירופסיכולוגיה המודרנית( ,שהחל לפתח את השקפותיו המקוריות
על תפקודי מערכת העצבים .עם גמר התמחותו המקצועית ,התמסר הרמן לפרקטיקה פסיכיאטרית מעשית ,ועד מהרה
רכש לעצמו חוג רחב של חולים נאמנים.
 22ר' ה"ש  20לעיל ,עמ' .58
BLAZEI RW, IACONO WG AND KRUEGER RF (2006). INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF ANTISOCIAL BEHAVIOR: HOW DO KIDS BECOME 23
ANTISOCIAL ADULTS? APPLIED AND PREVENTIVE PSYCHOLOGY 11: 230-253
 24היילפרין ל ) .(1949ד"ר היינץ הרמן – שנה למותו .הרפואה .131-133 :37
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בשנת  1924נענה הרמן להצעה לעלות לארץ ישראל ולנהל
את בית החולים "עזרת נשים" בירושלים .המוסד שבראשו
הוצב ,שהיה כבר בעל ותק של למעלה מחצי יובל שנים ,היה
בית החולים הפסיכיאטרי הוותיק בארץ ישראל ,ונקלע
לבעיות קיום קשות .לפני הרמן התחלפו במוסד מספר
מנהלים .מרגע בואו שאף הרמן להפוך את המוסד מ"בית
מחסה לחשוכי מרפא" לבית חולים מודרני .הוא השתדל
בראש וראשונה להחדיר את ההכרה לפיה בית חולים כזה
נועד לא רק כאכסניה לחולי רוח כרוניים ,אלא גם כמוסד
לטיפול בפסיכוזות חריפות ,וכי בדומה למחלות אחרות,
נתונה גם מחלת הנפש לטיפול ולריפוי .תפיסה זו שיקפה
גישה מודרנית וחשובה ,שכן "מי שמכיר את הדעות התפלות
על מחלות רוח הנפוצות בארץ במידה לא מעטה עוד היום,
יבין מה קשה וגם חשובה היתה המשימה שהרמן הטיל על
25
עצמו".
תמונתו של ד"ר חיים הרמן
באישור מעבר צבאי בריטי משנת 1939

ד"ר הרמן התעניין גם ברפואה מונעת ,וכבר בשנת 1928
פעל להגברת ההתעניינות בנושא הילדים הפסיכופטיים
)מקור :דניאל הרמן ,בנו של ד"ר חיים הרמן(
בארץ ישראל והטיפול בהם ,לטובת הציבור והמדינה כולה,
26
וזאת באמצעות רפואה-פדגוגית בה חשובה ביותר אישיות המחנך .בהמשך הוא תמך בייסוד "החברה הא"י להיגיינה
רוחנית" ,נבחר כסגן הנשיא שלה ,ובכינוס החברה ,שנערך בתל אביב בשנת  ,1946הוא נשא את ההרצאה המרכזית ,על
מגמות ההיגיינה הרוחנית בארץ 27.ד"ר הרמן נפטר בשנת  ,1948בהיותו בן  ,56ממחלה ממארת.
לצד פעילותו המקצועית והציבורית ,הייתה להרמן מאז ומתמיד "חיבה יתירה לבעיות הגובלות של הפסיכיאטריה
והמשפט ,ונחשב כמומחה בעל הניסיון הרב ביותר בשטח זה בארץ" 28.הוא גם מונה כמומחה רפואי לנושאים
פסיכיאטריים בבתי המשפט המנדטוריים ,והיה חבר בארגון ה"הגנה" ,בה שימש כיועץ מקצועי 29.בשנת  ,1944במהלך
הכינוס הארצי השלישי של החברה הנוירו-פסיכיאטרית בארץ ישראל שהתקיים בירושלים ,הוא יזם מושב שהוקדש
לנושא הפסיכיאטריה המשפטית ונשא את ההרצאה המרכזית בו 30.בהרצאתו הוא סיכם וניתח את ניסיונותיו ,הצביע
על הליקויים במשפט הארץ-ישראלי מן התקופה הטורקית ,ודרש תיקונים התואמים את הישגי המדע וצרכי החיים.
הוא הבליט את ההבדל שבין התפיסה הרפואית של מחלות נפש לבין התפיסה המשפטית ,על התוצאות הנובעות מכך,
תיאר את מעמד המומחה הרפואי בבית המשפט ,שלא היה משביע רצון כלל וכלל ,הוקיע את הנוהג לאשפז חולי נפש
"פליליים" בכלא עכו ,וציין את הסבל הנפשי שנגרם לחולים המנסים להתאבד ,על פי החוק המטיל עונש על המנסים
לאבד עצמם לדעת .בכינוס זה התקבלו ההחלטות הבאות:
(1
(2

25
26
27
28
29
30

יש לדרוש התמקצעות פסיכולוגית ופסיכיאטרית מעמיקה מכל אותם הרופאים שמטפלים הן
באופן פרטי והן מתוקף משרתם באסירים ובחולי הנפש שביניהם;
כל אחד מחברי החברה מחויב לנהל תעמולה באמצעות הרצאות ,פרסומים וחוות דעת שניתנות
לבתי המשפט לצורך הגברת ההבנה לנושאים פסיכופתולוגיים ולבעיות בתחום הפסיכיאטריה
המשפטית;

ר' ה"ש  24לעיל ,עמ' .132
הרמן ה ) .(1928ילדים פסיכופאטיים בארץ-ישראל והטפול בהם .הרפואה .148-151 :2
ר' ה"ש  24לעיל ,עמ' .133
ר' ה"ש  24לעיל ,עמ' .132
תדהר ד ) .(1950הערך ד"ר חיים )היינריך( הרמן ,בתוך :אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,כרך רביעי .תל אביב :הוצאת המחבר ,עמ'
.1922
באספות המדעיות :הכינוס הארצי השלישי של רופאי העצבים בירושלים .הרפואה .153-159 :28
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(3
(4
(5
(6
(7

בכל שינויי חקיקה יש לדרוש השתתפות מומחים והתחשבות בחוות דעתם בכל הקשור להפרעות
נפשיות;
יש לדאוג להקמה של מחלקות שבהן תבוצע הסתכלות פסיכיאטרית לגבי נאשמים שביחס אליהם
מתעורר חשש שהם לוקים בנפשם;
יש להקים בית חולים מיוחד לשם אשפוז נאשמים חולי נפש שמאושפזים באגף הפסיכיאטרי של
כלא עכו ,או לפתוח עבורם מחלקות ייחודיות בבתי החולים הקיימים;
יש להקים מסגרת ארגונית להגנה על אסירים משוחררים ובמיוחד על חולי הנפש שביניהם או
לשתף פעולה בצורה הדוקה יותר עם הארגון "למען האסיר" שקיים מזמן;
יש לדרוש שינוי מתאים במעמדו של העד המומחה הרפואי בבית המשפט.

ממרחק זמן של  65שנה ,נראה שלא נס ליחן של ההחלטות ,והן יפות גם לימינו.

פרשת הילד החטוף
לד"ר הרמן היו טביעת עין וחושים קליניים מחודדים ,לצד זהירות של איש מדע שאינו ממהר להסיק מסקנות .הדברים
משתקפים היטב בחוות דעת פסיכיאטרית שהוזמנה ממנו ,וסיפורה המעניין מובא ברשימה קצרה ,אותה פרסם בשנת
 311944ומובאת להלן במלואה:
"המאורעות הבאים שאובים מזכרונותי על התיעצות שנתקיימה בביתי לפני חמש-עשרה שנים בערך
]כלומר בשנת  ,[1929כאן בירושלים .לצערי אין לי עליה רשימות מדויקות ביותר .עלי לסמוך ,איפוא ,על
זכרוני ולמסור את הדברים כפי שהם מצטיירים כיום במוחי .עיקרי העניין בודאי מדויקים הם ,אולם
פרטים שונים ,למשל בנוגע לגיל ולזמן ,אינם מוסמכים.
אז ,באותו יום ההתיעצות ,היה תפקידי המוזר להחליט ביחד עם רופא ערבי ממשלתי ,לאיזו משתי
משפחות הרבות ביניהן שייך ילד בן שבע בערך ,שהובא לפנינו לבדיקה בנוכחות שתי המשפחות .ואלה
היו תולדות המקרה:
כארבע שנים לפני יום הבדיקה ]בשנת  [1925נעלם לפתע בשעת משחקים ברחוב ילד שטרם מלאו
לו שלוש שנים ,בנה השלישי של משפחה מוסלמית הגונה באחת מערי הארץ .חיפשוהו בחצרות
ובמרתפים ,בגנים ובשדות ,אף ירדו אל תוך הבארות שבקרבת מקום ,אך עקבות הילד לא נודעו .אנשים
מאנשים שונים נאשמו בגניבתו ,וביניהם גם שבט צוענים שנדד אז בסביבה ,אולם כל החקירות העלו
חרס ,והמשפחה המיואשת התאבלה על בנה כאבל על מת.
כעבור ארבע שנים טייל אחד המורים בקרבת עיר ערבית במחוז לוד ,ואצל שבט צוענים שחנה שם גילה
ילד ,שעשה עליו רושם שונה מבני-לוויתו .צבע עורו היה בהיר יותר ,מבנה גופו היה אחר ,ובכלל נראה
לו זר ביניהם .כיוון שהיה קרוב רחוק לאותה משפחה שנעלם ממנה בשעתו אותו ילד ,נזכר בטרגדיה
ההיא שנשכחה ממנו למחצה ,ודאג לחקירה מטעם הרשות .אמו של הילד הנעלם אמרה בבטחון גמור
כי אמנם בנה הוא זה ,והביאה כראיה עיקרית לדבר ,מלבד מה שהכירה אותו ,צלקת במצחו ,שנגרמה לו
פעם עקב נפילה .הצוענים הכחישו בפה מלא את העדויות הללו ועמדו על כך שהילד הוא בנם יחידם אשר
נולד להם אחרי בתם ,שהיתה בשעת החקירה בת שתים-עשרה שנה .על כל פנים היה אפשר להוכיח,
כי הצוענים היו בזמן הנידון באותה סביבה ,ושלא נולדו להורים הישישים ביחס בנים במשך שנים אחרי
אותה בת יחידה .הדבר נראה כוודאי לשופט-השלום שניהל את החקירה כי מילאו את חפצם המובן בבן
ויורש על ידי אותה גניבת הנפש ,וזיכה עד לפסק-הדין הסופי את המשפחה העירונית בילד ,כדי שיחונך
באופן ארעי יחד עם שאר ילדיה.
 31הרמן ה ) .(1944מיומנו של רופא .הרפואה .72-73 :26
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ואחרי שבועות מספר חלה ההתיעצות שלנו שנועדה למסור לבית-הדין חוות דעת ,אם מבחינה רפואית
אפשרי הוא לקבוע בודאות יחסית את שייכות הילד לאחת משתי המשפחות .מחווי הדעת החליטו כי
כנראה שייך הילד לאותה משפחה עירונית ,דבר שהעידו עליו מבנה הגוף והגולגולת ,ההשואות בין שני
הבנים האחרים ובת הצוענים ובין הוריהם ,צבע השיער והעור וקביעת קבוצת הדם.
והנה בחקירה זו אירעו שני המקרים ההם ,שבגללם אני מוסר את המעשה במקום זה ובהזדמנות זו.
הכנסנו את שתי המשפחות העוינות לשני חדרים מרוחקים זה מזה ,כי אחרת היה חשש למריבות אי
נעימות ,אבל גם סידור זה לא היה בכוחו למנוע שפתאום יתפרץ מכל אחד משני החדרים האלה ילד
אחד :מכאן הנערה הצוענית ,משם האסופי שלנו ,שנפלו זה על צוארי זה ,התרפקו זה על זו באהבה
רבה ,ורק לאחר מאמצים רבים עלה להפרידם בכוח ,כשהם שופכים דמעות-שליש .במשך ארבע שנים
נסעו יחדיו במדבר כאח ואחות והנה אחרי פרידה בת-שבועות נתאחדו שוב .הילד הרחוץ למשעי ,לבוש
הבגדים העירוניים ,הכריז במפח-נפש כי אינו רוצה להישאר אצל המשפחה הזרה ההיא ,ששהה אצלה
שבועות אחדים והרגיש בכל רע .מקומו הוא אצל הצוענים.
בהפסקה זו של התיעצותנו ,כשמיהרנו החוצה כדי לשכך את הקטטה ולהשתיק את הקולות ,ניגש
אלי אבי המשפחה העירונית ,אפנדי נכבד ,ואמר בהתרגשות נראית-לעין" :דוקטור ,אני מוכן לתת לך
כל סכום שתרצה בתור בקשיש ,ובלבד שתסדר בחוות הדעת שלך שישיבו את הילד לאותם צוענים.
מן המיותר הוא שאשתי תדע את דעתי .היא רוצה לקבל בכל מחיר את בנה בחזרה .אבל אני ,המחנך
האחראי על ילדי ,עומד ומכריז כי אי-אפשר לספח את הפרא-למוד-מדבר הזה לביתנו השקט ,בית-עיר.
השבועות המועטים האלה כבר התישו את כוחי ,וילדי האחרים ,המנומסים ,מושפעים לרעה על-ידי
הילד הזר הזה".
עד כאן העובדות החשופות של מקרה מוזר זה ,שלא עלה בידי לשמוע עליו עוד בבאות .הוא עורר אולי
להירהורים על השנים של גיל-הגן ,שמרבים כיום להתווכח עליהן ,אבל החומר שאינו מקובץ בדייקנות
ושנחרת בזכרוני רק למקוטעין ,כאמור בהתחלה ,אינו עשוי להסיק ממנו מסקנות מדעיות .על כן
הסתפקתי במסירת העובדות בלבד".

פרשת ז'ורבין
בשנת  1938היה ד"ר הרמן מעורב כמומחה מטעם ההגנה במשפט הידוע של שלמה בן יוסף וחבריו ,ונתן מטעמה חוות
32
דעת פסיכיאטרית לבית המשפט ,בעניין אחד הנאשמים בה .להלן סיפור המעשה:
בשנות השלושים של המאה הקודמת ,בעיקר בין השנים  ,1939-1936אירעו בארץ ישראל מאורעות דמים
בין כנופיות ערביות ובין תושבים יהודיים .במרבית המקרים ,השלטון הבריטי העלים עין מאירועים
אלה שבהם נהרגו יהודים לא מעטים ,ואילו הנהגת היישוב היהודי נהגה במדיניות של הבלגה .ב28-
במרס  1938הותקפה בכביש עכו-צפת מכונית נוסעים שהיתה בדרכה מחיפה לצפת .מהיריות נהרגו
ארבעה יהודים ,ביניהם ילד ושתי נשים .הנהג ואחת הנוסעות הצליחו לברוח ,אולם גופותיהם נמצאו
מאוחר יותר ,לא הרחק מאתר הפיגוע .ב 16-באפריל של אותה שנה יצאו חמישה מחברי ה"הגנה" לסיור
ביישובים שבי ציון וחניתה ,שסבלו מהתקפות קשות של ערבים .בדרכם חזרה לביתם בקרית חיים,
הותקפה מכוניתם באש חזקה סמוך לכפר הערבי באסה ,ושלושה מהנוסעים נהרגו .אחד מההרוגים היה
חבר בפלוגות העבודה של תנועת בית"ר ,בפלוגה ששהתה בראש פינה .מקרי הרצח עוררו סערת רוחות
בקרב חברי פלוגת העבודה של בית"ר בראש פינה .שלושה מהם ,שלמה בן יוסף ,אברהם שיין ושלום
ז'ורבין ,החליטו שאין לעבור עוד בשתיקה על מעשים אלה .מבלי לקבל אישור ממפקדם הם הוציאו
" 32דבר" – עיתון פועלי ארץ ישראל ) .(1938משפט השלושה מראש פינה .סיקור המשפט והדיונים שנערכו בו ,בתקופה .6.6.1938 – 24.5.1938
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ממחסן הנשק של הפלוגה וללא ידיעת המחסנאי שני אקדחים )מסוג "מאוזר" ו"פרבלום"( ומספר
רימונים .בשעה  5בבוקר ביום השביעי של פסח בשנת תרצ"ח ) (21.4.1938יצאו השלושה אל כביש צפת-
ראש פינה .לפי התוכנית אמורים היו שיין וז'ורבין לירות על אוטובוס ערבי מחברת "אכספרס גליל"
שנהג להגיע בסביבות השעה  7:30לעיקול הדרך בדרכו מטבריה לצפת .בן יוסף צריך היה לזרוק רימון יד
על מנוע האוטובוס ולשתק אותו .האוטובוס אכן הגיע בזמן למקום המארב ,אולם לפתע התקרבה מונית
יהודית ונכנסה בין התוקפים ובין האוטובוס .ברגע האחרון הספיק בן יוסף לעכב את הצתת הפתיל
והרימון נשאר בידו .השלושה חיכו במקום ,ובשעה  ,13:30כאשר האוטובוס היה בדרכו חזרה מצפת
לטבריה והגיע לפאתי ראש פינה ,ירו השניים עליו ובן יוסף זרק את הרימון .הרימון לא התפוצץ מסיבות
טכניות )בדיעבד התברר כי הרימונים שבמחסן הנשק היו ריקים מחומר נפץ( ,הנהג החיש את מהירות
הנסיעה ,עבר דרך המושבה כשמתוך האוטובוס עולות צעקותיהם של נוסעיו ,הגיע אל משטרת ראש
פינה ודיווח לשוטריה על האירוע שהתרחש .התברר כי היריות שנורו נשמעו על ידי שוטר שעמד בסמוך
לתחנת המשטרה ,וכאשר הוא הסתכל לכיוון היריות הוא ראה שלושה אנשים רצים אל ההרים לעבר
המושבה .שוטר אחר ראה אף הוא את הרצים ,והיריות נשמעו גם על ידי שני שומרים ערבים .לאחר
שהתקבל דיווחו של נהג האוטובוס ,יצאה פלוגת שוטרים לחפש אחר שלושת היורים ,וכאשר הם לא
ראו איש בשביל שהיה בין המושבה וההרים שמסביבה ,הם נכנסו אל תוך המבנה הראשון שהיה סמוך
להרים .היתה זו רפת עזובה ובה נמצאו שלושת היורים כשהם מסתתרים בה .אצל אחד מהם )אברהם
שיין( נמצאו אקדח "מאוזר" ושני תיקי עור שהכילו  4פצצות ,אצל השני )שלום ז'ורבין( נמצאו אקדח
"פרבלום" ,מספר כדורים ופצצה ,ובקיר נמצאו עוד  85כדורים .השלישי )שלמה בן יוסף( נמצא מסתתר
בפינה חשוכה ברפת ובחיפוש בכליו לא נמצא דבר .כל השלושה נלקחו אל תחנת המשטרה בראש פינה,
והועברו לאחר חקירה אל בית הכלא בצפת .למחרת היום הם הועברו אל בית הסוהר בעכו.
בן יוסף ,שיין וז'ורבין הועמדו לדין בבית הדין הצבאי בחיפה ומשפטם נפתח ביום  .24.5.1938בכתב
האישום הם הואשמו לפי סעיף  8לחוק בתי הדין הצבאיים ביריות אל מכונית ציבורית ,בנשיאת נשק
שלא כחוק ,וכן בכוונה לגרום למוות או לנזק אחר לאנשים רבים בנשק שהחזיקו בו .כל אחד מסעיפי
האשמה נחשב כעבירה שדינה עונש מוות על פי חוקי המנדט הבריטי .לאחר רצח מושל הגליל לואיס
אנדריוס בידי ערבים בתאריך  ,26.9.1937הוקמו בתי דין צבאיים בארץ ישראל אשר הוסמכו להטיל
עונש מוות בגין יריה בנשק חם על כל אדם ,נשיאת נשק ,פצצות וכד' ,וכן ביצוע מעשי חבלה והטלת
אימה .לפי הסמכה זו ,ניתן היה להטיל עונש מוות על החזקת נשק ושימוש בו גם אם לא היתה פגיעה
באנשים ,כבמקרה זה .ראשי בית"ר שכרו עורכי דין ידועים לייצוג הנאשמים )ד"ר פיליפ ג'וזף מתל
אביב 33ואהרון חוטר-ישי מחיפה( ,ואלה הציעו קו הגנה לפיו יוכרז ז'ורבין כמי שאינו שפוי בדעתו ,שיין
יוכרז על פי תעודות שיומצאו לו כקטין שעדיין לא הגיע לגיל  ,18ולבן יוסף יומצא אליבי לפיו היה עסוק
בשעת האירוע בעבודה חקלאית אצל הרופא ד"ר אוחובסקי ,שמתגורר לא רחוק מהרפת שבה נאסרו
השלושה .שלושת הנאשמים דחו קו הגנה זה והעדיפו להפוך את משפטם לבמה פוליטית ,שבה יכריזו
בגלוי על השקפותיהם .לחציהם של הסנגורים לשנות את דעת הנאשמים ולקבל את עמדתם המשפטית
לא הועילו ,ורק הוראה ישירה מזאב ז'בוטינסקי להישמע לעורכי הדין הביאה את השלושה לשתף פעולה
עם סנגוריהם .כל הנאשמים כפרו באשמה .התובע )קפיטן רוברטסון( טען כי הואיל ושלושת הנאשמים
נראו יחד כאשר הותקפה המכונית ואחד או יותר מהם ירו עליה; שלושה אנשים נראו רצים למקום שבו
נמצאו הנאשמים ושום איש לא היה בו פרט להם; לשניים מהם היה נשק ולא היתה להם שום סיבה סבירה
להימצא במקום שבו נמצאו ,ברפת ריקה וחשוכה שאין להם כל שייכות אליה; הנאשם השלישי התחבא
בה ולא יצא לפני שהתגלה על ידי השוטרים; איש משלושת הנאשמים לא טען באותו מעמד כי לשלישי
 33עורך הדין פיליפ ג'וזף נולד בקנדה בשנת  ,1901קיבל חינוך יהודי ,סיים למודי משפטים באוניברסיטת מקגיל במונטריאול בשנת 1924
וקיבל תואר דוקטור בכלכלה באוניברסיטת לונדון בשנת  .1927בשנת  1929עלה לארץ ישראל ,התיישב בתל אביב ,פתח בה משרד עורכי
דין ותוך זמן קצר הפך משרדו לאחד המשרדים הידועים בארץ ישראל .השתתף כסנגור במספר רב של משפטים חשובים וזכה להצלחה.
כך למשל הגן על איש משטרה יהודי שהואשם ברצח ערבי והצליח להביא לזיכויו ולהצלתו מחבל התליה .משפט ז'ורבין וחבריו היה אחד
המשפטים המפורסמים בהם השתתף .מחמת מחלתו הוא נאלץ לעזוב את הארץ בשנת  1944וחזר לקנדה .ר' ה"ש  29לעיל עמ' .3821-3823
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אין קשר עמם ועם מעשיהם – כל
אלה מהווים הוכחה כי היתה פעולה
משותפת ,שכללה נשיאת נשק
חם ,כדורים ופצצות לשם ביצוע
התקפה על נוסעי אוטובוס .לדעת
התובע לא היתה חשיבות לשאלה
מי מהנאשמים עשה את הפעולות
ההתקפיות ,וכל שלושת הנאשמים
אחראים לכל הפעולות שנעשו לשם
השגת מטרתם המשותפת.
הדיון בבית המשפט נמשך כ10-
ימים והוא כלל חקירת עדים והבאת
נימוקים משפטיים .התביעה הביאה
)מקור :הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל  -אוסף מקורות ומסמכים ,כרך א(1990 ,
 15עדים וההגנה  13 -עדים .פסק
הדין ניתן ב 5-ביוני .ז'ורבין הוכרז על ידי בית הדין כבלתי שפוי בדעתו ונידון לאשפוז באגף הפסיכיאטרי
של כלא עכו "עד שהנציב העליון יחליט על שחרורו" .שני הנאשמים האחרים נדונו למוות בתליה והועברו
לתא הנדונים למוות שבכלא עכו ,בו המתינו  20יום להחלטתו של הגנרל הייניג ,מפקד הצבא הבריטי
בארץ ישראל ,אם לאשר את גזר הדין או להמירו במאסר עולם .ב 25.6.1938-התפרסמה הודעה רשמית
לפיה אישר המפקד הצבאי יום קודם לכן את גזר הדין כנגד שלמה בן יוסף בן ה 25-והמתיק את דינו של
אברהם שיין למאסר עולם בשל גילו הצעיר .בן יוסף הוצא להורג בתליה בכלא עכו ב ,29.6.1938-הובא
לקבורות בראש פינה ,ובכך הפך לראשון מבין עולי הגרדום בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל.
יצוין כי חייו של אברהם שיין )ששינה את שם משפחתו לעמיקם( ניצלו הודות למבצע חשאי שבמהלכו
הושגו מסמכים מחו"ל אשר העידו על מועד לידתו ועל כך שהיה קטין בעת המעשה.
הסניגור פיליפ ג'וזף  -מאחוריו הנאשמים ,מימין לשמאל:
שלמה בן יוסף ,שלום ז'ורבין ,אברהם שיין-עמיקם.

עדות האב :במשפט השלושה עלתה ,כמתואר לעיל ,שאלת מצבו הנפשי של שלום ז'ורבין .אביו ,תושב ירושלים שתואר
כ"יהודי אדוק ומגודל זקן" ,נקרא לעדות .לבקשת הסנגור הסכים בית הדין כי במהלך עדות האב יישארו מומחי
ההגנה באולם .בתחילת עדות האב ,נראה הבן-הנאשם כשהוא מכסה את פניו בידיו .בעדותו סיפר האב כי בנו שלום,
נגר במקצועו ,בשנתיים שקדמו למעשה ,היה מחוסר עבודה ונקלע לדיכאון .ניסיונות המשפחה כולה למצוא לו עבודה
לא צלחו .שלום אמר לאחד השכנים כי ייצא מדעתו אם לא ימצא עבודה .כעבור ימים מספר ,בשעת לילה ,הוא העיר
בצעקות את אביו בטענה כי אויבים התנפלו עליהם .למרות ניסיונותיו להרגיעו המשיך שלום לצעוק כי אויבים רוצים
לשחוט אותם .כאשר רצה שלום לפתוח את דלת הדירה ,האב הסביר לו כי אם אכן יתנפלו עליהם ,מוטב שהדלת
תהא סגורה ,וכך ישבו שניהם ושמרו מאחורי הדלת הסגורה .בשלב זה ביקש הסנגור להוציא את הבן-הנאשם מאולם
המשפט ,להמשך עדות האב ,התובע לא התנגד ,והבן הוצא לחדר סמוך ממנו נשמע קול בכי.
האב המשיך וסיפר כי בנו לקה בדיזנטריה ובזמן המחלה גברה אמונתו הדתית .הוא החל להניח תפילין ,התפלל שחרית
במשך  4-5שעות ,ובכה בזמן התפילה .לשאלה מדוע הוא בוכה השיב כך" :אינני רוצה לחיות ,הלוא רואה אתה כי
אינני יכול לחיות" .האב הוסיף וסיפר כי בנו לא ישן ,ונהג לגשת אל ילדיו האחרים בשנתם ולנשק אותם .הילדים
פחדו להימצא במחיצתו ,והאב נאלץ להעבירם אל שכניו .כאשר שלום היה רואה חרק – זבוב או רמש – היה פורץ
בצעקות "חיה רעה" .עם החמרת המצב פנה האב אל הפסיכיאטר ד"ר הרמן ,שנתן לבן תרופות אך אלה לא הועילו.
לפי הצעת בעל המלאכה אצלו עבד בעבר ,פנה האב אל חכם ספרדי שניסה לרפא את שלום באמצעות לחשים שונים
ואף נתן לו קמע .כאשר נודע לבן כי שמים דבר מה באוכל ובמשקה שלו ,הוא סירב לאכול ולשתות .האב סיפר כי פנה
לרופאים שונים עד שהחליט לאשפז את שלום בבית חולים .האב ואחד מבניו הגדולים נאלצו להביא את הבן-הנאשם
בכוח לבית החולים בירושלים ,וכאשר הגיעו למשרד בית החולים ,התפרץ שלום ורץ לחצר ,נכנס למכוניתו של הרופא,
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וניסה לקלקל אותה .רק במאמץ רב הצליחו האב והבן המלווה להחזירו למשרד .לרוע מזלם הם לא יכלו לאשפזו בבית
החולים ,משלא היה בידם הכסף שנדרש לכך .הם חזרו לביתם עם שלום ,הרופא נתן לו תרופות וזריקות ,והזהיר אותם
שלא תימצא סכין בקרבת החולה .תחילה נצפתה הטבה מסוימת במצבו ,אולם המצב חזר והורע.
כאשר שלום הצליח למצוא יום עבודה הוא היה מאושר .לאחר מאמצים הצליחו בני המשפחה למצוא לו עבודה זמנית
בחנות ספרים .כעבור זמן מה הודיע שלום לאביו על רצונו לנסוע ולהצטרף אל חבריו בפלוגת העבודה של בית"ר בראש
פינה .האב החליט שלא למנוע זאת ממנו ,כי סבר שיוטב לו במחיצת חבריו והוא יעבוד באופן קבוע .מראש פינה ,כתב
שלום לאביו כי הוא מרוצה מהעבודה ומהסביבה .האב ייעץ לו להתרחק ממקומות מסוכנים ,ושלום השיב כי בראש
פינה שקט יותר מאשר בירושלים .בתשובה לשאלות הסנגור סיפר האב כי במצבי החרפה במחלה ,נהג בנו להכות את
אמו ,אותה הוא אהב מאוד ,ופעם אף קרע את בגדיה .האב מסר גם על מקרים של מחלות נפש במשפחת אשתו ,והמציא
תעודות ומסמכים לאישור דבריו אלה.
התובע בחקירתו שאל את האב אם הזהיר את חבריו של שלום בפלוגת העבודה כי הוא לוקה בנפשו ,והאב השיב
בשלילה בטענה כי באותו זמן הבן היה שפוי בדעתו .כן מסר כי הבן נולד בעונת החורף שאחרי המלחמה אך אינו זוכר
את השנה המדויקת.
עדות ד"ר הרמן :ד"ר הרמן נקרא להעיד כמומחה מטעם ההגנה .הוא החל בתיאור הכשרתו המקצועית ,מחקריו
ומאמריו המדעיים על מחלות הנפש ,ועבר לתיאור טיפולו בנאשם ז'ורבין בחודשים אוגוסט וספטמבר  .1936אחרי
הביקור הראשון אצלו ,פנה ז'ורבין לפסיכיאטר אחר )פרופסור מאיר( ,אך הוחזר לטיפולו של ד"ר הרמן .לאחר הבדיקה
הראשונה ביום  ,4.8.1936קבע ד"ר הרמן את האבחנה של מלנכוליה ,אך לא בביטחון מלא .האב מסר לד"ר הרמן
כי שלום התקשה בלימודיו ,עזב את הדת ,והתקבל כחבר בתנועת הנוער העובד ,שלא היה בה נוער דתי .שנים מספר
קודם לכן הוא החל לגנוב כסף מהאב .ד"ר הרמן הזכיר כי בעקבות מחלת הדיזנטריה בה לקה הנאשם ,הוא חזר לדת
ולשמירת המצוות .הוא טען כי במבט ראשון הנאשם עשה רושם של נער נורמלי ,ובביקור הראשון אצלו הוא חזר על
המלים "אני חושב תמיד מדוע לא הלכתי בדרכי אבי; אני מוכרח לעזור לכולם; מה יהא בסופי" .בבדיקה השנייה,
ביום  10.9.1936בבית החולים הפסיכיאטרי "עזרת נשים" ,היה הנבדק "מבולבל ובלתי שקול בדעתו" .האבחנה שונתה
ממלנכוליה לסכיזופרניה .כשבוע לפני כן ניסה אביו של הנאשם לאשפזו בבית החולים ,אך הוא לא התקבל ,וד"ר הרמן
המשיך לטפל בו באופן אמבולטורי .כשהתבקש ד"ר הרמן להסביר את מחלת הנפש של הנאשם ,הוא עשה זאת במספר
שפות – עברית ,גרמנית ,אנגלית ולטינית – תוך שהוא מדגים כיצד המחלה גורמת לליקויים ניכרים בחיי הנפש ומביאה
עם הזמן לפגיעה באישיות הלוקה בה .מחלות מעין אלה אינן מופיעות תמיד בצורה טהורה ,והמחלה של הנאשם קרובה
לפרנויה .המחלה מועברת בתורשה ואין לה ריפוי מוחלט ,אם כי יש סיכויים להטבה ולריפוי מסוים ,כאשר הטיפול ניתן
מיד לאחר האבחון .תסמינים דומים לאלה שנמצאו אצל שלום ז'ורבין מצא ד"ר הרמן ,על פי עדותו ,בקרוב משפחה
של הנאשם ,שהיה בטיפולו 34.ד"ר הרמן הוסיף כי היה באותה עת "טיפול מיוחד הנותן תוצאות מעודדות" ,וכי "בארץ
החלו בטיפול זה רק לפני עשרה חודשים" )כוונתו לטיפול בהלם אינסולין שהונהג בשנת  1938בבית החולים אותו
ניהל(35.
בתשובה לשאלת הסנגור כיצד השפיעה על הנאשם עבודתו הפיזית הקשה בפלוגת העבודה של בית"ר באפריל 1938
בראש פינה במצב חוסר הביטחון ששרר בה אז ,ענה העד כי נסיבות אלה היו עלולות לגרום לנאשם ז'ורבין "זעזוע רציני
בשיווי המשקל ]הנפשי[" .העד המשיך וסיפר כי בדק את הנאשם ביום  11.5.1938בעת מעצרו בבית הכלא בעכו ,יחד
עם פרופסור פאפנהיים מתל אביב .בזמן הבדיקה היה הנאשם חולה ,אך מחלתו היתה "במצב תרדמה" .שני הבודקים
שוחחו עם הנאשם ,אך מצאו יותר מששמעו מפיו .הוא לא הרבה לדבר ושתיקתו התפרשה על ידם כסימן למאמציו
להסתיר את מחלתו .מחלתו הנפשית באה לביטוי בהתנהגותו שלא התאימה למצבו .בעת הבדיקה הוא היה עליז וצחק
צחוק של אדם מאושר .משנשאל מספר פעמים לפשר מעשיו ,הוא ענה כי פעל בדרך זו משום שחשב שיש לו שליחות
מיוחדת ,אך אינו זוכר את הפרטים .העד ציין כי גם הודעה זו מהווה סימן לקיומה של פרנויה.
THE PALESTINE POST (1938). FIFTH DAY'S HEARING OF ROSH PINA BUS SHOOTING CASE. MAY 31ST, 1938, P. 2 34
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לשאלה אם גם בעת העדות ניתן לראות את הנאשם כחולה ,ענה העד כי מחלת הנאשם מצויה במצב של תרדמה .לשאלה
אם ניתן לראות קשר בין דברי הנאשם בעת שנבדק בידי הרמן באוגוסט  1936כי הוא רוצה לעזור לכולם ובין דבריו על
שליחות מיוחדת ,השיב העד כי הוא רואה קשר ישר בין שתי האמירות ,וכי הן משקפות את המוטיב החוזר של מחלתו
ומבטאות את רצונו העז של החולה בפרנויה להיות אדם מיוחס ולמלא תפקידים חשובים .העד נשאל על ידי הסנגור
אם הנאשם היה מסוגל להבין את משמעות מעשיו כאשר ירה לכיוון האוטובוס לאור היום ,מבלי שהכין לעצמו מקום
מחבוא ,אך התובע התנגד ַלשאלה וטען כי היא עוסקת באחריות הנאשם למעשיו ,וכי על בית הדין להכריע בה .התובע
הביא תקדים מהמשפט האנגלי ,לפיה נפסלה חוות דעת רפואית מאותה סיבה .הסנגור השיב כי בית הדין אינו יכול
לדעת את מידת הבנתו של הנאשם למעשיו מבלי שייבדק על ידי מומחים ,וכי בתקדים שהובא על ידי התובע נפסלה
עדות הרופא כיוון שזה כלל לא ראה את הנאשם לפני מתן עדותו ,בשונה מן המקרה הנדון ,בו הנאשם היה בטיפולו
בטרם הפך לנאשם .בית הדין התיר את השאלה ,וד"ר הרמן השיב כי לדעתו הנאשם לא ידע בעת מעשה כי הוא עושה
מעשה פסול .העד נשאל על ידי הסנגור אם אפשר לקבוע כי הנאשם חשב שהוא עושה מעשה טוב ,והשיב כי הדבר ייתכן
אך אין הוא משוכנע בכך .לסיום נשאל העד על ידי הסנגור אם סכיזופרניה עלולה להשפיע על אחרים המתחברים
עם החולה בשעת מעשה ,ותשובתו הייתה כי אם החולה נמצא בסביבה שאינה מכירה את מחלתו הנפשית ,הוא עלול
להשפיע עליהם בכיוון שלילי ,אולם הוא אינו יכול לקבוע את מידת וסוג ההשפעה.
לפני החקירה שכנגד ,התבקשו המומחים האחרים ,פרופסור מאיר ופרופסור פאפנהיים ,לצאת מן האולם .לשאלה
מניין ידע העד כי הנאשם עזב את הדת וגנב כספים מאביו ,הוא ענה כי הדברים נודעו לו מאבי הנאשם .התובע המשיך
ושאל אם כאשר קבע שיש לאשפז את הנאשם ,הוא אמר לאב שעליו לשלם  18לירות עבור  3חודשים .העד השיב כי
ייתכן שבמשרד בית החולים נאמרו הדברים ,אולם הבן היה מתקבל לאשפוז גם בלי תשלום ,לּו הייתה מיטה פנויה.
הוא הוסיף כי אמנם יש בתי חולים נוספים בארץ ,אך גם בהם לא היו מקומות פנויים .ד"ר הרמן נשאל אם הוא
מכיר מקרי מחלה זאת שלא נגרמו בדרך התורשה ,והשיב כי לדעתו מחלה זו נגרמת רק בתורשה ,אף אם לא ידועים
מקרי מחלה במשפחת החולה .הוא הוסיף כי בקהילה המדעית יש ויכוח על כך ,ומבחינים בין מקרים שבתורשה לבין
מקרים שנגרמו על ידי סיבות אחרות .לדעתו "יכולות מחלות אחרות לתת דחיפה אחרונה להתפרצות המחלה" ,כגון
הדיזנטריה שאובחנה בנאשם באוגוסט  .1936ייתכן כי סביבה משפחתית טובה ומאושרת יותר הייתה משפיעה לטובה
על מחלת הנפש ,אך בדרך כלל ייתכן גם כי עבודה קשה תשמש גורם מרפא.
לשאלת התובע אם הזעזוע של מאסר עלול להחמיר את מצב המחלה ,השיב העד כי הדבר אפשרי אמנם אך אינו מחויב
המציאות .העד המשיך והסביר כי אין קשר בין מחלתו הנפשית של הנאשם לבין מחלת המוסר ,וכי מחלת הסכיזופרניה
אינה מביאה בהכרח לדחפים רצחניים ,אם כי העד כבר ראה מקרים של חולים סכיזופרניים שביצעו מעשי רצח.
מרבית החולים רק מאיימים אך אינם מממשים את איומיהם ,ואצל הנאשם ז'ורבין לא נתגלו נטיות לרצח .לשאלה
האם הנאשם אמר לו מה סיבת מעצרו ,השיב ד"ר הרמן כי למיטב זכרונו הוא אמר לו כי הוא עצור בגין נשיאת נשק.
לשאלה אם הנאשם חולה ומסוכן גם כיום והעד השיב כי הוא חולה ויש צורך בהחזקתו תחת שמירה בבית חולים או
במסגרת אחרת .העד הוסיף כי בעת הבדיקה בשנת  ,1936מחלת הנאשם לא היתה רדומה אלא במצב חריף ומסוכן.
לשאלת התובע אם העד נתן לו תעודה על היותו חולה נפש ,השיב ד"ר הרמן בשלילה והסביר זאת בהיעדר מקום
פנוי בבית החולים ,ובכך שהוא נוהג לתת תעודה רק כאשר יש מקום פנוי בבית החולים ,משום שתוקף תעודה מוגבל
לשבועיים בלבד .לשאלה מה הוא עושה כאשר אין מקום בבית החולים ויש חולה המסוכן לחברה ,השיב העד כי זו
בעצם הבעיה העיקרית בעבודתו המקצועית בארץ .הוא פונה ממוסד למוסד ,למחלקת הבריאות של ממשלת המנדט,
למוסדות היישוב ולגורמים נוספים ,ואם העזרה אינה באה משם ,עליו להסתפק בריפוי אמבולטורי ובמתן עצות לבני
המשפחה להחזקת החולה בסביבה מרגיעה ,על מנת שיהיה שקט .העד הוסיף כי הוא לא ניסה להשיג מקום אשפוז
לנאשם בבית החולים הממשלתי לחולי נפש בבית לחם )שהקימה ממשלת המנדט בשנת  1922ויועד לחולים מהמגזר
הערבי( כי אין זה תפקידו כי אם חובת המשפחה .התובע המשיך ושאל את ד"ר הרמן אם הימלטות אדם כזה לאחר
ביצוע מעשה העבירה והסתתרותו ברפת ,מעידים על כי הוא ידע שעשה מעשה אסור ,העד השיב כי יתכן שהנאשם רץ
כילד הבורח לאחר שעשה מעשה שובבות ,מבלי להבין את חומרתו .לשאלת התובע על מקור דעה זאת ,סקר ד"ר הרמן
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את התפתחות הנאשם ,והוסיף כי הוא משוכנע שאדם שחלה בפרנויה בצורה חריפה פחות משנתיים לפני כן ,והודיע לו
שעשה מה שעשה עקב שליחות מיוחדת ,וכל התנהגותו ומצב רוחו העליז לא הלמו את מצבו ומזגו ,אדם שהיה חולה
בשנת  1936ובמאי  ,1938שבועות מספר לאחר ביצוע מעשה העבירה בו הוא נאשם ,הוא מראה סימני מחלה – לא היה
מסוגל בשעה מעשה להבין שהוא עושה מעשה אסור.
בשלב זה נתבקש העד לענות לשאלה אם הנאשם היה מסוגל להבין שמעשהו מנוגד לחוק בעת שירה מהאקדח ,ותשובתו
הייתה כי ייתכן שהנאשם ידע כי המעשה אינו בסדר ,אך ייתכן גם שעצמת מחשבת השווא שלו הייתה כה חזקה
שהכריחה אותו לפעול בדרך זו מבלי שהרגיש את פסלות המעשה .התובע הוסיף ושאל אם אדם חולה יכול במחשבת
לדמות כי מעשה כזה מותר רק לו בלבד ,או שהוא חושב כי מעשה זה מותר לכל אדם ,והעד ענה כי קשה
השווא שלו ַ
להבין את עמקי נפשו של אדם חולה ,וכי לדעתו אדם כזה חושב בעת המעשה רק על עצמו ולא על זולתו .התובע
שאל האם הנאשם חשב שהמכונית אינה קיימת בכלל במציאות ,והעד השיב כי ייתכן שהנאשם דימה שיש אויב ועליו
להתגונן מפניו בצורה זו ,וייתכן כי מחשבת השווא שלו הכריחה אותו לבצע פעולה סמלית כלשהי ואז הוא לא היה צריך
להכיר את המציאות.
לשאלה אם מחשבת שווא היא אמונה בדבר שאינו קיים ,השיב ד"ר הרמן כי יש להבדיל בין הלוצינציות )הזיות( לבין
מחשבות שווא ,וכי במקרה השני החולה נותן פירוש חולני לדברים שבמציאות .התובע הביע פליאה על כי העד לא שוחח
עם רופא בית הסוהר ולא שאל אותו אם התנהגות הנאשם הייתה כל הזמן כפי שהייתה בעת הבדיקה שערך לו ,והעד
הסביר כי ביקר פעמיים בבית הכלא בעכו ושמע כי רופא הכלא איננו .את הנאשם הוא בדק פעם אחת במשך שעה או
יותר .התובע חזר לעניין אחריות הנאשם ,ושאל אם הנאשם הבין כי צפוי לו עונש אם יתקוף את האוטובוס .העד ענה כי
ייתכן שהנאשם הבין זאת ,והוסיף כי בעת הבדיקה טען הנאשם כי שמע שייכנס לכלא ואולי יקבל מאסר עולם ,אך הוא
אמר זאת כאדם הקורא מתוך ספר כשעל פניו היה נסוך צחוק פרנואי .התובע שאל עוד האם לאור דברי העד כי הנאשם
יכול להדביק אחרים במחשבות השווא שלו ,מחלתו מדבקת ,והתשובה הייתה "לא מבחינה גופנית" .לשאלה האם
הנאשם השפיע על אחרים באמצעות היפנוזה ,ענה העד כי אינו סבור כך אבל ייתכן שהייתה לו השפעה פחות או יותר
חזקה על הסביבה באמצעות סוגסטיה פשוטה .לשאלת התובע ענה העד כי לדעתו מצב מחלת הנאשם השתנה משנת
 1936ועד לבדיקה שערך לו בכלא עכו ,ולשאלת הסנגור הבהיר העד כי אין פירוש הדבר כי הנאשם הבריא במשך זמן זה.
פסק הדין :כאמור ,בית הדין קיבל את עדות ד"ר הרמן לעניין מצבו הנפשי של שלום ז'ורבין בעת ביצוע העבירה ,קבע
36
שהנאשם לא היה אחראי למעשיו ,והורה לאשפזו בבית חולים לחולי נפש.
בשולי הדברים נעיר כי בדומה לאברהם שיין ,שטענת ההגנה להיותו קטין הייתה תרמית 37,גם לטענת ההגנה של ז'ורבין
היו שהביעו דעתם כי היא נולדה לצורך חילוצו מאימת הדין .לדעתנו אמירה זו אינה נכונה .אחד ממחברי מאמר זה
)א"ו( ראיין את בנו של ד"ר הרמן ,והבן עמד על כי אביו ,כאדם הגון שפיו ולבו היו תמיד שווים ,לא היה נותן יד לגיבוש
חוות דעת מקצועית בלתי מדויקת .יתר על כן ,ממידע מאוחר יותר מתברר ששלום ז'ורבין אכן לקה במחלת נפש מסוג
סכיזופרניה פרנואידית ,ואושפז מספר פעמים במוסדות פסיכיאטריים .בדצמבר  1959הוא נעצר והובא בפני בית משפט
השלום בתל אביב לאחר שניסה לרצוח את אחיו ביריות מרובה "טוטו" ,בכוונה תחילה ,לאחר תכנון שנמשך ,לדבריו,
חודשים רבים .האח נפצע וטופל במרכז הרפואי שיבא בתל השומר 38.בעקבות מעשה זה ניתן כנראה בעניינו צו אשפוז לפי
חוק טיפול בחולי נפש ,והוא אושפז לתקופה ממושכת בבית חולים פסיכיאטרי .שלום ז'ורבין נפטר בגיל  ,71בשנת .1990
עדות ד"ר הרמן הובאה בצורה מפורטת ,כדי להדגים נקודות מספר .מדובר במשפט רצח – העבירה החמורה ביותר
בספר החוקים – כשהסוגיה שעמדה על הפרק ביחס לז'ורבין הייתה והינה אחת המרכזיות בתחום הפסיכיאטריה
המשפטית :אחריותו הפלילית של הלוקה בנפשו ויכולתו לעמוד לדין .עדותו של ד"ר הרמן מדגימה בצורה מוחשית
את התמודדות המומחה הפסיכיאטרי עם מגוון השאלות העולות בהקשר זה .העדות שניתנה לפני למעלה משישים שנה
מאפשרת לקורא בן זמננו מעין "מסע בזמן" ועוזרת לקבל פרספקטיבה היסטורית על עדות המומחה הפסיכיאטרי
 36ר' ה"ש  32לעיל.
 37קהאן מ ) .(1988כיצד הצלנו את חייו של אברהם שיין ,בתוך :שא אש להצית .תל אביב :העמותה להפצת תודעה לאומית ,עמ' .38-40
" 38דבר" – עיתון פועלי ארץ ישראל ) .(1959ז'ורבין נעצר ל 15-יום ,8.12.1959 .עמ' .4
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בתקופת המנדט .קשה שלא לראות את הדמיון שקיים בהתמודדות עם השאלות הללו בשתי התקופות .פרוט העדות,
על אף מידה מסוימת של ארכנות ,הוא המאפשר ,לדעתנו ,להעריך את התמונה במלואה.

גורל נאשמים חולי נפש שהוכרזו כבלתי שפויים
עוד בשנת  1927קבלו עבריינים חולי נפש מעמד מיוחד בבתי המשפט המנדטוריים ,כאשר נעשו הצעדים הראשונים
להקמת מנגנון פרוצדוראלי לטיפול בעבריינים חולי נפש ,שהתבסס על החוק האנגלי .פקודת הפרוצדורה הפלילית
)שפיטה על פי כתבי אישום(  ,1924הסדירה שתי בעיות ביחס לבלתי שפויים שהואשמו בבצוע פשע .1 :חוסר היכולת
39
לעמוד לדין .2 .הטיפול באדם שלגביו נקבע כי היה בלתי שפוי בזמן בצוע העבירה.
תקנה מיום  1.1.1939הסדירה את מצב חולי הנפש שנאשמו בפלילים – הם נכלאו במחלקה לחולי נפש; הנשים בבית
40
הכלא לנשים בבית לחם ,והגברים באגף חולי הנפש בבית הכלא בעכו.
אגף הבלתי שפויים בכלא עכו היה ידוע לשמצה בתנאיו הקשים .על פי עדות מבקרים:
"מחלקת חולי הרוח בבית הסהר בעכו היא מחלקה מהמין הגרוע ביותר .אדם שהובא לשם – נגוע במחלה
41
ב - 10%-ודאי הוא שיהפך לחולה במאה אחוז .אמצעי הרפוי השולטים במקום הם :המקל והאגרוף".
ומי שביקרה מטעם האצ"ל את שלום ז'ורבין באגף הבלתי שפויים בכלא עכו כתבה:
"הוא היה סגור בכלוב כמו חיה .המחזה היה קשה מאוד .כל המשוגעים רוכזו באולם אחד וכל משוגע
42
הושם בכלוב נפרד ,כך שכל האולם היה מלא כלובים".
שחרור אנשים אלה היה אפשרי רק על פי צו מאת הנציב העליון ,שהיה ניתן לאחר פנייה מנומקת בה הובטח כי קרובי
משפחתם התחייבו לקבל עליהם אחריות מלאה לטיפול בהם ולשמירה עליהם.
משנת  1946הוסדרו לראשונה ,בפקודת בתי הסוהר ,שאלות אי השפיות לפני המשפט והטיפול בעבריינים שנמצאו בלתי
שפויים לאחר הרשעתם ומאסרם .לשופט ניתנה הסמכות להחליט בדבר מצבו הנפשי של הנאשם .כאשר שופט סבר
כי האדם שעמד לדין היה בלתי שפוי ,הוא שלח אותו למוסד פסיכיאטרי ,ללא זכות ערעור .לבית המשפט לא הייתה
דרך לברר את מצבו הנפשי של נאשם על ידי בדיקת מומחים ,ובית המשפט היה צריך לטפל בשאלה לפי מראה הנאשם
והתנהגותו ,או לפי עדות רופא בית הכלא )אם הנאשם היה בבית כלא ולא שוחרר בערבות( .אם השופט לא היה משוכנע
שהנאשם היה "חולה רוח" ,היה זה נשלח למשך שבועיים לבדיקה בבית חולים לחולי רוח .בשל חוסר במיטות אשפוז
43
היה קשה לבצע הוראה זאת ,של ברור המצב הנפשי של הנאשם בבית חולים ,אפילו במקרים דחופים.
ד"ר בלומנטל התריע על מצב בעייתי זה בכינוס הראשון של "החברה להיגיינה רוחנית" בירושלים בשנת  .1947לדבריו,
הגבול בין חולי נפש לעבריינים מטושטש ,פושעים נחשבו לחולים ואושפזו בשל היותם מזיקים לחברה ולא מתוך דאגה
לבריאותם .לדבריו ,כ 37.8% -מהעבריינים בארץ נחשבו לחולי רוח לעומת כ 0.54% -באנגליה:
"באנגליה ,מבין כמאה חמישים ותשעה אלף חולי רוח ,רק שמונה מאות חמישים וארבעה חולי רוח
פליליים .בא"י ישנם מבין שלוש מאות שבעים וחמישה חולי רוח ,מאה ארבעים ושניים חולי רוח
פליליים! מסתבר מכאן שבארץ ,בניגוד לאנגליה ,מאשפזים חולים מתוך היותם מזיקים לחברה ולא
44
מתוך התחשבות בטובת החולים עצמם".
39
40
41
42
43
44

רוזנמן י ) .(2009התייחסות הממסד הפוליטי ,הרפואי והמשפטי אל חולי הנפש בשנות ה 50-בישראל .עבודת דוקטורט שהוגשה
לאוניברסיטת בר אילן ,עמ' .34
מ  ,II 2613גנזך המדינה; "בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" ,כספי ,עמ' .150
מכתבם של נציגי ועד הקהילה העברית בחיפה אל הוועד הלאומי בירושלים ) ,(1941בנושא עזרה לאסירים המוחזקים באגף הבלתי שפויים
בכלא עכו.
לפידות י ) .(2006האצ"ל בחיפה ה"אדומה" .תל אביב :ברית חיילי אצ"ל.
ר' ה"ש  39לעיל עמ' .35
בלומנטל ק ) .(1947בעיות הפסיכיאטריה הסוציאלית בארץ ,בתוך :לבעיות ההגיינה הנפשית בישוב :פרשת הכינוס הראשון להיגיינה
רוחנית בארץ-ישראל .הוכן וסודר על ידי ד"ר א .ח .מרצבך .ירושלים :החברה להיגיינה רוחנית בארץ ישראל ,עמ' .38-43
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בסוף דצמבר  1947הודיע ד"ר מרצבך כי הוועד הפועל של "החברה להיגיינה רוחנית" בארץ ישראל החליט לבצע את
ההחלטה שהתקבלה שנה קודם לכן ,ולהקים ועדה פסיכיאטרית-משפטית מעורבת .בוועדה היו אמורים להשתתף
גורמים הקשורים לחולי הנפש :פסיכיאטרים ,שופטים ,עורכי דין ,פקידי מבחן ונציגי מוסדות היישוב והשירות
הסוציאלי ,ותפקידה אמור היה לדון ,מבחינה פסיכו-היגיינית ,בצורך בשינויים ,להלכה ולמעשה ,במצב בשטח הגבול
45
הפסיכיאטרי-משפטי ולהציע הצעות מפורטות.

הערות מסכמות
על אף הקשיים באיתור חומר כתוב ומסמכים ,ניתן לתאר תמונת מצב על מספר היבטים היסטוריים ביחסים
שהתפתחו בין הפסיכיאטריה למשפט בארץ ישראל .תואר החוק העות'מאני לטיפול בחולי הנפש משנת  1892שניכרת
בו השפעה צרפתית .חוק זה נותר בעיקרו בתוקף גם בתקופת המנדט הבריטי .עם השנים השתנה השלטון בארץ
ישראל ואוכלוסייתה גדלה .השינויים בחברה ובתרבות הביאו לשינויים גם ברפואה ובמשפט .הרפואה והפסיכיאטריה
התארגנו בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה ה ,20-והחלו להיווצר ביניהן נקודות ממשק .הדמות הפסיכיאטרית
הבולטת בארץ ישראל בתקופה זו – ד"ר חיים )היינריך( הרמן – תוארה בפירוט ,תוך הדגמת מיומנותו המקצועית
באחד המשפטים המפורסמים של התקופה ,והבלטת תרומתו לפסיכיאטריה המשפטית ,וכמי שהעלה תחום זה למקום
מרכזי בפסיכיאטריה בארץ ישראל של אותה תקופה .הדבר בא לביטוי ,בין היתר ,בהרצאתו המרכזית בכינוס הארצי
השלישי של החברה הנוירופסיכיאטרית בשנת  .1944ראוי לציין כי דבריו יפים גם כיום ,לאחר  65שנה ,ורוב הבעיות עמן
התמודדו הפסיכיאטרים בתקופה ההיא ,לרבות המחסור במשאבים חומריים ואנושיים ,נותרו בעינן גם בחלוף השנים.
בחרנו להתמקד במאמר זה בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל .אנו סבורים כי התשתית שהונחה בתחום זה בשנות
הבראשית של המדינה שבדרך ,הוכיחה עצמה גם לאחר הקמת המדינה .ההיבטים ההיסטוריים של הפסיכיאטריה
והמשפט במדינת ישראל העצמאית מהווים נושא למאמר בפני עצמו.

 45מרצבך א ח ) .(1947גנזך המדינה ,משרד הבריאות ,ג' .5683/19
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גודש דם מוחי ואי שפיות זמנית – עדות מומחה בבית המשפט
זוטה היסטורית
משה פיינסוד*
תקציר
עדות מומחה יכולה להיות כלי עזר חשוב בשיקוליו של בית הדין אך גם להפוך את המשפט למשפח .לפני כ 140 -שנה
זוכה נאשם ברצח בשל עדות רופא שקבע כי הנאשם היה שרוי בעת הרצח באי שפיות זמנית .עד היום חוזרת ונידונה
השאלה אם הרופא העיד מתוך שכנוע פנימי או משיקול זר .פרשת המקרה )שאין לה כל קשר לאירוע בן זמננו( מובאת
כאן כדי לעורר הרהורים על ערכה וערכיה של עדות המומחה.
* המחבר הוא פרופסור אמריטוס בנוירוכירורגיה בפקולטה לרפואה של הטכניון ,מלמד כיום היסטוריה של הרפואה ואין לו השכלה משפטית.
moshe.feinsod@gmail.com

ב 25-בנובמבר  1869ארב וויליאם מקפרלנד ,משך מספר שעות ,לעיתונאי דניאל ריצ‘רדסון וכשהלה הגיע למשרדי
עיתונו ירה בבטנו .כעבור מספר ימים גווע הירוי .לפני מותו נשא לו לאישה את גרושתו של היורה .התברר כי לא הייתה
זו הפעם הראשונה שמקפרלנד ירה לעבר ריצ‘רדסון .הוא עשה זאת כבר שנתיים קודם לכן ואף פצע קלות את העיתונאי
בעת אחד מביקוריו התכופים אצל אשתו הפרודה של מקפרלנד .הירוי ביכר שלא לערב את המשטרה כדי לא לתת
להולכי רכיל להעצים את הפרשה.
כמתרחש בימינו ,התראיינו המעורבים בפרשה ועורכי הדין עמם ,בפני עיתונאים עוד לפני פתיחת המשפט ,מסרו
גרסאות נרגשות ועוררו תגובות בציבור.
המשפט נפתח ב 4-באפריל  ,1870ומטעם ההגנה נקרא להעיד הנוירולוג המפורסם ד“ר וויליאם המונד
) .(William Hammond, 1828-1900הוא בדק את הנאשם ,לראשונה ,כשלושה חודשים לאחר הרצח ולא הייתה לו
כל הכרות קודמת איתו.
המונד היה רופא בעל מוניטין מגוונים .בתחילת מלחמת האזרחים בארה“ב שימש בתפקיד קצין הרפואה הראשי
) (Surgeon Generalשל צבאות הצפון .בתפקידו זה שיפר את השירות הרפואי בצורה משמעותית וקידם רופאים
צעירים ונמרצים לתפקידי ניהול .במהלך פעילותו קנה לו אויבים שטפלו עליו האשמות והוא הודח ממשרתו בחשד
לשחיתות .כבודו הוחזר לו במשפט חוזר מספר שנים לאחר מכן .לאחר המלחמה פנה לפרקטיקה פרטית כנוירולוג .הוא
לימד במספר אוניברסיטאות ,כתב את ספר הלימוד הראשון בנוירולוגיה בארה“ב ותרם רבות ,תוך שימוש בכישוריו
ובקשריו להכרת הנוירולוגיה כדיסציפלינה עצמאית ונבדלת מהפסיכיאטריה .המונד נודע גם כשש אלי עימות ,כבעל
כושר רטורי רב ולשון בוטה ביותר בעת ויכוח עם עמיתים בעלי דעה שונה(1-3) .
בפני בית המשפט העיד המונד כי מקפרלנד סבל מאי שפיות זמנית בשל גודש דם מוחי שנבע מפעילות יתר )(over use
של המוח בשל עצמת הרגשות שעלו בו בשל בגידת אשתו .הוא סיפר כי בדק את הנאשם לראשונה שלושה חודשים לאחר
הירי ואחר כך עוד מספר פעמים .מקפרלנד התלונן בפניו על ערנות יתר ,כאבים והרגשת מלאות בראש ,הבזקי אור לפני
העיניים ורעשים באוזניים .בבדיקתו מצא כי הדופק מהיר ולא סדיר ,הפנים סמוקים וחמים מהרגיל וכי עורקי הצוואר
והקרקפת פעמו בעוז .גם בקרקעיות העיניים ראה המונד גודש דם .די היה בכך ,טען המונד ,כדי לבסס את האבחנה של
גודש דם מוחי .כדי לבסס את הנחתו כי גודש הדם במוח גרם להפרעה ביכולת האדם לשלוט ברצונו ,הציג המונד לפני
חבר המושבעים את המכשיר אותו פיתח בעצמו וקרא לו דינמוגרף – )תמונה  .(1לדבריו ,הנחה את הנאשם והסביר לו כי
חשוב מאד עבורו להפעיל על הקפיץ ) (BBלחץ קבוע כדי שהעיפרון יצייר על הגיליון הנע קו ישר .אך הקו שהתקבל היה
מאד לא יציב ובכך ראה המונד הוכחה מדעית ניצחת כי מקפרלנד לא יכול לשלוט ברצונו ובעת הירי סבל מאי שפיות
זמנית .למרות שהבדיקה נערכה שלושה חודשים מאוחר יותר.
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תמונה 1
הדינמוגרף של המונד כפי שמופיע בספרו על מחלות מערכת העצבים ) .(4הקפיץ ) (BBאמור להילחץ על ידי הנבדק ולהניע את הזרוע
) (Aשבקצה אחוז עפרון הרושם על דף הנייר ) (Cאת מידת הלחיצה הדף מונע בקצב אחיד על ידי מנגנון קפיץ וגלגל שיניים )(E

D

C

A
E
B

B

הפסיכיאטר שהעיד מטעם התביעה הודה כי לא בדק את הנאשם .הוא טען כי לפי עדויות אנשים שראו את מקפרלנד
לפני האירוע עולה כי התנהגותו סמוך לירי הייתה תקינה .לפיכך הרי שהנאשם שפוי וכי מדובר ברצח מתוכנן בשל
קנאת גבר לאישה .דעתו לא התקבלה ומקפרלנד שוחרר.
למחברים ) (1-3שדנו בפרשה נראה כי התביעה ,אף שהתנהלה בצורה רשלנית ,והמומחה מטעמה אף שערך את טיעוניו
בצורה תמוהה – צדקו והכרעת הדין הייתה שגויה.
ד“ר המונד נשכר להעיד מטעם ההגנה במשפטים נוספים וחזר בכולם על אותה טענה של אי שפיות זמנית ,והציג שוב
את רישום הדינמוגרף כהוכחה ) .(4בחלק מהכרעות הדין גבר השכל הישר על היוקרה ,האצטלה האקדמית וכישרונו
הרטורי של המומחה.
גודש דם במוח הוא מצב בו מופרע ,מסיבות מכאניות ,ניקוז הדם הורידי מהמוח כולו או מאחד מחלקיו .זו אינה ישות
קלינית עצמאית ,כי אם תוצאה של הפרעה בזרימת הדם .האבחנה אינה יכולה להיקבע מבלי ציון הסיבה .ד“ר המונד
לא טרח להביא בחשבון את האפשרות כי הסומק בפניו של מקפרלנד והלמות עורקיו היו סימני התרגשות ,וכי תלונותיו
היו ביטוי למתח בו היה שרוי בכלאו ,חרד מאימת גזר הדין .הרישומים שהציג ד“ר המונד בפני חבר המושבעים ופענוחם
נעשו ללא כל בקרה וללא כל אימות של תקפותם ,בניגוד לכללי ניסוי מדעי.
אישיותו ופרשת חייו המקצועיים של ד“ר המונד ,תרומתו לנוירולוגיה והעושר הרב אותו עשה מהדמים שגבה מחוליו,
נידונו במספר מאמרים .כל המחברים המאזכרים את עדותו במשפט מקפרלנד הגיעו למסקנה כי אף שהתיאוריה
שהציג כעובדה שרירה הייתה מופרכת מכל היבט ,והוא היה היחיד שהחזיק בה ,הרי שהיה לכל היותר מדען גרוע אך לא
בעל כוונת זדון .משך כל חייו המקצועיים החזיק ד“ר המונד בדעתו על גודש הדם המוחי ותוצאותיו ,הקדיש למכשיר
שפיתח מקום נרחב בספרו ) (5ויתכן שהופעותיו בבתי המשפט נועדו גם להפצת רעיונותיו.
הרפואה הקלינית בכלל והרופא ,באורח פרטני ,אמורים להשתדל ולהתנהל לפי עקרונות מדעיים ,ועל שיקוליהם
להסתמך על ידע מוכח ומבוקר .כל הקורא מאמר מדעי ,ותהא הדיסציפלינה אשר תהא ,יבחין כי חלקו הגדול מתנהל
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לפי הכלל ”ראשית חכמה הוא הספק“ ועוסק בבחינת אפשרויות ודעות שונות ,נזהר מקביעות נחרצות ומותיר פתח
להערכה מחודשת .לתקפותו של המאמר המדעי נוספת הגנה על ידי צוות בלתי תלוי של מבקרים עלומי שם שקפדנותם
עולה ביחס ישר ליוקרתו של כתב העת ,והם עשויים לדרוש מהמחבר תיקונים והסברים או במקרה הגרוע להמליץ על
פסילת המאמר.
לפתח חוות דעת המומחה מטעם צד זה או אחר המוגשת לבית המשפט על ידי מחברים שתואריהם האקדמיים )פרי
הישגיהם המדעיים ומעמדם באוניברסיטה( אמורים לתת לה משנה תוקף רובצת הסכנה כי תיערך בניגוד לעקרונות
המדעיים.
מומחה העורך חוות דעת מטעם צד מסוים ,נשכר על מנת שיספק שרות .אך טבעי ומובן הוא שישתדל לרצות את שוכרו
ולכתוב חוות דעת שתייצג את עניינו .הוא מודרך לא אחת לנקוט לשון פסקנית כדי להרשים את השופט .לצורך אותו
רושם נערך לא אחת סקר ספרות שמטרתו אינה לסקור את כל הספרות אלא לברור ממנה מאמרים התומכים בהיבט
אחד בלבד ואף מאותם מאמרים נשלים רק משפטים או חלקיהם המנותקים לא אחת מהקשרם האמיתי .המומחה
עלול לאבד את מעמדו ,שאמור להיות חסר פניות ,ולהפוך למרכיב בצוות התביעה או ההגנה.
בתחום הנזיקין אנו עדים ל“התמחות“ בכתיבת חוות דעת מטעם תובעים ומנגד למומחים המשרתים דרך קבע את
חברות הביטוח .המצב מקצין במקרי רשלנות מקצועית כשמומחה אחד הופך את כל הטיפול ,ובמלים הבוטות ביותר,
למסכת של דברים שלא ייעשו ולעומתו יגויס מי שאומנותו בהלבנת כל חטא כשלג .שניהם רוכשים מיומנות ודבקות כל
אחד ב“תת התמחותו“ .אותה דבקות עלולה לגרור את המומחים לעימות לא מדעי ,לפסילה גורפת ומוחלטת של נימוקי
הצד השני ואף להטלת דופי ונקיטת לשון לא ראויה .בסופו של דבר רבים המקרים בהם ממנה בית המשפט מומחה-יועץ
מטעמו שאמור להיות ברמה מקצועית גבוהה וחסר פניות .ה“תשועה ברוב יועץ“ עושה את ההתדיינות ממושכת ויקרה.
הפתרון הקל והמפתה הוא ”להתחיל מהסוף“ ולהסתפק בחוות דעתו של ”ידיד בית המשפט“ אולם כבר עתה אנו עדים
למומחים המסתופפים בחברת אנשי משפט ותקשורת ומצדם של אלה אורבת סכנת היווצרות מעמד של ”חביב בית
המשפט“ שסכנותיו בצידו.
למרות שהשיטה האדוורסרית היא אחד מיסודות מערכת המשפט שלנו יתכן ויש לדון ולשקול את הקמתן של ועדות
מומחים שתשרתנה רק את בית המשפט ובהן יפחיתו בקרת עמיתים ודיון מתועד את סכנת ההגזמה ,הקיצוניות
וההתלהמות.
עדותו והתנהלותו של ד“ר המונד לפני  140שנה הובאו כדי לנסות ולעורר דיון שתחילתו אקדמי וסופו אולי מעשי
בהערכה וארגון יעיל של עדות המומחה.
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תיקונים מס׳  114ו 216-לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א1981-
מעין מבוא לשני המאמרים העוסקים בהם

תכניות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה השתנו מאז נוסדה  Alma Mater Studiorum Università di Bolognaבשנת
 1088בה נלמד המשפט כללי ומשפט הכנסייה .כיום כוללות תכניות ההוראה במוסדות אלה גם מקצועות שבעבר הונחלו
על ידי ה master-לחניכו-השוליה .על אלה נמנים לימודי משפטים ,ראיית חשבון ,רפואה ,רוקחות ,סיעוד ,הנדסה
)וכנראה עוד( 3.לשון אחר – גם ל trade schools-ניתן מעמד אקדמי 4.ואף זאת – חשיבות תחומים מקצועיים-מעשיים
אלה חשובים מאד לחברה ,שהרי בין היתר ,עיסוק בהם מחייב רישוי מאת המדינה.
ומעבר לכך – ההתפתחות במקצועות אלה הביאה להיווצרות תת-התמחויות ,להן נדרשים לימוד וניסיון מעשי נוספים,
ולחלקן גם הכרה בדין 5.בד בבד נוצרה גם חלוקה לרמות ,שיש מהן המוכרות בחוק .הסדר כזה קיים ,לדוגמא ,בתחומי
הנדסה שונים – יש מהנדס שלמד והוסמך במוסד אקדמי ,ויש הנדסאי שגם הוא למד בבית ספר )בתר-תיכוני( ,אך על
פי תכנית לימודים שונה – ברמה מעשית יותר ותיאורטית פחות – וגם הוא נבחן והוסמך ,וזכה ברישוי לאחר שעמד
בבחינות .והגבולות ברורים.
לימודי סיעוד כיום שונים מאלה של שנת  1880ב School of Nursing and Midwifery-של ,Florence Nightingale
וכבר אז הוכרו בהם ,כפי שמעיד שם בית הספר ,שני תחומים 6.אחיות הדור הנוכחי בישראל ,רובן בוגרות אוניברסיטאות,
ורבות בעלות תואר שני ,ואף שלישי .תכנית הלימודים הבסיסית מדגישה נושאים אשר לימודי הרפואה )לרופאים(
עוסקים בהם פחות ,אם בכלל .מכורח המציאות חלו שינויים גם בפן המעשי – בארה"ב קם מעמד ה.Nurse Practitioner-
לאחרונה ,גם בישראל הוסמכו אחיות בעלות כשרים מוגדרים ,לתת טיפולים שנקבעו ברשימות מפורטות ,לחולים
הנמצאים במצבים מוגדרים 7.עם העלאת רמת ההכשרה של האחות מחד גיסא ,והשינויים ברפואה שלא פסחו גם על
הרפואה הראשונית בישראל ,נולד הצורך בהרחבת )העלאת?( הסמכויות המואצלות על האחות .אין ברחבה זאת כרסום
בסמכויות הרופא ,אלא השלמה מצד האחות של פעולות או תפקידים אשר הרופא ,בעת הנוכחית מתקשה לבצעם.
דרך נוספת של מילוי צרכים חיוניים בטיפול רפואי היא התפתחותו בשנים האחרונות בישראל של מקצוע רפואי חדש –
הפרמדיק .תכנית הלימודים של פרמדיק מצומצמת מזו של אחות 8.לעומת זאת האחריות המוטלת על פרמדיק ,שמטבע
עיסוקו הוא פועל לרוב לבדו ,מחייבת מיומנות גבוהה ביותר .כאמור ,עד עתה לא הושמעו השגות על דרך פעילות אנשי
מקצוע חדש זה ,ובוודאי לא על קיומו וגדר סמכויות הפועלים בו .אדרבה – צה"ל שוקל כיום אפשרות הסתייעות
בפרמדיקים כתחליף חלקי לרופאים.
תחום הרוקחות גם בו חלו שינויים .ה Apothecary-של המאות ה 18-וה ,19-רקח תרופות מצמחים וחומרים שנחשבו
כבעלי סגולות מרפא ,וגם הורשה לטפל בהן בחולים שביקשו את עצתו – כמעין שילוב בין רופא כללי לרוקח .פרמקולוגיה
כיום היא מדע החוקר את השפעת חומרים מסוימים על תהליכים פיזיולוגיים שונים .בפרמצויטיקה – הפן המעשי –
הרוקח לומד את השפעת החומרים-התרופות ,ועיקר עיסוקו באספקתם לחולים ,בדרך כלל על פי מרשם הניתן על ידי
מי שהוסמך לכך.
1
2
3
4
5
6
7
8

הצ"ח הסדרים במשק המדינה( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,2006התשס״ו.2005-
תיקון תשס"ט )] (2ס"ח  ,(23/07/09) 2203עמ'  [173התקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשס"ט ).(14.07.2009
כשריד לשיטת חונכות השוליה ,מקובל ברפואה המונח  trainingלהדרכה במהלך התמחות מקצועית של רופא.
'חלק מן הפקולטות באוניברסיטה אינן אלא  –'trade schoolsאמירה זאת שמעתי מפי מי שהיה דיקן ,רקטור ובהמשך נשיא אוניברסיטה
חשובה בישראל .בין "בתי הספר המקצועיים" הוא כלל את "פקולטת המולדת" שלו .איני מביא את שמו כי אני מתקשה לקבל את הסכמתו
לציטוט.
כגון תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,תשל"ג.1973-
וזאת יש לדעת – באותה תקופה רוב הלידות היו בבית והמיילדת פעלה לבדה ,כשכל האחריות העצומה שבכך עליה.
ראו חוזרי המנהל הכללי של משרד הבריאות מס'  6/07מיום יב‹ אייר תשס"ז ו 09/07-מיום כ"ט אייר תשס"ז.
ראו .http://www.mda.org.il/korse-paramedic.asp
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פעילות נאותה של כל המקצועות הרפואיים והפרא-רפואיים ,בו לכל תחום "שטח מחייה" הנגזר מטובת ציבור
המטופלים ,משתלב זה בזה ,תוך שיתוף פעולה בין התחומים ,מתוך רצון טוב ואמון הדדי .כמובן ,תוך פיקוח-על של
הרשות המוסמכת שלך המדינה.
מזווית ראייה את אנו מציעים לקרוא את שני המאמרים הבאים.
אברהם סהרM.D., LL.B. ,
sahara@netvision.net.il
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הסמכות ,האחריות וההזדמנות :רישום מרשמי תרופה על ידי אחות
חיה באליק*
תקציר
ביום  14.07.2009אישרה "כנסת ישראל" מתן היתרים לאחיות מוסמכות לרשום מרשמים לתרופות – באמצעות
סעיף  33לחוק ההסדרים במשק ,הוכנס תיקון לסעיף )26א( לפקודת הרוקחים.
הבסיס לאצילת סמכות לרישום מרשמי תרופות הוא בגישה המצדדת ב"מתן סמכויות טיפוליות לאחיות" ,הנתמכת
על ידי הנהגת הסיעוד בישראל ,ומהווה חלק מסוגיית הרחבת סמכויות האחות ,עליה חלוקות הדעות בקהילה
הרפואית בישראל.
התומכים בהרחבת סמכויות האחות המוסמכת בישראל ,לרבות הסמכות החדשה לרישום מרשמי תרופות ,מדגישים
את עבודת הצוות רופא-אחות ,וטוענים כי הכשרה ורישוי מתאימים מאפשרים לאחות ,שהיא זמינה למטופליה
ומכירה את צרכיהם ,טיפול הולם בהם .לעומתם טוענת ההסתדרות הרפואית ,כי הרחבת סמכויות האחות תצמצם
את מעקב הרופא אחר המצב הרפואי של חוליו ואחר הטיפול התרופתי בו והשפעותיו – ובאלה תיפגע בטיחות
ואיכות הטיפול.
בין הרופאים יש הסבורים כי בין השינויים המתבקשים כדי לקדם שיתוף אחיות ורוקחים כמטפלים עצמאיים,
יש להגדיר גם את האחריות האישית של אנשי המקצועות הפרא-רפואיים  -עם הסמכות תוחל גם אחריות חוקית.
עמדתם מבטאה תפיסה כי רק לרופאים נתונה האחריות לביצוע פעולת ריפוי בעוד ,שעמדת האחיות היא כי על
אחיות מוטלת האחריות והמחויבות המשפטית על ביצוע פעולות מקצועיות של אבחון וריפוי ,בעוד שהן חסרות
סמכות פורמאלית לביצוען.
הדיון הציבורי בסוגיה זאת ,השאלה העוסקת בהגדרת סמכויות שתי הקבוצות העיקריות בתחום הבריאות –
הרופאים והאחיות – הוא לבדוק את ההשפעות הגלומות בגישה המצדדת בהרחבת סמכות האחות על איכות הטיפול
הניתן לאזרח בישראל ,על איכות הסיעוד ועשייתו ,על הרפואה ועשייתם של הרופאים ועל המערכת המספקת את
שירותי הבריאות .כל אלה על בסיס הניסיון שהצטבר במדינות מערביות אחרות .בחינה והערכה זו תציג מדדים
מגובים ראיות מחקריות עדכניות ותוכיח את התועלות שבטיפול הניתן על ידי אחיות ,את הכשרתן המעמיקה ואת
תרומתן למערכת תוך הוכחות אחריות בצד הסמכות הפורמאלית.
*

ד״ר חיה באליק ) (RN ,PhDמנהלת ביה״ס האקדמי לאחיות שיינברון ומרכזת מחקר בסיעוד במרכז הרפואי תל-אביב; מרצה בחוג
לסיעוד ,ביה"ס למקצועות הבריאות ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב; chayab@tasmc.health.gov.il

מבוא
ביום  14.07.2009קיבלה הכנסת באמצעות סעיף  33לחוק ההסדרים במשק 1,תיקון לסעיף )26א( לפקודת הרוקחים,
אשר אצל על אחים ואחיות מוסמכות סמכות לרישום מרשמים לתרופות ... -רוקח יהיה רשאי להנפיק תכשיר מרשם
2
חתום בידי אח או אחות.
רישום מרשמי תרופה על ידי אחות ,מקובל ואושר בחקיקה מזה כעשור במדינות מערביות שונות כארה"ב ,אנגליה,
קנדה ,שבדיה ,אוסטרליה ,ניו-זילנד ודרום אפריקה .הנוהל שונה במדינות השונות .בהולנד הסמכות עדיין לא הותרה
 1חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט.2009-
 2פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א) [1981-תיקון תשס"ט ).(2
 .26חובת מרשם
)א( לא ינופק תכשיר מרשם אלא לפי מרשם חתום בידי רופא ,רופא שיניים או רופא וטרינרי או בידי אח או אחות מוסמכים
שהם בעלי ותק של חמש שנים לפחות כאח או אחות מוסמכים וקיבלו הרשאה אישית לכך מידי המנהל או מידי המנהל
הרפואי הראשי של קופח חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות או של מוסד רפואי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940 ,
שהמנהל הסמיכם לכך ,וזאת לפי הוראות כאמור בסעיף קטן )א) (2ההדגשה לא במקור – ח.ב.(.
תיקון תשס"ט)] (2ס"ח  ,(23/07/09) 2203עמ'  [173התקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשס"ט ).(14.07.2009
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הסמכות ,האחריות וההזדמנות :רישום מרשמי תרופה על ידי אחות

בחקיקה ,אך קיימות קבוצות ייחודיות של אחיות הרושמות מרשמי תרופות ,ומאז  2008נעשים צעדים לקראת חקיקה
לאישור הסמכות .הגישה שאומצה על ידי משרד הבריאות הבריטי וקובעה בחקיקה ,מגלמת את המטרה – שיפור
רמת הבריאות ורווחת אוכלוסיית המדינה ,בין היתר על ידי מתן סמכות לאחיות לרישום מרשמים .יתרה מכך ,בשנת
 ,2002הצהירה ממשלת בריטניה על כוונתה להכשיר ולהסמיך ,עד סוף שנת  1,000 ,2004רוקחים ו 10,000-אחיות
לרשום מרשמים ,ולהקציב עשרות מיליוני פאונד לצורך זה .הנחת היסוד של הממשלה הבריטית ומדינות אחרות הייתה
ששיעור גבוה של אחיות ורוקחים שירשמו מרשמים ,ייקלו את העומס המוטל על הרופאים ויצמצמו את משך ההמתנה
3
לשירותי בריאות.
העלייה המתמדת בתחלואה כרונית בישראל ,כבמדינות אחרות ,הגורמת לצורך בהגדלת המשאבים הנדרשים למענה
על צרכים אלה 4,הגדילו את הלחץ במרפאות הראשוניות בישראל .ברוב המחקרים נמצא כי מתן סמכויות טיפוליות
לאחיות העלה את שביעות הרצון של המטופלים .בחלק מן המאמרים נמצא אף יתרון בהגעה ליעדי טיפול במחלות
כרוניות ,כגון יתר לחץ -דם והיפרליפידמיה .המאמרים מוסיפים ומציינים כי לא נמצאו הוכחות בדבר סיכון מוגבר
5
למטופלים בגלל הטיפול על ידי אחיות.
הגישה המצדדת במתן סמכויות טיפוליות לאחיות ,הנתמכת על ידי הנהגת הסיעוד בישראל ,היא חלק מן הדיון שעניינו
הרחבת סמכויות האחיות ,שעליו יש מחלוקת בקהילה הרפואית בישראל .מחלוקת זאת הובאה לידיעת הציבור הרחב
בעתירתה של הסתדרות הרפואית בישראל לבג"צ נגד חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ,שכותרתו "פעולות סיעוד" 6,בה
עתרו נציגי הרופאים נגד מנכ"ל משרד הבריאות ,שקבע רשימת פעולות ,שהוגדרו כפעולות סיעוד ,ונמסרו לסמכותן של
אחיות מוסמכות ,שהוכשרו והתמחו בהן.
התומכים בהרחבת סמכויות האחות המוסמכת בישראל ,לרבות רישום מרשמי תרופות ,מדגישים את עבודת הצוות
של הרופא והאחות  ,וטוענים כי הכשרה ורישוי מתאימים הופכים את האחיות שהן זמינות למטופלים ומכירות את
צרכיהם ,למטפלות המבטיחות טיפול הולם .מנגד ,טוענת הסתדרות הרפואית כי מתן סמכות רישום מרשמים לאחיות,
יצמצם את אפשרויות מעקב הרופא אחר מצבם הרפואי של החולים ,ואחר הטיפול התרופתי והשפעותיו ,על התפתחות
תופעות לוואי ,ואינטראקציה בין תרופות שונות .צמצום המעקב לטענתם ,עלול לפגוע בבטיחות ואיכות הטיפול
7
)הכנסת ,מרכז מחקר ומידע .(2009
בשנים האחרונות חלו שינויים שהגדילו את הלחץ במערכת הבריאות בכלל 8,ובמרפאות הראשוניות בישראל בפרט.
זאת בשל "הזדקנות האוכלוסייה ,עליה בשכיחות ובסיבוכי המחלות הכרוניות ,לחץ להקטנת עלויות ומעבר חלק
מהטיפול מרפואה שניונית לרפואה ראשונית" .לאור זאת נדרשה הרחבת ה"סמכויות הטיפוליות" של האחיות בתנאים
9
ומצבים מוגדרים.
השאלה המרכזית שעמדה ועדיין עומדת לדיון במשרד הבריאות ,ובקהילות המקצועיות של רופאים ואחיות ,היא
שאלת השפעת השינוי – רישום מרשמי תרופות על ידי אחיות – על הטיפול הסיעודי ,הרפואי ,על איכותו ובטיחותו ,על
בריאות הציבור ,ועל העובדים – הרופאים והאחיות במערכת הבריאות.

3

4
5
6
7
8
9

DEPARTMENT OF HEALTH (2002) PRESS RELEASE: LORD PHILLIP HUNT ANNOUNCED THAT: "NURSES WILL PRESCRIBE FOR CHRONIC
ILLNESS" 21ST NOVEMBER,2002,0488
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Medicinespharmacyandindustry/Prescriptions/TheNon-MedicalPrescribingProgramme/Nurseprescribing/index.htm
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Medicinespharmacyandindustry/Prescriptions/TheNon-MedicalPrescribingProgramme/index.htm
משרד הבריאות,מנהל הסיעוד ) .(2007דו״ח שנתי  .2006נדלה ב 19.07.09-מwww.health.gov.co.il-
להד ,א ,.קינר ,ט .וסטוטרט-פרידמן ,ב" .(2008).מתן סמכויות טיפוליות לאחיות ורוקחים,האם זה רצוי ואפשרי?" הרפואה1025- ,147 ,
.1021
בג"ץ  4380/07ההסתדרות הרפואית בישראל נגד משרד הבריאות ואח' תק-על .(2008) 3057,(2) 2008
הכנסת ,מרכז המחקר והמידע )“.(2009סעיף  33להצעת חוק ההסדרים:הנפקת תקשיר מרשם חתום בידי אח או אחות" .נדלה ב19.07.09-
מwww.knesset.gov.il-
באליק ,ח .״העברת סמכויות אבחון וריפוי במצבים שכיחים ובלתי מורכבים מרופאים לאחיות-למה כן?״ ,רפואה ומשפט.92-81 ,38,
ראו כנס בן מאיר  2008וכנס ים המלח התשיעי  2008אצל :להד וחב' – ה"ש  4לעיל.
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מדור ביקורת חקיקה

רישום מרשם לתרופות על ידי אחיות
רישום מרשם רפואי היא מיומנות שמרכיביה הקוגניטיביים ,הפסיכו-מוטוריים והרגשיים יוצרים מורכבות גבוהה.
מיומנות זו כוללת את הערכת צרכיו הקליניים וההדרכתיים של המטופל ,קבלת החלטה על בסיס ידע יסודי והיכרות
טובה עם המטופל ,מלווה במיומנויות תקשורת טובה ,הדרושה להבטחת שיתוף פעולה של המטופל בנטילת התרופה.
על פי תקנות הרופאים )מתן מרשם( ,התשמ"א 10,1981-מרשם הוא "הוראה בכתב חתומה ביד רופא ולספק לאדם סם
או תכשיר רפואי".
פקודת הרוקחים )נוסח חדש( ,התשמ"א 11,1981-מגדירה מהו תכשיר ,תכשיר רפואי ,סמי מרפא ,רעל ,רעל רפואי,
תכשיר מרשם ,תכשיר ללא מרשם .פקודת הרוקחים גם קובעת את התנאים ל"הליכות העיסוק בבית מרקחת" כרקיחת
סמים ורעלים רפואיים ומכירתם ,חובת מרשם וניפוק תרופות על פי מרשם.
רישום מרשם ,כאמור לעיל ,מוגדר כפעולת הציווי לעשות שימוש בתרופה ,מתכון לדיאטה או הנהגת משטר שנועד
לטיפול ו/או מניעת מחלה או פציעה 12,ולחילופין – רישום מרשם או מתן מרשם משמעו מתן הנחייה מילולית או כתובה
13
להכנה לניפוק ומתן תרופה בה יעשה שימוש לריפוי מחלה מסוימת.
לעומת ההגדרות המילוניות המצמצמות ,יש הרואים כי רישום מרשם כולל יותר מאשר רישום פרמקולוגי ,כי אם גם
פעולות כ"עבודה" עם המטופל ,חשיבה על השפעת התרופה על המטופל ,הבנת רפואה מבוססת ראיות ,הבנת הגורמים
למטופלים שלא להתמיד בנטילת תרופותיהם בהתאם להנחיות שקיבלו וכן מעקב אחר מצב החולים 14.לרישום
התרופות נדרשת גם הכרת יעילותן ,החובה למניעת סיכון ,הפחתת עלויות וכיבוד העדפות המטופל.
הסמכות לרישום מרשמים על ידי אחיות מתבצעת על פי  3דגמים המאופיינים על ידי מידת האוטונומיה בקבלת
ההחלטה שברישום התרופה .בקצה האחד עומדת האוטונומיה המוחלטת של האחות ,דהיינו עצמאות מלאה ברישום
סוג ומינון התרופה .הדגם השני הוא של עצמאות למחצה ,קרי ,רישום מרשם תרופה בפיקוח או בשיתוף רופא .הדגם
השלישי מאופיין ברישום מרשמים מונחי פרוטוקול 17 ,16 ,15.במציאות ,קיים דגם נוסף ובלתי פורמאלי ,בו האחות
עצמאית בהחלטה ביחס לתרופה ,סוגה ומינונה ,והיא רושמת את המרשם והרופא חותם עליו מבלי שבדק את החולה.
מצב זה מאופיין בהיעדר סמכות מחד גיסא ומלוא האחריות מאידך גיסא על תוצאות החלטתה ומעשיה של האחות.
בסקירת ספרות שיטתית שכללה  23מחקרים שפורסמו בין השנים  1974ו ,2005-נמצא כי אחיות רשמו מרשמי תרופות
במערך הבריאות הראשוני והשניוני כאחד .מרשמים נרשמו לחולים הסובלים ממחלות חדות פשוטות ,כזיהומים
שכיחים בדרכי הנשימה העליונות .במאמר אחד נבחנה סמכות רישום תרופות לחולי סוכרת ובמאמר אחר רישום
מרשמים לאמצעי מניעת הריון .במערך הטיפול השניוני ,אחיות רשמו תרופות לטיפול במחלות נפש כסכיזופרניה,
15
דיכאון ומחלה בי-פולארית ,סוכרת וטיפול בסימפטומים חדים המלווים טיפולי הקרנות.
התברר כי לעיתים אחיות נבדלות מרופאים במספר המטופלים להם הן רושמות מרשמי תרופה .המדדים הקליניים של
המטופלים היו זהים או טובים יותר כאשר האחות רשמה את המרשמים והחולים ראו את טיפולה של האחות כאיכותי
יותר מזה של הרופא או זהה לאיכות הטיפול של הרופא .אחיות נמצאו משקיעות זמן זהה או ממושך מזה שניתן על ידי
10
11
12
13
14
15
16
17

תקנות הרופאים )מתן מרשם( התשמ"א * 1981-פורסמו ק"ת תשמ"א מס'  4211מיום  8.3.1981עמ' .639
פקודת הרוקחים )נוסח חדש( תשמ"א ;1981-דיני מ"י  ,(15/5/81) 35עמוד .693
CHURCHILL'S ILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY (1991). LONDON: CHURCHILL LIVINGSTONE.
STEDMAN'S MEDICAL DICTIONARY ILLUSTRATED. (1990). BALTIMORE: WILLIAMS & WILKINS CO.
STRIKLAND-HODGE,B.(2008). NURSE PRESCRIBING: THE ELEPHANT IN THE ROOM? QUALITY IN PRIMARY CARE,16,103107.
BRADLEY,E.,CAMPBELL,P. & NOLEN,P NURSE PRESCIBER:WHO ARE THEY AND HOW DO THEY PERCEIVE THEIR ROLE?" JOURNAL OF
ADVANCED NURSING,51,439-448(2005).
VAN RUTH,L.,MISLIAEN,P.& FRANCKE,A EFFECTS OF NURSE PRESCRIBING OF MEDICATION: A SYSTEMATIC REVIEW. THE INTERNATIONAL
JOURNAL OF HEALTHCARE ADMINISTRATION,5,1-24 (2008).
VAN RUTH,L.,MISLIAEN,P.& FRANCKE,A EFFECTS OF NURSE PRESCRIBING OF MEDICATION: A SYSTEMATIC REVIEW. THE INTERNATIONAL
JOURNAL OF HEALTHCARE ADMINISTRATION,5,1-24 (2008).
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הרופאים .המטופלים סברו כי בייעוץ לחולה מוסרות אחיות אותה מידה ואף רבה יותר של מידע .לא נמצאו הבדלים
בין אחיות לרופאים ראשוניים )רופאי משפחה( ,במספר ההפניות למומחים רפואיים ,ולא נמצאו הבדלים בין רופאים
לאחיות בכמות ואיכות התיעוד .בחלק מן המחקרים נמצא כי אחיות מבצעות יותר בדיקות מאשר רופאים .ממצאים
אלה חזרו ואומתו 18.יחד עם זאת ,המחקרים לא הצביעו על תועלות למקצוע הסיעוד או למערכת הבריאות .מחברי
הסקירה מסכמים כי לרישום מרשמים על ידי אחיות השפעה חיובית 15.נראה כי יש להתייחס למסקנות המחקרים
בזהירות בשל חשש להטיה ,ולהמשיך ולבדוק את הנושא .לטענת החוקרים לא הוכח כי צומחת למערכת תועלת מרישום
מרשמים על ידי אחיות ,מה גם שהתועלת ,במונחים של עומסי עבודה או חיסכון בזמן רופא ,נחקרה רק מעט.

אחריות וסמכות? או סמכות ואחריות?
להד וחב' 4סבורים כי בין השינויים שיש לבצע על מנת לאפשר הסמכת אחיות ורוקחים כמטפלים עצמאיים יש להגדיר
גם את האחריות האישית של אנשי המקצועות הפרא-רפואיים הללו ,כך שיחד עם הסמכות תוטל גם אחריות חוקית.
עמדת ההסתדרות הרפואית היא כי "האחריות הכוללת בנוגע לטיפול במטופל היא לעולם של הרופא ולא של כוח עזר
מסוג כלשהו" .עמדה זו של הרופאים מבטאה תפיסה כי רק לרופאים נתונה האחריות לביצוע פעולות ריפוי ,בעוד
שעמדת האחיות היא כי על האחיות מוטלת האחריות והמחויבות המשפטית על ביצוע פעולות מקצועיות של אבחון
וריפוי בעוד שאין להן כל סמכות פורמאלית לביצוען.
שאלת הסמכות ,האחריות ונתינת-הדין נדונה בהרחבה בקרב האחיות בישראל עוד בשנות ה 70-במאמרה של
ברגמן 19,בו היא עוסקת בהרחבה במושג  – accountabilityאחריות ונתינת-דין ,ומציגה את ההגדרה האופרטיבית של
המושג האנגלי "להיות אחראי לפעולה ולהיות מסוגל להסביר ,להגדיר או למדוד בדרך כלשהי את תוצאות ההחלטה
שהתקבלה" 20.במאמרה של ברגמן הובעה ,לראשונה בשפה העברית ,הגישה והעמדה המקצועית של האחיות בישראל
כשרים ,אחריות וסמכות .הצגת תפיסתם
על התנאים המוקדמים המובילים ל :accountability-ידע ,מיומנות וערכיםָ ,
של להד וחב' 4כזו של ההסתדרות הרפואית בישראל 21בסוגיית הסמכות והאחריות של האחיות אל מול עמדת הסיעוד
הבאה לביטוי ועמדתה הראשונית של ברגמן 18ומאוחר יותר בעמדות שהציגו  22, Blanchfieldריב"א 23,באליק 7ורבות
אחרות בישראל ובעולם ,מצביעה על הפער בתפיסת המושג בין שני המקצועות – הרפואה והסיעוד.
"אחריות" מוגדרת כנכונות לשמור ולקיים בכל עת ובכל מצב עקרון מוסרי או חברתי מקובל .אדם אחראי הוא זה
המקיים בנאמנות ובדייקנות את המוטל עליו .אחריות מוגדרת גם כחובה לתת דין וחשבון לפעולה שבוצעה 24.המלה
אחריות מקורה במלה אחרית ,שמשמעה לאחר מעשה .כלומר ,לעשות מעשה ולעמוד מאחורי דברינו ומעשינו ולשאת
25
בתוצאות .ויש טוענים כי המונח אחריות נובע מן המושג "אחר" ,משמע ,היענות אל האחר וצרכיו.
במילוי תפקידיה של האחות ,בין אם אלה העצמאיים ובין אלה אותם הורה הרופא לבצע ,באות לביטוי שתי המשמעויות
שהוזכרו לעיל .הראשונה – "אחרית" – קרי האחות עומדת מאחורי דבריה ומעשיה ונושאת בתוצאותיהם )ראו לדוגמא,
פסק הדין מדינת ישראל נגד אורית הקר (26והשנייה ,היענות אל האחר – אל המטופל לו היא מעניקה את טיפולה
המקצועי.
האיזון בין המושגים סמכות ואחריות יוצרת מחויבות ,והם היסודות המעצבים את גבולות כל פרופסיה ,לרבות הסיעוד.
18
19
20
21
22
23
24
25
26

HORROKS,S.,ANDERSON,E.& SALISBURG ,SYSTEMATIC REVIEW OF WHETHER NURSE PRACTITIONER WORKING IN PRIMARY CARE CAN PROVIDE
EQUIVALENT CARE TO DOCTORS. BRITISH MEDICAL JOURNAL,324,819-823 (2002).
ברגמן ,סמכות,אחריות ומתן דין בסיעוד המקצוע על ידי .האחות בישראל.(1981) . 12-6 ,112,
MURRAY,R. & ZENTER,J NURSING CONCEPTS FOR HEALTH PROMOTION. ENGLEWOOD CLIFTS: PRENTICE HALL .(1975).
ההסתדרות הרפואית בישראל ”הרכבת סמכויות לאחיות,רוקחים ובעלי מקצועות פארא-רפואיים“www.ima.org.il 19.07.2009 .
BLANCHFIELD, K.C. AUTHORITY OF STAFF NURSES PROVIDING PATIENT CARE: A STUDY OF NURSING POWER. DOCTORAL DISSERTATION.
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO, HEALTH SCIENCE CENTER, 117 (1992).
ריב"א,ש" .העברת פעולות מרופאים לאחיות – צו השעה לאיזון מערך הסמכות בין מקצועות הבריאות" .רפואה ומשפט398-386 ,11 .
).(2001
אבן-שושן מילון עברי ירושלים:המילון החדש בע"מ ).(2005
גונן ,ס .אחריות וחינוך .ג'מאעה.(2006) 290-275 ,10,
ת"פ )שלום פ"ת(  1348/04מדינת ישראל נ' הקר אורית ,תק-של .(2004) 11929 ,(4)2004
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מדור ביקורת חקיקה

לטענת ריב"א 22,הרשות והיכולת להעריך בעיה טרם קבלת ההחלטה על ביצועה ,הם הבסיס למחויבות ולנתינת הדין
וחשבון על תוצאות ביצוע אותה פעולה .סמכות ואחריות הם מושגים הקשורים זה לזה ,אך אין הם בהכרח מופיעים
יחדיו .ייתכנו מצבים בהם קיימת אחריות ללא המרכיב הפורמאלי של הסמכות 27.מצבים אלה מאפיינים את מערך
היחסים בין מקצועות הסיעוד והרפואה .האחות פועלת במצבים רבים על פי הוראות הרופא ,כאשר היא אחראית
ומחויבת לביצוע מדויק של הוראותיו .עם זאת ,האחות נחשפת למצבים בהם עליה לפעול על פי החלטות שהיא עצמה
קיבלה ,כאשר אין זה ברור כלל וכלל ,שאכן בידה מלוא הסמכות הפורמאלית לקבלת החלטות אלה .במצבים אלו,
היא נדרשת לאחריות ועשויה לתת את הדין על החלטות או על ביצוע שגויים .יש מידת התאמה גבוהה בין סמכות
לקבלת החלטות לבין אחריות 21 Blanchfield .סבורה כי קצב התפתחות האחריות בקרב האחיות ,היה מהיר מזה של
התפתחות הסמכות .יש להביא לשוויון בין הסמכות לאחריות כדי שהמחויבות לנשיאה באחריות תצמח גם היא 28.על
ידי החלת הסמכות לקבלת החלטה גם על ה"מה" בתוך מגוון פעולות האחות ,בנוסף לביצוע ,תקטן תחושת התסכול
29
וחוסר היכולת לנתינת-דין-וחשבון מלא לפעולת האחות.
המילון  30 Merriam-Webster's Collegiate Dictionaryמגדיר את המושג "סמכות" ככוח או זכות לקבל החלטה
לביצוע הפעולה המתאימה ביותר .בהגדרה זאת מגולמים הרשות והכוח לתת הוראות ולדרוש ציות מן הזולת .המשמעות
בהענקת סמכות חוקית למקצוע ,אם כך היא ,הענקת כוח חוקי לקבלת החלטה לביצוע הפעולה המתאימה ביותר
בתחום המקצוע ,שעה שקודם לאצילת הסמכות לא הייתה בידיו זכות זאת .לענייננו ,המשמעות היא כי תפקידיהן
של חלק מן האחיות המוסמכות הורחבו ,באמצעות תוספת סמכות ,שעד למועד הסדרתה החוקית של סמכות רישום
מרשמים ,פעולה זאת ואחרות נעשו בהסדרים בלתי חוקיים ,לרוב בידיעה ברורה ועידוד )לעיתים אף על פי הוראות(
של הרופאים והמעסיקים כאחד.
מקורות הסמכות שבידי תחום מקצוע מסוים ,לבצע את הפעולות שהחברה הפקידה בידיו ,מבוססים על ארבעה מקורות
– ידע מקצועי ייחודי ,הוכחה אמפירית לערך המוסף של התפקיד מבצע הסמכות ,קרי אמינות המבוססת על עובדות
בדוקות ,הכרה חברתית וחקיקה ספציפית למקצוע 31.הסמכות לרישום מרשמי תרופות ,נשענת על ארבעת מקורות
סמכות אלה ובראש וראשונה על שילוב ידע רחב ומעמיק בסיעוד ורפואה ,מיומנויות סיעוד מתקדמות במיומנויות
אבחון וריפוי ,תוך הדגשת הערך המוסף של האחות – מיומנויות בין אישיות גבוהות ,המאפשרות עיסוק איכותי
בקידום בריאות ,גילוי מוקדם ,הדרכת מטופלים ,הנחייתם ובניהול הטיפול ).(Case Management; Managed Care
אלו נתמכים במסקנות מחקרים המצביעים על איכות טיפול המוענקת על ידי נושאי תפקידים אלה .איכות טיפול
כזאת נמצאה זהה ואף טובה מן הטיפול הניתן על ידי רופאים ראשוניים .מן המחקרים עולה שביעות רצון גבוהה
של מטופלים ,שיפור היענות לטיפול והפחתת מספר אשפוזים 35 ,34 ,33 ,32 ,30.מחקרים מקיפים ויסודיים אלה ואחרים
"מספק" ,אשר במצבים מסוימים נמצא אף "עדיף" על
שפורסמו בעשור האחרון ,מעידים על כי אחיות מעניקות טיפול ַ
זה שניתן על ידי רופאים ,ויכול לשמש חלופה יעילה לו כשמדובר בטיפול במצבים שכיחים ובלתי מורכבים.

KERRISON,S RESPONSIBILITY WITHOUT AUTHORITY. NURSING TIMES 86(39),51 (1990). 27
COX, C.L.. DECENTRALIZATION: UNITING AUTHORITY AND RESPONSIBILITY. SUPERVISOR NURSE, 11, 28-35 (1980). 28
TATTERSALL,R THE FUTURE ROLE OF THE DIABETES SPECIALIST NURSE-RESPONSIBILITY WITHOUT AUTHORITY? DIABETIC MEDICINE,3,166-167 29
(1986).
MERRIAM-WEBSTER COLLEGIATE DICTIONARY (10TH ED.), (1994). SPRINGFIELD, MA: MERRIAM-WEBSTER..
30
FITZGERALD, S.M. & WOOD, S.H. ADVANCED PRACTICE NURSING: BACK TO THE FUTURE. JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGIC AND 31
NEONATAL NURSING, 26, 101-107 (1997).
SBUM,G. NURSE MANAGEMENT OF PATIENT WITH MINOR ILLNESS IN GENERAL PRACTICE: MULTICENTRE, RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL". 32
)BRITISH MEDICAL JOURNAL, 15, 1038-1043 . (2000
MUNDINGER,M.,KANE,R.,LENZ,E,TOHEN,A. & TSAI WY, PRIMARY CARE OUTCOMES IN PATIENTS TREATED BY NURSE PRACTITIONER OR 33
PHYSICIANS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. JOURNAL OF AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION,283,59-68 (2000).
VENNING,P, RANDOMIZED CONTROLLED TRAIL COMPARING COST EFFECTIVENESS OF GENERAL PRACTITIONERS AND NURSING PRACTITIONER 34
IN PRIMARY CARE. BRITISH MEDICAL JOURNAL,15,10478-1053 .(2000).
KINNERSLEY,P., RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF NURSE PRACTITIONERS VERSUS GENERAL PRACTITIONERS CARE FOR PATIENTS REQUEST- 35
ING ‘SAME DAY CONSULTATIONS IN PRIMARY CARE. BRITISH MEDICAL JOURNAL, 15, 1043-1048 . (2000).
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שני מקורות סמכות נוספים הם הכרה חברתית וחקיקה המתירה ביצוע פעולות מקצועיות .זו באה לאחרונה ואושרה
על ידי המחוקק ובית הדין הגבוה לצדק בישראל 5.בארה"ב ובמדינות נוספות במערב ,באה הכרה זאת לביטוי עוד
לפני עשור ,בהצהרות של פוליטיקאים כחברת קונגרס ארה"ב ננסי ג'והנסון ,שטענה כי "אם אנחנו מצפים לשפר את
הנגישות לטיפול ולשלוט בהוצאות לבריאות ,עלינו לתעל את מקצועות הבריאות למיצוי מלא של הכשרתם" .משמע,
הלובי החברתי-פוליטי בארה"ב ,מכיר בעובדה כי הזדקנות האוכלוסייה ,הצורך בנגישות גבוהה לשירותי בריאות
ראשוניים והחיסכון הצפוי בעלויות ,לצד העלייה בתועלות ,מהווים בסיס משמעותי והכרחי לעיגון הסמכויות לקבלת
החלטות על ידי האחות בחקיקה.
לא נותר לאחיות אלא להציג את מקור הסמכות הרביעי והוא הוכחת אמינות המבוססת על עובדות .המשמעות היא
כי על האחיות מוטלת חובת ההוכחה כי האחיות בישראל ,רושמות מרשמי תרופה ברמת איכות ובטיחות גבוהים .הן
גם חייבות להוכיח את היעילות והתועלות שברישום מרשמים המשכיים לחולים כרוניים ,ובמיוחד המשכיות הטיפול,
הגברת ההיענות והדבקות בטיפול תרופתי ,תוך שימוש במיומנויות בין אישיות מתקדמות .הוכחה זאת חייבת להיות
מלווה בראיות מוצקות ,מוכחות במחקרים.

סיכום  -ההזדמנות
לתנועת הגלובליזציה שתי השפעות על המערך הרפואי-בריאותי .האחת ,הקצנה ניכרת ביוקר שירותי הבריאות ,לצד
הקצנה בצעדים הננקטים על ידי ממשלות כדי לשלוט בהוצאות אלה ,והשנייה היא ההבנה ,שיש צורך דחוף בעריכת
רפורמות בארגוני בריאות ובפרוצדורות בריאות ,בעיקר בכל הנוגע לכוח האדם במערכת.
בין השינויים המאפיינים את החברה המערבית ,ואת מערכות הבריאות בתוכה ,נמנים מהפכת התקשורת,
האפידמיולוגיה של תמותה ותחלואה ,התפיסות המשתנות של דימוי הגוף באוכלוסייה ,מערכת יחסי רופא-מטופל
ומאפייני שוק העבודה בתחום הבריאות 36.לדעת מקינלי ומרסו ,שמונה גורמים חיצוניים ופנימיים הם הגורמים
לדעיכת קרנה וכוחה של הרפואה ,בשלהי המאה ה .20-בין הגורמים נמצא איום התחרות הגוברת מצד תחומי
מקצועות טיפוליים אחרים ,ובעיקר האחיות .הם סבורים כי במהלך המאה העשרים זכו הרופאים למעמד מונופוליסטי
במערכת הבריאות ,כאשר ההגמוניה הרפואית התבססה על חקיקה שנקבע על ידי המדינה .החקיקה הגבילה וייחדה
את סמכויות קבלת ההחלטות וביצוע הפעולות הרפואיות לרופאים בלבד ,ומנעה אותן מאנשי מקצועות בריאות
אחרים .מחברים אלה מצביעים על שלוש קבוצות ,בהן משתתפות האחיות בשתיים – הדיסציפלינות המסורתיות
ובדיסציפלינות המיוחדות – האחות המומחית הקלינית והאחות המרדימה ,המתחרות בסמכויות הרופאים.
במקביל להתפתחויות אלה ,החל מסוף שנות ה 80-של המאה ה 20-ועד היום ,אנו עדים לפרסומים רבים של שביעות
רצון של אחיות מעבודתן ,ממחויבותן למקצוען ומהגורמים המשפיעים עליהם .מחקרים אלה מצביעים על היעדר
סמכות פורמאלית ,היעדר כוח קבלת החלטות והיעדר אוטונומיה מקצועית ,כגורמים המשפיעים על תחושות האחיות
כלפי מקצוען וכלפי הארגון בו הן מועסקות 39 ,38 ,37.או לחילופין על רצון להרחיב סמכויות כאמצעי להבטיח איכות טיפול
14 ,13
מחד גיסא ושיפור שביעות רצון בעשייה מאידך גיסא.
פורת 40טוען כי למרות דרוגה הגבוה של ישראל בדירוג העולמי בביצועי מערכת הבריאות ,קיימות בעיות בזמינות
שירותים ורשימות המתנה ,ויש חוסר יעילות במתן שירותים מסוימים .הוא מוסיף ומציין חוסר תיאום ותקשורת
בין רפואה ראשונית ויועצת בקהילה ,עומס על צוותים רפואיים ,חוסר פיתוח מקצועי מספק ועוד .ישראל ומדינות
36
37
38
39
40

MCKINLAY, J.B., MARCEAU, L.D., THE END OF THE GOLDEN AGE OF DOCTORING. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES,
32(2), 379-416 (2002).
וילר,ס .וגולדברג,א ,.נטייה בבחירת המקצוע ושביעות רצון ממקום עבודה כמנבאים כוונות עזיבה של אחיות את מקצוע הסיעוד .גוף
ידע.(2005) 79-72 ,1,
MILLS,A.& BLAESING,S. A LESSON FROM THE LAST NURSING SHORTAGE: THE INFLUENCE OF WORK VALUES ON CAREER SATISFACTION WITH
NURSING. JOURNAL OF NURSING SATISFECTION. 30, 309-315 .(2000).
AIKEN,L,.NURSES` REPORT ON HOSPITAL CARE IN FIVE COUNTRIES. HEALTH AFFAIRS, 20, 43-53 (2001).
פורת,א .איכות במערכת הבריאות בעידן המודרניזציה" .פורום איכות :אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל .עורכים :פורת ,א,.
רוזן ,ב .מכון ברוקדייל ,מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות.(2006) 7-29 ,
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מערביות כאנגליה ,קנדה וארה"ב מתמודדות אף הן באותן סוגיות עצמן אשר עליהן יש להוסיף את המחסור ההולך
וגובר באחיות ורופאים כאחד.
מגמות ההתפתחות העתידית במערכות הבריאות צופות "קיצור זמן רופא" לעומת הארכת משך זמן שהיית החולה
במחיצת אחות או אנשי מקצועות בריאות אחרים .לכן ,סבורים קובעי מדיניות וחוקרים ,כי מבנה ארגוני ספקי
הבריאות חייבים להיות "שטוחים" יותר ,מבוזרים יותר ,ומאופיינים באינטראקציה ושיתוף ) (collaborationבין
41
מקצועות הבריאות השונים.
ספרות הסיעוד והרפואה עשירה במאמרים ומחקרים המדגישים את חשיבות השיתוף לפיתוח מערכות שירותי בריאות.
השיתוף נתפס כחיוני להבטחת שירות איכותי העונה על הצרכים המורכבים מאוד של החולים ושל המערכת .השיתוף
נתפס כבר בתחילת שנות השמונים ,כאחד האמצעים הארגוניים המבטיחים גם את שרידותה הכלכלית של המערכת.
שיתוף מחייב הסכמות על ממשקים בין המקצועות ,על סמכויות ,יחסי עבודה ומסלולי קריירה 42.השיתוף יאפשר איזון
בין סמכות ואחריות ,יבטיח את עיצוב תפקידה של האחות ,יפתח את תחושותיה כלפי מחויבותה ואחריותה להחלטות
שהיא מקבלת באופן עצמאי ,באותה רמת מחויבות ואחריות המופגנת בטיפול בחולה ,כשהיא מבצעת הוראות שניתנו
44 ,43
על ידי רופא.
ההזדמנות הטמונה בסמכות לרישום מרשמים שניתנה לאחיות ,בהתאם להכשרתן והתמחותן ,ובדיון הציבורי המתקיים
בסוגיה זאת בקרב שתי הקבוצות הגדולות והמשמעותיות ביותר בענף הבריאות ,הרופאים והאחיות ,היא בחינת
ההשפעות הגלומות בגישה המצדדת בהרחבת סמכות האחות על איכות הטיפול הסיעודי אותו מקבל האזרח בישראל,
על הרפואה ועשייתם של הרופאים ועל מערכת הבריאות .כל אלה על בסיס הניסיון שהצטבר במדינות מערביות אחרות.
בחינה והערכה זו תציג ,במדדים מגובים בראיות מבוססות על מחקרים עדכניים את התועלות שברישום מרשמי תרופות
על ידי אחיות ,את הכשרתן המעמיקה ואת תרומתן למערכת תוך הוכחות להפגנת אחריות בצד הסמכות הפורמאלית.

41
42
43
44

מבקר המדינה דו"ח ביקורת שנתי  56ב'.ירושלים,אייר התשס"ו מאי .419-412 ,2006
ENGLISH T., PERSONAL PAPER: MEDICINE IN THE 1990S NEEDS A TEAM APPROACH. BRITISH MEDICAL JOURNAL, 314, 661-663 (1997).
קול,י ,.קול,ש" .הסיעוד בישראל כפרופסיה – ההיבט הרפואי משפטי" .רפואה ומשפט.(2001) 385-379 ,11 ,
AROSKAR,M.A., ETHICAL WORKING RELATIONSHIPS IN PATIENT CARE – CHALLENGES AND POSSIBILITIES. NURSING CLINICS OF NORTH
AMERICA, 33, (2), 313-324 (1998).
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ניפוק תרופות מרשם שלא בהתאם למרשם רופא –עדכוני החקיקה האחרונים ומשמעותם
***

שגב שני** וזוהר יהלום
תקציר

בשנים  2006ו 2009-נעשו שני תיקונים חשובים בחקיקה הישראלית ,שנועדו לאפשר ניפוק תרופות מרשם ,שלא על פי
מרשם רופא .עד לתיקונים האמורים ,נופקו תרופות מרשם אך ורק על פי מרשמי רופאים ,כאשר למטפלים רפואיים
אחרים לא ניתן כל שיקול דעת בהקשר זה .תיקון מס'  14לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א 1981-משנת 2006
מאפשר ,בנסיבות מסוימות ,לרוקחים לנפק תרופות מרשם ,על פי לשיקול דעתם ,ושלא על פי מרשם רופא .תיקון מס'
 16לפקודה זאת משנת  2009מאפשר לאחיות לתת ,בנסיבות מסוימות ,מרשמים לתרופות ,סמכות שעד היום ניתנה
לרופאים בלבד .הרקע לשני התיקונים היה דומה ובא במגמה לשפר את הטיפול בחולים תוך חסכון בהוצאות מערכת
הבריאות ,אולם התיקונים שונים במהותם .התיקונים מבטאים מהפכה של ממש במערכת הבריאות בישראל ,אך
מעוררים שאלות מעשיות רבות בהקשר של תקפות מרשם האחות ואופן הבחינה שלו על ידי רוקח בעת קבלתו ,טרם
ההחלטה לנפק תרופות לחולה על פי אותו מרשם .לשאלות אלה אין עדיין תשובות ברורות.
מילות מפתח :מרשם ,תרופות מרשם ,רגולציה ,רופאים ,רוקחים ,אחיות ,בריאות הציבור

* הבהרה :הדעות המובעות במאמר זה הן דעותיהן האישיות של המחברים ואינן מייצגות בהכרח את עמדת המוסדות
במסגרתם הם פועלים.
**

ד"ר שגב שני  -המחלקה לניהול מערכות בריאות ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע; סמנכ"ל רפואה ורגולציה,
ניאופרם בע"מ segevshani@neopharmisrael.com

***

זוהר יהלום ,משרד עורכי דין

מבוא
מתן מרשם לחולים ,דהיינו מתן הוראה בכתב בדבר טיפול במטופל ,היא אחת הסמכויות המרכזיות של רופא .סעיף 1
לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל"ז– ) 1976להלן – פקודת הרופאים( ,המגדיר מהו "עיסוק ברפואה" ,המיוחד אך
ורק לרופאים מורשים ,מונה את מתן המרשם כאחד מהעיסוקים המיוחדים לרופאים ,לצד בדיקתם ,אבחונם וריפויים
של חולים ופצועים .בהיבט המעשי ,אין ספק שמתן מרשם הוא אחת מהפעולות השכיחות ביותר בעבודתה היומיומית
של רופאים .במדינת ישראל ,כבמרבית מדינות העולם ,רוב התרופות הזמינות הן תרופות מרשם ,דהיינו תרופות שניפוקן
למטופלים מחייב מרשם .על פי הערכות קופות החולים ,מספר המרשמים בישראל עומד על למעלה מ 50-מיליון בשנה.
בשונה מסמכויות רפואיות אחרות ,אשר הוענקו לאחים ואחיות בהתאם לתקנות מכח לסעיף  59לפקודת הרופאים,
לא נכללה הסמכות לרשום מרשם לתרופה ,אף לא בין "הפעולות החריגות" שבאותו תיקון לחוק .עם זאת ,בשנים
האחרונות ,כאשר מחד הוצאות מערכת הבריאות ,לרבות עלות זמן רופא ,הולכות וגדלות ,ומאידך ,הזמן שיכול להקדיש
הרופא לכל מטופל שלו הולך ומצטמצם ,הרי שבעולם המערבי החלו לחפש פתרונות להקלה על מצוקות המערכת
והמטופלים הן מבחינת עלויות והן מבחינת זמינות ואיכות השירות הרפואי .אחד הפתרונות שהוצעו היה לאפשר ניפוק
תרופות מרשם בהתאם לשיקול דעת של מטפלים רפואיים שאינם רופאים.
בארה"ב ,מולדת הרוקחות הקלינית ,החלו ,כבר בתחילת שנות ה ,80-לשקול אפשרות של מתן הרשאה לרוקחים קליניים
לרשום מרשמים .כיום ,הרשאה זאת שונה במדינות השונות ויש בהן תנאי סף מקדימים .בנוסף לכך ,הVeterans-
 ,Administrationשהיא רשות פדראלית ,נוהגת מזה שנים רבות ,להעניק סמכות לרשום מרשמים לרוקחים שקיבלו
2,1
הרשאה מיוחדת לכך.
1
2

THOMPSON JF, MCGHAN WF, RUFFALO RL, ET AL, CLINICAL PHARMACISTS PRESCRIBING DRUG THERAPY IN A GERIATRIC STUDY: OUTCOME OF A TRIAL. J AM GER SOC, 1984; 32: 154-159.
RATLIFF RW, MCGOWAN BC, IMPACT OF PHARMACISTS IN TWO AMBULATORY CARE CLINICS IN A VETERANS ADMINISTRATION MEDICAL
CENTER. AM J HOSP PHARM, 1989; 46: 1417-1419.
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באנגליה ,מזה מספר שנים מורשות אחיות לרשום תרופות המנויות ברשימה סגורה קבועה 3.בשנת  1999הוצע באנגליה
להתיר לרוקחים ולאחיות לרשום מרשמים לתרופות .הצעת החוק אושרה על ידי הפרלמנט ונכנסה לתוקף בשנת .2003
4
במאי  ,2004החלה בעבודתה הרוקחת הראשונה באנגליה בעלת הרשאה לרשום תרופות ).(supplementary prescribing

ניפוק תרופות מרשם על ידי רוקח ללא מרשם רופא – הליך החקיקה
המגמות העולמיות בתחום זה השפיעו על משרד האוצר בישראל ,אשר יזם מהלכים שיאפשרו ניפוק תרופות מרשם
ללא מעורבות רופאים גם בישראל .משרד האוצר אף יזם דיון בממשלה בנושא ,במסגרת דיון במצב מערכת הבריאות
בישראל .ביום  9באוגוסט  ,2005קיבלה הממשלה החלטה שכותרתה "הרחבת סמכויות אחיות ,רוקחים ובעלי מקצוע
פארה-רפואיים" .הממשלה החליטה לתקן את פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,בתשמ"א) 1981-להלן – פקודת הרוקחים(
באופן שייקבע כי רוקח יהיה רשאי לנפק תכשיר מרשם שלא על פי מרשם חתום בידי רופא ,בהתאם להוראות ולתנאים
שיקבע שר הבריאות .שר הבריאות היה אמור לקבוע הוראות לגבי סוגי התכשירים שינופקו ,המצבים הרפואיים בהם
ניתן יהיה לנפק את התכשירים ,ותנאי ההכשרה הנדרשים מרוקח להנפקת התרופה בדרך האמורה.
המנהל הכללי של משרד הבריאות התבקש להגיש לשרי הבריאות והאוצר המלצות שיפרטו אלו מן הפעולות הרפואיות
שכיום הן בסמכות רופא בלבד ,יימסרו גם לסמכות רוקח ,אחות או בעל מקצוע פארא-רפואי אחר.
הליך החקיקה עבר ייסורים רבים .משרד האוצר ניסה לכלול את התיקון לפקודת הרוקחים במסגרת חוק ההסדרים
כבר בשנת  ,2005אך נאלץ לסגת בעקבות התנגדות וועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,שסירבה לדון בעניין במסגרת
חוק ההסדרים ,בשל היותו הליך מזורז שאינו מאפשר דיון מעמיק בפרטי הצעת החוק והשלכותיה .התנגדות וועדת
העבודה והרווחה הייתה בעיקר תוצאה של התנגדות חריפה מצד ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( ,שראתה
בחקיקה מסוג זה איום על מעמד הרופאים.
שנה לאחר מכן ,במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנת  5,2006נכללה בסעיף  8הצעה לתיקון סעיף  26לפקודת הרוקחים.
סעיף  ,26שענינו חובת מרשם ,קובע כי לא ינופק תכשיר רפואי ששיווקו מותנה במרשם רופא ,אלא לפי מרשם חתום
בידי רופא ,רופא שיניים או רופא וטרינר .הוצע לתקן את ההוראה ולהסמיך את שר הבריאות לקבוע הוראות שיפורסמו
ברשומות ,אשר יאפשרו ניפוק תכשיר על פי מרשם שניתן על ידי רוקח ,בלא צורך במרשם רופא ,במצבים בהם הדבר
אינו פוגע בבריאות הציבור .בדברי ההסבר נאמר כי "אפשרות זו תמנע את הצורך בביקור אצל רופא כשאין בכך צורך
רפואי ,תקל בכך על החולים הכרוניים ,ותביא לייעול מערכת הבריאות .כן מוצע לקבוע כי תקנות ראשונות לפי התיקון
המוצע יותקנו לא יאוחר מיום  1בפברואר ".2006
גם בשנת  2006סירבה וועדת העבודה והרווחה ,שדנה בעניין פעמיים ,לאשר את הכללת התיקון לפקודת הרוקחים
במסגרת חוק ההסדרים ,למרות שרוב חברי הוועדה הביעו תמיכה עקרונית ברפורמה .בניגוד לשנת  ,2005הפעם החליטה
הממשלה לנקוט גישה אגרסיבית לקידום החוק ,ובהליך יוצא דופן העלתה את התיקון להצבעה במליאת הכנסת,
במסגרת הסתייגות לנוסח שאושר בוועדת העבודה והרווחה .המהלך יוצא הדופן הוכתר בהצלחה ,כאשר הסתייגות
הקואליציה התקבלה.
ב 6-ביוני  2006אישרה הכנסת את חוק ההסדרים לשנת  .2006בין יתר הוראות חוק ההסדרים נכלל תיקון מס' 14
לפקודת הרוקחים המתיר לרוקחים לנפק תרופות מרשם שלא על פי מרשם .בהתאם ַלתיקון רשאי רוקח לנפק תכשיר,
שעד אז חייב מרשם ,שלא על פי מרשם חתום בידי רופא ,הכול על פי הוראות שיקבע שר הבריאות:
”לשם הגנה על בריאות הציבור ,יקבע שר הבריאות ,באישור וועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת ,הוראות לענין ניפוק תכשיר מרשם על ידי רוקח שלא על פי מרשם רופא ,לרבות הוראות בדבר:
)א(
3
4
5

סוגי התכשירים שיונפקו והגבלות על הנפקתם ,לרבות לענין כמות התכשיר שיונפק ופרק

LUCKER K, MCHUGH G, NURSE PRESCRIBING FROM THE COMMUNITY NURSE’S PERSPECTIVE. INT J PHARM PRACT, 2002; 10: 273-280.
MULLAN K, SUPPLEMENTARY PRESCRIBING AND ACCESS TO MEDICAL RECORDS: WHAT PRESCRIBING PHARMACISTS SHOULD KNOW. PHARM J,
2003; 271: 152-155.
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה  -תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,2006התשס"ו.2005-
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)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

הזמן שבו יותר לרוקח לנפק תכשיר ללא מרשם בלי שמקבל התכשיר יערוך ביקור אצל רופא;
תנאים שבהם יותר ניפוק בשל מצבו הרפואי של מקבל התכשיר ,לרבות קביעת תקופה
מזערית שבמהלכה מתקיים המצב הרפואי;
ההכשרה הנדרשת מרוקח לביצוע ניפוק והוראות בדבר השילוט הנדרש לענין מי שקיבל
הכשרה כאמור;
ביצוע תיעוד ודיווח על ידי רוקח בדבר ניפוק;
העברת מידע לרופא המטפל בדבר ניפוק ,לרבות זהות החולה ,סוג התכשיר והכמות שנופקה...״

כמו כן ,נקבע בחוק כי הוא ייכנס לתוקף רק עם פרסום ההוראות האמורות .כך ,שלמעשה ,למרות אישורו בכנסת ,לא
נכנס החוק לתוקף.
מיד לאחר חקיקת תיקון מס'  14שלעיל ,הגישה ההסתדרות הרפואית בישראל עתירה לבג"ץ בו היא ביקשה לפסול את
החוק ,בטענה שהליך החקיקה היה פסול ,ולא איפשר לחברי הכנסת שתמכו בהסתייגות להבין את משמעות הצבעתם.
בית המשפט העליון דחה את הבקשה לצו ביניים שימנע את יישום החוק ,ובהמשך ,דחה את העתירה כולה .בית המשפט
6
העליון מתח ביקורת חריפה על הליך החקיקה החריג ,אך קבע שהליך החקיקה אינו משליך על תוקף החוק.
על מנת ליישם את התיקון בפקודת הרוקחים ,מינה המנהל הכללי של משרד הבריאות ועדה בראשות מנהל בית הספר
לרוקחות באוניברסיטה העברית דאז ,שהתבקשה להציע הצעה לנוסח תקנות שיסדירו את ניפוק תרופות המרשם שלא
על פי מרשם רופא .הוועדה הגישה המלצותיה ,ובחודש יולי  2007הפיץ משרד הבריאות את ההצעה לגופים רלוונטיים
במערכת הבריאות לצורך קבלת עמדתם טרם העברת התקנות לאישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת.
בפועל ,למרות הזמן הרב שחלף מאז ,משרד הבריאות טרם הגיש את הצעת התקנות לאישור בכנסת .כתוצאה מכך,
תיקון מס'  14לפקודת הרוקחים טרם נכנס לתוקף מבחינה פורמלית ,ולא היתה לו עד היום כל משמעות מעשית.

מתן מרשם לתרופות מרשם על ידי אחיות – הליך החקיקה
למרות הכישלון ביישום הרפורמה הנוגעת לרוקחים ,המשיך משרד האוצר ביוזמותיו בעניין זה ,ובהצעת חוק ההסדרים
לשנת  2009נכללה הצעה המעניקה לאחיות סמכות לתת מרשמים .הפעם הוצע לתקן את סעיף  26לפקודת הרוקחים
ולהסמיך את שר הבריאות לקבוע הוראות ,אשר יאפשרו ניפוק של תכשיר-מרשם בידי אח או אחות מוסמכים שקיבלו
הרשאה אישית לכך מידי המנהל הכללי של משרד הבריאות ,לפי תנאים והוראות שיקבע .בדברי ההסבר להצעת החוק,
נאמר כי
״הענקת סמכויות כאמור לסגל האחים והאחיות המוסמכים עולה בקנה אחד עם המגמה במדינות
המערב בשנים האחרונות לאפשר לסגל האחים והאחיות לבצע פעולות רפואיות שבעבר היו בסמכות
רופא בלבד ,וזאת נוכח ההתקדמות המדעית בתחום הרפואה והעלייה ברמת ההכשרה של האחים
והאחיות בהשוואה לשנים קודמות .מתן אפשרות זו גם יקל על מתן טיפול לחולים כרוניים כהמשך
לביקורם אצל הרופא ,יאפשר מתן טיפול מיידי לחולים הזקוקים לכך ויביא לייעול מערכת הבריאות
ניצול מרבי של יכולותיהם של האחים והאחיות המוסמכים...״
כמפורט להלן ,מדובר בשינוי דרמטי ומשמעותי הרבה יותר מבחינת הסמכויות הרלוונטיות מאשר התיקון שנגע
לרוקחים ,שכן הפעם אין מדובר על היתר לנפק תרופה ללא מרשם ,אלא על הקניית סמכות לתת מרשם לאנשי מקצוע
שאינם רופאים .במסגרת חוק ההסדרים לשנת  7,2009אושר התיקון בסעיף  26לפקודת הרוקחים )תיקון מס' 16
לפקודה( ,המסמיך אחיות לתת מרשמים לתרופות .התיקון אושר ללא התנגדות ממשית ,ומבלי שקדם לו דיון ציבורי.
כמו כן ,התיקון נכנס לתוקף באופן מיידי ,בניגוד לרפורמה המצומצמת בעניין לסמכויות הרוקחים שאושרה מעל שלוש
שנים קודם לכן וטרם יושמה.
 6בג"ץ  4927/06ההסתדרות הרפואית בישראל נגד היועץ המשפטי לממשלה ,שר הבריאות וועדת עבודה ,רווחה ובריאות של הכנסת; פסק
הדין מיום .25.9.07
 7חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט.2009-
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מדור ביקורת חקיקה

התיקון החדש לפקודה ,קובע בסעיף קטן )א( כי
״לא ינופק תכשיר מרשם אלא לפי מרשם חתום בידי רופא ,רופא שיניים או רופא וטרינר או בידי אח או
אחות מוסמכים שהם בעלי ותק של חמש שנים לפחות כאח או אחות וקיבלו הרשאה אישית לכך מידי
המנהל ,או מידי המנהל הרפואי של קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות או של מוסד רפואי
כהגדרתו בפקודת בריאות העם ,1940 ,שהמנהל הסמיכם לכך.
אח או אחות מוסמכים שקיבלו הרשאה כאמור בסעיף קטן )א( ,יהיו רשאים לתת מרשם כאמור באותו
סעיף קטן רק אם התקיים אחד מאלה ,ובלבד שלא יינתן מרשם כאמור לתקופה העולה על שישה
חודשים מהמועד שבו נבדק המטופל לאחרונה בידי הרופא המטפל:
)א( המרשם ניתן למטופל הנזקק לטיפול כרוני ,בהמשך לטיפול שתחילתו נעשתה לפי מרשם חתום
בידי הרופא המטפל )להלן – טיפול המשכי( ,בלא סטייה מפרטי המרשם ,ואם ניתנו הנחיות אחרות
לעניין חידוש המרשם או תנאיו – בלא סטייה מהן ,ובלבד שאין בהנחיות כאמור כדי לסטות מהנחיות
ככל שניתנו לפי פסקה ))(2ד(;
)ב( המרשם ניתן כטיפול מקל כהגדרתו בחוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו ,2005-למטופל הנזקק לו,
ובלבד שהוא טיפול המשכי.״
עוד נקבע ,כי "המנהל" )דהיינו ,משרד הבריאות( ייתן הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות לפי סעיף קטן )א(,
שיפורסמו ברשומות ,ובהן יפורטו ,בין השאר ,כל אלה:
״)א( סוגי תכשירים שאח או אחות כאמור יהיו רשאים לתת לגביהם מרשם ,ובלבד שיכללו רק תכשירים
המיועדים לטיפול כאמור בפסקה ))(1א( או )ב( וכן התנאים למתן מרשם לגבי כל אחד מסוגי התכשירים
כאמור;
)ב( ההכשרה הנדרשת מאח או אחות כאמור לצורך מתן מרשם לתכשיר כאמור בפסקת משנה )א( ,ובלבד
שהכשרה כאמור תהיה בהיקף של שנה אקדמית אחת לפחות ותכלול קורסים בתחום של פרמקולוגיה
קלינית;
)ג( חובתם של האח או האחות כאמור למסור הודעה לרופא המטפל סמוך לאחר מתן המרשם כאמור
בסעיף קטן )א(;
)ד( חובתם של האח או האחות כאמור לעיין בתיקו הרפואי של המטופל לפני מתן מרשם כאמור בפסקה
))(1א( ,ואם ניתנו הנחיות על ידי הרופא המטפל לעניין חידוש המרשם או תנאיו – חובת האח או האחות
לא לסטות מהן...״
ההנחיות האמורות טרם פורסמו ,אולם ,בניגוד לאמור ביחס לתיקון הנוגע לסמכויות הרוקחים ,פרסום ההנחיות עצמו
אינו תנאי לכניסת התיקון לתוקף .לכן ,להלכה ,ניתן כבר כיום להסמיך אחיות לתת מרשמים ,על פי התיקון שאושר.

השלכות תיקוני החקיקה ביחס למתן מרשם לתרופות שלא על ידי רופא
יש הבדל בגישה בין התיקון לפקודת הרוקחים שעניינו סמכויות רוקחים )תיקון מס'  (14לבין התיקון העוסק בסמכויות
אחיות )תיקון מס'  .(16תיקון מס'  14אינו מעניק לרוקח סמכות "לרשום" תרופות מרשם ,ולמרות ההתייחסות המקובלת
לתיקון כאל "חוק מרשם רוקח" ,מונח זה כלל אינו נזכר בו .כל שנאמר בנוסח בחוק הוא כי רוקחים יוכלו ,בכפוף
להגבלות שייקבעו בתקנות ,לנפק תרופות המסווגות כתרופות מרשם ,שלא על פי מרשם רופא .דהיינו ,מדובר בהפיכת
אותן תרופות שהתקנות יחולו עליהן )ואשר זהותן טרם נקבעה( לתרופות שניפוקן אינן טעון מרשם ,אך בכפוף להגבלות
)אשר גם מהותן אינה ידועה בשלב זה( .למעשה ,מדובר בשינוי תנאי רישום של תרופות מסוימות ,וצמצום ההוראות
שהתנו את הנפקתן במרשם חתום בידי רופא .לאור זאת ,ספק אם היה צורך בתיקון החוק במתכונת שאושרה .ניתן היה
להגיע ,לפחות מבחינה משפטית ,לתוצאה זהה ,ללא הליך חקיקה ארוך ,שכאמור ,טרם הסתיים .ציבור הרוקחים שואף
מזה שנים להכרה חוקית בסמכות הרוקח לאבחן מטופלים ולתת הוראות במסגרת "מרשמי רוקח" ,אולם תיקון מס'
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 14אינו מתיימר לערוך שינוי כה יסודי בהגדרת מקצוע הרוקחות ,או לצמצם את הבלעדיות המוקנית לציבור הרופאים
בתחומים אלה.
לעומת אופיו המצומצם של תיקון מס'  14באשר לסמכות רוקחים ,מבטא תיקון מס'  16שעניינו סמכויות אחיות,
מהפכה של ממש .התיקון מעניק לאחיות שיקבלו הרשאה מתאימה ,סמכות שווה לזו של רופאים ,בכל הנוגע למתן
מרשמים לתרופות .אמנם ,ההיתר מגביל את סוג המרשמים ומגדיר את נסיבות ההיתר ,אולם משניתן המרשם על
יד אחות ,תוקפו החוקי זהה לכאורה לזה של מרשם רופא .מעתה רישום מרשם הפך להיות למעשה "פעולה חריגה",
שמותר לאחות לעשותה ,בכפוף להכשרה מתאימה ,בדומה לפעולות חריגות אחרות .החוק מגביל את הסמכות לרשום
מרשם לאח או אחות מוסמכים ,בעלי ותק של חמש שנים ,שקיבלו הרשאה אישית לכך ממשרד הבריאות או מהמנהל
הרפואי של קופת חולים או של מוסד רפואי.
מנגנון זה של הרשאה אישית נתקבל בתחום פעולות הסיעוד המורכבות וה"פעולות חריגות" – פעולות של עיסוק
ברפואה ,אשר בהתאם לחריג בפקודת הרופאים ניתן להסמיך אחיות ובעלי מקצועות אחרים לעסוק בהן .בשנים
האחרונות ,הותר לאחיות במסגרת זאת לעסוק בשורה של פעולות רפואיות ,שבעבר עסקו בהן רופאים בלבד .בדרך
כלל ,ההיתר שניתן לאחיות לעסוק בפעולות רפואיות כפוף להרשאה של מנהל המוסד הרפואי ,המוגבל בזמן ותקף רק
לתחומי המוסד וכל עוד האחות עובדת בו.
החוק במתכונתו החדשה קובע מגבלות עקרוניות נוספות על סמכות האחיות המורשות לתת מרשמים .תוקף מרשם
אחות מוגבל לששה חודשים מן המועד בו נבדק המטופל בפעם האחרונה על ידי הרופא המטפל ,והוא יכול להינתן רק
למטופל הנזקק לטיפול כרוני ,בהמשך לטיפול שהוחל על פי מרשם חתום בידי הרופא המטפל ,וללא סטייה מפרטי
המרשם ומהנחיות לחידושו או תנאיו ,או כ"טיפול מקל" לחולים סופניים ,בהמשך לטיפול שגם הוא הוחל על פי מרשם.
הרציונאל של הגבלות אלה על סמכות אחיות הוא ברור – מטרת התיקון היא לתת בידי האחות היתר שהוא טכני
במהותו ,המתבטא בחזרה על מרשמים שניתנו לפי שיקול דעת של הרופא ,לאחר בדיקת המטופל .הענקת הסמכות
זאת לאחיות תקל הן על חולים כרוניים ויימנע מהם את הצורך להמתין למפגש עם רופא ,והן על הרופאים ,שמהם
יוסר הנטל ,הביורוקראטי בעיקרו ,של מילוי מרשמי המשך .היות ולאחיות אסור לאבחן מטופלים ולהחליט על טיפול
תרופתי חדש ,מובן הצורך להגביל בחוק את סמכותן לתת מרשמים.
כאמור ,ההרשאה האישית לאחיות לביצוע "פעולות חריגות" היא כיום מנגנון מקובל בתחומי רפואה רבים .למרות
זאת ,הרשאה אישית לתת מרשמים שונה לפחות בהיבט אחד מהרשאות אחרות לאחיות ,שכן היא משליכה על גורמים
חיצוניים ,ובראשם הרוקח .על פי נוסח החוק ,רוקח יהיה רשאי ,וייתכן חייב ,לנפק תרופות על פי מרשם שניתן על ידי
אחות שקיבלה הרשאה מתאימה .הסדר זה מעורר מספר שאלות מעשיות .בראש ובראשונה ,כיצד יידע הרוקח המקבל
לידיו מרשם אחות כי האחות החותמת אכן מחזיקה בהרשאה ,והאם המרשם תקף .שאלה זאת מתעוררת לאור ריבוי
הרשויות המסמיכות ,ללא גורם מרכזי שירכז את נתוני האחיות המורשות .כמו כן ,לא ברור אם מרשם שנכתב בידי
אחות שקיבלה הרשאה ממנהל מוסד רפואי ,תקף גם ברכישת התרופה בבית מרקחת שאינו שייך לאותו מוסד רפואי,
או שמא ההרשאה לאחות תקפה רק על ניפוק התרופה במוסד בו מועסקת אותה אחות.
לא ברור כיצד ייבדקו המגבלות המהותיות על סמכות האחיות ,כגון וידוא כי אלה אכן מרשמי המשך ,המבוססים על
אבחון בידי רופאים .עד היום ,רוקח שקיבל לידיו מרשם חתום בידי רופא מורשה יכול להניח שהמרשם תקף ,היות ואין
החוק מגביל את סמכותו של רופא לתת מרשם לכל תרופה בכל הנסיבות .רק במקרה של חשד לפגם מהותי במרשם,
נדרש הרוקח ,על פי סעיף  28לפקודת הרוקחים ,להתקשר אל נותן המרשם ,ולקבל את תשובתו בכתב .הסדרים כאלה
אינם ברורים ביחס לאחיות .ומכאן:
• האם יהיה על רוקח לדרוש לקבל את העתק המרשם האחרון שניתן על ידי רופא למטופל ,כדי לוודא שמרשם האחות
אינו שונה ממנו?
• האם יהיה על הרוקח לבדוק מתי נבדק המטופל לאחרונה על ידי רופא?
• כיצד ידע הרוקח אם התרופה הרשומה במרשם כלולה ברשימת התרופות שלהן הורשתה האחות לרשום מרשם,
ומכאן שהמרשם תקף?
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• האם רוקח יהיה רשאי לסרב לנפק תרופה לפי מרשם אחות אם לא השתכנע כי מתקיימים התנאים הקבועים בחוק
לענין נתינתו )כגון ,כאשר לא מדובר בטיפול כרוני(?
שאלה מרכזית נוספת נוגעת לצורתו ותוכנו של מרשם האחות .כיום ,תקנות הרופאים )מתן מרשם( ,התשמ"א,1981-
מגדירות מרשם כ"הוראה בכתב חתומה בידי רופא לספק לאדם סם או תכשיר רפואי" ומפרטות רשימה של נתונים
אותם צריך מרשם להכיל כדי שיהיה תקף )ובכלל זה ,שם הרופא ,מספר רישיון הרופא וכו'( .היות ותיקון מס' 16
לפקודת הרוקחים לא חל על פקודת הרופאים והתקנות לפיה ,הרי שההגדרה נשארה ייעודית לרופאים ולמעשה אין כל
הגדרה באשר למהות מרשם אחות ,והנתונים שיירשמו בו .לאור זאת ,לא ברור מהם התנאים להפיכת הוראה בכתב
של אחות למרשם תקף ,והאם מרשם האחות צריך להכיל פרטים דומים לאלה של מרשם רופא ,או שיש מקום לדרוש
פרטים רלוונטיים נוספים )כגון ,ציון תאריך פקיעת תוקף ההרשאה של האחות לתת מרשמים ,ציון פרטי הרופא שעל
פי האבחנה שקבע ניתן מרשם האחות ,או ציון המועד בו נקבעה לאחרונה האבחנה – נתון המשליך על תוקף המרשם(.
לפיכך ,אין בידי הרוקח העקרונות לפיהם הוא יכול לשקול ,לאור הוראות סעיף  28לפקודת הרוקחים ,אם יש במרשם
טעות או שאינו תקף.
השאלות שמתעוררות לנוכח הקמת מוסד "מרשם האחות" אינן נוגעות לרוקחים בלבד .עלולה להתעורר שאלה מעשית
ביחס למדיניות קופות החולים ביחס למרשמים אלה .עד היום נהגו קופות החולים – למעט במקרים של תרופות
יקרות במיוחד ,לגביהן נקבעו הגבלות רישום לרופאים מומחים בלבד ,או על פי הרשאתם – לכבד כל מרשם שניתן על
ידי רופא עובד הקופה ,ולשאת בעלותו .ההנחה ,גם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,היא כי מרשם רופא מבטא את
שיקול הדעת הרפואי של קופת החולים ,ולכן כל מטופל זכאי לקבל את התרופה בהתאם למרשם שניתן לו .לעומת
זאת ,לא ברור האם כל קופות החולים ינקטו מדיניות דומה ביחס למרשמי אחיות .לצורך העניין ,יכולה קופת חולים
להחליט מטעמיה שלה כי אין היא מוכנה לאשר/לממן מרשמי אחיות או שאין היא מסכימה כי בתי מרקחת פרטיים
יוכלו לקבלם כאסמכתה לתשלום עבור התרופה .היות ומלכתחילה ,נועדה הרפורמה לחול בעיקר על מערכת הבריאות
הציבורית ,התנערות של קופות החולים ממרשמי אחיות ,או הטלת תנאים פרוצדורליים מיוחדים למימושם ,עשויה
לעקר את הרפורמה מתוכנה .עם זאת ,התיקון בחקיקה ,שכלל אינו מתייחס להיבט המימוני של מרשמי האחיות ,אינו
מונע אפשרות זאת.
כאמור ,תיקון מס'  16מסמיך את משרד הבריאות לפרסם ברשומות הוראות נוספות לענין מתן מרשמים בידי אחים
ואחיות ,בעניינים כגון סוגי התרופות שניתן יהיה לתת לגביהם מרשם והתנאים למתן המרשם ,ההכשרה הנדרשת
לצורך מתן מרשם – שלפי התיקון צריכה להיות בהיקף של שנה אקדמית אחת לפחות ולכלול קורסים בתחום של
פרמקולוגיה קלינית – חובת האח או האחות ליידע את הרופא המטפל על מתן המרשם ,וחובתם לעיין בתיקו הרפואי
של המטופל לפני מתן המרשם.
הוראות אלה ,לכשיפורסמו ,עשויות לענות על חלק מהשאלות המתעוררות כיום לנוכח התיקון בחוק .יחד עם זאת,
כאמור לעיל ,בניגוד לתיקון מס'  ,14תיקון מס'  16כבר נכנס לתוקף ,ולא דרוש הליך חקיקתי נוסף כדי להשלימו .ניתן
להניח כי הרפורמה תיושם באופן ממשי רק לאחר שמשרד הבריאות יפרסם את הנחיותיו המפורטות בענין .אולם ,כלל
לא ברור באיזו מידה יתייחסו הנחיות אלה לשאלות שנזכרו לעיל ,היות והחקיקה אינה מחייבת את משרד הבריאות
לפרסם הנחיות בענין כיבוד מרשמי האחיות בידי רוקחים ובידי קופות החולים .יתרה מזו ,לפחות בהיבט הפורמאלי,
החקיקה החדשה מאפשרת למנהלי המוסדות הרפואיים כבר כיום ,עוד בטרם פורסמו הנחיות משרד הבריאות ,לתת
לאחיות העומדות בדרישות החוק הרשאות לתת מרשמים ,ולכן מדובר כבר כיום בשאלות מעשיות.

לסיכום
תיקון מס'  16לפקודת הרוקחים המתיר מתן מרשם לתרופה בידי אחיות ,מבטל את המונופול שהוענק עד היום לרופאים
בתחום חשוב זה ,ומהווה מהפכה של ממש במערכת הבריאות בישראל .עם זאת ,נוסח התיקון מעורר שורת שאלות
מעשיות .לפיכך לא ברור כיצד תיושם רפורמה זאת בפועל ולא ברור מה תהיה השפעתה האמיתית על התנהלות מערכת
הבריאות.
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הערות למאמרים בעניין ניפוק תכשיר מרשם על ידי רוקח ועל ידי אחות
לדעתי ,תיקונים אלה לחוק מביאים לשני שינויים מיבניים במערכת הרפואית ובהתנהלותה .שינויים אלה הועתקו
מארצות זרות ,שמערכות הבריאות בהן שונות בהכרח מן המערכת הישראלית .שינויים אלה מפירים את ההיררכיה
המקצועית הרפואית המסודרת ,המגדירה את תפקידו של כל חבר בצוות הרפואי המטפל .בכך נפגעים הן האחידות
הטיפולית והן הרצף הטיפולי המקצועי והסביר.

ניפוק תכשיר מרשם על-ידי רוקח
המאמר העוסק בכך מעניין ונימוקיו בנויים היטב.
רישום תרופות הינו כלי טיפולי עיקרי ברפואה ונדבך מרכזי בעבודת הרופא .רישום התרופה הוא שיאו של הליך רפואי
מקצועי ,שתחילתו בקבלת סיפור המחלה )אנמנזה( המשכו בבדיקת הגוף ,בעיון בבדיקות המעבדה ובהדמיה .רישום
תרופה באופן יעיל ובטוח דורש ידע ומיומנות ברמה גבוהה וכרוך בניסיון מקצועי.
יש לתת את הדעת לשאלות הבאות :מהי ההכשרה המקצועית-רפואית לה זקוקים מורשי רישום התרופות שאינם
רופאים? באילו מצבי מחלה ובאילו מחלות עליהם לטפל? מהי פעילות הגומלין בינם לבין הרופא המטפל? מהי פעילות
הגומלין בינם לבין החולה? מיהו האחראי למכלול הטיפול הרפואי בחולה? ההחלטה בדבר מתן אישור לרוקחים
ולאחיות לרשום תרופות ,הינה מבורכת ,בתנאי שההסמכה לרישום תרופה תינתן אך ורק לאחר הכשרה מתאימה
בטיפול בתרופות כרוניות .על רישום התרופה להיעשות בתיאום מלא עם הרופא ,האחראי לבריאותו של החולה ולמכלול
הטיפול הרפואי בו .עדיין נשאלת השאלה – מה מעמדן של תרופות שנרשמו שלא בהתווייתן המקורית ) (off-labelושל
תרופות אשר הפצתן מבוקרת בשל הסיכון הרב יחסית הכרוך בנטילתן ,כגון סמי הרגעה.
רישום תכשיר על-ידי רוקח בארצות הברית פועל במסגרת הסכם שיתוף פעולה ייחודי בין הרוקח לרופא .במסגרת
שיתוף הפעולה פועל הרוקח המוסמך בכפוף לפרוטוקול טיפולי מוגדר ,כאשר רישום התכשיר מתבצע על ידו על פי
פרוטוקול זה .לרוקח חייבת להיות גישה להיסטוריה הרפואית של המטופל ,לבדיקות המעבדה ,לרשימת הבעיות
הרפואיות ולתרופות אותן נטל בעבר .כל זאת ,כאשר הרקע המקצועי של הרוקח האמריקני שונה מזה של עמיתו
הישראלי .זאת ,משום שמשך לימודי הרוקחות בארצות הברית הוא שש שנים ,בסופן מקבל הבוגר תואר ד"ר לרוקחות
–  .Pharm. D.תכנית הלימודים בארה"ב כוללת שתי שנות לימודי רוקחות בקולג' ולאחריהן ארבע שנות הכשרה
מקצועית בפרמקולוגיה ,ביו-רפואה ומקצועות נוספים .הכשרתו של הרוקח הישראלי שונה ועל כן התיקון לחוק מחייב
עיון מעמיק.

רישום תרופות על-ידי אחות
המאמר העוסק בכך מפורט ורחב יריעה בצורה ראויה לציון.
שיפור השרות הינו מרכיב חשוב במכלול איכות הטיפול .עם זאת ,הנסיבות בהן יכולות האחיות לשפר את השירות
נעוצות בהתנהלות המערכת הרפואית – אותה מערכת שאינה מאפשרת ,פעמים רבות ,לרופא המטפל לקדם את איכות
השרות המבוקשת.
העברה אוטומטית של שרות רפואי מקצועי ובסיסי לידי האחיות ,ללא ביצוע מהלכי שינוי ותיקון נדרשים במערכת
הרפואית ,יביא גם את האחיות להתבוסס בכשליה ובמגבלותיה של אותה המערכת .אכן יש צורך בהכנסת שינויים
במבנה המערכת ,במבנה הצוות המטפל ,בריענון ההגדרות של סמכות ואחריות ובעיקר בהתאמה ובאימוץ של מתכונת
פתרונות גמישה למצבים משתנים .מחברת המאמר קובעת ,שמצב בו מוטלת אחריות ללא קבלת סמכות אינו אפשרי.
מדוע ימלא אדם משימה כלשהי אם אין לו הסמכות למלאה? זה טיעון בעייתי מאוד שראוי לדיון נרחב וכולל .אחריות
מקצועית מוטלת על כל מבצע .האחריות המשפטית ואף המוסרית קשורה בביצוע .כאשר ההחלטה הרפואית הטיפולית
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חייבת להיות בידי רופא ,בתוקף הכשרתו המקצועית הייחודית  -הסמכות היחידה אותה ניתן להעניק לאחיות אינה
סמכות ההחלטה הרפואית אלא סמכות הביצוע .עדיין נשמרת לאחיות הגמישות הנדרשת במתחם הטיפול אותו נתבקשו
לבצע .המונח "סמכות טיפול" אינו יכול לבוא במקום סמכות קבלת ההחלטה באשר לדרך הטיפול הראוייה – החלטה
המסורה בידי הרופא וחייבת להישאר בידו ,כאחראי לטיפול הכוללני בחולה .לכן הכנסת שינוי מהותי ועקרוני בצורת
מתן היתר לאחיות לרישום מרשמים היא בעייתית .מתן סמכות לביצוע פעולה מסויימת אינה מהווה היתר לביצוע
כושל ,כשם שהיעדר סמכות אינה סיבה לביצוע כושל.
מאמר זה ,המשקף נאמנה את עמדתן של האחיות ,מחייב תגובה רחבה ומפורטת של רופאים .רעיונות מסויימים
המועלים בו מחייבים מחשבה נוספת ,ששינוי ותיקון בצידה .דרישותיהן של האחיות אינן אמורות להיות מופנות כלפי
הרופאים ,כאשר הבעיה היא בצורת התנהלותה וניהולה של מערכת הבריאות בכללותה .הגדרות השינויים הנדרשים
ראוי שתתקבלנה באופן פרטני ,בהתאם לצרכים השונים של מרכיביה השונים של המערכת .הצרכים שונים זה מזה
במסגרות רפואיות שונות – כגון צרכיהם של בתי החולים ,השונים מצרכיהן של מרפאות קהילה.
פרופסור יורם פינקלשטייןM.D., Ph.D. ,

מנהל המחלקה הנוירולוגית ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים ,נוירוטוכסיקולוג
yfinkelstein@bezeqint.net
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הצעת חוק מוות במרשם רופא

ידיעה שהתפרסמה ,בין היתר ,באתר  e-medביום  03.11.2009בישֹרה כי:
בעקבות כנס ליל‘‘ך :ח‘‘כ חיים אורון מגיש הצעת חוק מהפכנית  -מוות במרשם רופא
ח“כ חיים אורון )מרצ( יניח בקרוב על שולחן הכנסת את הצעת החוק ”מוות במרשם רופא“ שתאפשר לחולים
סופניים לקבל מרופא מרשם שיסיים את חייהם...
באותו בוקר התבטא בשבח חוק עתידי זה כב׳ השופט )בדימ׳( א .מצא ,יו״ר עמותת ליל״ך ,בראיון ברשת ב׳ עם ירון
דקל.
באדיבותו הרבה ,ולבקשתנו ,שלח לנו ח״כ ח .אורון את טיוטת הצעת החוק 1.ההצעה היא תיקון לחוק החולה הנוטה
2
למות ,התשס״ו.2005-
בגלל השלכותיו ,ראינו לנכון להתייחס ַלתיקון ,מנקודות השקפה שונות ,אף בטרם נדון בכנסת.
את ההערות שלהלן שלחנו אל ח״כ ח .אורון.

הערות

*

אהובה טיכו

הצעת החוק דנן של ח״כ חיים אורון מציגה תיקון לחוק החולה הנוטה למות ,לפיו בגיר ,כשיר הנוטה למות ,אשר הביע
בצורה וולונטרית את רצונו למות ,יוכל לקבל מרשם ממית )מרשם לתרופה מרדימה במינון ממית( אותה ייטול בעצמו.
על פי עיקרי ההצעה ,חולה נוטה למות יוכל להגיש בקשה לקבלת מרשם ממית .החולה יגיש שתי בקשות בעל פה באוזני
רופאו האישי וכן בקשה כתובה לקבלת המרשם הממית שתוגש  15ימים לאחר הבקשה שבעל פה .הרופא האישי יקבע
כי החולה אכן מקיים אחר הגדרת החולה הנוטה למות וכי הוא סובל סבל פיסי ונפשי וכן כי הוא מבקש את המרשם
הממית מתוך צלילות דעת ,באופן וולונטרי וכי הוא אינו סובל מדיכאון )תנאים אילו יאומתו גם על ידי רופא מייעץ אליו
יופנה החולה( .הרופא האישי יספק לחולה את האבחנה אודות מצבו הרפואי של החולה ,הפרוגנוזה ,סיכויי החלמתו,
הסכנות הכרוכות ממימוש המרשם ותוצאותיו וכן החלופות העומדות לפני החולה כגון טיפול פליאטיבי ,אשפוז
בהוספיס ונטילת משככי כאב .משהתמלאו כל התנאים המקדמיים ,רשאי הרופא האישי לתת לחולה את המרשם .על
הרופא האישי להעביר את המרשם בעצמו לרוקח והרוקח יספק את התרופה לחולה או למיופה כוח .החולה ייטול את
התרופה באופן עצמאי ועל הרופא חל איסור לתת את התרופה לחולה בכל צורה שהיא.
הצעת החוק מטילה חובות רישום מפורטות בתיקו האישי של המטופל וכן חובות דיווח למשרד הבריאות.
כן מספקת הצעת החוק חסינות לרופא האישי ולרופא המטפל מפני חבות אזרחית ,פלילית או משמעתית וכן מפני כל
גינוי או צעדי ענישה איזשהם עקב מתן המרשם לתרופה ממיתה .הצעת החוק גם מספקת הגנה מפני כל שינוי בביטוח
החיים או /או בקצבה שנתית ,כתוצאה מנטילת המרשם הממית.
* עו"ד אהובה טיכו aticho@bezeqint.net .LLM
 1טיוטת הצעת החוק משתרעת על פני  12עמודים .הן בגלל ממדיה והן בשל היותה עדיין טיוטה ,היא לא תצורף להערות .כל המבקש ,מוזמן
לפנות ויקבלה בדוא"ל.
 2ס"ח  ,(15.12.05) 2039עמ' .58
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מדור ביקורת חקיקה

ולבסוף קובעת הצעת החוק כי ״הצעדים הננקטים על פי חוק זה אין משמעם היתר להתאבדות ,סיוע להתאבדות,
המתת חסד ורצח.״
על פי דברי ההסבר הצעת החוק מבקשת לאמץ את המודל שנקבע במדינת אורגון המתיר ״מוות במרשם רופא״.
על פי דברי ההסבר ,הצעת החוק לחוק החולה הנוטה למות באה לענות על מצוקות החולים הסופניים ,שאינם יכולים
לסיים את חייהם בכבוד ונידונו לחיות חיי סבל וייסורים עקב מחלתם .חוק החולה הנוטה למות אינו מכיר בזכות
החולה הסופני להפסיק חיי סבל וייסורים עקב מחלה חשוכת מרפא ,אלא אך מכיר בסירוב לקבל טיפולים מאריכי
חיים בין על ידי הימנעות מהם מראש ובין על ידי הפסקת טיפולים מאריכי חיים )שאינם רציפים( .אף כי חוק החולה
הנוטה למות הכיר בזכות הסירוב לטיפולים מאריכי חיים ,החוק קובע שלושה איסורים מוחלטים :איסור המתה
במעשה 3,איסור סיוע להתאבדות 4ואיסור הפסקת טיפול רציף בחולה הנוטה למות העלולה להביא למותו 5.סעיף
 19לחוק קובע כי :״אין בהוראות חוק זה כדי להתיר עשיית פעולה ,אף אם היא טיפול רפואי ,המכוונת להמית ,או
שתוצאתה ,קרוב לוודאי ,היא גרימת מוות ,בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא ,ובין לבקשת החולה הנוטה
למות או אדם אחר ובין שלא.״
בכך אימץ החוק את הוראות חוק העונשין .סעיף  298לחוק העונשין קובע את יסודות עבירת ההמתה ,כדלקמן:
״הגורם במעשהו או במחדל למותו של אדם ,ייאשם בהריגה ,ודינו  -מאסר עשרים שנה״ .סעיף  (4)309לחוק העונשין,
קובע באילו מקרים יראו אדם כאילו גרם למותו של אדם אחר ,אף אם מעשהו או מחדלו לא היו הגורם התכוף ולא היו
הגורם היחיד למותו של האחר ,וביניהם :מעשה או מחדל אשר החיש את מותו של אדם הסובל ממחלה או מפגיעה
שהיו גורמות למותו גם אילולא מעשה או מחדל זה.
חוק החולה הנוטה למות אימץ את נקודת המוצא של הדין העברי שמקורה בכלל האוסר על כל מעשה שיש בו לחבול
בגופו של אדם וכפי שנאמר על ידי א״י ולדנברג בקונטרסו רמת רחל ״...לרבות האדם על עצמו שאין לו רשות על נפשו
כלל ואינו קנינו ,ולא יכול להועיל נתינת רשותו על דבר שאינו שלו אלא קנינו של הקב״ה שהוא הנותנה והוא הנוטלה
בלבד...״.
על אף כוונת מציעי ההצעה למנוע חיי סבל וכאב מיותרים מחולה הנוטה למות החולה במחלה חשוכת מרפא ,שרצונו
החד משמעי הוא למות ,נראה לאור האמור לעיל כי הצעת החוק אינה עולה כלל בקנה אחד עם הוראות חוק החולה
הנוטה למות והרציונל שבבסיסו ,ובפרט אין ההצעה יכולה לעמוד כלל ללא תיקון בחוק העונשין.
זאת ועוד ,הצעת החוק הנדונה אף אינה עולה בקנה אחד עם עמדת המשפט בנוגע להתאבדות .בארץ הוטל עונש מאסר
של עד שלוש שנים לפי החוק הפלילי המנדטורי ,בסעיף  ,(1) 229על מי שנשאר בחיים לאחר ניסיון התאבדות ,ומסוגל
היה לעמוד לדין ולהיענש .עבירה זו בוטלה ונמחקה מספר החוקים במסגרת ה״ח משנת תשכ״ו ,לאחר שממילא
לא הופעלה קודם לכן .יחד עם זאת ,תיאורטית העבירה של התאבדות )להבדיל מהניסיון( עדיין קיימת ,והמצליח
להתאבד ביצע עבירה של רצח עצמי)הנפקות המעשית של מצב משפטי זה הוא לעניין מניעת עבירה וסמכויות מעצר
וחיפוש( .לא זו אלא אף זו :מבחינה מוסרית ,המונח ״התאבדות״ נושא קונוטציות שליליות ביותר .גישת התרבות
המערבית להתאבדות מושפעת למעשה מגישות דתיות והיסטוריות .קיימת עמדה ״מעין תיאולוגית״ משותפת לדתות
המונותיאיסטיות ,הגורסת שאסור לאדם להתאבד .הן היהדות והן הנצרות ,בהתבסס על מקורותיהן ,מציגות עמדה
מתנגדת השוללת את המעשה ורואה בו מעשה כנגד האל .בתי המשפט אשר דנו בעתירות חולים סופניים להימנע ממתן
טיפול רפואי או להפסקתו ,והכירו בזכות לסרב לטיפול רפואי גם מקום שהיה ברור כי קיימת הסתברות גבוהה ואף
קרוב לודאי שהפסקת הטיפול או מניעתו יביא למות החולה ,קבעו כי זכות זו שונה מהתאבדות 6.בכל פסקי הדין ,בעיקר
בארה״ב ,נמתח קו מבחין מפורש בין מניעת הטיפול או הפסקתו לבין התאבדות ,ונקבע חד משמעית כי קיים אינטרס
3
4
5
6

סעיף  19לחוק.
סעיף  20לחוק.
סעיף  21לחוק .החוק מבחין בין טיפול רפואי מחזורי הניתן באופן מחזורי ובהפסקות לבין טיפול רפואי רציף שעל פי טיבו ניתן באופן
מתמשך וללא הפסקות.
על קביעות בתי המשפט בארץ ,ראה בפרק נפרד על הדין המצוי בארץ.
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מדינתי במניעת התאבדות בשונה מסיטואציות רפואיות של  .Letting Dieאין ספק כי נטילת תרופה ממיתה הנה בגדר
התאבדות ,לפי כל קריטריון ,וגם מבחינה זו הצעת החוק אינה יכולה לעמוד.
חוק החולה הנוטה למות בחר בהכרה מצומצמת ומוגבלת של זכות החולים הסופניים לסרב לטיפולים מאריכי חיים.
הצמצום הוא בראש וראשונה של קטגוריית החולים הסופניים וצמצומה לחולים נוטים למות בסוף פרשת חייהם,
שתוחלת חייהם אינה עולה על שישה חודשים .לטעמי המדובר בצמצום יתר שאינו הכרחי .הצמצום מנוגד לכלליות
דוקטרינת ההסכמה מדעת לטיפול רפואי ,ואף מבוסס על הערכות רפואיות שרירותיות של תוחלת חייו של החולה,
שתוצאתן עלולה להיות שלילת ההכרה בזכות לסרב לטיפול רפואי )אף בתי המשפט אשר דנו בעתירותיהם של חולים
סופניים להימנע מטיפול רפואי מאריך חיים ,נמנעו מלהגדיר חולה סופני ע״י תחימת תוחלת חייו בתקופת חיים קצובה
ותחומה ,אשר קביעתה קשה ושרירותית( .כבר הצעתי במקום אחר ,כי השינוי הראוי לחוק החולה הנוטה למות צריך
להיות בשינוי ההגדרה של קטגוריית החולים תוך אימוץ נוסחת אוטונומיות מתונה או מידתית לגיבוש גבולות ההכרה
בסירוב לטיפול רפואי .ראשית יש לקבוע קיומו של ״סירוב מדעת״ על פי המבחנים שנקבעו לתקיפותו של סירוב מדעת
במשפט הישראלי .מקום שנתקיים סירוב מדעת יכובד רצון החולה ולא יינתן הטיפול הרפואי אשר סורב .שנית ,יש
לבחון את מצבו הרפואי העובדתי של החולה הסופני בעת בו נדרשת ההכרעה בנקיטת אמצעי פעולה שתוצאותיו עלולות
לעלות כדי החשת המוות .קומפוננט זה בודק האם המחלה היא סופנית ,מהי מידת התועלת הצפויה מהטיפול הרפואי,
מהם הנטלים )כאב וסבל ,אמצעים פולשניים וכו׳( הכרוכים בו ומה מידת התועלת הצפויה בטיפול אל מול הנטלים
הכרוכים בו .קומפוננט זה בא להבטיח ,בראש וראשונה ,כי בהתאם לחוות דעת רפואיות בדוקות ומוסמכות המדובר
אכן במחלה סופנית ובחולה סופני ,אשר הטיפול הרפואי דן אותו לחיי כאב וסבל .בתי המשפט שדנו בעתירות חולים
סופניים ,טרם נחקק חוק החולה הנוטה למות ,התייחסו באופן רגיש וראוי לדילמות הכרוכות בסיטואציות אלו ,ונראה
לי שיש לתת בידיהם את ההכרעה במקרים ראויים תוך קביעת קריטריונים מתאימים כאמור לעיל.

**

יוסי גרין

את הצעת החוק הפרטית של ח״כ אורון המבקש ליתן הגנה לרופא הנותן מרשם ממית יש לדחות על הסף .יש לדחותה
לא רק משום שהיא מערערת את ההסדר הקיים שהוא פרי הסכמה ציבורית רחבה 7,אלא משום שהרעיון הטמון בה
עומד בניגוד מוחלט לערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית .ככזו אין לה מקום בספר החוקים.
ההסדר הקבוע בחוק החולה הנוטה למות מאזן בין הערכים המתחרים בסוגיה כאובה זו בשתי רמות :ברמה האחת,
המפורשת בחוק ,האיזון הוא בין הערך של קדושת החיים ,לבין ערך אוטונומית הרצון של האדם והחשיבות של איכות
החיים .8ברמה האחרת ,המשתמעת מן החוק ,האיזון הוא בין זכויות החולה והרופא .איזון זה מוצא את ביטויו בהכרה
בזכותו של החולה שלא יאריכו את חייו בניגוד לרצונו 9אך גם בהגבלה האוסרת על הרופא לעשות פעולה ,אף אם היא
טיפול רפואי ,שיש בה סיוע להתאבדות ,בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא ,ובין לבקשת החולה הנוטה למות
או אדם אחר ובין שלא .10הצעת החוק נשוא מאמר זה מערערת איזון זה.
ההנחה המובלעת בהצעת החוק היא כי החולה הוא הפוסק הבלעדי בשאלה אם לסיים את חייו ,והרופא הוא בבחינת
מסייע ה״נותן שירות״ לחולה .בכל הכבוד הראוי ,מערכת היחסים בין החולה לרופא איננה משתרעת על סיוע פעיל
לקיפוח חיים .המנגנון המוצע בחוק עובר למתן המרשם על ידי הרופא אינו פחות מסיוע להתאבדות .11לא בכדי נקבע
**
7
8
9
10
11

ד"ר יוסי גרין ,עו"ד ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניהpgreen@bezeqint.net .
ראו א׳ שטיינברג,״דו״ח הועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות״ ,אסיא ס״ט – ע )ניסן תשס״ב( .5 ,יוער ,כי הסדר זה תואם גם את
הדין העברי .ראו א׳ שטיינברג ,״הבסיס ההלכתי להצעת חוק החולה נוטה למות״ ,אסיא ע״א – ע״ב )שבט תשס״ג(.25 ,
סעיף  1לחוק החולה הנוטה למות ,תשס"ו.2005 -
סעיף  15לחוק הנ"ל.
סעיף  20לחוק הנ"ל.
גם הרציונל המונח ביסוד המנגנון המוצע )סעיפים 18א18-ד( איננו ברור ומעורר כשלעצמו תמיהה קשה .מדוע יש צורך בהליך מסורבל כל
כך )הצהרה בע"פ פעמיים( והמתנה? הלא אם זכותו של החולה להפסיק את חייו ,יש לאפשר לו .מדוע להאריך את חיי הסבל שלו בחמישה
עשר יום נוספים?
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בהצעה כי הרופא חסין מפני חבות אזרחית ופלילית ואחרת 12אף אם יהיה נוכח במקום ובזמן שהחולה נוטל באופן
עצמאי את התרופה 13.תפקידו של הרופא איננו לסייע לחולה לסיים את חייו .ספק אם מתן המרשם הממית בגדר
״טיפול רפואי״ ,ומשכך ,יתכן ומתן המרשם עולה כדי התנהגות שאיננה הולמת על כל המשתמע מכך .תפקידו של
הרופא להיטיב עם החולה לטפל בו ,להקל על מכאוביו ולא לסייע לו להתאבד ,גם אם יאמר הדבר בחוק בלשון נקייה.
זאת ועוד ,בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי התיקון בא לאפשר לחולים אשר אינם תלויים באמצעים מלאכותיים
״לממש את זכותם האנושית והאזרחית הבסיסית למוות מוקדם וגואל״ 14.ולא היא ,אין המשפט הישראלי מכיר –
ובדין שכך – בזכות חוקתית של אדם למות .נהפוך הוא ,כבר לפני קרוב ליובל שנים פסק השופט זילברג כי החיים הם
הערך הקדוש ביותר וערכם רב מידי והם אינם של בני האדם 15.גישה זו תואמת את גישת הדין העברי כפי שביטא אותה
רבי חנינא בן תרדיון מעשרה הרוגי מלכות שכייל את הכלל המהווה את הבסיס המשפטי לקרב מותו של אדם :״מוטב
שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול הוא )=האדם( בעצמו״ 16.בד בבד מתיר הדין העברי ,כפי שבא הדבר לידי ביטוי בהסדר
17
הקיים בחוק החולה הנוטה למות להסיר את המונע.
אכן ,אין חובה להאריך חיים בכל מחיר .גם הארכת חייו של אדם לחיי סבל וניוול אינם ערך שיש לשאוף אליו .אך מכאן
ועד הרשאה לרופא לשתף פעולה עם חולה המבקש לקפח את חייו המרחק גדול.
ומההערות העקרוניות להצעת החוק עצמה .בהצעת החוק נפלו מספר פגמים בהנחות היסוד המובלעות בה .ראשית,
יש בה פגיעה חמורה בעקרון השוויון .שכן ,אם יש לאדם זכות חוקית למות ,מדוע לשלול אותה מקטינים ופסולי דין.
הלא גילו של אדם או כושרו המנטאלי אינם עילה לפגום בזכות מזכויות היסוד שלו .אם לחולה הבגיר יש זכות לטיפול
רפואי או להימנע מטיפול רפואי ,עומדת זכות זו גם לחולה הקטין ופסול הדין .גם הוא אוטונומי ,אף אם על מימושה
18
מופקד האפוטרופוס.
שנית ,ההנחה כי הרופא רשאי ליתן מרשם לתרופה ממיתה נוגדת את תפקידו של הרופא ואת תקנת הציבור 19.כי זאת
יש לזכור :מקצוע הרפואה איננו עוד מקצוע .הרופא איננו עוד ״ספק שירות״ .הידע רפואי איננו תנאי מספיק לעסוק
ברפואה .ערכים ,אתיקה ומצפון הם חלק בלתי נפרד מהכשרת הרופא ומהעיסוק ברפואה .אוי לחברה אשר רופאיה
20
נטולי ערכים ,מצפון וכבוד לחיי אדם גם אם החוק יאפשר להם לנהוג כך .ניתנה רשות לרופא לרפא ולא לקפח חיים.
הרופא נותן שירות לחולה ,אך אינו דומה שירות זה לשירות הניתן על ידי טכנאי בכל תחום אחר.
שלישית ,אין בהצעת החוק התייחסות כלשהי לרופא שיסרב לבקשת החולה )יש לארגון או לספק שירותי הבריאות(.
לּו יצויר כי כל הרופאים במוסד הרפואי יסרבו ליתן מרשם לתרופה ממיתה ,כיצד יממש החולה הסופני את זכותו
המעוגנת בחוק? זאת ועוד ,אם נקצין את הדברים ,אם לחולה זכות חוקית למות על הרופא – כל רופא  -מוטלת החובה
לסייע בידו .21הלא רופא המסרב לרשום מרשם לתרופה ממיתה פוגע בזכותו של החולה? הוא הדין ברוקח .על פי ההצעה
הרופא עצמו צריך לקבל את התרופה מהרוקח .ואם הלה יסרב כיצד יוכל החולה לסיים את חייו?
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

סעיף 18י"ד) (2להצעת החוק קובע כי האיגוד או ארגון מקצועי או ספק שירותי הבריאות לא יהיו חשופים לגינוי או ביקורת .היעלה על
הדעת לשלול ממאן דהו לבקר פרוצדורה זו? לגנותה? האין חופש הביטוי מאפשר לאדם לגנות או לבקר פעולות הנוגדות את השקפת עולמו?
אתמהה.
סעיף 18י"ד) (1להצעת החוק .זאת ועוד ,באותו סעיף )ס"ק  (3נקבע כי "בקשת החולה מהרופא האישי לאספקת המרשם לא תחשב להזנחה
מצד האפוטרופוס של החולה" .לשון אחרת ,אפוטרופוס של קטין ופסול דין רשאי לבקש מרשם ,והלא בסעיף 18א נקבע כי רק חולה "בגיר
בעל כשרות" זכאי לקבל מרשם .הכיצד מתיישב הדבר? למציע החוק פתרונים.
דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון חוק החולה הנוטה למות )תיקון – מוות במרשם רופא( ,ה'תש"ע.2009-
ע"א  461/62צים נ׳ מזיאר ,פד״י י״ז .1333,בית המשפט חוזר על דברים אלה בהסכמה ברע״א  5587/97היועץ המשפטי לממשלה נ׳ פלוני,
פד״י נ״)א) ,848 ,830 ,(4ובע״א  566/88ע״א  506/88יעל שפר נ׳ מדינת ישראל ,פד״י מ״ח) .116 ,87 ,(1ראו עוד לענין זה בהרחבה בהרחבה
י׳ גרין ,יחסי חולה-רופא ,חושן למשפט )תשס״ג( .74 - 73 ,ראו עוד על קדושת החיים ,שם ,סעיף  ,2ה״ש .32
עבודה זרה י"ח ,א.
שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן של״ט ,סעיף א בהגה.
ואכן ,בסעיף 18י"ד) (3נקבע כי »בקשת החולה מהרופא האישי לאספקת המרשם לא תחשב להזנחה מצד האפוטרופוס של החולה« .לשון
אחרת ,אפוטרופוס של קטין ופסול דין רשאי לבקש מרשם ,והלא בסעיף 18א נקבע כי רק חולה "בגיר בעל כשרות" זכאי לקבל מרשם.
הכיצד מתיישב הדבר? למציע החוק פתרונים.
החל משבועת היפוקרטס )״לעולם לא ארשום סם קטלני למי שביקש אותו ,ולעולם לא אציע לו ליטול סם כזה״( עבור לשבועת הרופא
העברי שחיבר פרופ׳ היילפרין )״ושמרתם עד מאוד חיי אדם מרחם אמו ,והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים(.
שולחן ערוך ,יורה דעה,סימן של״ו ,סעיף א.
ראו לענין זה בהרחבה ח' שיין ,הפילוסופיה של המשפט ,עיון ישראלי) ,תל אביב ,תשס״ח(.363-382 ,
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הצעת חוק מוות במרשם רופא

ולבסוף ,חוששני כי התיקון – גם אם יתקבל – לא יעבור את מבחן בית המשפט באשר הוא עומד בסתירה לחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו המגן על גופו של אדם 22.לא מצאתי בנימוקים להצעת החוק טיעון כלשהו היכול לבסס סיוע
להתאבדות כתכלית ראויה 23.נהפוך הוא ,יש בהצעה לבסס את החשש שרווח קודם חקיקת חוק החולה הנוטה למות
להחלקה במדרון התלול .אשר על כן ,טוב לה להצעה שתידחה משתתקבל.

***

אברהם סהר

אין בחוק העונשין ,תשל״ז 1973-איסור על איבוד עצמי לדעת .חלפו עשרות שנים מאז הודיע היועץ המשפטי לממשלה,
כתוארו אז ,חיים כהן ז״ל ,על הימנעותו מהפעלת האיסור הפלילי על התאבדות ,שבאותם זמנים ,ומקורו בחוק האנגלי
)״ניסיון להריגת נתין הוד מלכותו״(.
מעקרון האוטונומיה של הפרט – זכות האדם על הנעשה בגופו – נובעת גם זכותו לערוך בעצמו ולעצמו את מאזן חייו,
מהיבט ההנאה מעצם חווית החיים )וקדושתם (24אל מול סבלו בחייו .בהיעדר איסור בחוק ,אין המדינה )החברה(
רשאית להתנגד לרצונו של אדם שלא להמשיך לחיות – לאבד עצמו לדעת .כמובן ,כל עוד ״לדעת״ הוא אכן ״מדעת״.
ואומנם הוראות הסעיפים  33ו 34-לחוק החולה הנוטה למות מגדירות את אמות המידה ואת הדרכים להפעלת זכות
25
זאת של האדם לסיים את חייו .בסעיף  21ניתן יותר מרמז בדבר דרך הפסקת הטיפול ,והגעת החולה אל מותו.
נעיר רק כי סעיף  20הנ״ל אוסר מפורשות על סיוע להתאבדות .הסעיף מיותר כי הוא חוזר על הוראה מפורשת שבסעיף
 302לחוק העונשין ,תשל״ז 261973-שקדם לו) ,שלא לדבר על הוראות סעיף  (4)309לחוק העונשין( .אולם הצעת החוק
)התיקון( הנוכחית מצאה פתרון מעניין לעקיפת האיסור .סעיף .18טו (2).בהצעת החוק אומר:
״הצעדים הננקטים על פי חוק זה אין משמעם היתר להתאבדות ,סיוע להתאבדות ,המתת חסד ורצח.״
משמע – מתן מרשם ממית ,בכוונה ובידיעה ברורה על השימוש שייעשה במרשם ,מחריג סיוע להתאבדות זה מן החוק
שחל על סיוע להתאבדות בכל אמצעי אחר ,ובנסיבות אחרות .חסינות זאת מוחלת ,כנראה ,גם על הרוקח ,אשר לו מיעד
החוק תפקיד ״רובוטי״ – המרשם נמסר לידיו והוא אמור לספק את התרופה הרשומה בו ללא הרהור ,ומבלי התחשבות
בהוראות פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ התשמ״א. .1981-
ובחזרה לענייננו – אין סיבה להתנגד לאותן הוראות בתיקון המוצע ,העוסקות באישור רפואי על מצבו הרפואי ועל
סכות )פרוגנוזה( חיי החולה-המבקש ,וגם לא לדרישת הכתב .את אלה ניתן לראות כפניה לרופא כדי לווידוא המצב
לאשורו .מה גם שעצם ״הפעולה העצמית לסיום החיים״ אינה נוגדת את החוק הקיים אף כיום )ולפי הצעה זאת היא
כלל אינה מעשה של התאבדות(.
אולם נראה טעם לפגם ,בלשון המעטה ,בהוראה כי רופא הוא זה שייתן בידי החולה מרשם לתרופה 27שתמית אותו,
ובמקום אחר מדובר במרשם ממית 28.במונחים אלה יש סילוף מושגי – תרופה נועדה ,כפי שמעיד שמה ,לריפוי ,ואילו
החומר האמור להירשם באותו מרשם נועד להמתה .אמנם פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,תשל״ז 197629-מגדירה
״עיסוק ברפואה״ כ״בדיקת חולים ופצועים ,אבחונם ,ריפוים ,מתן מרשם להם...״ ולא נכתב ״מרשם לתרופה״ ,אך
סמיכות המלים ״ריפוים״ ו״מרשם״ מלמדת כי זאת אכן כוונת המחוקק ,מה גם שחוק העונשין ,שנזכר לעיל ,אינו
מתיר גרימת מוות אפילו באמצעות מרשם.
***
22
23
24
25
26
27
28
29

אברהם סהר  - MD, LLBפרופסור )אמריטוס( מן המניין לנוירוכיררגיה ,אוניברסיטת תל אביב; עו״דsahara@netvision.net.il .
סעיפים  2ו 4-לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,תשנ"ב.1992-
סעיף  8לחוק הנ"ל.
לא רק כהשקפה דתית אלא גם כקביעה משפטית בישראל – ר' ע"א  461/62צים נ׳ מזיאר ,פד י״ז.(1963) 1333 ,
לא זה המקום להרחיב – אך דומני כי הנימוק של "הסרת המונע" כוון להחלטה  ad hocולא למעשה מתוכנן.
הנוסח המאוחד נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום כ"א בסיוון תשל"ז ) 7ביוני .(1977
המונח תרופה חוזר פעמים רבות.
סעיף  .18יא ).(1
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
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ההוראה שבסעיף .18ה ,(13).אף היא תמוהה:
״הרופא האישי יהיה זה שיחתום על תעודת פטירתו של החולה וסיבת המוות שתצוין בתעודה תהיה
מוות טבעי ממחלתו הראשונית של החולה.״ )ההדגשה שלי – א.ס(.
האומנם?
ולעניין ״הרופא האישי״ ,שעליו מוטלים תפקידי האישור ומתן המרשם הממית .חוק החולה הנוטה למות מגדיר:
״רופא אישי״  -רופא ,שיש לו היכרות קרובה עם המטופל ,רצונותיו ועמדותיו ביחס לטיפול הרפואי בו,
בין אם הוא רופא משפחה של המטופל או רופא המרכז את הטיפול במטופל בקהילה או במוסד הרפואי;״
יימ ֵצא ״מתאים״ ,אך ״רופאו האישי״ מסרב ,מסיבות של מצפון ו/או אמונה ,לבצע פעולות
מה יעשה חולה שאמנם ָ
מש ָלב מסוים במחלתו ,יחפש לעצמו ״רופא אישי״ שיצאו לו מוניטין כ״נותן מרשמים״
שהוטלו עליו? שמא מלכתחילהָ ,
– מעין  Dr. J. Kervokianישראלי? ומה אם הרוקח יסרב למלא את הוראת המרשם ,ולּו מתוך אי-וודאות באשר למילוי
תנאי ״ההכשר״.
ולהיפך – יש קושי בהטלת תפקיד רישום המרשם לתרופה ממיתה על ״הרופא האישי״ .דווקא רופא זה ,שמצוי בקשר
ההדוק ביותר עם החולה המבקש למות ,זה העושה כל מעשה אפשרי ,ובמשך זמן רב ,כדי להיטיב את מצב מטופלו –
האם יכול להתגבר על ניגוד העניינים הפנימי שבו ,בין הרצון לקיים את חיי מטופלו לבין בקש המטופל לסיימם 30.כיצד
עומדים בכך?
ומעבר לכול אלה – ולפני שרופאים נזקקו לחוקים לעיסוקם – 31מאז ומעולם היה תפקיד הרופא לעשות כל מאמץ כדי
לרפא – שם עיסוקו אינו עניין סמאנטי בלבד .הגדרת התפקיד אינה כוללת סיוע ,לחולה שבטיפולו ,למות .העובדה שיש
בין מדינות הים כאלה המתירות זאת ,אינה מחייבת חיקוי .יש בין מדינות הים הנאורות והמתוקנות גם שאוסרות על
כך .אם המחוקק הישראלי מאמין כי יש מקום לסייע לחולה לאבד עצמו לדעת ,יטרח נא ויסדיר בחוק את ההסדרים
והאמצעים הנאותים בעיניו למטרה זאת .לפעולה זאת כשלעצמה אין צורך במעורבות רופא.
)ולסיום – בהיבט אחד דומה הנושא דנן למצב ששרר עובר לחקיקת חוק החולה הנוטה למות .בית המשפט נעתר
לבקשות חולים שהוגדרו כסופניים והתיר הפסקת ַהנְ ָש ָמתם .כביכול הייתה הבנה ,וכך אכן נעשה בפועל ,שרופא יבצע
המנְ ֵשם משקע החשמל שבקיר – מעשה שאינו מצריך השכלה
את ההחלטה .אך הרי נדרשה פעולה אחת – הוצאת תקע ַ
או רישיון לעסוק ברפואה .ההוצאה לפועל )ובתרגומה האנגלי המדויק –  (executionמוטב היה לּו נעשתה בידי הדיוט
)ברפואה(ף אשר בית המשפט היה ממנה(.
רופא אמור לרפא – הפעולות המואצלות עליו בחוק המוצע מנוגדות לייעודו ולחינוכו.
להלן תגובתו של ח״כ חיים אורון בנוגע להצעת החוק ״מוות במרשם רופא״:
אני סבור כי חובתנו המוסרית כלפי מי שחלה במחלה סופנית חשוכת מרפא ,אשר המשך חייו
אינו מותנה באמצעים מלאכותיים שאפשר להפסיק על פי דרישה ושאת סבלו לא ניתן עוד
למנוע והוא מבקש את נפשו למות ,לסיים את חייו בכבוד על פי רצונו .בין היתר ,מטרת הצעת
החוק הינה להעלות את נושא זה על סדר היום הציבורי ולקיים דיון בנושא ,תוך מציאת האיזון
המתאים בין הערכים החילוניים הליברליים של כבוד האדם וחירותו לבין ערכי הדת הרואה
בעצם החיים ערך עליון.
 30ניגוד עניינים דומה )אם כי בכיוון הפוך( עמד לעיניי בעת ניסוח הכללים לקביעת מוות מוחי )ר' חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מיום (29.11.1987
 ניגוד העניינים הפנימי של רופא המשקיע כל שבידו להצלת מטופלו ,משמגיע אותו רגע בו הוא עלול להידרש לשאלת קביעת מות מוחו שלהמטופל .הפתרון ,למניעת אף מראית עין של ניגוד עניינים כזה ,נמצא ביצירת גורם מפריד בין הרופא ״האישי״ לבין זה הקובע את המוות.
ר׳ ״חוק מוות מוחי-נשימתי -חוק השתלת אברים ,התשס״ח – 2008-רב-שיח״ רפואה ומשפט )38יוני  ,(2008עמ׳ .178
 31החל בשבועת היפוקראטס ,ועד שבועת הרופא העברי שחוברה על ידי מורי הגדול פרופסור ליפמן הלפרין ז"ל .ולא ארחיב בסוגית "ורפא
תרפא" )ורק אזכיר כי לא ניתנה לרופא רשות לסייע בהמתה(.
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על אמנת האג להגנה בינלאומית על מבוגרים ,ועל היבטים חוצי-גבולות של תכנון משפטי-רפואי

על אמנת האג להגנה בינלאומית על מבוגרים,
ועל היבטים חוצי-גבולות של תכנון משפטי-רפואי
*

ישראל )איסי( דורון
תקציר

מטרת מאמר זה היא להציג בפני ציבור הקוראים הישראלי את ”אמנת האג להגנה בינלאומית על מבוגרים״ –
 .The Hague Convention on the International Protection of Adultsמדובר בכלי משפטי ,מתחום המשפט
הבינלאומי-הפרטי ,שהכנתו הסתיימה בשנת  ,1999ונכנס לתוקף )כלפי המדינות שחתמו ואשררו אותו( בראשית
שנת  .2009אמנה זו ,שמדינת ישראל טרם הצטרפה אליה ,מהווה לא רק מנגנון משפטי-אתי חשוב לקביעת סמכות
השיפוט והדין המהותי החל במקרים בהם צריך להעניק טיפול רפואי למבוגרים שאינם תושבי ישראל .מדובר גם על
כלי משפטי חשוב שיכול להבטיח לישראלים המכינים הנחיות רפואיות מקדימות מכוח חוק החולה הנוטה למות,
כי הנחיות רפואיות אלה יכובדו גם כאשר הם נמצאים מחוץ לגבולות המדינה .לפיכך ,ראוי שרופאים ומשפטנים
ישראליים בתחום יכירו אמנה זו ,וראוי שהאחראיים לעניין במשרדי הממשלה ישקלו בחיוב את צירוף ישראל
לאמנה.
* ד"ר למשפטים ,מרצה בכיר בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפהidoron@univ.haifa.ac.il .

מבוא
אחד החידושים המשמעותיים ביותר בתחום המשפט הרפואי הישראלי התרחש עם כניסתו לתוקף של חוק החולה
הנוטה למות ,תשס״ו .2005-חוק זה ,שחשיבותו נדונה כבר בהרחבה על ידי אחרים 1,עיגן לראשונה בצורה מקיפה
ויסודית ,את זכותם של מבוגרים וזקנים בישראל לערוך כלי תכנון משפטיים )כדוגמת הנחיות רפואיות מקדימות מכוח
סעיף  31לחוק או ייפוי כוח רפואי מכוח סעיף  37לחוק( ,תקפים ומחייבים ,ומסדירים את הליכי קבלת ההחלטות
הרפואיות בחולים הנוטים למות.
חוק זה ,שעוד יעסיק את מערכות המשפט והרפואה בישראל ,מעורר שאלות נכבדות מתחום האתיקה ,המשפט והרפואה.
מאמר זה מבקש להאיר זווית יחסית פחות מוכרת שחוק זה מעורר :ההיבטים הקשורים למשפט הבינלאומי-הפרטי,
ֵכר .כך לדוגמא ,נשאלת
ולסוגיות סמכות שיפוט בינלאומית הנוגעת להפעלתו והפעלת חוקים דומים של מדינות נ ָ
השאלה מה דינו של אדם ,שהכין כדין טופס הנחיות רפואיות מקדימות ,בו הנחה את הצוות הרפואי להימנע מלהאריך
את חייו בהתאם לאמור בחוק החולה הנוטה למות ,אך רוצה הגורל ,ובעקבות אירוע פתאומי הקורה בעת שהותו
בחופשה באוסטריה ,הוא מאושפז שם בבית חולים ,במצב של חוסר הכרה ,והאבחנה הרפואית אכן עומדת בהגדרה של
"חולה נוטה למות בשלב הסופי״ :האם על הצוות הרפואי הא לכבד את "טופס ההנחיות הרפואיות המקדימות״ שהכין
החולה מכוח החוק הישראלי?
או אם ניקח דוגמא הפוכה ,הרי שבאותה מידה ניתן לשאול גם מה חובתו החוקית של צוות רפואי ישראלי המטפל בתייר
אוסטרי ,המוגדר כ״חולה נוטה למות״ ,כמשמעותו בחוק הישראלי ,והוא מאושפז במצב של חוסר הכרה בבית חולים
בישראל ,ומסתבר כי העניק ייפוי כוח לקבלת החלטות רפואיות לאשתו ,מכוח החוק התקף באיטליה – וזו מסרבת
ליתן הסכמה לצוות הישראלי לבצע בבעלה טיפול רפואי? האם החוק בישראל מתיר או מחייב את הצוות הרפואי
הישראלי לכבד את הוראתה של מיופת הכוח? אירועים אלה ,בדומה למקרים דומים מתחום המשפט הבינלאומי-
הפרטי ,מעוררים שאלות בתחום סמכות השיפוט ,ברירת הדין ,ותקנת הציבור .ברם ,עד היום שאלות אלה כמעט ולא
זכו להתייחסות במשפט הישראלי בהקשר של חוק החולה הנוטה למות.
 1דין וחשבון הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות )) (2002להלן ״דוח ועדת שטינברג״(; אהובה טיכו החולה הסופני והזכות למות
בכבוד ) ;(2005אהובה טיכו "חוק החולה הנוטה למות ,התשס״ו :2005-נוסחת "האיזון הראוי״ בין ערך קדושת החיים לבין אוטונומיות
הרצון ואיכות החיים – בחינה ביקורתית״ רפואה ומשפט  ;(2006) 32 ,35חיה רודניצקי-דרורי "חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין:
עבירות המתה וסיוע להתאבדות במבחן חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו״ רפואה ומשפט .(2006) 48 ,35
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מדור ביקורת חקיקה

שאלות אלה אינן תיאורטיות .בעידן של הזדקנות וגלובליזציה ,הן הופכות בהדרגה לסוגיות היותר מעניינות ורלבנטיות
בתחום המשפט הרפואי ובתחום המשפט הבינלאומי-הפרטי .רק לדוגמא נזכיר פרשיה שהעסיקה בשעתו את אנגליה
ואת נורבגיה ,המוכרת בכינוי פרשת הצלם ארנסט שוויצרס ) – (Ernst Schwittersבנו של הצייר הגרמני קורט שוויצרס
) ,(Kurt Schwitters, 1887-1948שברח לאנגליה בזמן מלחמת העולם ה .II-ארנסט ירש את עיזבון אביו הצייר ,שכלל
מאות ציורים – עיזבון שבמשך השנים עלה ערכו לכדי מיליונים .ארנסט ,הרבה לנסוע בעולם בגלל עיסוקו כצלם .הוא
היה נשוי לאישה נורבגית ,ובשנת  1947נולד להם בן שהתגורר עם אמו בנורבגיה ,בה היה בסיס המשפחה .בשנת 1989
פגש ארנסט אישה בריטית שהפכה למלווה שלו ,ומשנת  1993הם התגוררו יחד באנגליה .בספטמבר  ,1993בעת ששהה
באנגליה ,לקה ארנסט בשבץ מוחי מסיבי ,שגרם למוגבלות משמעותית בכושר התפקוד והתקשורת ,וחייב טיפול רפואי
סיעודי .לאחר חודשים מספר ביקש הצוות הרפואי האנגלי ,הוראות בדבר המשך טיפול ,מן הבן )הנורבגי( .הבן ביקש
להעביר את אביו לבית חולים סיעודי ליד אוסלו ,נורבגיה .משנודע הדבר לידועה בציבור האנגלייה ,היא עתרה לבית
2
המשפט לענייני משפחה באנגליה ,וקיבלה צו שאסר על הוצאת ארנסט מאנגליה ,בטענה שהוצאתו פוגעת בטובתו.
בתגובה ,פנתה משפחתו של ארנסט לבית משפט לאפוטרופסות בנורבגיה ,שמינה אפוטרופוס לארנסט ,כדי שיביאו
לנורבגיה ,ויקבל טיפול סיעודי קרוב למשפחתו .מכאן התפתח "קרב סמכויות משפטי״ :למי הסמכות המשפטית להכריע
היכן יינתן הטיפול הרפואי בארנסט – באנגליה ,קרוב לידועה בציבור ,ומכוח הוראת בית המשפט והדין האנגלי? או
בנורבגיה ,קרוב לבנו ולאשתו ,ומכוח צו האפוטרופסות הנורבגי? ברור כי ברקע המאבק הטיפולי-רפואי הסתתר גם
מאבק כלכלי על זכויות ניהול הכספים והרכוש של ארנסט ,אך שאלות אלה היו כרוכות באופן מהותי בשאלת סמכות
ההחלטה על הטיפול הרפואי .לבסוף החליט בית המשפט האנגלי לכבד את ההחלטה הנורבגית על מינוי האפוטרופוס,
ואת האחריות לטיפול הרפואי לאשתו ולבנו .כל אלה היו במסגרת דוקטרינת "טובת החסוי״ – best interest doctrine
3
– ארנסט הועבר לנורבגיה להמשך טיפול סיעודי שם.
סיפורים משפטיים דומים ,ו״מאבקי סמכות״ על טיפול בחולים כרוניים או סופניים התרחשו במקומות שונים ברחבי
4
העולם .ההערכה הכללית היא כי "סכסוכים״ מסוג זה יעסיקו יותר ויותר הן רופאים והן בתי משפט ברחבי העולם.
הדברים נכונים במיוחד במציאות בה מתחילה להתפתח גם תופעה המוכרת בשם "תיירות מוות״ ,death tourism
שבמסגרתה חולים סופניים נוסעים למדינות מסוימות )כדוגמת שוויץ( לשם קבלת "סיוע רפואי להתאבדות״ ,בשעה
5
שהדבר אסור – פלילית ,אזרחית ואתית – במדינות מגוריהם.
מטרת מאמר זה אינה ליתן את מלוא התשובות המשפטיות לשאלות ברירת הדין במשפט הבינלאומי הפרטי ביחס
לטיפול בחולים הנוטים למות או בחולים מחוסרי כשירות .המטרה מוגבלת יותר – להציג בפני הקוראים בישראל את
אחד הכלים המשפטיים שיכולים באופן פוטנציאלי לתת מענה לסוגיות אלה .הכוונה לאמנת האג להגנה בינלאומית
על זכויות מבוגרים – ) The Hague Convention on the International Protection of Adultsלהלן ”אמנת האג
להגנה בינלאומית על מבוגרים״( ,אמנה שהכנתה הסתיימה בסוף שנת  ,1999ונכנסה לתוקף )ביחס למדינות שחתמו
עליה ואשררו אותה( ב 1-בינואר  6.2009במאמר זה יוצג הרקע להיווצרות האמנה ,תכניה המהותיים ,ויוסבר מדוע ראוי
כי מדינת ישראל תשקול בחיוב לחתום עליה ,לאשררה וליישמה.

.In re S [1995] Fam. 26, 2 W.L.R. 38 2
 3לתיאור וניתוח פרשה זו ראו אצל:
&  JOURNAL OF INTERNATIONAL AGING, LAW״BORDERS

N. COLEMAN, S. HURME, J., KIRKENDALL., & D. LUSH “CASES THAT CROSS
.
POLICY 1, 69, (2005).
P.M. MOSTERMANS, “A NEW HAGUE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF ADULTS” INTERNATIONAL LAW FORUM 4
)2, 10 (2000
.
 5ראו לדוגמא פעילותו של ארגון  Dignitasהפועל בשוויץ.http://www.dignitas.ch :
 6לטקסט המלא והרשמי של האמנה ,לקישורים לדברי ההסבר על אודות האמנה ,ולרשימה עדכנית של המדינות שחתמו ואשררו אותה ראו
באתר האינטרנט של ועידת האג למשפט בינלאומי פרטיHTTP://WWW.HCCH.NET/INDEX_EN.PHP?ACT=CONVENTIONS.TEXT&CID=71:
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על תכנון משפטי-רפואי בסוף החיים
8

התכנון המשפטי-רפואי זכה בשנים האחרונות לתשומת לב גוברת במשפט הרפואי הישראלי 7,ובעולם המערבי בכלל.
הבסיס ליצירת כלי תכנון ומניעה בתחום הרפואה והמשפט ,הוא המושג "משפט מניעתי״ ) ,(Preventive Lawבו
החל דיון משמעותי בשנות השישים של המאה העשרים 9.הרציונל של תחום המשפט המונע הוא היכולת של המשפט
להתמקד ,ושל עורכי דין לזהות ולחזות אירועים או מצבים הכרוכים במחלוקות משפטיות ,למנוע את היווצרותם או
לחלופין לצמצם את היקפם 10.במובנים רבים ,ההיגיון שעומד מאחורי המשפט המניעתי דומה בבסיסו להתפתחות
11
הרפואה המונעת – זיהוי גורמי מחלה בטרם התפתחה ומניעתה מראש.
אחד התחומים החשובים בהם התפתח המשפט המונע הוא המשפט הרפואי ,ובמיוחד בהקשר לדיונים בסוגית "הזכות
למות בכבוד״ ,והיכולת לעגן מראש מן ההיבט המשפטי את רצון החולים ביחס לטיפולים רפואיים שיינתנו )או יימנעו(
בסוף החיים .הרציונל המרכזי היה לאפשר לאנשים מבוגרים להצהיר מראש על העדפותיהם ורצונותיהם ביחס
לטיפולים מאריכי חיים – אם וכאשר בשלבים סופיים הם יהיו מסרי כשרות או חסרי יכולת להביע את רצונותיהם.
בהיסטוריה האמריקנית המודרנית של פיתוח כלי התכנון והמניעה המשפטיים בתחום הרפואי ,ניתן להצביע על שני
אירועים משפטיים מרכזיים ברמה הפדראלית שתרמו לעיצוב ופיתוח כלי תכנון .הראשון אירע בשנת  ,1990עם מתן
פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין הצעירה ננסי קרוזן 12.היה זה המקרה הראשון שהובא בפני בית
המשפט הפדראלי העליון ,בו נדונה דרישת הורים להפסיק את הטיפול הרפואי בבתם הבגירה ,אשר סבלה מנזק מוחי
חמור כתוצאה מתאונת דרכים והייתה שרויה במצב זה כשבע שנים ללא תקווה לשיפור במצבה .בית המשפט דחה ברוב
קולות את בקשת ההורים .עם זאת ,בית המשפט פסק ,בקביעה תקדימית ,כי לאדם כשיר יש זכות חוקתית לסירב
לטיפולים מאריכי חיים ,אך דרוש מנגנון הגנה פרוצדוראלי שיבטיח שאכן זה רצון האדם ,ולכל אחת ממדינות ארצות
הברית עומדת הסמכות החוקית להסדיר בחקיקה מדינתית את המצבים והתנאים בהם ניתן יהיה שלא לתת טיפול
רפואי או להפסיקו לאדם בלתי כשיר ,ובהסתמך על בקשתו הקודמת ,בעת שהיה צלול וכשיר.
פסיקה תקדימית זאת חוללה ,בעשרים השנים האחרונות" ,מהפיכה״ חקיקתית רחבת היקף ,אשר ,בתוך שנים
ספורות ,הביאה לכך שבכל המדינות בארצות-הברית נחקקו חוקים ספציפיים להסדרת כלי תכנון ומניעה בתחום
הרפואי .חוקים אלה כללו בתחילה התייחסות לעריכת "צוואה מחיים״ ) ,(Living Willכלי המאפשר לבוגרים וכשירים
להכין מסמך משפטי מחייב ,שבו היו רשאים להצהיר באופן כללי על רצונם שחייהם לא יוארכו באופן מלאכותי,
אם וכאשר יהיו במצב סופני ובאותה עת לא יוכלו להביע את רצונם 13.חוקים אלה חייבו את הצוותים הרפואיים
לכבד את ה״צוואה מחיים״ תוך פטירתם מאחריות פלילית ומקצועית הכרוכה בנזק או במוות שנגרמים עקב חוסר
הטיפול הרפואי .בשלב מאוחר יותר ,לאור חוסר בהירות מספקת של מסמכי הצוואה מחיים ,שופרו החוקים ותוקנו.
המינוח של "צוואה מחיים״ שונה ל״הנחיות רפואיות מקדימות״ ) ,(Advance Health Care Directivesובמסגרת זו
הפכו המסמכים המשפטיים למפורטים יותר ,ואפשרו להגדיר בצורה הרבה יותר מדויקת ומפורטת את הפרוצדורות
והטיפולים הרפואיים הספציפיים שניתן או לא ניתן יהיה להעניק לאדם בעת היותו בלתי צלול או בלתי כשיר.
במקביל ובנוסף ,נחקקו בארצות הברית גם חוקים שאפשרו להעניק ייפוי כוח יציב/מתמשך )Durable/Continuing
 ,(Power of Attorneyשהמיוחד בו שהוא נותר תקף גם במצב בו השולח מאבד את כשירותו המשפטית .בתחום
הרפואי ,אפשרו חוקים אלה יצירת הסדר ייחודי המתמודד עם התפיסה הקיימת בדיני השליחות הקלאסיים ,לפיה
7
8
9
10
11
12
13

יצחק חושן החופש למות בכבוד ) ;(1990עמוס שפירא "הסכמה מדעת״ לטיפול רפואי – הדין המצוי והרצוי״ עיוני משפט יד);(1989) 295 (2
ישראל דורון ועידו גל "מניעה ותכנון משפטי בזיקנה״ המשפט ט .(2004) 427
N. CANTOR. ADVANCE DIRECTIVES AND THE PURSUIT OF DEATH WITH DIGNITY (1993); .N. KING MAKING SENSE OF ADVANCE
DIRECTIVES (1996).
) U. PA. L. REV. 104, 940 (1956״.L. M. BROWN “THE LAW OFFICE – A PREVENTIVE LAW LABORATORY
D. P. STOLLE, ET AL. “INTEGRATING PREVENTIVE LAW AND THERAPEUTIC JURISPRUDENCE: A LAW AND PSYCHOLOGY
 CA. W. L. REV. 34, 15 (1997).״BASED APPROACH TO LAWYERING
R. M. HARDAWAY PREVENTIVE LAW: MATERIALS ON A NON-ADVERSARIAL LEGAL PROCESS (1997).
)Cruzan v. Director, Missouri Dep’t of Health, 497 U.S. 261 (1990
 AM. J. L. & MED.19, 233 (1993).״A. F. CONARD “ELDER CHOICE
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מדור ביקורת חקיקה

השליחות פוקעת עם מותו או "גריעת כשרותו״ המשפטית של השולח .החוקים החדשים חייבו את הצוותים הרפואיים
לפעול על פי הוראות מיופי הכוח ,שעה שמייפי הכוח עצמם איבדו את כשירותם ,וחדלו מלהיות מסוגלים להסכים או
לסרב לטיפול רפואי.
האירוע השני החשוב בארה״ב בתחום זה אף הוא אירע בראשית שנות ה 90-של המאה הקודמת ,עם חקיקת חוק
ההגדרה העצמית של החולים ,ה) Patient Self Determination Act-להלן :״ .("PSDAחוק זה ,הוא תוצאה של
מחקרים שהעלו כי נעשה שימוש מועט בכלים כצוואה מחיים או ייפויי כוח יציבים/מתמשכים ,לצורך קבלת החלטות
רפואיות ,ולמעשה לא הצליחו לחלחל למציאות החברתית והמקצועית .כדי להתגבר המודעות הדלה לכלים אלה ,חייב
חוק ה ,PSDA-ברמה הפדראלית ,וכחלק מתכניות ביטוח הבריאות הסוציאליות )ה Medicare-וה (Medicaid-את
כל מוסדות הבריאות המקבלים תמיכה פדראלית ,למסור לכל חולה ,עם קבלתו לטיפול במוסד הרפואי ,מידע מפורט
בכתב על זכותו ויכולתו החוקית להכין את מסמכי התכנון והמניעה המשפטיים שלעיל; לחנך ולהכשיר את הצוות
הרפואי בנושא; לתעד בצורה ברורה את מסמכי התכנון המשפטיים שמכינים החולים; וליצור מדיניות ברורה בנוגע
לכיבוד ולאכיפת החוקים המאפשרים הכנה והוצאה לאור של כלי תכנון משפטיים 14.ואכן ,בעקבות חוק זה ,עלתה
החשיפה והפרסום ,וכן המודעות לקיום כלי התכנון והמניעה המשפטיים בתחום הרפואי ,וכיום השימוש בהם הפך
15
לעניין כמעט-שגרתי.
מגמות דומות ניתן לזהות גם במשפט הישראלי .ההתעוררות בישראל החלה אף היא בסוף שנות ה 80-וראשית שנות
16
ה 90-של המאה הקודמת ,בעקבות ניסיונותיהם של חולים סופניים לחייב רופאים לכבד את ה״צוואה מחיים״ שהכינו.
ניסיונות אלה זכו להצלחה חלקית .למרות שבתי המשפט לא הכירו באופן פורמאלי במעמד המשפטי המחייב של
"צוואה מחיים״,בפועל הם נתנו תוקף משפטי להבעת הרצון החד-משמעית של חולים שביקשו שחייהם לא יוארכו
בצורה מלאכותית נגד רצונם ,בכפוף לתנאים שונים 17.גם הקמת ופעילות ארגונים חוץ ממשלתיים כגון עמותת "לילך״
18
)עמותה למען הזכות למות בכבוד( או העמותה למען זכויות החולה ,תרמו רבות להתפתחות תחום זה.
פעילויות אלה חוללו שינוי מהותי במשפט הישראלי ,שהתגבש בשני שלבים .בשלב הראשון ,בשנת  ,1996אומץ באופן
חלקי "ייפוי הכוח המתמשך״ ככלי לתכנון ולמניעה בתחום הטיפול הרפואי .במסגרת סעיף  16לחוק זכויות החולה,
תשנ״ו ,1996-נקבע כי כל אדם רשאי להעניק ייפוי כוח לצורך מתן הסכמה לטיפול רפואי ,שיעמוד בתוקפו שעה שיהא
צורך לקבל החלטות רפואיות בנוגע למייפה הכוח ,עת זה יהא בלתי כשיר לתת הסכמה מדעת לטיפול הרפואי ,כמתחייב
בחוק .בעקבות הוראה זו אף יצא חוזר מנכ״ל משרד הבריאות בנוגע ל״הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות
19
החולה״ שכלל בחובו אף דוגמה בסיסית לייפוי כוח שכזה.
כמובן ,ההתפתחות החשובה יותר התרחשה בשלב השני ,עם כניסתו לתוקף של חוק החולה הנוטה למות ,התשס״ו.2005-
חוק מקיף וכולל זה היה תולדה של עבודה קשה ומאומצת של ועדה בראשותו של פרופסור אברהם שטיינברג 20.ועדה
זאת ,שמונתה לדון בסוגיה המורכבת של המתת חסד במשפט הישראלי ,אימצה בין המלצותיה ,את מנגנון ההנחיות
הרפואיות המקדימות ,שבחלקו מזכיר את החקיקה האמריקאית ,אך בחלקו כולל יסודות מקוריים וחדשניים .חלק מן
האתגרים עימם התמודדה ועדת שטיינברג ,הייתה התאמת החקיקה לאופייה הייחודי של מדינת ישראל ,ולהתאים את
המנגנונים המשפטיים-רפואיים ,לערכי ההלכה ולערכי קדושת החיים שבמסורת היהודית.
14
15
16
17
18
19
20

C. P. SABATINO “DEATH IN THE LEGISLATURE: INVENTING LEGAL TOOLS FOR AUTONOMY” N.Y.U. REV. L. & SOC. CHANGE 19
309 (1992).
״E. H. BRADLEY & J. A. RIZZO “PUBLIC INFORMATION AND PRIVATE SEARCH: EVALUATING THE PATIENT SELF DETERMINATION ACT
J. OF HEALTH POLITICS, POL. & L. 24, 239 (1999).
חושן ,וטיכו ,ה"ש  1לעיל.
חלק מפרשיות משפטיות אלה זכו להד תקשורתי ומשפטי ניכר ,וניתן במסגרתם לציין דוגמאות כגון :ה״פ )ת״א(  1141/90אייל נ' וילנסקי,
פ״מ תשנ״א)) 187 (3השופט גורן(; ה״פ )ת״א(  528/96ביבס נ' עירית ת״א-יפו ,תקדין מחוזי ) 2003 (1)97השופטת סירוטה(; ה״פ )ב״ש(
 1030/95גלעד נ' מרכז רפואי סורוקה ,פ״מ נו)) 441 ,(1השופט ריבלין(.
חושן ,ה״ש  1לעיל.
חוזר מנכ״ל משרד הבריאות ,מס'  6/03בעניין ״הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה״ ) 2באפריל .(2003
דו״ח ועדת שטינברג ,ה״ש  1לעיל.
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נציין כי חוק החולה הנוטה למות איזן והסדיר בצורה ממצה את התכנון של הכלים המשפטיים באמצעותם ניתן לקבוע
באופן מחייב את רצונותיו של החולה הנוטה למות ,לשלבים בהם הוא כבר אינו כשיר או אינו מסוגל לבטא את רצונותיו
והעדפותיו .שני הכלים אותם אימץ החוק הם :הנחיות רפואיות מקדימות ,וייפוי כוח רפואי ,וכן היכולת לשלב בין שני
מסמכים אלה .בעוד שההנחיות הרפואיות המקדימות הן מסמך משפטי מפורט ,שבו התייחסות מפורטת ונקודתית
לשורה ארוכה של פעולות רפואיות קונקרטיות שיכול "לדבר בעד עצמו״ ,הרי ייפוי הכוח הוא מסמך הממנה שליח,
הפועל בשמו ומטעמו של החולה הנוטה למות ,בעת שזה אינו יכול לעשות כן.
חוק החולה הנוטה למות זכה לסקירות מקיפות ואין בכוונתנו לחזור על הדברים .עם זאת ,חשוב להבין כי מזווית המבט
של כלי תכנון משפטיים ,יצר החוק מסגרת בה אדם בוגר זכאי להכין מסמכים משפטיים ,שהם תקפים ומחייבים,
ומאפשרים להסדיר את הטיפול הרפואי של אותו אדם בשלבים הסופיים של חייו .בהקשר זה ,מדינת ישראל "יישרה
קו״ עם חזית המשפט הרפואי-המונע ,והדבר נעשה בדרך יהודית-ישראלית ייחודית

על הקשר בין כלי תכנון משפטיים לבין גלובליזציה ,הגירה והזדקנות
חוק החולה הנוטה למות וחוק זכויות החולה ,חלים ככלל על חולים הנמצאים בישראל ,והכינו את כלי התכנון
המשפטיים על פי החוק הישראלי .כאמור ,חוק החולה הנוטה למות הוא יצירה חקיקתית ישראלית מקורית המבטאת
איזון בין ערכיה היהודיים והדמוקרטיים .הוא מציב דרישות חוקיות ייחודיות ,שהן שונות מהותית מן הדרישות
המוצבות במדינה ממדינות בארה״ב .לפיכך ,ישראלי שנקלע למצב בו עולה צורך להזדקקות להנחיות רפואיות מקדימות
בארה״ב – המסמך הישראלי יהיה חסר תוקף מחייב .כך יהיה המצב ביחס לאזרח ארה״ב שהכין טופס הנחיות רפואיות
מקדימות על פי דיני מדינתו שבארה״ב ,אם יקלע למצב דומה בשהותו בישראל .העניין הופך לסוגיה מתחום המשפט
הבינלאומי הפרטי .לטענתנו ,חוק החולה הנוטה למות ,ללא "השלמתו״ בהתייחסות להיבטים הבינלאומיים ,מותיר
את החקיקה חסרה.
לא ניתן להבין את התפתחות כלי התכנון הרפואיים-משפטיים במנותק מתופעות חברתיות בינלאומיות רחבות יותר.
בהקשר זה נציג שלוש תופעות שהיוו את הבסיס החברתי-אמפירי ליצירת אמנת האג להגנה בינלאומית על מבוגרים,
ולהסדרה משפטית של ההיבטים הבינלאומיים של כלי התכנון הרפואיים-משפטיים .כוונתנו לשילוב בין הזדקנות
החברה האנושית ,הגלובליזציה ,וההגירה )או תנועה דמוגרפית חוצת-גבולות( בגיל מבוגר .היבטים אלה אמנם נסקרו
21
בהקשרים משפטיים אחרים ,אך נחזור אליהם בתמצית.

על הזדקנות החברה
בלום וקנינג 22,מתארים את ממדי אוכלוסיית העולם עד תחילת המאה השמונה-עשרה כסטטית .הסיבה לכך הייתה
משך החיים הקצר של רוב בני האדם .מאז חל שינוי דרמתי במבנה ובממדי אוכלוסיית העולם .עד היום נוספו שלושה
עשורים לתוחלת החיים ,ובמאה הנוכחית צפויה תוספת של כשני עשורים נוספים .אוכלוסיית העולם גדלה עד מעל 6
מיליארד בני אדם ,וצפויה להגיע לכדי  9מיליארד לקראת אמצע המאה הנוכחית .האוכלוסייה בעולם הזדקנה באורח
דרמטי .מכ 200-מיליון בני אדם – כ 8.1%-מן האוכלוסייה – של בני שישים ומעלה ,בשנת  ,1950צפוי כי עד שנת
 2050תגדל אוכלוסייה זו ותמנה כ 1.8-מיליארד בני אדם ,שיהוו כ 20%-מכלל אוכלוסיית העולם .ההזדקנות היא אכן
מהפכה דמוגרפית של ממש 23.הזדקנות אוכלוסיית העולם תהווה בעתיד גורם חשוב בכלכלה ובחברה של המדינות
המפותחות 24.השינוי הדמוגרפי ישפיע באופן מהותי על יחסי העבודה ,על הצמיחה הכלכלית ועל הקשרים החברתיים-
הכלכליים הבין-מדינתיים .הוא גם יעמיס נטל כלכלי מהותי על תקציבי הרווחה והבריאות של המדינות המפותחות,
21
22
23

24

טל גולן וישראל דורון "עלייתה ונפילתה של פרשת חלמיש" :תושבּות״ והזכות לקצבאות ִזקנה בעידן של גלובליזציה והזדקנות״ משפט
וממשל ,י).(2007) 637 (2
DAVID E. BLOOM & DAVID CANNING, GLOBAL DEMOGRAPHIC CHANGE: DIMENSIONS AND ECONOMIC SIGNIFICANCE (NBER
WORKING PAPER NO. 10817, 2004), AVAILABLE AT WWW.NBER.ORG/PAPERS/W10817
AUER PETER & MARIANGELS FORTUNY, AGEING OF THE LABOUR FORCE IN OECD COUNTRIES: ECONOMIC AND SOCIAL
CONSEQUENCES (GENEVA EMPLOYMENT PAPER, 1990), AVAILABLE AT WWW.ILO.ORG/PUBLIC/ENGLISH/EMPLOYMENT/STRAT/
DOWNLOAD/EP2.PDF; ISRAEL DORON “DEMOGRAPHIC, SOCIAL CHANGE AND EQUALITY" IN HELEN MEENAN, (ED.), EQUALITY LAW IN
AN ENLARGED EUROPEAN UNION (2007).
BUREAU OF CENSUS, U.S DEP’T OF STATE, AN AGING WORLD: 2001 (PUBLICATION NO. 95, 2001), AVAILABLE AT WWW.CENSUS.
GOV/PROD/2001PUBS/P95-01-1.PDF
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ויעמיד נושאים אלה במרכז סדר העדיפויות של מעצבי המדיניות החברתית במדינות אלה .במבט לפנים ,האתגרים
המרכזיים בתחום הפוליטי הפנים-מדינתי יהיו קשורים להיבטים השונים של הזדקנות האוכלוסייה ,ולהשלכות
הנרחבות שיהיו לתופעה זו על הכלכלה והחברה.
בהקשר זה ,ובהינתן שישראל רואה את עצמה בין המדינות המפותחות ,קרובה לאירופה ולאיחוד האירופי לא רק
מבחינה פיזית ,כי אם גם פוליטית ,שמדינות אירופה הן האזור בעולם המושפע בצורה הקיצונית ביותר ממהפכת
ההזדקנות 25.השיעור היחסי של הזקנים במדינות האיחוד האירופי יגדל מכ 20%-בשנת  1998לכ 35%-בשנת .2050
המשמעות היא כי באמצע המאה העשרים ואחת ,אחד מבין כל שלושה אנשים יהיה בגיל שמעל שישים שנה .אם
התחזיות הדמוגרפיות יתגשמו ,אזי בדרום אירופה – האזור ה״זקן ביותר״ בעולם – יגיע שיעור הזקנים באותה תקופה
לכ ,40%-והמדינות ה״מובילות״ בעולם בתחום הזקנה יהיו איטליה וספרד .גם בארצות-הברית ובמדינות מערביות
אחרות מחוץ לאירופה ניכרת מגמה זו ,אם כי במידה פחותה.
ההזדקנות ,כתופעה כלל-עולמית ,אינה פוסחת על החברה הישראלית .ישראל החלה את דרכה כחברת מהגרים צעירה,
והכירה פחות את השפעות מהפיכת הזקנה ,אך גם היא הולכת ומזדקנת בעשורים האחרונים .הזדקנות החברה
הישראלית זכתה כבר לסקירה ,ולכן נסתפק בהצגת ממדיה העיקריים .בשנת  1955חיו בישראל כ 85,000-תושבים מעל
גיל שישים וחמש ,שהיוו פחות מ 5%-מהאוכלוסייה .בסוף שנת  2007מנו בני השישים וחמש ומעלה  708,000נפש ,שהיוו
 9.9%מאוכלוסיית המדינה 26.אוכלוסיית המדינה גדלה באותו פרק-זמן פי  4בקירוב ,ואילו אוכלוסיית הזקנים גדלה פי
 .8.3התופעה קשורה כמובן לא רק לירידה בשיעור הילודה ,כי אם לעלייה המשמעותית בתוחלת החיים בישראל .בשנת
 1965הייתה תוחלת החיים של גבר בישראל  70.5שנים ,ושל אישה  73.2שנים ,הרי בשנת  2007הגיעה תוחלת החיים
ל 78.8-ו 82.5-שנים בהתאמה –מן הגבוהות בעולם .לפיכך ,אין חולק כי החברה הישראלית מזדקנת.

על גלובליזציה
המושג "גלובליזציה״ שנוי במחלוקת כפי שהוא פופולארי ואופנתי .המושג הוא רב-תחומי ובין-תחומי במהותו,
עמום ,קשה להגדרה 27,ומשמש בהקשרים רבים ובמשמעויות שונות .כך לדוגמא ,פרופ' מונדלק 28קובע כי יש הנוטים
להצמיד את תווית הגלובליזציה כמעט לכל תופעה קיימת )"comprehensive label for everything that changed
in the world as we know it״( ,וטוען כי ככל שאנו דנים וחושבים על תהליך הגלובליזציה ,אנו יודעים עליו פחות
)״.("the more we think about globalization, the less we are clear about what it is we are thinking about
עם זאת ,למרות חוסר בהירותו והיעדר הגדרה מוסכמת לגביו ,ניתן להצביע על מספר מאפיינים הקשורים למושג זה.
ברמה הגבוהה ביותר של הפשטה יש הסכמה כי המושג מתייחס ל״הצטמקות״ העולם במובן של התייחסות אליו כאל
מכלול אחד או כאל שלם יחיד 29.מתוך ראייה רחבה זאת ,אחת ההגדרות המובאות על ידי בייליס וסמית' 30מגדירה את
הגלובליזציה באופן הבא:
[T]he process of increasing inter-connectedness between societies such that events in״
one part of the world more and more have effect on people and societies far away. A
globalized world is one in which political, economic, cultural and social events become
, and״shrinking״ more and more interconnected. In each case, the world seems to be
״people are increasingly aware of this.
זווית ראייה אחרת על הצטמצמות המרחב הפיזי-הגיאוגרפי בעידן הגלובלי ,ועל הקושי ביצירת זיקה בין אדם למקום,
25
26
27
28
29
30

THE EUROPEAN COMMISSION REPORT ON THE SOCIAL SITUATION IN THE EUROPEAN UNION 2004 (2004),
AVAILABLE AT EC.EUROPA.EU/EMPLOYMENT_SOCIAL/PUBLICATIONS/2004/KEAP04001_EN.HTML
מכון ברוקדייל קשישים בישראל :שנתון סטטיסטי ) 2007ג)ני ברודסקי ,יצחק שנור ושמואל באר עורכים(2008 ,
)IAN CLARK GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL RELATIONS THEORY (1999
״GUY MUNDLAK, “THE TRANSFORMATIVE WEAKNESS OF THE GLOBAL CORE LABOR RIGHTS IN CHANGING WELFARE REGIMES
)IN CHALLENGES TO THE WELFARE STATE IN AN ERA OF GLOBALIZATION 232 (EYAL BENVENISTI & GEORG NOLTE EDS., 2003
)ROLAND ROBERTSON, GLOBALIZATION: SOCIAL THEORY AND GLOBAL CULTURE (1992
)THE GLOBALIZATION OF WORLD POLITICS 7 (JOHN BAYLIS & STEVE SMITH EDS., 1997
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על אמנת האג להגנה בינלאומית על מבוגרים ,ועל היבטים חוצי-גבולות של תכנון משפטי-רפואי
31

באה לידי ביטוי רב-עוצמה בספרו של אלווין טופלר ,הלם העתיד ):(1970

Never in history has distance meant less. Never have man’s relationships with place״
 places and״use up״ been more numerous, fragile and temporary. Figuratively, we
dispose of them in much the same way that we dispose of Kleenex or beer cans. We are
witnessing a historic decline in the significance of place to human life. We are breeding
a new race of nomads, and few suspect quite how massive, widespread and significant
״their migrations are.

כאשר מהפכת הזקנה ותופעת הגלובליזציה נפגשות :על הגירה וחציית גבולות
המפגש בין הגלובליזציה לבין מהפיכת הזקנה מביא עימו תופעות חברתיות חדשות וייחודיות ,שאחת המרכזיות ביניהן
היא תנועת אנשים והגירה בגיל הזקנה .הזקנה ,בעידן הגלובלי ,הופכת בהדרגה לבעלת ממדים בין-לאומיים ,ברמת
הפרט וברמת המדינה .הכוחות הגלובליים משנים לחלוטין את הסביבה האנושית שבה אנשים מזדקנים ,ויוצרים
מתחים ודילמות שלא היו מוכרים בעבר .כפי שמתארים זאת ביגס ,אסטס ופיליפסון ,הגלובליזציה יצרה:
A distinctive stage in the social history of ageing, with growing tension between nation״
state-based solutions (and anxieties) about growing old and those formulated by global
.״actors and institutions
השילוב של הזדקנות האנושות ותופעת הגלובליזציה יוצר תופעות מגּוונות של הגירה ותנועות אוכלוסין ,הן ברמה
הפנים-מדינתית והן ברמה הבין-לאומית .תנועות אלה כוללות סוגים שונים של חציית גבולות בידי אנשים .ההקשר
הפשוט ביותר בו בני אדם חוצים גבולות הוא תיירות .אנשים מבוגרים ,בכל הגילים ,בוחרים לטייל ברחבי העולם.
התופעה הפכה כמעט להיות חלק מן החיים ,בהם מהווה טיול בארצות זרות חלק מתרבות הפנאי .הדבר נכון במיוחד
למדינת ישראל ,אשר בשל מצבה הגיאו-פוליטי ,טיסה לטיול בחו״ל הפכה מרכיב בתרבות הפנאי הישראלית.
לשילוב בין הזדקנות לגלובליזציה ביטויים נוספים ורבים מעבר לתיירות .הגירה ההופכת לנפוצה יותר ויותר היא זו
המכונה "הגירת-שמש״ ) – (sun belt migrationאנשים הבוחרים להגר בגיל הזקנה למדינות ולאזורים בהם מזג-
האוויר נוח יותר" .הגירת-שמש״ יכולה להתבטא בשיטוט או שיוט בין ימים ויבשות בעקבות מזג אוויר נוח במשך
השנה ,או בדרך שכיחה יותר ,של הגירת קשישים – אנגלים ,גרמנים וסקנדינבים – לארצות דרום אירופה ,כספרד,
איטליה ,יוון או מלטה 32.ישראל ,בשל אקלימה הנוח ,היא יעד לנופשים מארצות אירופה הקרות )גרמניה ,סקנדינביה(
ויהודים לא מעטים מהעולם רוכשים בה דירות קיט 33.דווקא הזקנים ישראלים אינם צריכים "לחפש את השמש״ .עם
זאת ,אם מפרשים הגירת-אקלים לא רק במובן פיזי ,אלא גם במובן חברתי-מדיני ,אזי ניתן להעלות על הדעת זקנים
ישראלים שיחפשו מקומות "שקטים״ יותר מהמזרח התיכון ,ויבקשו להגר למקומות כאיטליה או ספרד לא בגלל
השמש ,אלא כדי להתרחק מן הלחץ הכרוך בחיים במזרח התיכוןכמובן שיש דפוסים נוספים בגללם ניתן למצוא אנשים
מבוגרים וזקנים מחוץ לארצות-האם שלהם .כך לדוגמא ,תופעה מוכרת נוספת של "הגירת-זקנה״ היא הגירה הקשורה
לטיפול ממושך בהורים זקנים .המדובר בצעירים שהיגרו ממדינות מתפתחות למדינות מפותחות ,כשהוריהם נשארו
בארצות המוצא .עם הזדקנות ההורים ,וצורך בטיפול בהם ,הקשה יותר ממרחק ,מניעים את הבנים להביא את הוריהם
אל ארץ-ההגירה .הגירה מסוג זה ניתן למצוא באנגליה ,בין מהגרים הודים או פקיסטנים ,ובקנדה אצל מהגרים מיפן או
מארצות דרום-מזרח אסיה אחרות .בהקשר הישראלי ,עולים רבים מברית-המועצות-לשעבר הביאו עימם את הוריהם
הזקנים ,בין היתר מתוך רצון להמשיך לדאוג להם בגיל הזקנה 34.בכיוון ההפוך ידוע על ישראלים מזדקנים שעברו
לחיות בארצות-הברית ,אל ילדיהם הבוגרים ,שהצליחו שם כלכלית.
31
32
33
34

אלווין טופלר הלם העתיד ).(1970
MARIA A. CASADO-DIAZ, CLAUDIA KAISER & ANTHONY M. WARNES, "NORTHERN EUROPEAN RETIRED RESIDENTS IN NINE
)SOUTHERN EUROPEAN AREAS: CHARACTERISTICS, MOTIVATIONS AND ADJUSTMENT" AGEING AND SOCIETY 24 353 (2004
עליזה פליישר ,עדי סידי ,אביטל צעירי ,פנחס כהנא ,סיגל סעאתי ודבורה אורבך ״תיירות בגיל מבוגר – הערכת הפוטנציאל באשר לשוק
התיירות בארץ״ גרונטולוגיה .(1996) 30 ,76
אלן גליקסמן ״הגירה של משפחות רב-דוריות :דוגמא אמריקנית-סובייטית״ גרונטולוגיה .(1997) 79
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סיכום-ביניים
מן האמור לעיל מובנת חשיבות ההסדרה המשפטית-רפואית ,של זכויות חולים וזקנים לתכנן את ההחלטות הרפואיות
בסוף חייהם ,לאור המצבים הנוצרים כתוצאה מן הגלובליזציה וההגירה ,כאשר אותם אנשים עלולים למצוא את עצמם
במצבי חירום רפואיים במדינות זרות ,שלא על פי חוקיהן הם הכינו את המסמכים המשפטיים הדרושים .מציאות
רפואית-משפטית חדשה זאת מחייבת פתרונות משפטיים להסדרת דילמות וסתירות ברמה המשפט הבינלאומי.

על אמנת האג
לאחר שהצגנו את נתוני הרקע החיוניים ,כלומר ,כיצד מחד – התפתחה בעשורים האחרונים מגמה משפטית המאפשרת
לאזרחים להכין מסמכים משפטיים תקפים ומחייבים ,המסדירים את הליכי קבלת ההחלטות הרפואיות ביחס לעצמם
בשלבים האחרונים לחייהם ,וקורה כי הם מאבדים את כושרם המשפטי ,ולנוכח הזדקנות החברה האנושית ,ותופעות
הגלובליזציה וההגירה ,גרמו למצבים בהם אנשים עשויים למצוא עצמם ,בזקנתם או בעת מחלה קשה ,במדינה או אתר
זר להם ,במצבים אלה הם מרוחקים ומנותקים ממדינת האם בה הם הכינו בשעתו כלי תכנון משפטיים ,למצבים אלה
נועדה האמנה הבינלאומית להגנה על מבוגרים.
סכסוכים משפטיים חוצי גבולות מדינות אינם חידוש בעולם .עם זאת ,התפתחות מושגים כ״סמכות שיפוט״ או "כללי
ברירת דין״ ,צברה תאוצה במיוחד במשפט המקובל מאז המאות ה 15-וה ,16-עם התפתחות הסחר הימי הבינלאומי,
והתפתחות קשרי מסחר חוצי גבולות ,והתפשטות הקולוניאליזם .מציאות חדשה זו חייבה את מערכת המשפט להכריע
35
בענייני סמכות בסכסוכים אזרחיים בינלאומיים ,ובשאלת הדין המהותי על פיו נערך הדיון.
בעידן המודרני התפתחו מערכות דינים שניסו לתת מענה לדילמות שבתחום המשפט הבינלאומי הפרטי .אחת הדרכים
הייתה יצירת משפט בינלאומי הסכמי ,המבוסס על אמנות בינלאומיות – המדינות החתומות על האמנה מקבלות על
עצמן הסדר משפטי מוסכם בכל הנוגע לסמכות השיפוט וברירת הדין בנושאים מוגדרים .תחת "מטריה״ משפטית
זאת נוצרה גם האמנה נשוא מאמר זה .מטרת האמנה הבינלאומית להגנה על מבוגרים היא מתן מענה למקרים של
קונפליקטים בין שיטות משפט שונות בכל הנוגע לשפיטות ,סמכות ,אכיפה והדין המהותי שיחול במקרים בהם נדרשת
הגנה על מבוגרים 36.כמפורט בסעיף  1באמנה ,היא עוסקת בהגנה על מבוגרים במצבים בינלאומיים ,אשר מפאת לקוי
או פגימה בכשרים האישיים ) ,(impairment or insufficiency of their personal facultiesאינם מסוגלים להגן על
האינטרסים שלהם ) .(are not in a position to protect their interestsהאמנה נוגעת בהקשרים רבים שהם רחבים
יותר מאלה הנדונים במאמר זה ,הנוגעים במקרים של צורך במינוי אפוטרופוס או בהתערבות חירום של שירותי רווחה
ופקידי סעד .כאן נתמקד בסוגיה הצרה יותר של ההוראות וההסדרים בכל הנוגע לכלי תכנון משפטיים-רפואיים.
האמנה עצמה היא תוצר של "ועידת האג על משפט בינלאומי פרטי״ )The Hague Conference on Private International
 ,(Lawשנערכה על ידי ארגון בין-ממשלתי ,ובו נציגים של מעל שישים מדינות )רוב מדינות אירופה ,סין ,דרום אמריקה,
אסיה ,ועוד( .מדינת ישראל היא חברה מן השורה בארגון מאז שנת  ,1964ובמשך השנים חתמה על שמונה אמנות
שנוצרו על ידי גוף זה .מטרת גוף זה ,כמפורט במסמך ההקמה שלו ,קובע שתכליתו ליצור האחדה של כללי המשפט
הבינלאומי הפרטי ,על ידי משא ומתן בין מדינתי ויצירת אמנות בינלאומיות ,שיכונו "אמנות האג״ – The Hague
 .Conventionsבמשך השנים ,יצר גוף זה קרוב לארבעים "אמנות האג״ בתחומים שונים ,כגון גביית עדויות ,צוואות,
אימוץ ילדים ,מסחר ,הכרה במסמכי מדינה זרה ,ועוד .ישראל הצטרפה לאמנות שונות כאלה העוסקת בחטיפת ילדים,
אימוץ ילדים בין מדינתי ,גביית עדויות בין מדינתית ואחרות.
היוזמה ליצירת אמנת האג שעניינה הגנה על מבוגרים ,וכלי תכנון רפואיים-משפטיים ,החלה בשנת  ,1996בעת בה נערך
הכינוס ה 18-של הוועידה ,ואומצה האמנה להכרה ,אכיפה ושיתוף פעולה בסמכות השיפוט בתחום אחריות הורים
ואמצעים להגנה על ילדים .לאחר אישור אמנה זו יזמה הנציגות השוויצרית ,דיון בצורך להכין אמנה דומה בעניין
 35מיכאיל קרייני השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית ).(2002
 THE ELDER LAW JOURNAL 36״A. R. FAGAN "AN ANALYSIS OF THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF ADULTS
)10(2), 329 (2002
.
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על אמנת האג להגנה בינלאומית על מבוגרים ,ועל היבטים חוצי-גבולות של תכנון משפטי-רפואי

מבוגרים ,והוקמה ועדה מיוחדת להכנת טיוטה לאמנה 37.עד שנת  1999נעשתה עבודת הכנה רבה .קיום אמנה שעסקה
בהגנה על ילדים הקל על ההכנה ,אך ברור כי ההסדרים המתייחסים לעולם המבוגרים והזקנים חייבים להיות שונים.
הנוסח המוסכם התקבל ופורסם ,כדי שיאומץ על ידי המדינות חברות ,בסוף שנת  .1999עד עתה נחתמה האמנה על ידי
 13מדינות ,כולן מדינות אירופאיות .האמנה אושררה עד היום על ידי ארבע מדינות – צרפת ,שוויץ ,גרמניה ,ואנגליה.
היא ונכנסה לתוקף בראשית שנת  ,2009שלושה חודשים אחרי שהמדינה השלישית – צרפת – אשררה אותה .מדינת
ישראל לא חתמה ולא הצטרפה לאמנה עד היום.

א.

ערכי היסוד של האמנה

ההקדמה לאמנה מפרטת את הרקע ליצירתה ,ופורסת את שלושת עקרונותיה הבסיסיים :א– .הצורך באמנה ,בהקשר
למצבים בינלאומיים ,להגן על מבוגרים ,שאיבדו את היכולת להגן על האינטרסים שלהם .ב – .הרצון להימנע מקונפליקט
בין שיטות משפט שונות באשר לסמכות השיפוט וברירת הדין בכל הנוגע לחוקים שתכליתם הגנה על מבוגרים .ג– .
ההכרה באינטרס של מבוגרים שיכבדו את כבודם ואת האוטונומיה שלהם ,כשיקול מרכזי וראשוני .משמע – האמנה
מבוססת על ערכים כללים ,שעיקרם הרצון להגן על מבוגרים ,תוך שיתוף פעולה בינלאומי וניסיון למצוא איזון ראוי
בין הערכים הללו.

ב.

מטרות האמנה

סעיף ת תת-סעיף  2לאמנה מפרט את חמשת מטרותיה :א – .קביעת המדינה שלה הסמכות החוקית לבצע פעולות
להגנה על גופו או רכושו של אדם מבוגר; ב – .קביעת החוק המהותי שיחול על רשויות המדינה שינקטו בפעולות ההגנה;
ג – .קביעת החוק המהותי החל ביחס לייצוג האדם המבוגר הזקוק להגנה; ד – .לאפשר הכרה ואכיפה של כלי התערבות
להגנת מבוגרים בכל המדינות שיצטרפו לאמנה; ה - .ליצור מנגנון לשיתוף פעולה בין הרשויות במדינות החברות לאמנה
כדי לאפשר את הגשמת מטרותיה .כל אלה מהן המטרות ה״קלאסיות״ של המשפט הבינלאומי הפרטי – הגדרת סמכות
השיפוט ,הסדרת כללי ברירת הדין ,תוך שיתוף פעולה בינלאומי.

ג.

תחולת האמנה

האמנה נועדה למבוגרים אשר בשל לקות או חוסר ביכולות האישיות ,אינם מסוגלים להגן על האינטרסים שלהם.
האמנה אינה מגדירה את הלקות או את היכולות האבודות .עם זאת ממסמכי ההכנה של האמנה עולה כי אי הפירוט
או ההגדרה של מושגים אלה היו מכוונים ,כדי לאפשר גמישות משפטית .ככל הנראה המושגים התמקדו בחוסר כשרות
הנובע מן האדם עצמו )בריאותו ,מצבו הגופני או הנפשי( ,ולא כתוצאה מפגיעה מידי הזולת )אישה מוכה ,קורבן אלימות
וכיו״ב( .במילים אחרות ,הכוונה היא לחוסר כשירות פיזית או מנטאלית ,כגון של אדם זקן הסובל ממחלת אלצהיימר
38
בשלב בו המחלה שוללת את יכולותיו הקוגנטיביות להבין ולקבל החלטות על גופו או רכושו.
סעיף  2מבהיר וקובע כי ככלל "מבוגר״ הוא אדם מעל גיל  .18בכך דומה האמנה לנאמר בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ״ב ,1962-אך שונה מהוראות חוק החולה הנוטה למות ,הקובע את גיל המינימום להכנת מסמכי
39
התכנון המשפטיים כגיל  17דווקא.

ד.

סוגי ההתערבות בהן עוסקת האמנה

בסעיף  3לאמנה מפורטים סוגי ההתערבות ההגנתית כלפי מבוגרים שהאמנה מתייחסת אליהם .לעניינו ,בהקשר
המשפטי-רפואי ,כוללת ההתערבות פעולות כקביעה/הכרעה משפטית של כשרות של אדם לקבל החלטות רפואיות,
השמה במסגרת מוגנת – אשפוז במסגרת רפואית או השמה בבית חולים סיעודי; מינוי אפוטרופוס; הענקת סמכות
לאדם או רשות לקבל אחריות או סמכות לייצג את המבוגר בכל הנוגע להחלטות על גופו; אישור להתערבות ספציפית
להגנה על גוף המבוגר .סעיף רחב יריעה זה כולל מצבים בהם יש צורך במינוי אפוטרופוס לצורך אישור ניתוח או פעולה
 37לסקירה אודות ההיסטוריה של האמנה וההליכים והדיונים שהביאו לגיבושה ראו אצל:
PAUL LAGARDE EXPLANATORY REPORT (2000): HTTP://HCCH.E-VISION.NL/UPLOAD/EXPL35E.PDF
 38ראו אצל  FAGANלעיל ,בעמ' .339
 39סעיף  3לחוק.
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מדור ביקורת חקיקה

חיונית אחרת למניעת נזק בריאותי חמור ,ועד לאישור משפטי להימנעות מטיפול לחולה הנוטה למות שאינו כשיר,
שבזמנו ביקש כי חייו לא יוארכו באופן מלאכותי.
בכדי למנוע אי הבנות ,מפורטים בסעיף  4לאמנה שורה של הקשרים משפטיים אשר עליהם האמנה אינה חלה .כך נקבע
כי סוגיות משפטיות כחובת מזונות ,התרת נישואין ,ירושה ,זכויות בתחום הביטחון הסוציאלי ,פעולות כלליות בתחום
בריאות הציבור ,פעולות הננקטות במסגרת הליכים פליליים ,הסגרה ,או ביטחון הציבור – אין האמנה חלה עליהם.

ה.

העיקרון המשפטי ביחס לסמכות השיפוט  Jurisdictionוהדין המהותי Applicable Law

בסעיף  5נקבע העיקרון בעניין סמכות השיפוט .ככלל ,סמכות השיפוט נקבעת על פי "מקום התושבות הרגיל״ –
 – Habitual-Residenceדהיינו למדינה בה האדם המבוגר מתגורר ,מוכר כתושב בה ,ובה מרכז חייו .האמנה אינה
40
מגדירה את המושג ”מקום התושבות הרגיל״ וכפי שהדבר עולה מדברי מלומדים – הדבר נעשה במכוון.
יש לזכור כי "תושבות״ היא מושג משפטי-עובדתי ,אשר לכאורה הוא פשוט ברמה הקונצפטואלית ,אך במציאות היום
יומית הוא מעורר קשיים לא מעטים ביישומו 19.כל מקרה חייב להיבדק על מכלול הראיות הייחודיות שלו .מתוך
הניסיון הישראלי להתמודדות עם המושג "תושבות״ ,ברור כי יש לבחון קשת רחבה של נסיבות קונקרטיות כדי לזהות
את "מרכז חייו״ של אדם .אלה אמורים לכלול מקום מגורים ,מקום עבודה ,מקום מגורי המשפחה ,מקום ניהול
41
העסקים ,מקום הנכסים ,חשבונות הבנק השוטפים ,ועוד.
החריג היחיד בהקשר זה הוא ביחס לפליטים ,שסמכות השיפוט נתונה למדינה בה הפליט נמצא בפועל ,ללא קשר
לתושבותו .הוראה זאת יש לקרוא יחד עם הוראת סעיף  ,13הקובעת כי ברירת הדין המהותי היא כי בכל עת בה מדינה
החברה לאמנה מפעילה את סמכות השיפוט שלה ,היא עושה כן על פי הדין המקומי שלה.
במילים אחרות ,עקרונית המדינה בעלת הסמכות להתערב בחייו של אדם מבוגר כדי להגן על גופו ורכושו בשל חוסר
יכולתו לדאוג לענייניו – היא המדינה ,ומוסדותיה ,בה הוא מתגורר בפועל ומנהל את חייו ,חיי משפחתו ,הכול על פי
חוקיה והסדריה המשפטיים .הציפייה הנגזרת מעקרון זה היא שהדאגה וההתערבות החוקית בעניין מבוגרים שאינם
מסוגלים לדאוג לאינטרסים שלהם ,תיעשה על ידי מדינת התושבות שלהם ,הן במצבים בהם האדם נמצא פיזית בארצו,
והן כאשר הוא נמצא מחוץ לארצו 42.הצד השני של המטבע של עקרון זה הוא מחויבותם של הצדדים לאמנה לכבד
ולאכוף את ההחלטות והצעדים המשפטיים הננקטים על ידי המדינה שהאדם הוא התושב הרגיל בה.
יתרה מכך ,כמפורט בסעיף  8לאמנה ,הנגזרת המשפטית מהענקת סמכות השיפוט למדינה בה האדם המבוגר תושב-
רגיל ,היא הענקת הסמכות לאותה מדינה גם לפנות למדינות אחרות – החתומות על האמנה – לרבות המדינה בה בפועל
נמצא אותו אדם מבוגר באותה עת – ולדרוש ממנה לנקוט בפעולות להגנה על גופו או רכושו של אותו אדם ,אך ככלל,
כאשר אותה מדינה תפעל להגנת אותו מבוגר ,היא תעשה כן על פי הדין המקומי שלה.
כפתרון של פשרה לחילוקי דעות שהתעוררו בניסוח האמנה ,נוסף בה גם סעיף משנה לפיו מוענקת סמכות שיפוט גם
לארץ לאומיותו של האדם המבוגר ) (nationalityהמאפשרות לה לנקוט בפעולות להגנתו .אולם ,סמכות שיפוט זו
43
מוגבלת רק אם המדינה בה האדם תושב נמנעת מלנקוט בפעולות להגנתו.

ו.

יכולת הפעולה במקרי חירום

האמנה מתייחסת למצבים בהם אדם נמצא מחוץ למקום מגוריו ותושבותו ,ונקלע למצבים בהם יש צורך להתערב
בדחיפות ,ואין אפשרות או זמן לפנות למדינת תושבותו ,כדי לדרוש את התערבותה .בסעיפים  10ו 11-נקבע הסדר לפיו
40
41
42
43

ראו  ,Coleman ET AL.ה״ש  3לעיל.
גולן ודורון ה״ש  19לעיל.
לעקרון הזה יש חריג מעניין המפורט בסעיף  7לאמנה ,ולפיו ,יש מצב שבו למדינה האדם הוא בן הלאום שלה ) (NATIONALיכולה אף היא
לנקוט פעולות למען הגנת האדם המבוגר הזקוק להגנה ,מקום שהיא סבורה כי היא במצב טוב יותר להעריך את צרכיו .ואולם ,פעולה שכזו
יכולה להעשות רק בשיתוף פעולה ,ובתנאים המפורטים בסעיף.
ראו  ,Coleman ET AL.ה״ש  3לעיל.
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מוענקת סמכות שיפוט ואכיפה – הזמנית במהותה – למדינה בה שוהה אותו מבוגר הזקוק להגנה .הסמכות מוענקת
כדי לאפשר ביצוע פעולות דחופות להגנה על האדם המבוגר ,על פי הדין המקומי של אותה מדינה ,וככל הניתן ,תוך יידוע
המדינה בה הוא תושב .תוקף פעולות אלה זמני ,במובן שה יפקעו ברגע שהמדינה אשר לה הסמכות העיקרית – המדינה
בה אותו אדם תושב – תנקוט בפעולות המשפטיות הנדרשות להגנתו.
הוראות סעיף זה רלבנטיות במיוחד לנושא הנדון במאמר זה .אם ועד כמה ,בכל הנוגע לפעולות רפואיות ,תושב של
מדינה זרה ,השוהה בישראל וזקוק לטיפול רפואי דחוף ,והוא אינו כשיר או מסוגל להביע את דעתו בעניין – רשאית
המדינה לבצע בו פעולות רפואיות הנדרשות להגנתו? בהנחה שהדובר במצב הדורש התערבות דחופה – הפתרון העקרוני
שבאמנה הוא כי מדינת ישראל ,בכפוף לחוק הישראלי ,כגון חוק זכויות החולה ,התשנ״ו ,1996-אכן תהייה רשאית
לנקוט בפעולות הרפואיות הנדרשות להגנה וטיפול רפואי במבוגר הזקוק להם.
סמכות חירום זאת מוגבלת – הסמכות פוקעת ברגע בו מדינת-התושבות של האדם נוקטת בפעולות המשפטיות הנדרשות
– במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי ,ולוקחת אחריות על ההגנה המשפטית והרפואית לתושב לו היא אחראית –
כפעולות להחזרתו למדינת תושבותו והגשת טיפול רפואי במדינת התושבות .ההגבלה השנייה היא כי גם בעת הפעלת
סמכות החירום הזמנית ,שבמסגרתה פועלת המדינה המארחת על פי חוקיה ,היא רשאית להביא בחשבון או ליישם את
חוק המדינה אשר לאותו אדם קשר מהותי עימה – מדינת תושבותו.

ז.

מעמד ייפוי כוח והנחיות רפואיות מקדימות

נושא זה הוא מוקד הדיון במאמר זה ,והוא גם אחד ההיבטים המשפטיים החשובים של האמנה .כיצד על מדינה לנהוג
באדם מבוגר – שאיננו תושב שלה – הזקוק להגנה כיוון שהפך לחסר כשירות או נעדר יכולות ,והוא זקוק להגנה וטיפול
רפואי ,ואותו אדם הכין מראש ,על פי חוקי המדינה בה הוא תושב ,ייפוי כוח או הנחיות רפואיות מקדימות? 44ולהמחשת
השאלה – מה מעמד ייפוי כוח רפואי שהכין ישראלי מכוח חוק החולה הנוטה למות ,כאשר הוא שוהה בגרמניה ,בהנחה
ששתי המדינות חתומות על האמנה?
העקרונית ,על פי האמנה ,המדינות השותפות לה מסכימות ומתחייבות לכבד ולקיים את ייפוי הכוח וההנחיות הרפואיות
המקדימות – על פי ובכפוף לדין של המדינה בה אותו אדם הוא התושב ,ועל פי דיניה הוכנו מסמכים משפטיים אלה.
לפיכך ,בהנחה כי מדינות ישראל וגרמניה ,שתיהן חברות באמנה – במקרה בו ישראלי הכין ייפוי כוח על פי הוראות
חוק החולה הנוטה למות ,יכובד מסמך זה על ידי שלטונות גרמניה ,אם וכאשר יתהווה מצב בו יזדקק אותו ישראלי
לטיפול רפואי ,בעת שהוא שוהה זמנית בגרמניה .אותן זכויות עצמן תעמודנה לאזרח גרמניה השוהה בישראל ואיבד
את כשירותו ,ורופאי ישראל ,יהיו חייבים לכבד ייפוי כוח או הנחיות רפואיות מקדימות שהכין החולה בגרמני ,על פי
חוקיה.
בכך לכאורה נותנת האמנה את התשובה העקרונית לשאלות אותן הצבנו בפתח מאמר זה – כאשר מדינת ישראל תהיה
חתומה על האמנה ,יוכלו ישראלים שיכינו מסמכי תכנון רפואיים מכוח חוק החולה הנוטה למות או חוק זכויות החולה,
להניח כי גם בשעה שישהו מחוץ לישראל ובמדינות החתומות על האמנה ,יכובדו טפסי ההנחיות הרפואיות המקדימות
ו/או ייפוי הכוח ,גם בארצות נכר אלה .אמנה זאת מהווה כלי חשוב המשלים ומרחיב את ה״הגנה״ של חוק החולה
הנוטה למות אל מחוץ לגבולות המדינה ,כלפי המדינות שיהיו חתומות וחברות לאמנה באותה עת.

ח.

חריג המדיניות הציבורית/תקנת הציבור

עם זאת יש לדעת כי התמונה המשפטית שתוארה לעיל מורכבת יותר .כל האמור לעיל בכל הנוגע לחובה לכבד ולקיים
את מסמכי מינוי מיופה הכוח וההנחיות הרפואיות המקדימות שבוצעו במדינה זרה על ידי תושביה ,יש לסייג ולהכפיף
 44יצויין כי האמנה מתייחסת במפורש אך ורק ל״ייפויי כוח״ )POWERS OF REPRESENTATION GRANTED BY AN ADULT״ – ולא מציינת במפורש
את המושג "הנחיות מקדימות״  .ADVANCE DIRECTIVESיחד עם זאת ,ניתן בפרשנות תכליתית לטעון כי הנחיות רפואיות מקדימות הן
במהותן סוג של ”שליחות״ ומיפות את כוחו של הצוות הרפואי לפעול על פי ההוראות הקבועות בהן .מבלי להכריע בתוקף של פרשנות זו,
יש באמור לעיל לחזק את ההמלצה להכין תמיד לצד ההנחיות הרפואיות המקדימות ,גם ייפוי כוח לצורך קבלת החלטות רפואיות.
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לעקרון תקנת הציבור "public policy״ .הוראת סעיף  21לאמנה קובעת כי ניתן שלא לכבד ולא לקיים הוראות
המתחייבות על פי האמנה ,אם וכאשר והן סותרות את תקנת הציבור של המשפט המקומי – "if this application
would be manifestly contrary to public policy״.
המשמעות המעשית היא כי למשל ,אם הולנדי עורך מסמך רפואי אשר על פי דיני הולנד מאפשר לרופאים בו לבצע
המתת חסד אקטיבית ,שאינה מתקבלת על ערכי היהדות או נוגדת את הוראות חוק החולה הנוטה למות ,ייתכן מצב
בו לא יכובד מסמך זה ,כאשר הולנדי זה יבקר בישראל – שכן הנחיה זאת סותרת את תקנת הציבור בישראל .במילים
אחרות ,עצם הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה ,לא תחייב אותה ו/או את הרופאים בישראל לבצע )או להימנע
מלבצע( פעולות רפואיות שאינן עולות בקנה אחד עם ערכיה הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,
כפי שהם משתקפים ,לדוגמא ,בהסדר המפורט בחוק החולה הנוטה למות בישראל.
באותה מידה ,ייתכן גם מצב בו ישראלי ,שהכין ייפוי כוח והנחיות רפואיות מקדימות על פי חוק החולה הנוטה למות,
יבקר בארץ קתולית אשר אינה מכירה בהמתת חסד פסיבית ,והיא תבחר שלא לכבד את המסמכים המשפטיים שהכין
– שכן לעמדתה ההוראות במסמכים מפרות את תקנת הציבור של אותה מדינה .חריג משפטי זה אינו יוצא דופן בעולם
המשפט הבינלאומי-הפרטי ,ואולם הוא עלול ליצור קושי במיוחד בתחום טעון ושנוי במחלוקת מבחינה מוסרית,
כטיפול בחולים סופניים.

ט.

החובה לשתף פעולה וליצור מסגרות מוסדיות

בסעיפים  28עד  37לאמנה מובעת הדרישה כי המדינות החברות באמנה ישתפו פעולה ביניהן ,בין היתר באמצעות הקמת
רשות מרכזית שתספק מידע על אודות החוקים והשירותים שנועדו להגן על מבוגרים הסובלים מחוסר כשירות או פגם
ביכולותיהם האישיות ,המונעים מהם מלדאוג לענייניהם בכוחות עצמם .המטרה היא יצירת מאגר מידע בינלאומי,
שיאפשר גם ליחידים וגם למדינות להכיר את ההסדרים הקיימים במדינות אחרות ,ואת דרכי ההתערבות הרפואית
והחברתיות שיהיו זמינים במקרה של הזדקקות להגנה בעת שהאדם שוהה בארץ זרה ,חברה באמנה .יתרה מכך ,גוף
45
כזה מאפשר תיאום יעיל יותר של פעולות הגנה וטיפול רפואי ,לנזקק השוהה מחוץ לארץ תושבותו.
י.

הבעיות הכרוכות בהצטרפות לאמנה

הצטרפות מדינה לאמנה בתחום המשפט הבינלאומי הפרטי ,היא עניין מובהק של מדיניות .השיקולים להצטרפות הם
מגוונים ,החל בהיבטים משפטיים כהתאמה בין הוראות האמנה לבין הדין המקומי ,ועד למרכיבים שבתרבות ,דת,
ופוליטיים .לא נתיימר להכריע בין השיקולים אך ננסה להצביע על מספר סוגיות רלבנטיות להכרעה בשאלה אם ראוי
כי ישראל תצטרף לאמנה.
עד כה חתמו על האמנה רק  13מדינות – והחתימה היא רק הבעת רצון להצטרפות מלאה .ההצטרפות ממש היא אשרור
האמנה ,ההופך את האמנה לחלק מדין המדינה .את זאת עשו רק ארבע מדינות – גרמניה ,שוויץ ,בריטניה וצרפת .נראה
כי קצב ההצטרפות והאשרור זהיר יחסית ,וברמה ההסכמית אין האמנה מספקת פתרון מעשי לישראלים המטיילים
ברחבי העולם.
יש לזכור כי חוק החולה הנוטה למות ,והפתרונות המשפטיים שעוגנו בו ,ייחודיים בהקשר היהודי-ישראלי ,ומבטאים
את אופייה הלאומי של מדינת ישראל .לפיכך ,יש לבחון בצורה מעמיקה עד כמה החברה הישראלית מוכנה ,במסגרת
מוסדותיה הרפואיים ,להחיל פתרונות משפטיים בתחום המורכב של חולים נוטים למות ,העומדים בסתירה לערכיה
היהודיים של המדינה.
יש גם לזכור כי המנגנונים הפורמאליים שאמורים להבטיח את שיתוף הפעולה ,התיאום ,ומערך אספקת המידע ,עדיין
אינם קיימים ,וככל הנראה הם לא יופעלו עד שיהיה מספר קריטי של מדינות שיאשררו את האמנה.

 45ראו  Mostermansה״ש  4לעיל.
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במבט לפנים
עד כה לא חתמה מדינת ישראל על האמנה הבינלאומית להגנה על מבוגרים ,למרות היותה חברה בועידת האג .בתחילה
ניתן היה להסביר את אי ההצטרפות בעובדה כי בתקופה בה עוצבה וגובשה האמנה ,מדינת ישראל עצמה טרם גיבשה
את עמדתה החברתית-משפטית לכלי התכנון המשפטיים לשלבים הסופיים של החיים .רק לאחר הגשת דוח ועדת
שטיינברג – במהלך חקיקת חוק החולה הנוטה למות ,תשס״ו ,2005-גובשו ההסדרים בנושאים אלה בישראל .עד היום
החוק טרם יושם במלואו ,ושלבי הטמעתו ויישומו טרם נסתיימו .בנסיבות אלה קשה היה לדרוש כי מדינת ישראל
תצטרף למסגרת בינלאומית מחייבת ,בטרם בשלה וגובשה סופית עמדתה בנושא.
אולם כיום ,לאחר שחוק החולה הנוטה למות נכנס לתוקף ,התקנות ליישומו הותקנו והמערכות המוסדיות הכרוכות
בהפעלתו הופעלו ,יש מקום לשקול ,אם וכיצד יש להרחיב את היישום והיכולת לאכוף ולכבד את הוראות החוק ביחס
לישראליים ,שמסיבות שונות שוהים מחוץ לגבולות ישראל ,ונקלעים לנסיבות המחייבות את הפעלת כלים כ״הנחיות
רפואיות מקדימות״ או "ייפוי כוח לקבלת החלטות רפואיות״ על ידי רופאים או בתי משפט ,שאינם ישראלים.
יתרה מכך ,האמנה ,בעקרונותיה וערכיה הבסיסיים ,הולמת ותואמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית .עם הצטרפות מדינת ישראל לאמנה ,אלה מאזרחי המדינה שיכינו את המסמכים המשפטיים הרלוונטיים
על פי חוק החולה הנוטה למות ,יוכלו לנסוע לחו״ל ,לפחות למדינות החברות באמנה ,בידיעה כי אם וכאשר יזדקקו
לכך ,רצונותיהם יכובדו אף בנכר .האמנה גמישה במידה מספקת ,ולא תיצור מצבים בהם יחויב רופא ישראלי לבצע
פעולות רפואיות או לכבד ייפוי כוח רפואי הנוגד את תקנת הציבור בישראל או ערך מערכי היסוד ביהדות .נראה כי כיום
המצב בשל לשקול הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה ,ואת אימוץ פתרונותיה לבעיות במשפט הבינלאומי הפרטי,
בכל הנוגע לכיבוד כלי תכנון משפטיים-רפואיים ,המקובלים ברמה בינלאומית.

הערות למאמר
המאמר מציג התפתחות חשובה במישור הדין הבינלאומי-הפרטי בנוגע להנחיות מקדימות לטיפולים רפואיים,
התפתחות שלא הייתה מוכרת לי ושמחתי לקרוא ולהחכים.
המאמר מציג בצורה בהירה ,מפורטת ויפה את עיקרי אמנת האג ובפרט את הרציונל שבבסיסה ותכליתה.
התרשמתי מתיאור התמורות הבינלאומיות בנושא שיעורי הזקנה הגדלים בארץ ובעולם ,הגלובליזציה וההגירה .לא
עולה מתוך המאמר מהו שיעור ההגירה )להבדיל מתיירות חוץ( של חולים הסובלים ממחלות קשות ו/או סופניות ,וספק
אם אכן קיימת הגירה באוכלוסיית החולים בה עוסק חוק החולה הנוטה למות.
אין ספק שהאמנה היא כלי חשוב לפתרון סיטואציות של מהגרים ו/או תיירים מזדמנים או אחרים אשר נקלעים למצבים
של היעדר כשירות לקבלת החלטות על גופם ובפרט ביחס לטיפול רפואי מיידי ו/או מציל חיים לו הם נזקקים .ההסדר
המוצע לפיו המדינה המאשררת תחויב "לכבד ולקיים את ייפוי הכוח וההנחיות הרפואיות המקדימות – על פי ובכפוף
לדין של המדינה בה אותו אדם הוא התושב ,ועל פי דיניה הוכנו מסמכים משפטיים אלה״ הוא בהחלט ערך ראוי.
עם זאת ,אינני בטוחה עד כמה מודע המחבר לכך שחוק החולה הנוטה למות אינו דן באוכלוסיית הזקנים ו/או המבוגרים
אלא בחולים סופניים ,כהגדרתם בחוק ,קרי חולים הסובלים מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייהם ,אף אם
יינתן להם טיפול רפואי ,אינה עולה על שישה חודשים .האוכלוסייה הבוגרת שבה דנה אמנת האג היא רחבה הרבה
יותר .כך נדמה ליזאת ועוד ,כבר כתבתי במקום אחר ,שבחירת קטגוריית החולים הסופניים בחוק החולה הנוטה למות
וצמצומה לחולים בסוף פרשת חייהם ,אינה מקרית ,והיא מוציאה מתחולת החוק חולים שמותם אינו קרוב או וודאי
וכן חולים השרויים במצב הקרוי "צמח״ .ייחודיותה של קטגורית החולים הסופניים נובעת בראש וראשונה מעצם
העובדה שמתן או אי מתן של טיפול עשוי או עלול להכריע במישרין לגבי המשך חייהם או מותם הקרוב של החולים בהם
מדובר .ייחוד קטגוריה זו מטרתה להוציא מתחולת החוק כל חולה אשר אינו רואה לנגד עיניו את המוות ממשמש ובא.
אהובה טיכו ,LLM ,עו״ד
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תקציר
על אף הסמכות המוקנית על פי ההלכה הפסוקה נמנעים בתי המשפט הדיוניים מפסיקת פיצויים עונשיים .גם
במקרים בהם היה מקום לפסוק פיצויים מוגברים בשל פגיעה קשה בזכויות חוקתיות נוקטים בתי במשפט מידה של
קומץ יד מטעמים בלתי מובנים תוך שהם נמנעים מלעשות שימוש בסמכות שהוקנתה להם.
הפיצויים העונשיים נבדלים מן הפיצויים עבור הנזק הלא ממוני הנפסק כדבר שבשגרה בתביעות אזרחיות .התכלית
החקיקתית ביסוד פסיקת פיצויים עונשיים מתמקדת בדרך כלל בעוולות כוונה כאשר התנהגות המזיק ראויה לגינוי.
המציאות מלמדת כי בתי המשפט הדיוניים האמורים ליישם את ההלכה הפסוקה נמנעו פעם אחר פעם לפסוק
פיצויים עונשיים באמתלות שונות על אף שהמקרים בהן דנו ראויים לגינוי וצריכים לעורר סלידה .הפיצוי הלא
ממוני אשר גם הוא מביא בחשבון את חומרת התנהגותו של המזיק ,מבטא את התכלית התרופתית על פי העיקרון
של ״השבת המצב לקדמותו״ .מסקירת הפסיקה שדנה בדרישה לפסוק פיצויים עונשיים עולה שבתי המשפט מפלים
ניזוקים אשר בנוסף לעוולה הנזיקית נפגעו זכויותיהן החוקתיות לעומת ניזוקים אחרים.
במאמר נסקור את החקיקה והפסיקה שעסקה בסוגיה בארץ ובמשפט האנגלו-אמריקאי .נעמוד על ההבדל בין
המושגים השונים ונראה את חוסר המידתיות בפסיקת הפיצויים העונשיים בין מקרים בהם הייתה הרשעה פלילית
ומקרים בהם לא הורשע המזיק אך פגע בזכויות החוקתיות של הניזוק.
מסקירת הפסיקה עולה כי הפיצוי העונשי נפסק בעיקרו של דבר בתביעות לשון הרע בשל פגיעה בשמו הטוב של אדם.
נוכיח שלמרבה הפליאה בתביעות רשלנות רפואית בהן קיימת פגיעה מהותית בזכויות חוקתיות לעיתים תוך פגיעה
בראיות חפציות כגון ברשומה הרפואית לא נעשה שימוש בסמכות הפיצויים העונשיים או המוגברים.
המאמר מבקר את גישת בתי המשפט הנוקטים יד רכה בשימוש בסמכות השימוש במכשיר הפיצויים העונשיים
כגורם להרתעה .במציאות של אלימות וזילות הנורמות החוקתיות עלולה גישה מרוככת זו להביא לפיחות במעמד
שלטון החוק.

מבוא
1

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע לא אחת ,כי לבתי המשפט בישראל סמכות לפסוק פיצויים עונשיים בדיני נזיקין
בית המשפט בפרשת אטינגר הכיר בסמכות בית המשפט לפסוק פיצויים עונשיים ועמד על ההיבט העונשי ההרתעתי
של הפיצויים העונשיים במשפט האזרחי.
על אף הסמכות המוקנית על פי ההלכה הפסוקה נמנעים בתי המשפט הדיוניים מפסיקת פיצויים עונשיים .גם במקרים
בהם היה מקום לפסוק פיצויים מוגברים בשל פגיעה קשה בזכויות חוקתיות נוקטים בתי במשפט מידה של קומץ יד
מטעמים בלתי מובנים 2תוך שהם נמנעים מלעשות שימוש במונח פיצויים עונשיים.
* עורך ראשי של כתב העת ״רפואה ומשפט״.
 1ראו ע"א  140/00עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז״ל נ׳ החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע״מ ,פ״ד נח)(4
) (2004) 567- 566 ,486להלן :״פרשת אטינגר״(.
 2על משמעות הפיצויים המוגברים ראה דברי כב' הנשיא ברק ברע"א  4740/00אמר נ׳ יוסף פ״ד נה) .(2001) 510 ,(5הפיצויים המוגברים יוחדו
למקרים נדירים וקשים כדוגמת המקרה הכרוך בפגיעה קשה בכבוד האדם ,עת נעשה שימוש שלא כדין וללא הסכמה באיבריו של נפטר כפי
שנפסק בת.א )מחוזי ירושלים(  5340/03ליה עטרה בן צבי ואח׳ נ׳ פרופ׳ יהודה היס ואח׳ )ניתן ביום ) (11/3/08פורסם בנבו( בו נפסק פיצוי
בגין נזק לא ממוני שכונה פיצויים מוגברים בסך  .₪ 150,000או התנהגות שנילווה לה אשם ברמה גבוהה ,המצדיק תגובה עונשית גם במישור
האזרחי כגון פסק הדין בתביעה נגררת להליך פלילי שהוגשה על ידי תובעת שנאנסה באכזריות על ידי הנתבעים שהורשעו במשפט הפלילי.ב-
ת.א) .חיפה(  209/05פלונית נ׳ אבי מזרחי ואח׳ שניתן ביום ) 1/5/08פורסם בנבו( בו נפסק פיצוי של נזק לא ממוני בסך  .₪ 1,200,000בתיק זה
ביסס בית המשפט את עיקר סכום הפיצויים על זכותה של התובעת לפיצויים עונשיים.
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לאחרונה נזקק בית המשפט העליון לשאלת הדין הראוי באשר לפסיקת פיצויים עונשיים בהליך האזרחי בעקבות
הרשעה בהליך פלילי .בפרשת פלוני 3נדונה בקשת רשות ערעור של קטינה אשר הוטרדה מינית על ידי הנתבע אשר
הורשע 4בביצוע מעשה מגונה על פי הודאתו ,ונגזרו עליו שלוש שנות מאסר בפועל ,שנתיים מאסר על תנאי ופיצוי בסך
 .₪ 5,000בעקבות ההרשעה הפלילית הגישו הקטינה והוריה תביעת נזיקין נגד המשיב בגין הנזקים שנגרמו לקטינה
5
ולהם בעקבות האירוע .התביעה נסמכה על פסק הדין בהליך הפלילי.
בית המשפט השלום והמחוזי סירבו לפסוק פיצויים עונשיים והסתפקו בפיצוי בגין הנזק הלא ממוני בסך ₪ 146,000
בכדי ״להשיב את המצב לקדמותו״.
השופט רובינשטיין בפרשת פלוני 6הנ״ל תוחם את גבולות המקרים בהם ראוי להשית פיצויים עונשיים .בפיסקה כ״ג
לפסק הדין הוא קובע:
״סבורני ,כי אם ככלל ייפסקו פיצויים עונשיים במקרים חריגים בלבד ,במקרה שנגזר עונש בהליך
פלילי מדובר יהיה בחריגים שבחריגים )חריגים עד שקשה לתת להם דוגמה ,ויתכן שעסקינן במקרים
בהם מסיבה כלשהי לא ניתן היה להשית ענישה פלילית מספקת( .הטעם לכך ברור .הרציונל לפסיקת
פיצויים עונשיים ״הוא עונשי והרתעתי״ )עניין אטינגר ,פסקה  ,(74הם ״נועדו לשקף את סלידתה
של החברה מהתנהגותו של המזיק״ )עניין גדיש ,פסקה  .(14ככלל ,כאשר מנוהל הליך פלילי ,מושגות
תכליות אלה בהליך הפלילי  -זהו מקומן הטבעי ואין להן מקום של ממש בהליך האזרחי .לפיכך ,ככלל,
פיצוי עונשי ״יוצדק במקרים חמורים במיוחד או של פגיעה קשה בזכויות חוקתיות ,ויש בו כדי לחזק
הרתעה יעילה בשעה שאין המשפט הפלילי חל״ )עניין עיזבון מרציאנו(.״

על ההבדל בין פיצוי בגין נזק לא ממוני ,פיצויים עונשיים ופיצויים מוגברים
בשורה של חוקים רבים הכיר המחוקק בזכותו של ניזוק להיפרע נזק שאינו נזק ממוני 7בהליכים משפטיים .במקרים
מסויימים ראה המחוקק לחייב מזיק בפיצויים לדוגמא אף ללא צורך בהוכחת נזק 8.בתזכיר הצ״ח דיני ממונות הוצע
9
להסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים מוגברים או פיצויים לדוגמא.
סעיף  76לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ קובע כי אם ״סבל התובע נזק ,יינתנו פיצויים רק בשל אותו נזק שעלול לבוא
באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע״ .אמת המידה הכללית לפיצוי נזיקין היא ,מה
דרוש לשם השבת המצב במידה האפשרית לקדמותו״ משמע ,חובתו של המזיק באמצעות מתן פיצויים כספיים לניזוק
10
היא להשיב אותו אל המצב בו הוא היה אלמלא התרחש הנזק ואלמלא ניזוק.
על התיבה ״פיצויים״ ) ,(compensationהמופיעה בפקודת הנזיקין ,כבר נאמר ,כי היא משמיעה לנו שהסעד הנזיקי אינו
הצהרתי או עונשי ,אלא סעד תרופתי ) ,(remedialשנועד להסיר את הנזק ולהטיבו 11בפרשת אמר נ׳ יוסף  12קבע הנשיא
ברק כי אין מקום לפסיקת תשלום עונשי בנסיבות העניין .מדרך הדיון בפסק-הדין ניתן ללמוד כי עיקרו של הפיצוי בגין
13
הפגיעה בשם הטוב הוא ״פיצוי תרופתי״ ,אף כי יכול שבחינת הפן המחנך והמרתיע תיעשה במסגרת ״הפיצוי העונשי״.
 3רע"א  9670/07פלונית נ׳ פלוני )ניתן ביום  ,6/7/09פורסם בנבו(.
 4תפ״ח ) 1112/00תל אביב( מדינת ישראל נ׳ פלוני )לא פורסם(.
 5לפי סעיף 42א לפקודת הראיות )נוסח חדש( ,תשל״א.1971-
 6על פסק הדין הוגשה בקשה לדיון נוסף) דנ״א  (7565/09אליה ביקשו להצטרף כידיד בית משפט לשכת עורכי הדין ,איגוד מרכזי הסיוע
לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל ומרכז תמורה  -המרכז המשפטי למניעת אפליה.
 7ראו למשל ,פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש״ם ,1980-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ה1975-
וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל״א.1970-
 8ראו למשל חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין( ,תשנ״ז ,1997-חוק תובענות ייצוגיות,
תשס״ו.2006-
 9תזכיר הצעת חוק דיני ממונות ,התשס"ו ,2006-כולל הוראה לפיה "בית המשפט רשאי לפסוק לנפגע פיצויים שאינם תלויים בנזק ,אם מצא
שההפרה נעשתה בזדון" )סעיף  462לתזכיר ,שכותרתו "פיצויים לדוגמא"( .בדברי ההסבר לתזכיר הצעת החוק נאמר כי סעיף זה מקנה
לבית המשפט סמכות לפסוק "פיצויים לדוגמא )המוכרים גם בשם 'פיצויים עונשיים'( ,אשר אינם תלויים בנזק" .תשלום מעין זה יפסק "רק
במקרים חמורים במיוחד ,בהם הוכח שהמפר נהג בזדון".
 10ע"א  357/80נעים נ׳ ברדה ,פ״ד לו).(1982) 762 (3
 11ע״א  1977/97יוסף ברזני נ׳ בזק החברה הישראלית ,פ״ד נה).(2001) 584 (4
 12ע"א  4740/00אמר נ׳ יוסף ,פ״ה נה).(2001) 510 (5
 13ברע"א  19/819עזאני נ׳ שמעון יוסף ,תק-על  (1991) 2421 (1)19נקבע בעניין פיצוי על עוולה של תקיפה כי בית המשפט ״רשאי היה לפסוק
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עם זאת ,קיימות שיטות משפט ,המכירות בסעד של פיצויים עונשיים לאמור – ״פיצויים שעל המזיק לשלם לניזוק
בסכום שאינו משקף הערכה של הנזק שגרם המזיק לניזוק על ידי עוולה ,אלא בא להעניש את המזיק על התנהגותו
המזיקה ובכך לבטא סלידה ממנה״.14
הפיצויים העונשיים נבדלים מן הפיצויים המוגברים אשר גם הם מביאים בחשבון את חומרת התנהגותו של המזיק,
אך מבטאים ״הערכה כנה של הנזק שנגרם ]לניזוק[ ,כאשר נזק זה הוגבר על ידי התנהגותו הבלתי ראויה של המזיק.15
מסקירת הפסיקה 16עולה כי הפיצוי העונשי נפסק בעיקרו של דבר בתביעות לשון הרע בשל פגיעה בשמו הטוב של
אדם אך למרבה הפליאה בתביעות בהן קיימת פגיעה בזכויות חוקתיות נעשה שימוש בסמכות הפיצויים העונשיים או
המוגברים במשורה אם בכלל .בהקשר זה חל טשטוש מסוים בין המושגים ,כאשר המונחים ״פיצויים עונשיים״ מפנים
דרכם ל״פיצויים מוגברים״ .מבחינה עיונית קיים הבדל בין מושגים אלה ,כאשר ״הפיצוי המוגבר״ עניינו בהחמרה או
הגברה של הפיצוי הלא ממוני שנגרם לנפגע ,וככזה ניתן לראותו כמבוסס על רציונל מפצה .הפיצוי העונשי ,לעומתו ,אינו
17
מבוסס על אדני הפיצוי ,וכל מטרתו אינה אלא הענשה על התנהגותו של המזיק.

מהם המקרים בהם ייתבעו פיצויים עונשיים או מוגברים?
התכלית החקיקתית ביסוד פסיקת פיצויים עונשיים מתמקדת בדרך כלל בעוולות כוונה כאשר התנהגות המזיק ראויה
לגינוי 18.המציאות מלמדת כי בתי המשפט הדיוניים האמורים ליישם את ההלכה הפסוקה נמנעו פעם אחר פעם לפסוק
פיצויים עונשיים באמתלות שונות על אף שהמקרים בהן דנו ראויים לגינוי וצריכים לעורר סלידה.
סקירת הפסיקה שפורסמה בעשר השנים האחרונות 19מלמדת שבתי המשפט נרתעו מלעשות שימוש בסמכות לפסוק
פיצויים עונשיים גם במקרים שהצדיקו פסיקת פיצויים עונשיים .ניתן להבחין בשלוש קבוצות עיקריות של מקרים בהן
נתבעו פיצויים העונשיים והנושא עלה על שולחן הדיונים :תביעות אלימות קשה בעיקר בין בני משפחה 20,שימוש לרעה
בסמכות שלטונית 21ותביעות רשלנות רפואית 22.המכנה המשותף לדרישה לפסוק פיצויים עונשיים הוא הפגיעה בזכויות
חוקתיות.
לאחרונה נדונה תביעת רשלנות רפואית שעוררה מחדש את שאלת הזכות לפיצויים עונשיים במשפט האזרחי .23התובע
סבל מגוש כלי דם המכונה קוורנומה והופנה להתייעצות אצל הנתבע אשר המליץ לו לעבור ניתוח דחוף להסרת
הקוורנומה בשל סכנת הדימום העלול לסכן את חייו .לתובע הובטח כי סיכויי הניתוח טובים והוא יחזור למעגל העבודה
תוך זמן קצר לאחר הניתוח .התובע אושפז ללא שהוחתם על טופס הסכמה לניתוח .לטענתו החתימה ע״ג טופס
ההסכמה לניתוח לא הייתה שלו ובעקבות הניתוח שבמהלכו נגרם לו נזק מוחי ,הגישה אשתו תלונה למשטרה על זיוף.
׳פיצויים לדוגמה׳ או ׳פיצויים עונשיים׳ אם ראה שנסיבות המקרה מצדיקות זאת״.
 14א' ברק ,דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית )בעריכת ג׳ טדסקי ,מהדורה שניה.579 (1976 ,
 15שם ,בעמ' .579
 16לסקירה מקיפה של הפסיקה ואבחנה בין המונחים ראו ת.א )שלום י-ם(  3795/03עזבון המנוחה נואל אבו ג׳אבר נ׳ אפרים תוהמי
)) (11/12/2006השופט רם וינוגרד(.
 17ראו ע"א  348/79גולדמן נ׳ מיכאלי ,פ״ד לה).(1981) 41 ,31 (4
 18ר' פרשת אטינגר ,שם בעמ׳  ;566ע״א  9656/03עזבון המנוחה ברטה מרציאנו ז״ל נ׳ זינגר )ניתן ביום - 11.4.05פורסם בנבו(; ע״א 8382/04
הסתדרות מדיצינית הדסה נ׳ מזרחי )ניתן ביום -2.2.06פורסם בנבו(.
 19לטבלת השוואה המפרטת את הפסיקה בנושא הפיצויים העונשיים בעשר השנים האחרונות ר' באתר המשפט הרפואי
www.med-law.co.il
 20בת.א )מחוזי חיפה(  518/07פלונית נ׳ פלוני )ניתן ביום -14/5/09פורסם בנבו( נדונה תביעה נגררת להרשעה בפלילים של שתי אחיות נגד
האחיין שלהן ,לאחר שזה הורשע בביצוע עבירות מין נגדן במהלך שנות ילדותן .בית המשפט המחוזי )השופט רון סוקול( נמנע מפסיקת
פיצויים עונשיים אך פסק פיצוי עבור החלק הלא ממוני בסך  ₪ 800,000לכל אחת מהתובעות תוך שהוא קובע כי ניתן לראות בגובה הפיצוי
הבעת סלידה ממעשי הנתבע וביטוי לחומרת מעשיו.
 21בת.א) .י-ם(  4158/02עזבון המנוח פלוני נ׳ משטרת ישראל )פס״ד מיום  - 20.12.06פורסם בנבו( נדונה תביעה של אדם שנורה למוות על ידי
שוטר בתפקיד ,אשר סבר כי המנוח מנהל רומן עם אשתו .גם כאן לא פסק בית המשפט פיצוי עונשי ,חרף תלונותיה של אשתו על אלימות
מצדו .בית המשפט קבע כי אין מקום לפיצוי עונש למרות הממצא שמדובר ברשלנות רבתי ,הנובעת משיקולים של טיוח והגנה על שוטר
שסרח .על אף זאת ,המקרה דנן אינו חורג מתחום הרשלנות ואינו מצדיק הטלת פיצויים עונשיים .בית המשפט העליון דחה את ערעור
העזבון :רע״א  1080/07עזבון המנוח פלוני ז״ל נגד משטרת ישראל )ניתן ביום -8/11/09פורסם בנבו(.
 22בתביעות רשלנות רפואית עלתה רבות הדרישה לפיצויים עונשיים .ר' ע"א  9656/03עזבון המנוחה ברטה מרציאנו ז״ל נ׳ זינגר )ניתן ביום
- 11.4.05פורסם בנבו(; ע״א  8382/04הסתדרות מדיצינית הדסה נ׳ מזרחי )ניתן ביום .(2.2.06
 23ת.א) .מחוזי ירושלים (  6436/04שלמה קקון נ׳ ד״ר סרגיי ספקטור )פס״ד מיום – 30.9.09פורסם בנבו(.
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פיצויים עונשיים במשפט האזרחי – הלכה ואין מורין כן

הנתבעים הכחישו בכתב ההגנה את טענת הזיוף .כך גם בעת חקירתו במשטרה ובתשובתו לתלונה שהוגשה למשרד
הבריאות .במהלך המשפט נתגלה שהנתבע זייף את טופס ההסכמה לניתוח על ידי הוספת פרטים מהותיים על מצב
התובע ,בדיעבד ,כאילו הוסברו לתובע לפני הניתוח.
על זיוף כתב ההסכמה לניתוח הועמד המנתח לדין פלילי והורשע על פי הודאתו 24בית המשפט השלום גזר עליו שלושה
חודשי מאסר שהומרו בעבודות שירות וקנס כספי בשיעור .₪ 20,000
בית המשפט המחוזי אשר דן בתביעת הרשלנות הרפואית קבע כי אף שהנתבע התרשל בביצוע הניתוח ,אין מקום
לקבוע כי היה בעל כוונה ,או זדון להזיק לתובע .אכן ,הנתבע פעל אמנם שלא כרופא סביר ,ואף זייף את טופס ההסכמה
לניתוח ,אך אין מדובר בהתנהגות המכוונת לגרום נזק ,המצדיקה השתת פיצויים עונשיים.

האם פסיקת פיצויים עונשיים בהליך אזרחי במקרה של הרשעה בפלילים היא מידתית?
בתי המשפט נמנעים מפסיקת פיצויים עונשיים אפילו במקרים ראויים המעוררים סלידה וגינוי .בבואם לדון בשאלת
הזכאות לפיצויים עונשיים בהליך האזרחי הבחינו בתי המשפט בין מקרה בו התקיימו הליכים פליליים והייתה הרשעה
פלילית ובין מקרים בהם לא הועמד הנתבע לדין פלילי .במקרים בהם לא התקיימו הליכים פליליים סירבו בתי המשפט
לפסוק פיצויים עונשיים מהטעם שחומרת המעשים אינה מצדיקה פיצויים עונשיים .לעומת זאת ,במקרה שהייתה
הרשעה פלילית מבחינים בתי המשפט בין התכלית העונשית וההרתעתית במשפט הפלילי לעומת התכלית האזרחית
להשיב את המצב לקדמותו.
עיון במקרים בהם הורשע בפלילים המזיק בתביעה האזרחית יגלה עד מהרה כי הפיצוי העונשי שספג המזיק בהליך
הפלילי אינו מידתי ביחס לחומרת מעשיו ,והתכלית העונשית אינה אלא מס שפתיים .כך למשל בפרשת פלוני  25פסק
בית המשפט בהליך הפלילי פיצוי בסך  ,₪ 5000ובית המשפט בהליך האזרחי ראה להסתפק בפיצוי בגין נזק לא ממוני
בלבד .כך גם בפרשת ד״ר סרגיי ספקטור פסק בית משפט השלום קנס בשיעור  ₪ 20,000בגין עבירת הזיוף וביה״מ
המחוזי לא ראה לפסוק פיצוי בגין הנזק הלא ממוני באופן החורג מפסיקת פיצויים בתביעות רשלנות רפואית דומות.
בכך השווה בית המשפט את מעמדו של הרופא הרשלן שהורשע במעשה פלילי למעמדו של רופא אחר אשר נמצא אחראי
ברשלנות .הנה לך פסיקת פיצויים בלתי מידתית.

מהו אפוא המקרה החריג והראוי לגינוי בו יפסוק ביהמ״ש פיצויים עונשיים?
הצגנו לעיל מקרים בהם הייתה פגיעה בזכויות חוקתיות של הנפגעים שלגביהם לא הייתה סנקציה פלילית ,אך המעשה
לווה בזדון וחרף זאת נמנעו בתי המשפט לפסוק פיצויים עונשיים .טול מקרה של תביעת נזיקין בה בנוסף להתנהגות
העוולתית המיוחסת לו פוגע ומשחית בעל הדין את הראיות 26אם בוצע המעשה על ידי התובע תידחה תביעתו על הסף.
27
לעומת זאת ,אם שיבוש הליכי המשפט נעשו על ידי הנתבע עוברים על כך בתי המשפט לסדר היום כאילו לא ארע דבר.
כאשר מדובר ביחסי אמון מיוחדים 28כגון יחסי רופא-חולה בהם מפקיד המטופל את גופו וחייו בידיו של המטפל ומצפה
שינהג בו בנאמנות וביושר ,ראוי להקפיד שבעתיים בכבודו של המטופל .חוק זכויות החולה תשל״ו 1996-קובע כי מטרת
החוק היא לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו .החוק
מפרט שורה של זכויות להם זכאי המטופל לרבות הזכות למידע )סעיף  18לחוק( .המחוקק בסע׳ )28ב( לחוק זכויות
החולה תשמ״ו 1996-קבע כי הפרת החובה לנהל רשומה רפואית בהתאם לסעיף  17לחוק מהווה עבירה פלילית בלא
צורך להוכיח מחשבה פלילית או רשלנות .לפיכך מי שמפר את הוראת סעיף  17לחוק זכויות החולה דינו קנס בסך
 26,100כאמור בסעיף )61א() (2לחוק העונשין .מכאן שהמחוקק רואה בהפרת הזכות למידע ובשיבוש הרשומה הרפואית
ערך עליון ששומה על בתי המשפט לשמור עליו.
24
25
26
27
28

ת״פ )שלום  -ירושלים(  - 7284/08מדינת ישראל נ׳ סרגיי ספקטור )פס״ד מיום  -1/7/09פורסם בנבו(.
ר״א  9670/07פלונית נ׳ פלוני )– 6/7/09פורסם בנבו(.
השווה סעיף  242לחוק העונשין תשל"ז 1977-המגדיר כעבירה פלילית פגיעה בראיה הדרושה להליך שיפוטי.
ר' ת.א) .ירושלים( 7301/05דוד מרילי נ׳ ד״ר אורלי פרט ) -1/11/09פורסם בנבו( בו הודה הנתבע בזיוף וביהמ״ש התעלם.
כאשר מתקיימים יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים כגון ביחסי נאמנות בין נאמן ונהנה נקבע בע"א  9225/01רונית זיידמן נ׳ גד קורמן )ניתן
ביום ) 13/12/06פורסם בנבו( כי השאלה האם ניתן להטיל פיצויים ״עונשיים״ או ״פיצויים לדוגמא״ בהליך אזרחי בו הוכחה הפרת חובה
על-ידי בעל תפקיד ,גם אם לא הוכח נזק מיוחד עקב ההפרה  -עודנה פתוחה במשפט בישראל.
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המציאות המשפטית בהתאם לפסיקת בתי המשפט היא שמעמדו של הנתבע אשר הורשע בעבירה של זיוף ,אך לא
הועמד לדין בעבירה על סעיף )28ב( לחוק זכויות החולה שווה למעמד רופא אשר אחר אשר נמצא אחראי ברשלנות
רפואית וחייב בנזיקין ללא הרשעה פלילית.
לשיטתנו ,הדעת אינה סובלת כי מעשי זיוף ושיבוש הליכי משפט שנעשים ביד רופא כלפי מטופלו ,והכול על מנת להסתיר
ולטייח מסכת רשלנות רפואית חמורה ומתן טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת ,יבוצעו מבלי שהאחראי להם ייתן את
הדין בדרך של תשלום פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא.
זאת ועוד ,בדרך כלל המוסד הרפואי במסגרתו עובד הרופא מגבה את מעשי הרופא ומכל מקום אחראי שילוחית
למעשיו .בפרשת קקון המוסד הרפואי ,שולחו של הנתבע ,היה בית החולים הדסה אשר פעל תוך עצימת עיניים וגיבה
את מעשיו הפליליים של הנתבע אשר שיבש את הליכי המשפט על ידי בידוי ראיות ופגיעה ברשומה המוסדית .לרשומה
זו הקנה המחוקק מעמד מיוחד בפקודת הראיות 29.בתי המשפט מתעלמים למצער מהתנהלות המוסד שיש בו פגיעה
קשה בזכויות חוקתיות של התובע עליהם נאמר שהם מצדיקים הטלת פיצויים עונשיים.

השלכות של השמדה ושיבוש ראיות במשפט האנגלו-אמריקאי
בתי המשפט בישראל לא הפנימו את המשמעות של הפגיעה במעמד בית המשפט ובהליך המשפט כאשר בעל דין משבש
הליכי משפט על-ידי פגיעה ברשומה המוסדית.
בשנים האחרונות התפתחה בפסיקה האמריקנית דוקטרינת פגיעה בראיות המכונה ״SPOLIATION OF EVIDENCE״.
בעקבותיה קמה לתובע עילת תביעה חדשה ועצמאית במקרה של פגיעה מכוונת בראיות באופן המקשה על התובע
להוכיח את עניינו בדומה לדוקטרינת הנזק הראייתי המהותי .תנאי להכרה בעילת התביעה הוא שהפגיעה בראיות
נעשתה בזדון ,תוך מודעות להליך משפטי קיים או פוטנציאלי .בעקבות פרשת דלנסי 30הורחבה הדוקטרינה מעבר
לפגיעה בראייה והורחבה גם למקרים של ״הסתרה של ראייה.״ בהתאם לחוק הפרוצדורה הפדרלי עילת תביעה זו
תלויה במצב המודעות של המזיק.31
על מנת להיפרע פיצויים יש להראות שלמזיק תהיה מודעות לכך שפעולתו עלולה לשבש את המשפט 32.בית המשפט
33
לערעורים בקליפורניה הכיר בעוולה החדשה המכונה. Intentional Spoliation of Evidence
בתי המשפט בארה״ב התייחסו בחומרה רבה לשיבוש ראיות ונקטו סנקציות חריפות כנגד המעוול .הסנקציה הדרסטית
ביותר היא של מחיקת ההגנה ) (dismissalוהיא יושמה כאשר הפגיעה בראיות נעשתה בכוונה ,תוך שהיא מבטאת זלזול
בסמכות בית המשפט .סנקציה דרסטית פחות היא הטלת הוצאות עונשיות ) (Punitive Damagesעל מי שפגע בכוונת
מכוון בראיות.34

פיצויים עונשיים במשפט האנגלו-אמריקאי
המשפט האנגלי מכיר בסמכות בית המשפט לפסוק פיצויים עונשיים .בית הלורדים בפרשת  Rookes v. Barnard35קבע
שלוש קטגוריות במסגרתן ניתן לפסוק לטובת הניזוק פיצויים עונשיים .הראשונה ,שימוש לרעה בסמכות על ידי עובד
ציבור .השנייה ,במקרים בהם מעשה העוולה נועד להביא למזיק טובת הנאה על חשבון הניזוק .שלישית ,כאשר שיקול
הדעת לפסוק פיצויים עונשיים קבועה בחיקוק או שהיא חלק מהתכלית החקיקתית .בית הלורדים ציין כי התכלית
ההרתעתית מוכרת במשפט האזרחי ומהווה בסיס רעיוני לפסיקת פיצויים עונשיים.

 29סע׳  36לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל"א .1971-
County of Solnao v. Delancy, et al., 264 Cal. Rptr. 721 1989
30
31
ר' )Viviano v. CBS, Inc 126 (App. Div. 1991), certif. (1992
 32ר׳ ) Joostberns v. UPS, No. 04-2370, U.S. App. LEXIS 533 (6th Cir. Jan. 9, 2006כן Rizzuto v. Davidson Ladders, 905 A.2d
1165 (Conn. 2006).
S m i t h v . S u p e r i o r C o u r t o f L o s A n g e l e s C o u n t y , C a l . S u p . C t . N o . S 1 2 9 4 7 6 ( 0 7 / 1 0 / 0 6 ) 33
)Adams v. Bath & Body Works, Inc., 2005 Ill. App. LEXIS 238 (Marc 17, 2005
34
Rookes v Barnard [1964] AC 1129, [1964] 1 All ER 367
35
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פיצויים עונשיים במשפט האזרחי – הלכה ואין מורין כן

הלכת רוקס הוכרה גם בפסיקה מאוחרת יותר אם כי בית הלורדים שינה את הטרמינולוגיה לפיצויים מוגברים שראוי
36
לפסוק אותם כאשר קיימת פגיעה בכבודו של הניזוק.
בשנת  2001קבע בית הלורדים 37כי המשפט האנגלי מכיר בסמכות בתי המשפט האזרחיים לפסוק פיצויים עונשיים
במקרים המתאימים ,גם כאשר מדובר ב״התנהגות שערורייתית״ של המזיק.
המשפט האמריקאי מכיר אף הוא בזכות הניזוק להיפרע פיצויים עונשיים .ביה״מ העליון בפרשת אטינגר מפנה להלכה
בארה״ב בפרשת  38BMWבו נקבעו קריטריונים לבחינת האפשרות לפסוק פיצויים עונשיים בהליך האזרחי )ר׳ סע׳ 78
לפסק הדין( .באותה פרשה רכש ד״ר גור מכונית ספורט מחברת ב.מ.וו תמורת סכום של  .$40,750תשעה חודשים לאחר
רכישת המכונית גילה שהמכונית עברה תיקוני צבע לפני הרכישה ללא שגולה לו על כך בעת הרכישה .על כך הגיש ד״ר
גור תביעה כנגד המשווקים .במהלך המשפט הודתה החברה כי מכרה רכבים שניזוקו קלות בתהליך הובלתם כחדשים
לחלוטין ללא שמסרו על כך לקונים .ד״ר גור תבע גם פיצויים עונשיים .בית המשפט המחוזי במדינת אלבמה פסק
פיצויים ממוניים וכן פיצוי עונשי בסך  4מיליון דולר .בית המשפט העליון באלבמה הפחית את הפיצוי לסך  2מיליון
דולר ,והחברה ערערה לבית המשפט העליון בארה״ב אשר קבע שפיצויים עונשיים ייפסקו ,מקום שהנתבע פועל בחוסר
תם לב ובזדון ,או במקרים שבהם פועל הנתבע באדישות לבטיחותו של הנתבע.

פסיקת פיצויים עונשיים עקב פגיעה מכוונת בראיות
בתי המשפט בישראל לא הפנימו את המשמעות של הפגיעה במעמד בית המשפט ובהליך המשפטי כאשר בעל דין משבש
הליכי משפט על-ידי פגיעה בזכויות חוקתיות.
דומה שאין לך פגיעה קשה יותר במרקם היחסים רופא-חולה ובחובת הנאמנות של רופא כלפי מטופלו כאשר הוא פוגע
ברשומה הרפואית מאחורי גבו ותוך הסתרת מידע למען אינטרסים אישיים .כך בפרשת דרדינגר 39הפסיקה חברת
ביטוח לממן טיפול תרופתי לחולת סרטן על אף ההמלצה הרפואית תוך שימוש באמצעים בירוקרטים .ביה״מ באוהיו
פסק פיצויים בסך  $1,350בגין הפרת חוזה הביטוח ופיצויים עונשיים בסך  49מליון דולר!! ביה״מ העליון באוהיו דחה
את הערעור וקבע שחברת הביטוח ראויה לכל גנאי מקום שפגעה בזכות לבריאות ובכבודה של החולה הסופנית.

סיכום
בניגוד לקביעתו של בית המשפט העליון בפרשת פלוני הנ״ל ,לדעתנו אין כל קושי לקבוע מהו המקרה החריג במשפט
האזרחי אשר ראוי לגינוי ועומד בקריטריונים שנקבעו בפסיקה בישראל ובארה״ב לפסיקת פיצויים עונשיים .מקצת
המקרים הראויים הוצגו לעיל ועוד היד נטויה.
ההצדקה לפסוק פיצויים עונשיים מעבר לפיצוי בגין הנזק הלא ממוני היא במקרים בהן הוכחה פגיעה בזכויות חוקתיות.
בתביעות רשלנות רפואית ההצדקה לדרישה לפסוק פיצויים עונשיים מקורה לא רק בפגיעה ברשומות הרפואיות אלא
בכל אחת מהזכויות החוקתיות עליהן מצהירים חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו וחוק זכויות החולה תשנ״ו 1996-כגון
הזכות לכבוד ולפרטיות ,הזכות לטיפול נאות )סעיף  ,(5הזכות לקבל החלטה מודעת לטיפול )סעיף  (13והזכות למידע
רפואי )סעיף  (17מהן נגזרת הזכות לנגישות לשירות הרפואי ,וכפועל יוצא ליכולתו של הניזוק לתבוע ולהוכיח את נזקו
במשפט אם יינזק .גישת בתי המשפט הנוקטת יד רכה בשימוש בסמכותם לפסוק פיצויים עונשיים כאמצעי מרתיע
ומחנך תוך התעלמות מזילות הנורמות החוקתיות סופה שתביא לפיחות במעמד שלטון החוק.

36
37
38
39

Broome v. Cassell [1972] A.C. 1027
Kuduss v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary [2001] UKHL 29
)B.M.W. of North America Inc., v. Gore, 116 S. Ct. 1589 (1996
Dardinger, EXR. v Anthem Blue Cross & Blue Shield et al., 2002.OH.7113
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עונש מופחת בעבירת רצח  -תגובה
ד"ר י .מלמד ,ד"ר י .מרגולין ,פרופ' ר .מסטר ,ד"ר א .זאבו ופרופ' א .בלייך
בגיליון מס'  40התפרסם מאמרם של לריה ופניג ) (1ובו המלצה לבדיקה חוזרת של אותו חלק בנייר העמדה של איגוד
הפסיכיאטריה בישראל ,אשר פורסם על ידינו בגיליון מס'  39של כתב העת ) ,(2ואשר עוסק במצבים הדיסוציאטיביים.
לריה ופניג סבורים כי קיים פער בין ההנחיות שבנייר העמדה ובין "המציאות הקלינית ועמדת הזרם המרכזי
בפסיכיאטריה בנושא זה כיום" .אנו מבקשים להגיב בקצרה על מאמרם.
ראשית ,נייר העמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל משקף קוים מנחים ) (guidelinesהקובעים הנחיות כלליות בכל
הקשור לכתיבת חוות דעת של מומחה בתחום הפסיכיאטריה בנושא ענישה מופחתת לפי סעיף 300א )א( לחוק העונשין
ולתרגום המונח המשפטי "הפרעה נפשית קשה" שמוזכר בו .נייר העמדה מתייחס לקביעה של חומרת ההפרעה הנפשית
בזמן ביצוע העבירה ולמשוכות ההכרחיות אשר נדרשות לדעת מחבריו של נייר העמדה לצורך הכללת עבירה מסוימת
במסגרת הגדרת החוק.
שנית ,לכל ארגון מדעי ורפואי יש מערך הנחיות מקצועיות אשר מיועד לחבריו .הנחיות אלה מנוסחות בידי מיטב אנשי
המקצוע בתחום הספציפי ,ומוטמעים בהן ידע וניסיון מצטברים של אנשי מקצוע רבים .בשל העובדה שהמציאות
הקלינית היא תמיד רבגונית ,בהחלט ייתכנו מצבים שבהם יינקטו גישות אחרות ,אך יש צורך בנימוק הולם להחלטה
זו .מחבריו של מכתב זה לא התעלמו במאמרם ) (2מהאפשרות שיכולות להיות  -ואף קיימות  -גם דעות אחרות.
שלישית ,ההתייחסות בנייר העמדה למצבים דיסוציאטיביים אכן מפורטת מעט יותר מזו שמובאת ביחס להפרעות
נפשיות מסוגים אחרים .ההסבר לכך נעוץ בתקפותה המדעית של אבחנה זו ,בנדירותה היחסית ,ובכך שאינה מוכרת
דיה למרבית אנשי המקצוע .עם זאת ,אין פירוש הדבר שלא ניתן להעלותה בחוות דעת פסיכיאטריות כאשר מתקיימות
ההסתייגויות שמופיעות בנייר העמדה.
רביעית ,קיים הבדל חשוב ומהותי בין פסיכיאטר קליני ובין פסיכיאטר משפטי .במסגרות קליניות יש לפסיכיאטרים
)ולאנשי מקצוע אחרים( מחויבות ונאמנות ראשוניות לקידום האינטרסים של המטופל ,להועיל לו כמידת יכולתם.
עקרונות אלו שונים מעט ככל שמדובר במומחה רפואי הנותן חוות דעת לבית המשפט .בנוסף לעקרונות הללו ,עמדתו
חייבת להיות אובייקטיבית ,והוא נדרש לנושאים חברתיים כלליים כגון עשית צדק וסיוע לעבודתו של בית המשפט
כשליח החברה לנושא זה ) .(3בשל הבדלים מהותיים אלה ,אף מומלץ בספרות המקצועית כי הרופא המטפל לא ישמש
עד מומחה ביחס למטופליו ).(4,5,6
ולבסוף ,מחבריה של תגובה זו מקדמים בברכה את מטרתם של עמיתינו "לעורר ויכוח מקצועי" בכל הקשור לנושאים
מסוימים במקצוענו המשותף .עם זאת ,ויכוח זה חייב להתנהל בצורה מכובדת ואל לו להיגרר לשימוש במטבעות-לשון
מיותרים )כגון "בלבול"(.
מקורות
(1
(2
(3
(4
(5
(6

לריה י' ופניג ש' ) .(2009מצבים דיסוציאטיביים ,רצח וענישה מופחתת :ביקורת עמיתים על עמדת האיגוד לפסיכיאטריה בישראל .רפואה ומשפט :40
.93-100
מלמד י ,מרגולין י ,פניג ש ,מסטר ר ,זאבו א ובלייך א ) .(2008עונש מופחת בעבירת רצח – נייר העמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל :הערות והארות.
רפואה ומשפט .165-169 :39
APPELBAUM PS AND GUTHEIL TG (2007). CLINICAL HANDBOOK OF PSYCHIATRY AND THE LAW, 4TH EDITION. PHILADELPHIA, PA: LIPPINCOTT
WILLIAMS & WILKINS, PP 286-287.
STRASBURGER LH, GUTHEIL TG AND BRODSKY A (1997). ON WEARING TWO HATS: ROLE CONFLICT IN SERVING AS BOTH PSYCHOTHERAPIST AND EXPERT
WITNESS. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 154: 448-456.
SLOVENKO R (2002). ON A THERAPIST SERVING AS A WITNESS. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW 30: 10-13.
REID WH (2003). WHY NONFORENSIC CLINICIANS SHOULD DECLINE FORENSIC REFERRALS. JOURNAL OF PSYCHIATRIC PRACTICE 9: 163-166.
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תגובה למאמר המומחה הנאות :מחשבות למקרא ת"א  8067/06ציון מחבר ושרה מחבר נ' הדסה
מאת אברהם סהר  -נקודת מבט רפואית משפטית שונה
ד״ר אבי רובינשטיין ,עו״ד
בפרשה זו הטרידה את פרופ׳ סהר במיוחד סוגיה אחת .במסגרת מה שדובר ונירשם בבית המשפט לא באה על זיכרה
עובדה מסוימת הנחזית בעיניו כבעלת חשיבות עליונה לתיק הנדון .בהעדר המידע שנמנע מביהמ״ש על ידי הצדדים
והמומחים ,כך סבור הוא ,לא יכול היה ביהמ״ש להבין את המאטריה .הידיעה החסרה הינה הגישה הניתוחית בה נותח
התובע שסבל מדימום בתוך גידול בבלוטת ההיפופיזה )יותרת המוח( .למיטב הבנתו של הכותב  -מומחה לנוירוכירורגיה
 לא זו הדרך בה צריך היה לנתח ,מלמעלה )בגישה של פתיחת חלון בגולגולת( ,אלא ניתוח הבחירה במקרה שלנו חייבהיה להיות מלמטה בגישה טראנספנואידלית ״דרך האף״ שכן זו היא ״דרך המלך ״ או ״גישת הבחירה״ בניתוח לכריתת
גידול מבלוטת יותרת המוח .מסתבר ,כך מלין המחבר ,כי מידע חשוב וקריטי זה לא נדון כלל במהלך המשפט ,ולפיכך
התשתית עליה נסמך פסק הדין ,להבנתו של הכותב ,״רחוקה מדיוק מן ההיבט המקצועי-רפואי״.

הביקורת כלפי ביהמ״ש
אמנם המחבר מצהיר בפתיח כי אינו מתכון לבקר את פסק הדין אך בדלת האחורית הוא טורח לעשות כן ,כשהוא
מקעקע למעשה את קביעת/מסקנת ביהמ״ש העיקרית לביסוס טענת הרשלנות ,שניתוח מסוג זה אשר בוצע על ידי
מתמחה )כך על פי דו״ח ניתוח( צריך היה להתבצע ,בנסיבות ,דווקא על ידי מומחה )כך על פי עדות הרופאים( ,ובלשון
כב׳ השופט ענבר )סע׳  31לפסה״ד(:
מהראיות שהובאו במקרה דנן אין קושי לקבוע ,כי עיקרה של הפרוצדורה הרפואית ,היינו כריתת הגידול
והטיפול בסיבוך הדימום ,הייתה צריכה להתבצע ע״י רופא בכיר.
ראוי להבהיר כי על פי קביעת ביהמ״ש ,כך ניתן היה להסיק מחוות דעתו של מומחה התובע ,כך גם הדגישו בעדותם
הרופאים המנתחים שניתחו את התובע  -כולל הרופא הבכיר עצמו  -כי עיקרו של הניתוח בוצע על ידי הרופא המומחה.
אף המומחה מטעם הנתבעת אישר בעדותו כי בניתוח הספציפי נשוא התביעה לא מספיקה נוכחותו של הרופא הבכיר
בחדר הניתוח אלא שהוא צריך להיות פעיל בניתוח.
מדובר בקביעה שיפוטית .אלא מאי? פרופ׳ סהר מטעמים חשובים היקרים לו מאד ,כמו דרכי החינוך הרפואי והדאגה
למתמחה בנוירוכירורגיה ,אינו תמים דעה עם הרופאים המומחים לנוירוכירורגיה .דומה כי מחלוקות יחודיות מסוג
זה מקומן הטבעי להיות ממוצות במסגרת מקצועית של החוג לנוירוכירורגיה ,באקדמיה או במוסדות ההסתדרות
הרפואית המעצבים את הדרישות מהמתמחה .בכל מקרה ,ברי כי החלטה שיפוטית מנומקת זו טובה ונכונה היתה
דווקא לסיטואציה המסוימת שהתעוררה בפרשת מחבר.
במקרה אחר כמו בפרשת אדנה ) ע״א  6948/02פנטה אדנה ואח׳ נ׳ משרד הבריאות( דחה ביהמ״ש העליון את קביעת
ביהמ״ש המחוזי ) כהערה בנושא האחריות( שעצם העובדה שזריקת ההרדמה האפידוראלית ניתנה על ידי מתמחה  -גם
אם בפיקוח מומחה  -מהווה התרשלות .שם הדגיש כב׳ המשנה לנשיא ת׳ אור )סע׳  19לפסה״ד(:
לא היו ראיות משכנעות על פיהן יכול היה בית המשפט לקבוע שהמתמחה ד״ר ..לא היה בעל ידע
וניסיון אשר הצדיקו את הבדיקה והטיפול שנעשו על ידו  ,כשד״ר )המומחה א.ר( עומד לידו ומפקח על
פעולותיו . ...לא הובאו גם כל ראיות שיצביעו על כך ,שאין זה מקובל או ראוי שזריקה כמו זו הנדונה
תינתן על ידי מתמחה ,בין אם בהשגחת מומחה ובין בלעדיה.
בע״א  9313/03חביבאללה נ׳ בית חולים נצרת  E.M.M.S.פ״ד נט )) (4וכפי שצוטט בפס״ד מחבר בסע׳  (31אומר
ביהמ״ש בנושא המדובר:
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השאלה באילו נסיבות קמה חובה  ,מכוח עולת הרשלנות ,לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או בפיקוח
של רופא מומחה ,רופא מתמחה או רופא אחר...היא שאלה לא פשוטה ,הנבחנת בכל מקרה ומקרה לפי
נסיבותיו.

הביקורת כלפי העדים המומחים
פרופ׳ סהר סבור כי רופא הבודק תובע לצורך מתן חו״ד משפטית בעניינו ,הנו מבצע פעולה רפואית לכל דבר ועניין.
בלשונו של הכותב :״ – ...פעולתו של רופא המביא בפני בית המשפט ,חוות דעת רפואית ,או המוסר עדות מומחה ,מעצם
טיבה וטבעה ,היא פעולה רפואית...״.
מובן כי אנו עוסקים בעד מומחה שעל פי הדין חייב להיות רופא .ואולם לדעתנו ,יש להפריד באופן מוחלט בין פעולה
רפואית כחלק מאבחון וטיפול בחולה לבין עריכת חו״ד בעניין מדיקולגלי.
כללי ההתנהגות האתיים של הרופא בנסיבות היותו עד מומחה ,למיטב הבנתנו ,הינם שונים מאלו הנדרשים ממנו
כרופא מטפל .פשיטא ,כשבטיפול בחולה עסקינן ,החולה חייב להיות במרכז העניין וכל ניגוד אינטרסים חייב לסוג
בפניו ,שכן אך ורק טובת החולה לנגד עיני הרופא .ברם ,שונה הדבר לחלוטין כשהרופא בודק חולה לצורך מתן חוות
דעת בהליך משפטי .לטענת פרופ׳ סהר ,שגו המומחים הנוירוכירורגים ,שלא טרחו לפרט בחוות הדעת ובעדותם בפני
ביהמ״ש ,כי הגישה הניתוחית -במקרה של התובע -חייבת היתה להיות ״דרך האף״.
הביקורת המוטחת על ידי פרופ׳ סהר ,כלפי המומחים שעסקו בתיק זה שעיקרה היא התעלמותם המהותית מסוגית
הגישה הניתוחית ״דרך האף״ ,מעוררת ,בלשון המעטה ,פליאה .הן הצוות הרפואי )כולל רופא בכיר בעל נסיון( במחלקה
האוניברסיטאית בהדסה ירושלים ,הן מנהל מחלקה נוירוכירורגית אוניברסיטאית בתל אביב והן מומחה נוירוכירורג
ותיק נוסף גימלאי מאוניברסיטת חיפה ,היו תמימי דעה שהגישה הניתוחית אצל התובע היתה כפי שאכן נעשה .לכולם
היה ברור כי על פי ממצאי ה CT-וה MRI-מדובר בתהליך גידולי עצום המשתרע מחוץ לגבולות האוכף ,הגורם ללחץ
על גזע המוח ,לחסימה של מעבר הנוזל וחדרי המוח ,וללחץ על עצבי הראיה ולכן ,כפי הנראה ,אסור היה לנקוט בגישה
הניתוחית דרך האף .זאת להערכתי היתה הסיבה העיקרית מדוע לא הוזכרה השיטה בה מצדד פרופ׳ סהר אשר קובע
באופן יומרני ,קטגורית ,ללא כל דיון בנתוני האמת של התובע ,ולכן ללא כל בסיס מקצועי נראה לעין :״ לא זה הדרך
בו היה צריך להיערך הניתוח .לא זה הדרך בו אמורים לנהוג מומחים בנוירוכירורגיה המעידים בבית המשפט״ .פרופ׳
סהר כך קובע ,ומבלי שהוא נכנס לעובי הקורה או לפרטים בחשיבותם הוא מצדד ככלל ,אך משום מה לא כשהוא
אמור להידרש להם .כך החליט פרופ׳ סהר ומבלי שהוא דן כלל באינדיקציות ובקונטראינדיקציות של שיטות הגישה
הניתוחיות השונות,דיון אותו הוא דורש במפגיע מהמומחים שפעלו בפרשת מחבר.
דע עקה כי המומחים הרפואיים הנוירוכירורגים בפרשת מחבר ,יצגו כידוע ,צדדים יריבים זה לזה במשפט .מה לעשות,
שבשיטת המשפט הנהוגה אצלנו מומחה שמייצג צד ,אין תפקידו – במובן הצר של הביטוי  -לעזור לבית המשפט
לעשות צדק .תפקידו המובהק של המומחה בתביעת רשלנות רפואית הינה להציג בפני בית המשפט באופן מדויק את
העובדות כפי שעולות מהגיליון הרפואי ולהביא את הסבריו המקצועיים ומסקנותיו כפי שהוא רואה את פני הדברים.
ואולם ,עצם העובדה שהוא נישכר לתמוך בצד למשפט אינה – בשום פנים ואופן  -נותנת לו זכות שלא להביא את הפאן
המקצועי הראוי והנכון בפני ביהמ״ש .מובן ואין מחלוקת כי הדרך בה יפעל חייבת להיות בהגינות מירבית .בדרך דומה
ילך המומחה מטעם הצד היריב ,ולמצער ,חלק ממסקנותיו יהיו קוטביות לאלו אליהן היגיע המומחה האחר.
ונסביר .לעתים ,יהיו מומחים אשר ירגישו חובה לפרוש את היריעה ולפרש ולספק לביהמ״ש כמה שיותר חומר בנושא
בו עוסקים .במסגרת זו ,הם ידונו על אופציות אבחון וטיפול שונות ,וינמקו מדוע הבחירה צריכה היתה ליפול דווקא
על טיפול  Xולא על טיפול  .Yקשה יהיה ,מטבע הדברים לתמצת את חוה״ד .גישה זו ראויה מאד בעיני ויהיו שופטים
שכך יעדיפו .ברם ,יהיו מומחים רפואיים אחרים אשר תחושתם היא שלא מוטל על המומחה להביא בפני בית המשפט
את ״כל הספר״ העוסק בסוגיה בה דנים ,היינו ,את כל האספקטים הנדונים באותו פרק בטקסט בוק .במילים אחרות
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סברתם היא כי אין כל חובה על המומחה לתת בחוות דעתו סקירה מקיפה בנושא ,כמו לדון למשל בעניין שלנו ,בהוריות
ובהוריות הנגד לגישה ניתוחית שונה מזו בה נקט הצוות המטפל )ולדון בניתוח ״מלמטה  -דרך האף״( שכן סביר ואותה
גישה לא נראתה לו רלבנטית בנסיבות.
פרופ׳ סהר שהוא לא רק מומחה לנוירוכירורגיה כי אם גם חבר לשכת עוה״ד ,בא חשבון נוקב עם מומחה הנתבעת בעניין
הגישה הניתוחית וחוזר ומצטט אותו ,כנראה מחוות הדעת ,שם צידד המומחה בגישה בה נקט הצוות המנתח ,ואף קבע:
״גישה נכונה לסוג זה של תהליכים״ .פרופ׳ סהר משתלח קשות באותו מומחה בעל שם ,וטוען כלפיו – ובעזות מצח -
כי הגישה בה הוא מצדד היתה נכונה בשנות ה 70-של המאה הקודמת .אבל מומחה זה עליו מועברת הביקורת התמחה
בארה״ב במחלקה רצינית ביותר ,והוא מיומן מאד בניתוחים בגישה ״דרך האף״ ומשמש כמנהל מחלקה נוירוכירורגית.
פרופ׳ סהר אינו מרוצה גם מגישתו של מומחה התובעת ,ובאותו עניין :״..בעיקר על כי מומחה זה לא התייחס ואף לא
רמז על האפשרות של שימוש בדרך הניתוח הטראנס-ספנואידלית״ .האם טחו עיניו של פרופ׳ סהר מראות שורה אחת
מעל הערתו זו כי מומחה התובע התרשם שהתהליך הגידולי היה ענק ,ובלשונו  :״  ...שכאשר הגידול כה עצום..״ עד כדי
כך שהוא מעיר כי פתיחת חלון עצם מצד אחד אולי לא תיתן חשיפה טובה של התהליך הגידולי ולכן הצעתו לפתיחת
חלון בגולגולת דו-צדדית מקו האמצע .פשיטא ,כי נוכח מימדיו הגדולים מאד של הגידול )...כה עצום (..ויחסיו של
הגידול עם המבנים השכנים )עצבי הראיה וגזע המוח( הגישה ״מלמטה״ לא נראתה לו כלל כבאה בחשבון .במקרה שלנו,
מומחה התובע נמנע מלהעביר ביקורת מקצועית בנקודה זו על הרופאים המטפלים והסכים  -נוכח מימדיו העצומים
של הגידול מלכתחילה וכשהדימום גרם לגדילה נוספת בנפח התהליך  -עם הגישה הניתוחית ״מלמעלה״ בה נקט הצוות
המנתח .אם לא פירט המומחה בחוה״ד מעבר ל״רמז״ עבה זה ואם לא נחקר על כך ,אז מה לפרופ׳ סהר להלין עליו?
יש להניח גם כי המומחה מטעם התובע אשר אמנם נכון לכתיבת חוות הדעת כבר לא עסק כנוירוכירורג פעיל ,חזקה
עליו שיכיר את המאטריה היות ולא מדובר במקרים נדירים במיוחד והספרות המקצועית עומדת לרשותו בכל עת  ,ואם
רק היה לו ״קצה חוט״ ויכול היה לגולל על הצות המטפל התרשלות מקצועית כה חמורה ,חזקה שהיה ממהר וקופץ על
עגלת רשלנות זאת.
מובן מאליו מאידך ,כי במקרה ההיפותטי שמומחה התובעת כשל ולא העלה טענה כה בסיסית על טעות מהותית בגישה
הניתוחית המסבירה את הגורם לנזק ,מומחה הנתבעת – ובניגוד גמור לציפיותיו של פרופ׳ סהר ממנו  -לא יעמיד
את מומחה התובע על טעותו ,ולא יגלה לבית המשפט הנכבד בחוות הדעת ,כי הצוות הרפואי שהוא מתכוון להגן על
פעולותיו ,הינו רשלן ובחר בניגוד לפרקטיקה הרפואית הראויה והמקובלת לנתח דווקא ״מלמעלה״.
לאור האמור לעיל ,סבורני נחרצות ,ובכל הכבוד ,כי שני המומחים שבתיק ,בעצם העובדה שלא העלו מיוזמתם לדיון –
בפני ביהמ״ש את נושא הגישה הניתוחית הנכונה )״הנכונה״ אליבא פרופ׳ סהר( לא חטאו ולא עוולו כפי שמאשים אותם
המחבר בחומרה יתרה .1 :ב ״..אי נאמנות לאמת המקצועית..״ ו .2-באי נאמנות לבית המשפט.

הביקורת על הצוות המטפל/רופאי הנתבעת
כותב פרופ׳ סהר :בנוגע לצוות המטפל ״....אין ספק כי היו מגיעים למסקנה חד משמעית כי הוא אמנם זקוק לניתוח
בהקדם ,אולם הניתוח צריך שיעשה בגישה שונה  -בשיטה העומדת בסטנדרד המקובל והראוי בנוירוכירורגיה
בתקופה הרלונטית הגישה הטראנסספנואידלית״.
בסקירתו הרפואית את הגישה הניתוחית הזכיר – פרופ׳ סהר כי ״רק במקרים חריגים יש מקום לשקול נקיטת גישה
ניתוחית זאת )״מלמעלה״ א.ר (.לגידולים שבאוכף התורכי״ .זאת ותו לא.
פרופ׳ סהר אינו מפרט לקורא ההדיוט מהם אותם מקרים חריגים ,שבהתקיים תנאים מסוימים עדיין הגישה הניתוחית
תהייה חלון בגולגולת בגישה ״פטריונלית״ ״מלמעלה״-וכפי שביצע צות המנתחים בפרשת מחבר .אמור מעתה ,בנסיבות
קליניות מסוימות אצל המטופל המסוים ,קיימת גם הנחיית נגד ברורה לבצע את הניתוח ״דרך האף״.
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למשל ,במקרים מסוימים בהם האוכף התורכי הנו קטן או ״תקין״ ואיננו מוגדל ומורחב ,אזי גם במקרה של אפופלקסיה,
יהיו שיקולים טכניים שיגרמו למנתח להעדיף דווקא את הגישה ״מלמעלה״ הפטריונלית או הסוב-פרונטלית.
לפני מספר שנים ,נזדמן לי כ״מגשר״ לסייע לצדדים בסיום תובענה ברשלנות רפואית ,בה דווקא הגישה ״דרך האף״
היתה אסורה – לטענת מומחה התובע  -מהסיבה שהוזכרה לעיל ,וגרמה במהלך הניתוח לקריעה של כלי דם גדול בבסיס
הגולגולת ולנזק למטופל.
בהעבירו ביקורת על הגישה ״מלמעלה״ מזכיר פרופ׳ סהר כסיבוך של השיטה דימום שאירע במהלך הניתוח של התובע
מר מחבר ובסיבתו ״דימום מכלי דם סמוך״ .מסקנתו המפורשת ״זאת אחת הסיבות שמאז חודשה הגישה הטרנס-
ספנואידלית חדלו המנתחים בגישה ״מלמעלה״ .לא צורפה להצהרה זו הערת שוליים עם הפניה לספרות המקצועית,
מהסיבה שקיימים עוד מקרים שנכנסים לקטגוריה זו של התוויית נגד לניתוח ״דרך האף״ למשל – כשישנה צמיחה
אקסטנסיבית של הגידול מעבר לגבול הצידי של האוכף התורכי תוך סטייה מהקו התיכון ,או כשהגידול לוחץ את עצבי
הראיה בקו האמצע כלפי מטה ,או כשהגידול מתפשט כלפי מעלה בצורה של ״שעון חול״ כאשר חלק מהגידול הענק
הפורץ את הגבול העליון של האוכף הינו מוצר באיזור ה״קרום״ הדיאפרגמה סלה ,המהווה את גג האוכף.
מקריאת פסק הדין לא ניתן  -מנתוני הרקע העובדתי  -לענות על השאלה מהי הגישה הניתוחית המתאימה .בית המשפט
לא דן בסוגיה זו  -כשלא התחייב הדבר  -אשר לא הועלתה מן הסתם כחלק מהראיות.
ואולם ,לא נוכל לדעת גם מלימוד פרשת המקרה אותה הביא פרופ׳ סהר האם המקרה שלנו אינו אחד מהמקרים בם
רצוי היה שלא לבחור בגישה ״דרך האף״.
פרופ׳ סהר טרח ועיין במסמכים שהוגשו לבית המשפט .בין השאר הוא מציין כי נעשו בדיקת דימות  CTו .MRI-את
התיאור המלא של בדיקת ה CT-וה MRI-כפי שיתכן ומצויים היו בתיעוד הרפואי לא קיבלנו .ניתן להסיק מהתיאורים
ב״פרשת המקרה״ כי הגידול אצל מר מחבר היה ״גדול״ וחרג מגבולו העליון של האוכף התורכי כלפי מעלה )חדר את
הדיאפרגמה סלה( היות שגרם לחסימת מעבר נוזל המח בחדר השלישי ולעלית לחץ תוך-גולגולתי .אך עדיין אין אנו
רשאים להסיק דבר אם פריצת הגידול כלפי מעלה וצורתו היתה דמויית ״שעון חול״ ,האם חרג הגידול גם מגבולות
האוכף התורכי בקו הצדי ,ומה התיאור הגרמי של רצפת האוכף  -תואר כנורמלי קטן או אחר? במילים אחרות איננו
יודעים האם לא היו כאן הנחיות /התניות נגד ,לניתוח מ״למטה״ ״דרך האף״.
הנתונים שפורטו לפנינו על הגידול ,מביאים אותנו לצאת מנקודת הנחה שהנתונים המיוחדים של מר מחבר הובאו
בפני הצוות המטפל אשר צפה בתמונות ה ,MRI-וגרם להם לקבל החלטה לנתח דווקא ״מלמעלה״ היות וחזקה עליהם
כי נדרשו לסוגיה ונתקלו בהנחיות נגד לניתוח מ״למטה״ .האם אכן כך היה? גם אותי כמומחה לנוירוכירורגיה מאד
מסקרנת השאלה הרפואית ,אך במובן המשפטי הטהור חשיבותה בעיני ,בנסיבות ,כקליפת השום.
לא אוכל לצערי שלא להתייחס לאופן הבאת הביקורת מצדו של פרופ׳ סהר ,הגם אילו היתה לגיטימית ומקצועית ככל
שתהיה .יתכן ויהיו כירורגים שיאחזו באיזמל המנתחים על מנת להקיז מדמם של עמיתיהם .זו לא דרכם של משפטנים
– המזהירים עצמם ומתעטפים בגלימת המשפט בבואם להטיח ביקורת על עמית.
לא ברורה ,תמוהה ,ומעוררת התנגדות היא השתלחותו חסרת הרסן של פרופ׳ סהר ברופא מומחה ותיק לנוירוכירורגיה
בהדסה בפרק ה׳ למאמר מפרי עטו .גם אם היטב חרה למחבר וכפי שהראיתי למעלה נראה לי כי טעות בידו ,לא ראוי
לזרוק בוץ ,במומחה שקרוב לשנות דור )לפני שחזר לארץ ולהדסה( עבד וגם ניהל מחלקה נוירוכירורגית אוניברסיטאית
בפיטסבורג בארה״ב .ידוע כי במחלקה הנוירוכירורגית בהדסה ישנם מספר כירורגים – כולל המומחה בצוות שניתח
את התובע  -אשר מנתחים שנים רבות בגישה הטראנס-ספנואידלית עם תוצאות טובות ,כך שהאמירות העוברות כחוט
השני במאמר הביקורת הנ״ל ,כגון כי במרחק  1שעה מהדסה ישנם מנתחים טובים יותר ,או שאין במחלקה בהדסה צוות
מיומן לניתוחים מסוג זה ,או התמיהה שלא השתמשו לכאורה בניתוח של התובע במיקרוסקופ הינה גובלת בשפיכות
דמים לשמה .נכון כי מקריאת דו״ח הניתוח לא ניתן להבין אם נעשה שימוש במיקרוסקופ או לא וזה מחדל ללא ספק
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של הכירורג שכתב את הדו״ח ,כמו פרטים אחרים בעלי משמעות החסרים בו .מאידך ,יש גבול להשתלחות ,ולא יעלה
על הדעת בשנות  2000במחלקה נוירוכירורגית כלשהיא שניתוח מסוג זה בבסיס הגולגולת בשדה ניתוחי בו קיימים
כלי דם בעלי חשיבות עליונה לתפקוד המוח וסטרוקטורות עצביות כמו עצבי הראיה יעשה ללא מיקרוסקופ .לפיכך
עצתי לפרופ׳ סהר אם אינו מסתפק באמור בתצהיר הרופא – ״..בפעולה מיקרוכירורגית..״ שמשמעה לכל איש מקצוע
שימוש במיקרוסקופ הכירורגי  -לחפש בתיק הרפואי של התובע את הטפסים השונים שממלאים בהדסה בחדר הניתוח
ולהיווכח כי תפל חשד שווא על המנתחים.
גם מעורכי הדין שייצגו את הצדדים לא חסך המחבר את שבטו וחילק להם ציונים על שלא הקדישו שימת לב מספקת
להתנהלותם מול המומחים ,וגם כאשר שגו בבחירת המומחים מטעמם .על כך אמרו חז״ל ״אל תדון את חברך עד
שתגיע למקומו״.
הצעת הייעול של פרופ׳ סהר ש״תחסוך זמן שיפוטי יקר״ הינה כי ליד ביהמ״ש הדן בענין שברפואה ימונה מומחה-יועץ
ש״ידריך את בית המשפט במבוך הרפואי-מדעי״ .ולא זו בלבד ,תפקידו יהיה גם ״..ובכך לסייע לביהמ״ש לברר הן את
העובדות והן את דברי העדים ואת טיעוני המומחים מטעם בעלי הדין״ .הצעה זו אינה מתאימה לשיטת המשפט שלנו,
ודומה הדבר לשופט שחלילה יתייעץ על תיק שעומד פתוח בפניו עם רופא מחוג ידידיו או מבני משפחתו.
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המומחה הנאות – תשובה לתגובה
בעקבות תגובתו של עו״ד ד״ר )לרפואה( אברהם רובינשטיין ,למאמרי ״המומחה הנאות״ –
רפואה ומשפט חוברת  ,40יולי  ,2009עמ׳ 124-107
אברהם סהר
אפתח בגילוי נאות – היכרותי עם אברהם רובינשטיין תחילתה בימי לימודיו בביה״ס לרפואה ובמהלך הסטאז׳ שלו
במחלקה לנוירוכירורגיה של ביה״ח האוניברסיטאי הדסה .הקשר התחדש מדי פעם בתקופת התמחותו במחלקה
לנוירוכירורגיה בביה״ח בילינסון ,וכשעבד בביה״ח אסף הרופא .הבינותי והערכתי את החלטתו לפנות לתחום המשפט,
שבו באופן טבעי ,בחר בתחום הקשור לרפואה .והחשוב מכל – תמיד ,ועד היום ,אני חש יחס קולגיאלי כלפיו.
ועוד – את המאמר "המומחה הנאות״ כתבתי על דעתי אני ,ללא קשר לתפקידי כעורך כתב העת .אבקש להזכיר כי
ההערות למאמר נכתבו בידי שני משפטנים ידועי שם ,עתירי ידע וותק בתחום ,ועל ידי יו״ר איגוד הכירורגים .אני מציע
לחזור ולקרוא את הערותיהם בטרם יקראו את דבריי.
ולעצם העניין – לתגובתו של עו״ד ד״ר אברהם רובינשטיין למאמרי:
האמרה "...לומר את האמת ,את כל האמת ורק את האמת״ אינה נשמעת עוד באולם המשפט – היא התפוגגה עם הזמן.
נדמה כי גם רוחה ,והרעיון ששבועת-העד מביעה נמוגו בהדרגה.
לו זכר עו״ד אברהם רובינשטיין את האמרה ואת משמעותה ,סבורני שלא היה כותב את שכתב.
שלושת היסודות של שבועת-העד הם תנאים מצטברים ,שכל אחד מהם הוא תנאי בל יעבור ,ומהווים יחד מקשה אחת.
מי מבין הרופאים העדים כולל המומחים ,עמד בשלושת התנאים?
אם כך מה מצא עו״ד רובינשטיין להלין עלי כי הוטרדתי מן המחשבה שהתשתית העובדתית עליה נסמך פסק הדין
"רחוקה מדיוק מן ההיבט המקצועי-רפואי״? אכן ,אני מוטרד כאשר בית המשפט ,שאמור ״...לעשות כדי שהאמת
תצא לאור העולם״ 1,נדרש לעשות זאת כאשר העדויות שלפניו ,משני הצדדים ,פגומות ,כל אחת לפחות באחד מהיסודות
2
שלעיל .כיצד ,יכול בית המשפט ,במצב זה "להבין את המאטריה שבה מדובר ולהפעיל שיקול דעת רציונאלי״.
3
האין בפגמים אלה סיכון להכשלת הכרעת הדין.
המוסר עדות בעניין שברפואה עושה פעולה רפואית .לדעתו 'כללי אתיקה
ֵ
עו״ד רובינשטיין יוצא נגד השקפתי כי רופא
שונים חלים על טיפול בחולה מאלה החלים על עורך חוות דעת׳ .עו״ד רובינשטיין צודק ,והרי כך בדיוק כתבתי:
״רופא-מומחה-מטפל – מלוא חובת הנאמנות שלו נתונה לחולה; רופא-מומחה-כעד בבית המשפט –
4
נאמנותו כולה נתונה לבית המשפטַ .אל לו לרופא המומחה לסטות מהבחנה זאת.״
אז על מה הקצף?
ומכאן עובר עו״ד רובינשטיין לביקורתי על דרך הניתוח שננקטה במקרה דנן .חוששני ,ואומר זאת בצער ובכל הזהירות,
כי ניסיונו המוגבל של ד״ר רובינשטיין במאטריה המקצועית-רפואית גרם לעו״ד רובינשטיין לשגות במסקנותיו .הבקיא
בנושא יודע כי :א׳ – בלוטת יותרת המוח נמצאת מחוץ למוח )מתחת למוח ומעל גג האף( ,וביניהם הקרום הקשה של
1
2
3
4

מ"מ הנשיא השופט )כתוארו אז( ש‹ אגרנט בע"א  153/60שפר נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פד טו'.(1961) 263 ,
במילות בית המשפט ,בסעיף  8לפסק הדין המדובר.
כדבר "אילן גבוה" ככב' השופטת )כתוארה אז( מ' בן פורת בבג"צ  152/82דניאל אלון נ' ממשלת ישראל ,פד לו ):(1982) 449 (4
אין אפוא כל ביטחון ,שהממצאים העובדתיים בהכרעת הדין  ...משקפים תמיד ובהכרח את ההתרחשות ,כפי שזו אירעה
במציאות"... .
כולל הערות השוליים  13ו 14-במאמר המקורי.
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מק ְר ָבה וממגע
המוח .ב׳ – יתרון הגישה הניתוחית הטראנס-ספנואידלית )"דרך האף״( הוא דווקא האפשרות להימנע ִ
עם המוח ,עם תצלובת עצבי הראיה ועם מעגל העורקים התוך-גולגולתי וענפיו ,המזינים חלקים גדולים של המוח .באין
מגע פוחת הסיכון לפגיעה בהם .הניתוח ”דרך האף״ נעשה מחוץ למוח ,השיטה פּותחה מחדש דווקא במחשבה זאת,
שהיא כיום דרך הבחירה הברורה ,ובמיוחד בהוריה הרפואית שבמקרה הנדון – הסרת גידול גדול ,כזה שתפח בגלל
דימום בתוכו .התוויה זאת שולטת בספרות המקצועית.
ועוד בעניין זה ,תמוהה אמירתו של עו״ד רובינשטיין:
״...סביר ואותה גישה לא נראתה לו )לצוות? – א.ס (.רלבנטית בנסיבות״.
ובמקום אחר ,אך באותו פן ,כותב עו״ד רובינשטיין כי ’הוא יוצא מתוך הנחה כי׳:
״...הצות המטפל צפה בתמונות ה ,MRIוגרם להם לקבל החלטה לנתח דוקא ״מלמעלה״ היות וחזקה
עליהם כי נדרשו לסוגיה ונתקלו בהנחיות נגד ...אותי כמומה לנוירוכירוגיה מאד מסקרנת השאלה
הרפואית ,אך במובן המשפטי הטהור חשיבותה בעיני ,בנסיבות ,כקליפת השום.״ )הדגשה שלי – א.ס(.
האומנם? עו״ד רובינשטיין אינו זקוק להסבר שלי על המשמעות המשפטית של היעדרם מרשומה רפואית של שיקולים
בעלי חשיבות .בחירת דרך ניתוח ,כאשר יש יותר מאחת ,היא שאלה מאד רלבנטית .האם יש כאן מקום ל״חזקה״?
ָשקלּו ושגו – זה אנושי – לא שקלו – זאת פרשה אחרת.
הצטערתי על כי עו״ד רובינשטיין מצא להשתמש במלים "השתלח ...בעזות מצח״ בתארו את דבריי על דרך הצגת
הנושא על ידי המומחה מטעם הנתבעים .חזרתי וקראתי את פרק ד .3.שבמאמר ,ולא ראיתי אלא את שבו – ביקורת,
אשר הייתה ונשארה מוצדקת .דווקא כיוון שמומחה זה הוא מנהל מחלקה לנוירוכירורגיה ,ובמיוחד שהוא נושא תואר
אקדמי רם של פרופסור-חבר ,ובפרט שהוא עושה שימוש בשיטת הניתוח ”דרך האף״ ,ותוך היעזרות בציוד ניתוחי חדיש,
מתוחכם ומשוכלל .ביקורתי על עד זה היא בשני ראשים :א׳ – כיצד ניתן להסביר כי מומחה בעל תכונות כמתואר ,לא
עבר בראשו ולּו הרהור של "למה כך נעשה?״ וב׳ – עד זה ,אשר תפקידו להסביר לבית המשפט את העובדות ,חוששני כי
לא עמד לפחות ביסוד "כל האמת״ שבשבועת העד.
עו״ד אברהם רובינשטיין מעלה את נושא העדות והאינטרסים .והוא קובע הלכה:
״מה לעשות ,שבשיטת המשפט הנהוגה אצלנו מומחה שמייצג צד ,אין תפקידו – במובן הצר של הביטוי
– לעזור לבית המשפט לעשות צדק.
״יהיו מומחים]...ש[סברתם היא כי אין כל חובה על המומחה לתת בחוות דעתו סקירה מקיפה על
הנושא...״ )ההדגשה שלי – א.ס(.
קראתי וחזרתי וקראתי מספר פעמים כדי להיווכח כי אכן כך נכתב.
ועו״ד אברהם רובינשטיין מסיים את דיונו בסוגיה זאת באמירה:
״...מומחה הנתבעת...לא יגלה לבית המשפט הנכבד בחוות הדעת ,כי הצוות הרפואי שהוא מתכוון
להגן על פעולותיו ,הנו רשלן ובחר בניגוד לפרקטיקה הראויה והמקובלת...״
דברי אלוהים חיים! – אך בצדם שאלה קטנה :מומחה כזה ,בעיקר מומחה נשוא פנים שמעמדו רם ,אשר לאחר שלמד
את פרטי המקרה ,ונוכח ”כי לא זה הדרך״ – האם מידת ההגינות אינה מחייבת אותו שלא לערוך חוות דעת? האם
לא עלתה על דעתו האפשרות לסרב לפנייה אליו ,בנימוס אך במשמעות ״ידי לא תהיה במעשה זה״? האם האינטרס
של עשיית צדק נסוג מפני אינטרסים אחרים? וכיוון שעו״ד רובינשטיין הוא גם רופא מורשה ,ואף לא הדיר את עצמו
מהנובע מעובדה זאת ,אציע לו לעיין בכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל בעניין עדות רופא )הן ברורות
אך מקלות לעומת האמריקאיות(.
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לאחר "פסגת טיעון״ זאת ,נחלץ עו״ד רובינשטיין להגן על המומחה מטעם התובעים .בכבודו של מומחה זה ,שהיה אחד
ממוריי ,נזהרתי שבעתיים .אך דוק – חבל שעו״ד רובינשטיין לא שם לב כי חלק מן הדברים שהוא מיחס לי נכתבו על ידי
בית המשפט .ואשר ל״המלצה״ על פתיחה דו-צדדית של הגולגולת – לא זה המקום לפירוט ניתוחי-טכני ,אך גישה זאת
נכונה ונהוגה ,אך לא בניתוחים להסרת גידולי יותרת המוח ,אף לא בטרם נתחדשה הגישה ”דרך האף״ .לא מובן בסיס
תמיכתו של ד״ר רובינשטיין ב״רעיון״ זה .כך גם התקשיתי לעקוב אחר הדיסרטציה התמציתית של ד״ר רובינשטיין
שנסבה על ההוריות ובחירת דרכי ניתוח ,על פי מבנה האוכף התורכי וממדי הגידול .קשה להשתכנע מן הידע והניסיון
המקצועי בסוגיה נוירוכירורגית זאת שנרכש ,לדבריו ,במהלך גישור בתביעה משפטית .עם כל הכבוד ,מוטב היה לולא
הדברים הועלו על הכתב.
ושוב אני מואשם "בהשתלחות חסרת רסן״ – חוששני כי כאן הפוסל במומו הוא פוסל .יטריח נא עו״ד ד״ר רובינשטיין
ויחזור ויקרא את שכתבתי בפרק ה׳ במאמר .עו״ד ד״ר רובינשטיין ייווכח כי פליאתי על צוות המחלקה המנתחת הייתה
על כי ,לנוכח הכרת המצב שלא היה ספק בחומרתו ,החולה לא נותח על ידי או בהשגחת מנתח בעל מיומנות ַבתחום.
דווקא במחלקה זאת ,שמנהלה ידוע כמומחה חשוב בניתוחי בסיס הגולגולת ,ומן הסתם העביר ידע לתלמידיו ,סביר כי
יימצא במחלקה מומחה הבקיא בבעיה רפואית זאת ,והחולה הקשה ינותח בהשגחתו או על ידיו )ובזה אדון למטה( ולא
על ידי מומחה ,וותיק ככל שיהיה ,אולם תחום מומחיותו הוא טיפול בעצבים היקפיים ועמוד השדרה .ולפנייה למוסד
רפואי בעל ניסיון עדיף ,יש אף תימוכין בפסיקה.
עו״ד רובינשטיין יוצא להגנת ציבור הנוירוכירורגים ומאשים אותי כי ”הקזתי מדמם של עמיתי׳״
״זו לא דרכם של משפטנים – המזהירים עצמם – ומתעטפים בגלימת המשפט בבואם להטיח ביקורת
על עמית.״
לא ממש הבינותי את החלק האמצעי של משפט זהְ ,ל ָמה כוונו דברי עו״ד רובינשטיין? חושבני כי טוב היה לו נטל
קורה מבין עיניו – האם כוונתו ַלהתנהלות בפרשה אליה נדרשו כב׳ המשנה לנשיאה א׳ ריבלין ,וכב׳ השופטים אליקים
רובינשטיין וי׳ דנציגר בברע״א  – 5?1104/07מוזר.
וגם על כבוד עורכי הדין נחלץ עו״ד רובינשטיין להגן ,שמהם ,לדבריו' ,לא חסכתי את שבטי׳ 6.הצדק עמו – כל שכתבתי
נכתב בלב שלם .ואינני היחיד שסבור שלא כל דרך נאותה להתנהלות של בא כוח צד 7.אני מצר על התנהלות הפרקליטים
8
במקרה הנדון שלא תאמה את התדמית של  – Officer of the Courtמעמד מכובד במיוחד בבית המשפט ,גם בישראל.
ועתה לנושא שבפרק ו׳ במאמר המקורי ,בו פתח עו״ד ד״ר אברהם רובינשטיין – פסילת ביקורתי על דעה מסוימת
שהביע בית המשפט .מאימתי אסורה ,במדינתנו כבכל מדינה חופשית ונאורה ,ביקורת על דברים הנאמרים בפסק
דין ,בכל ערכאה? חוששני שגם הפעם לא עמד עו״ד ד״ר רובינשטיין על כוונת דברי .ככלל ,ובכל הדוגמאות שהובאו
על ידיו של קביעות דומות של בתי משפט שונים ,לא ראיתי אמות מידה מקצועיות ברורות ,שלא לדבר ,עם כל הכבוד,
שיּורשה לבצע
ֶ
על הידע המקצועי הספציפי הדרוש ,שעל פיהן אמור בית משפט לקבוע מה הדרגה הנכונה של רופא כדי
פעולה טיפולית זו או אחרת .הרי מן הצורך בהבנה נושא סבוך זה נולד הדין הקובע את מנגנון ַה ְס ָמ ָכת רופאים לתחומי
ַאצל את סמכויות ההסמכה על
מומחיותם .אין בלבי ספק כי ד״ר רובינשטיין זוכר דין זה .הוא בוודאי זוכר כי הדין ָ
המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל והאורגנים המיוחדים לכך אשר בה.
ואף זאת – ד״ר רובינשטיין יודע כי התמחות במקצוע כירורגי ,ככל עשייה המחייבת גם מיומנות ידנית ,נעשית על דרך
חונכות השּוליָה ,אין לכך עדיין תחליף .אין חונכות שוליה לפעולה ידנית אלא תוך התנסות החניך-המתמחה בהשגחת
5
6
7
8

ע"א  1104/07עו"ד פואד חיר נ' עו"ד עודד גיל ,ניתן ביום כ"ט באב התשס"ט ).(19.8.2009
)צ"ל חושֹך שבטו( משלי י"ג ,כד' ,במלוא הפרשנות המסורתית של אמרה זאת.
ר' י .פסטינגר ,הגנה טורפנית ,רפואה ומשפט  41החוברת הנוכחית.
בין היתר:
על"ע  4743/02עו"ד שמחה ניר נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב-יפו ,תק-על  ;(2005) 122 ,114 ,(3) 2005על"ע 7892/04
הוועד המחוזי של לישכת עורכי הדין בתל-אביב-יפו נ' עו"ד יהונתן בוטח ,תק-על  ;(2005) 1281 ,1275 ,(2)2005ור' גם ג .קלינג ,אתיקה
בעריכת דין ,ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין התשס"א.2001-
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המחנך-המומחה ,מן הקל אל הכבד 9.ד״ר רובינשטיין בוודאי אינו זקוק להסבר על התוצאות של התנסות בלתי מספקת
של מתמחה .בלי חינוך או אם תרצו – חונכות ,לא קם ולא יקום דור חדש של מנתחים ,רופאי נשים ,רדיולוגים פולשניים
ומרדימים .התוצאה – מחסור ברופאים לדור הבא לטיפול בנזקקים לו .תוצאת פסק דין מסוים עלולה לגרום לכך כי
ִּב ָתּה של מי שתבעה את הרופא שפעל כדי להקל עליה בלידה ,לא יימצא לה מי שייתן לה זריקה על-קשיתית )(epidural
כיגיע זמנה ללדת .ומניין יימצא המנתח המומחה לטפל בילדיה או בה עצמה כאשר חלילה תזדקק להם – האין סיכון
חולי הדורות הבאים.
זה נוגד את תקנת הציבור? מה גם שסיכון זה מטיל הציבור של היום על ֵ
וכידוע לעו״ד רובינשטיין ,כפי שנכתב במאמר ,יש גם פסקי דין הסבורים אחרת.
ולסיום – המשפטן עו״ד אברהם רובינשטיין חולק על הצעתי למינוי מומחה בלתי תלוי ,מומחה מובהק בתחום המדויק,
שיסייע לבית המשפט לברר את הפן המקצועי .הוא קובע בפסקנות כי הצעה זו ״אינה מתאימה לשיטת המשפט שלנו״.
נימוקו אינו ברור ,שלא לדבר על המשל בו הוא מסיים .נכון שיש גם דרכים אחרות לבירור הפן המדעי-מקצועי הדרוש
להליך משפטי ,ולא זה המקום להרחיב בכך .המשותף לכל השיטות הוא הצורך בהצגה מלאה ואמיתית של המצג
העובדתי.
ואסיים במה שפתחתי – צודק עו״ד ד״ר רובינשטיין – אני מוטרד על כי שבועת-הצהרת העד:
"לומר את האמת ,את כל האמת ורק את האמת״
התפוגגה ,ומה שנותר ממנה כיום הוא שמה של להקת רוק אנגלית.

 9ר' ידיעה בעניין התמחות בכירורגיה במדור "חדשות חוץ" שבחוברת זאת.
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חידושי פסיקה
עו״ד יונתן דייויס
www.med-law.co.il
במדור חידוש פסיקה נדון במספר סוגיות במשפט הרפואי אשר העסיקו את בתי במשפט לאחרונה.
החלת דוקטרינת אובדן סיכויי ההחלמה וסיווג המקרה לאחת מדוקטרינות הסיבתיות העמומה נדונה בהיבטים שונים.
נציג פסקי דין מביהמ״ש העליון וביהמ״ש המחוזיים אשר דנו בסוגיה.
סוגיה נוספת היא ההסכמה מדעת שנדונה בבתי המשפט בתביעות רשלנות רפואית והן בתביעות נזיקין אחרות כגון
השימוש באברים מגופה בניגוד להסכמת המשפחה.
היבט נוסף של הסוגיה היא היקף חובת הגילוי במעקב היריון כלפי האישה והעובר שהיא נושאת .במקום אחר בחוברת
דנו בשאלת הפיצויים העונשים אותם ממאנים בתי המשפט לפסוק על אף הסמכות המוקנית להם בדין .נציג את פסק
הדין בעניין קקון נ׳ דר׳ סרגיי ספקטור המהווה את הבסיס הרעיוני לטענה מדוע בתי המשפט אינם עושים שימוש
בסמכותם לפסוק פיצויים עונשים.
נושאים נוספים אשר יידונו הם היבטים דיוניים של חוות דעת רפואית המוגשות לבתי המשפט ואופן חישוב ניכוי
תגמולי המל״ל בתביעת נזיקין.

החלת דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה בשל איחור באבחון אנדוקרדיטיס על ידי רופאת המשפחה
ע״א  2493/07סמירה אבילפזוב נ׳ קופת חולים של ההסתדרות הכללית )השופטים :א׳ פרוקצ׳יה ,א׳ רובינשטיין ס׳
ג׳ובראן.(7.9.09 -
התובעת עלתה מאזרביג׳אן לישראל בהיותה כבת  17יחד עם אמה .ביום  ,29.9.96תשעה ימים לאחר הגעתן לארץ ,הגיעו
למרפאת קופת חולים בקרית ים )להלן הביקור הראשון( .התובעת נבדקה על רופאת משפחה במרפאה )להלן רופאת
המשפחה( ,בעקבות תלונתה כי היא סובלת בחודש וחצי האחרונים מחום ,חולשה ,כאבי בטן וירידה במשקל.
לאחר  16יום ,שבו התובעות לרופאת המשפחה )להלן הביקור השני( .בשלב זה סבלה התובעת מחום של  38מעלות,
ולחולשה הכללית נוספו בחילות והקאות .תוצאות הבדיקות )למעט ממצאי בדיקת שקיעת הדם ,שאינם מוזכרים
ברישום הביקור ולא נמצאו עד היום( היו תקינות.
לאחר חמישה ימים נוספים פגשה רופאת המשפחה במשיבות בפעם השלישית ,באקראי ,במסדרון קופת החולים )להלן
הביקור השלישי( .משנודע לה כי התובעת עודנה סובלת מחום חרף נטילת האנטיביוטיקה ,וכי טרם קבעו תור לאבחון
צילום החזה ,הזמינה הרופאה בעצמה תור במכון הריאות ,וציידה את המשיבה בהפניה ,בה תואר הממצא בריאות
ונתבקש בירור החשד לשחפת .בנוסף ,נרשמה הערה לפיה ״חולה מסרבת המשך בירור״.
ביום  29.10.96נבדקה המשיבה במכון הריאות במהלך האזנה ללב נשמעה אוושה סיסטולית נושפת .במכתב סיכום
שערך הרופא שלל חשד לשחפת ,אך נוכח הממצא של איושה בצירוף חום ממושך ,העלה חשד לאנדוקרדיטיס ,וציין
כי יש להפנות את המשיבה בדחיפות לאבחון מהיר כדי להוכיח או לשלול תהליך זיהומי .למחרת נגרם לה לשבץ מוחי.
בעקבות זאת סובלת התובעת משיתוק בפלג הגוף הימני ומפגיעה ביכולת הדיבור והזיכרון.
ביהמ״ש המחוזי קבע את שיעור הפיצוי על ידי העמדת אשם המשיבות אל מול אשם המערערת ביחס לעיכוב בטיפול,
וחייב את המערערת ב 30%-מן הנזקים .תחת הייחוס של אשם תורם למשיבות ,ניתן לבחון את סוגית האחריות במקרה
זה בפרספקטיבה של אובדן סיכויי החלמה – מה היו סיכויי ההחלמה עובר לביקור השני ,וכמה מסיכוי זה נגרע עקב אי
זיהוי המחלה .דומה כי ניתוח זה מתאים למקרה שבפנינו ,המשתייך לקבוצת המקרים בהם קיימת עמימות סיבתית
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מסוימת  -מקרים בהם קיים קושי להוכיח במאזן ההסתברויות הרגיל את משקלה המדויק של ההתרשלות בגרימת
הנזק.
בית המשפט העליון קבע כי אין מקום להתערבות בהכרעותיו של ביהמ״ש קמא .עם זאת ,יש מקום להידרש לשיטת
הניתוח של שאלת היקף האחריות לנזק ,וכתוצאה מכך להגדיל במידה מסוימת את אחוז הנזק אותו יש לייחס לקופת
חולים.
נקבע ,שהוכח כי קבלת טיפול אנטיביוטי כשבועיים מוקדם יותר יכלה להפחית במידה משמעותית את סיכוייה של
המשיבה ללקות באירוע מוחי .על כן ,מתקיים קשר סיבתי בין התרשלותה של רופאת המשפחה לבין הנזק של פגיעה
בסיכויי החלמתה של המשיבה .בבחינת שיעור הגריעה מסיכויי ההחלמה ,נקבע כי יש לייחס למערערת  40%מן הנזק
)תחת  .(30%החישוב יעשה על סמך סעיפי הנזק שנקבעו בביהמ״ש המחוזי.

החלת דוקטרינת הסיבתיות העמומה בבחינת הקשר הסיבתי בין התרשלות והנזק
ע״א  10776/06מנחם בראון נ׳ קופת חולים של ההסתדרות הכללית ואח׳ )שופטים :א׳ פרוקצ׳ה ,א׳ רובינשטיין ,ס׳
ג׳ובראן ) (30.9.09
ביום  24.11.1999התגלה בראשו של המערער גידול באונה המצחית השמאלית אשר הוסר בהליך ניתוחי ביום .1.12.1999
עקב הגידול נגרמו למערער נזקים ובהם פגיעה עצבית במוח אשר לה השלכות נוירולוגיות ופסיכיאטריות .למרבה
הצער ,לאחר הניתוח ובעקבותיו נוצר אף דימום בהמיספרה הימנית במוחו של המערער אשר גרם לשיתוק מסוים בפלג
גופו השמאלי.
התובע הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד קופת חולים ,בגדרה נטען כי עקב התרשלות הרופאות שטיפלו
בו אובחן הגידול באיחור רב באופן שגרם או החמיר את נזקיו .כן נטען כי הרשומות הרפואיות שנוהלו בביקוריו אצל
הרופאות לוקות בחסר ,באופן היוצר נזק ראייתי אשר די בו כדי להוביל לקבלת טענותיו.
בית המשפט המחוזי בירושלים )השופטת חנה בן עמי( קבע באשר לשאלת ההתרשלות ,כי נפלה התרשלות בטיפול אשר
קיבל המערער מד״ר גוטליב וכי התרשלות זו הובילה לכך שהגידול בראשו התגלה במועד מאוחר משניתן היה לגלותו.
זאת נקבע ,בהתבסס על חוות דעת ועדות המומחים ועל ליקויים שנפלו ברישומים שערכה ד״ר גוטליב באשר לתלונות
המערער ואשר עלו כדי נזק ראייתי שהוביל להעברת נטל השכנוע בענין זה לכתפי המשיבות .יחד עם זאת ,דחה בית
המשפט את טענות המערער לענין כך שתדירות ביקוריו אצל ד״ר גוטליב היתה גבוהה בהרבה מהמתועד וחלקם לא
תועדו או אף הושמטו מהתיק הרפואי ,עקב התרשמותו השלילית בענין מגרסאותיהם של המערער ושל אשתו אשר
סתרו זו את זו.
בית המשפט העליון קבע בערעור כי אין מקום להתערב בקביעות ביהמ״ש המחוזי לענין עצם ההתרשלות או לענין
מועדה .וכן בעניין שיעור הנכות .עם זאת ,אף שלא נמצא מקום להתערב בממצאיו של ביהמ״ש המחוזי לענין ההבחנה
בין נזקי הגידול ונזקי הדימום ,הרי שבנוגע לשאלת היקף האחריות שיוחסה למשיבות על נזקי הגידול קבע ביהמ״ש
שיעור מצומצם יתר על המידה.
נזקי הדימום )״נזק ראייתי״( :בהקשר לטענת המערער כי התרשלותן של המשיבות היא שמנעה את הידיעה מה היה
גודל הגידול בזמן שטופל המערער על ידי ד״ר גוטליב ולפיכך אין מנוס מהקביעה כי כל נזקיו ,לרבות נזקי הדימום ,הינם
באחריותן ולו בשל דוקטרינת ״הנזק הראייתי״ .ביהמ״ש מציין ,כי המונח ״נזק ראייתי״ חובק בתוכו מספר דוקטרינות
שהוצעו בפסיקה ובספרות האקדמית ואשר מקיפות צעדים שונים החל מהראיה ב״נזק הראייתי״ כעילה להעברת נטל
ההוכחה לכתפי המעוול וכלה בהכרה ב״נזק ראייתי״ כראש נזק נפרד בר פיצוי .ואולם ,בחינה של הפסיקה מעלה כי
העברת הנטל אינה בגדר פעולה ״אוטומטית״ כל אימת שקיים נזק ראייתי כלשהו .על הניזוק הנטל להוכיח כי מוצדקת
העברת הנטל בנסיבות הענין .תנאי בסיסי שעל הניזוק לעמוד בו הינו ההוכחה כי הנזק שנגרם לו הינו בגדר ״תוצאה
אפשרית״ של התרשלות המעוול ולמצער כי ההתרשלות הגדילה את הסיכון לנזק זה .כלומר ,הנטל על המערער הוא
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להראות כי הסיכון הקונקרטי ,קרי ,הסיכון לדימום בהמיספרה הימנית של המוח הוגבר בשל האיחור בביצוע הניתוח.
ואין די באמירות כלליות .המערער לא עמד בנטל זה באופן שמצדיק את העברת נטל ההוכחה לכתפיהן .ומכאן ,שאין
מקום להתערב בקביעת ביהמ״ש המחוזי כי אין להשית על המשיבות את האחריות על נזקים אלו.
בית המשפט קובע כי טענות המערער בענין נזקי הגידול מעוררות למעשה היבט מסוים מהשאלה הכללית של ״סיבתיות
עמומה״ .כיוון שסוגיה זו מצויה היום בדיון בפני בימ״ש זה ,בגדר דנ״א  4693/05בית חולים כרמל נ׳ מלול ,וכיוון
שהצדדים אינם חולקים על עצם השימוש בדוקטרינה זו אלא אך על תוצאותיה בנסיבות הענין ,הדיון מצומצם לשאלת
תוצאתה של אותה ״סיבתיות עמומה״ .היינו ,האם משמעה של הקביעה כי לא ניתן לקבוע בוודאות מה שיעור התרומה
של התרשלות המשיבות לנזקו של המערער ,הינה כי יש לקבוע את אחריותן למלוא נזקי הגידול ,או שמא יש לקבוע
שיעור זה על דרך אומדנה כפי שקבע ביהמ״ש המחוזי.
הפסיקה הבחינה בסוגיית ה״סיבתיות העמומה״ בין שלוש קבוצות מקרים .הקבוצה השלישית ,הרלוונטית לענייננו,
נוגעת למקרים בהם העמימות עניינה גודל הנזק ,היינו ,ידוע כי ההתנהגות העוולתית גרמה לנזק בחלקו ,אך אין אנו
יודעים לתחום במדויק מה תרומתה של ההתנהגות העוולתית לנזק ביחס לגורמים האחרים ,מצב המכונה לעיתים גם
״החמרת מצב קיים״ .בנסיבות אלו של קבוצת המקרים השלישית קבעה הפסיקה כי אף שניתן לקבוע אחריות נזיקית
לנתבע חרף זאת שלא הוכחה היא במאזן הסתברויות )וקביעה זו אינה עומדת כאמור במחלוקת בדיון שבפנינו( ,אין
להשית עליו את האחריות על מלוא הנזקים ,אלא נדרש לקבוע מהו השיעור מן הנזק בו תיוחס אחריות .קביעת שיעור
זה יכולה אף להתבסס על אומדנה שתיגזר מהנתונים שנפרסו בפני ביהמ״ש ,כפי שאכן נעשה בענייננו.
במקרה דנן ,ביהמ״ש סבור ,כי אף שיש לדחות את טענתו העיקרית של המערער ,כי המשיבות אחראיות בגין מלוא
נזקיו ,לגופו של ענין ,שיעור האחריות שנקבע –  – 20%נראה נמוך מן הראוי .יחד עם זאת ,בחינת הענין בכללותו ,לרבות
בענין קביעות ביהמ״ש המחוזי באשר לראשי הנזק )ראה פירוט בהמשך( ,מובילה למסקנה ששיעור הפיצוי הכולל
שהשית ביהמ״ש המחוזי הינו ראוי ואין מקום להתערב בו .לפיכך ,אין צורך לקבוע במדויק את שיעור האחריות ,קביעה
שבנסיבות הענין תהה אף היא אך בגדר השערה.
באשר לראש הנזק של הפסד השתכרות )ראש נזק שנדחה על ידי ביהמ״ש קמא( ביהמ״ש סבור ,כי היה הראוי ליתן
משקל לסיכוי כי נכותו תוביל לפגיעה אפשרית בכושר השתכרותו העתידית ולו במעט ולפיכך ,היה ראוי ליתן לה משקל
בהערכה הכללית של נזקיו .גם באשר לראש הנזק של כאב וסבל יש מקום להבהרה .מחד ,אין בפסק דינו של ביהמ״ש
המחוזי התייחסות לאותה תקופה בת שנתיים ומחצה שבה סבל המערער מהתסמינים עליהם התלונן ,תקופה שהיתה
נחסכת הימנו לו היה הגידול מתגלה במועד ואשר יש ליתן לה כמובן משקל בשאלת נזקיו .מנגד ,דומה כי הסכום שקבע
ביהמ״ש המחוזי כפיצוי כולל ,חורג מן הראוי כשהוא נשען בעיקרו על ראש נזק זה ובהתחשב בשיעור האחריות שיוחס
למשיבות.

התרשלות במעקב ההיריון באי אבחון כליה אגנית והחלת דוקטרינת הסיבתיות העמומה
ת״א ) 1047-02חיפה( ויצמן ואח׳ נ׳ מזור שירותי רפואה ואבחון בע״מ ואח׳ )שופט :י׳ עמית (13.10.09
התובע הינו קטין שנפגע באורח קשה עקב אירוע מוחי בו לקה .במהלך השיקום שעבר התובע אובחנה עליה בלחץ הדם
ונתגלה ,לראשונה ,כי לתובע רק כליה אחת המצויה שלא במקומה הטבעי  -באגן .כמו כן ,סובל התובע ממחלת כלי דם
אשר התסמין העיקרי שלה הוא היצרות כלי הדם .לטענת התובע ,בעת שהייתה אימו בהיריון היא עברה ארבע בדיקות
של סקירת מערכות ובאף אחת מהן לא נתגלה כי לתובע כליה שאינה במקומה .לטענת התובע ,אילו היה מתגלה הליקוי
הנ״ל הרי שהוא היה נתון בתקופה הראשונה לחייו ,תחת למעקב של נפרולוג ,שהיה מגלה כי הוא סובל מהיצרות עורק
הכליה והיה מטפל בו להורדת לחץ דם .משלא נעשה הדבר ,ובשל לחץ דם גבוה שמקורו בהיצרות העורק הכלייתי,
נגרם לו אוטם מוחי .לחילופין ,טען התובע כי לחץ הדם היה גורם סיכון נוסף או הזרז לאוטם המוחי ,על רקע מחלת
כלי הדם ממנה הוא סובל .מנגד ,טענו הנתבעים כי התובע לא הוכיח את הקשר הסיבתי בין ההתרשלות הנטענת לבין
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הנזק .לשיטת הנתבעים הסיבה לאוטם המוחי הייתה מחלת כלי הדם ממנה סובל התובע .עוד נטען כי 'כליה אגנית׳
לא גוררת בהכרח היצרות עורק ,כך שגילוי הכליה האגנית בזמן ההיריון ,לא היה מביא לכך שהתובע היה נמצא תחת
מעקב רפואי.
בית המשפט קובע שעל פי עדויות המומחים הקשר המוכר בספרות הרפואית בין מחלות כלי דם למיניהן לבין היצרות
עורק הכליה ,מחזק את התזה של הנתבעים ,בעוד ד״ר לוטן ,מטעם התובע ,לא התייחס לספרות רפואית זו בחקירתו.
יש באמור לעיל כדי להחליש עד מאוד את הטענה החלופית או הנוספת של התובע ,ולפיה אם היו הרופאים מגלים אצל
התובע עורק כליה מוצר ,היו מחפשים סימנים להיצרות גם בעורקי המוח ומאתרים את מחלת כלי הדם ממנה סובל
התובע ,כך שגילוי אחד היה גורר גילוי שני.
על פניו מדובר בהנחה ספקולטיבית על גבי הנחה ספקולטיבית ,שאף אין בה תוחלת .גם בהנחה שמחלת כלי הדם הייתה
מאותרת ,לא ניתן היה לעשות דבר בקשר לכך .המומחים בתחום הנוירולוגי היו תמימי דעים כי גם כיום התובע חשוף
לסיכונים עקב המחלה ,כולל אפשרות לאוטם נוסף.
בית המשפט קבע כי הנתבעים התרשלו במהלך ההיריון באי אבחון כליה בודדת אגנית אצל התובע .יחד עם זאת,
הקשר הסיבתי בין ההתרשלות האמורה ובין הנזק שנגרם לתובע אינו ברור מאליו .בית המשפט סוקר את הדוקטרינות
השונות הבאות להכריע בשאלת הקשר הסיבתי וקובע כי יש סוגים שונים של עמימות וניתן לסווג ולהבחין בין עמימות
הנוגעת להיקף הנזק לבין עמימות לגבי הליך גרימת הנזק או עצם אירוע הנזק )השווה ע״א  1077/06בראון נ׳ קופת
חולים של ההסתדרות ]פורסם בנבו[ )ניתן ביום  (30.9.09בפסקה  (35נראה כי הדוקטרינה של החמרת מצב ,באה לפתור
עמימות המתייחסת להיקף הנזק ,באשר המעשה או המחדל העוולתי מגדיל נזק קודם ממנו סבל הניזוק ללא קשר
לעוולה ,והעמימות נסבה לגבי ההבחנה בין הנזק מושא העוולה לנזק הקודם.
לעיתים יש קושי לסווג את הדוקטרינות השונות .כך ,הדוקטרינה של אובדן סיכויי החלמה ,מסווגת לעיתים במשבצת
של עמימות סיבתית הקשורה להיקף הנזק ולעיתים במשבצת של עמימות הקשורה לעצם האירוע או להליך הגרימה.
ענייננו משתייך במובהק למשבצת העמימות המתייחסת לקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין הליך הגרימה של האירוע
ועצם גרימת הנזק כתוצאה מההתרשלות ,להבדיל מהיקף הנזק כתוצאה מההתרשלות.
בעניין זה ציין בית המשפט כי מניתוח הספרות הרפואית ,מחלת כלי הדם שגרמה להיצרות עורק הקרוטיס ,היא גורם
הסיכון המובהק והשכיח להתפרצות אוטם ,בעוד שיתר לחץ דם ,נמצא בתחתית טבלת גורמי הסיכון.
הראיות שהובאו על ידי התובע בצירוף דוקטרינת הנזק הראייתי המהותי ,הביאה לכך שהתובע הוכיח במאזן הסתברויות
כי הנתבעים יצרו גורם סיכון נוסף בדמות יתר לחץ דם שמקורו בהיצרות עורק כלייתי .הגברת הסיכון עקב הגורם של
יתר לחץ דם הוערכה על ידינו בשיעור של שליש.
בית המשפט העריך את שיעור הנזק הכולל של התובע בסך  ,₪ 2,350,000מתוכם העמיד את נזקו של התובע על שיעור
של שליש .לאותה תוצאה ניתן להגיע גם בדרך של חישוב  30%מהנזק הכולל בהפחתת  30%מתגמולי המל״ל ,ובכך
פעלתי ברוח הלכת ע״א  3097/02שביט מלמד נ׳ קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ,פ״ד נח)(5
 .(2004) 511בדרך דומה פעל בית המשפט גם בסוגיה של סיכויי החלמה – קביעת הנזק הכולל בהפחתת מלוא תגמולי
המל״ל ובהכפלת האחוז שנקבע בגין פגיעה בסיכויי החלמה  -ע״א  2493/07קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ׳
סמירה אבילפזוב ]פורסם בנבו[ )ניתן ביום .(7.9.09

החלת דוקטרינת הסיבתיות העמומה לצורך קביעת הקשר הסיבתי בין אי-גילוי מומים לאחר הלידה לבין
נזק כלייתי שנגרם בהמשך החיים
תא )חיפה(  690/03שירי שירי נ׳ שירותי בריאות כללית )שופט :ג׳ גינת(4.8.09 -
התובעת ,נולדה עם מום מאובחן באיברי המין ,לטענתה היה על הנתבעת היה לערוך ברור אורולוגי מקיף עם גילוי
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המום ,מאחר וידוע כי מומים באברי המין מלווים ,בשכיחות גבוהה ,במומים בדרכי השתן  -ובהם רפלוקס .הדיון נסב,
בין היתר ,בשאלת הקשר הסיבתי בין אי-הגילוי במועד לבין הנזק הכלייתי שנגרם לתובעת בהמשך חייה.
שאלת הקשר הסיבתי בענייננו נחלקת לשתיים :האם הנזק הכלייתי נגרם בשל הרפלוקס והזיהומים בדרכי השתן,
ואם כן ,האם ביצוע בדיקות בשלב מוקדם ,ומתן טיפול מתאים ,היו מונעים את הנזק הכלייתי .לגבי שתי השאלות
ישנה מידה רבה של עמימות .גם אם תישלל האפשרות לפיה הנזק הכלייתי הוא מולד ולא ניתן היה למנעו ,יש לעמוד
על חלקה של הנתבעת בגרימתו של נזק זה .האם ביצוע של בדיקות נוספות ,לאחר לידת התובעת ובמהלך ילדותה ,היה
מונע את הנזק הכלייתי?
הנתבעת התרשלה בכך שלא ביצעה בדיקות נוספות .ואולם ,גם אילו ביצעה אותן ,אין לדעת מתי החל הזיהום בדרכי
השתן ,והאם ביצוע הבדיקות היה מגלה אותו.
בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את התביעה ופסק כי מצב כליותיה של התובעת בשלב הילדות אינו ידוע,
וזאת בשל העדר בדיקות .אין זה הגיוני ,אפוא ,להטיל את נטל ההוכחה בעניין זה על כתפי התובעת .הוא הדין לגבי
גילוי הזיהומים בדרכי השתן ומקורם .בהיעדר בדיקה רלוונטית ,מובן שאין לתובעת כל אפשרות מעשית להוכיחם.
התרשלותה של הנתבעת ונזקה של התובעת הוכחו ,אך נראה כי מן הנמנע להוכיח מה היה תהליך הגרימה .המבחן שיש
להפעיל במקרה מעין זה הוא מבחן הסיבתיות העמומה .הזיהומים בדרכי השתן לא נבדקו ,בשל התרשלות הנתבעת,
ואין לדעת מתי החלו ומה הייתה השפעתם על המצב הכלייתי .די לומר כי התנהלותה של הנתבעת הגבירה את הסיכון
לאי-גילויים של זיהומים קיימים ואבחון מקורם .ביהמ״ש אימץ את ממצאי חוות הדעת אשר לפיה ,אבחון מוקדם
וטיפול היו מונעים את הזיהומים ,ובעקבות זאת את הנזק הכלייתי .משכך התרשלותה של הנתבעת היא בחזקת גורם
אפשרי.
לאור האמור העמיד בית המשפט את שיעור אחריותה של הנתבעת לנזק הכלייתי של התובעת בשיעור  .65%שיעור זה
מבוסס על ההנחה ,כי מדובר בנזק שניתן למנוע ברמת סיכוי גבוהה ,במיוחד אם הטיפול היה ניתן בגיל צעיר.
לעומת זאת את נכותה התפקודית של התובעת העריך בית המשפט בשיעור נמוך מנכותה הרפואית והעמידו על שיעור
של  .20%שיעור זה נקבע בהתחשב בכך שכיום ,לאחר השתלת כליה ,התובעת מתפקדת באופן סביר ,וניתן ,לכן ,להניח,
כי מצב זה ימשך כל עוד יש בידי התובעת לתפקד בעזרת כליה מושתלת .קיימת אפשרות ,שהוסברה על ידי המומחים
במהלך העדויות כי בעתיד ,כאשר תהיה בגיל מתקדם ,היא תעמוד בפני קשיים בקבלת כליה או כליות נוספות ,להשתלה.
אם אמנם זה יהיה המצב ,תהיה נכותה התפקודית קרובה ל .100%-ראוי ,לכן ,לקחת אפשרות זו בחשבון בקביעת
הפיצוי בגין רכיבי הנזק השונים ובעיקר לעניין קביעת הפיצוי בגין אבדן השתכרות בעתיד ולעניין כאב וסבל.
בסופו של דבר פסק בית המשפט פיצוי בסך  .₪ 2,350,349את הסכום יש להכפיל בשיעור אחריותה של הנתבעת לנזק,
קרי  .65%ומהסכום המתקבל –  ,₪ 1,527,727יש לנכות ,בהתאם 65% ,מתגמולי המל״ל .הסכום לניכוי הינו ,אפוא,
 .₪ 330,240וסך הפיצוי לתשלום הוא  ₪ 1,197,487בתוספת שכ״ט והוצאות משפט.
רשלנות במסירת מידע והעדר הסכמה מדעת לגבי נזק נדיר )תסמונת  (RSDבניתוח אלקטייב
ע״א  8946/06עמותת בית החולים שערי צדק נ׳ שלמה יצחק )שופטים :א׳ ריבלין ,ע׳ ארבל ,ח׳ מלצר( 8.7.09-
התובע ,יליד שנת  ,1957עבר בשנת  1996ניתוח אלקטיבי בבית החולים שערי צדק שבמהלכו נעשתה כריתה חלקית של
ראש הרדיוס במרפק של היד הימנית .זאת ,עקב כאבים באזור שמהם סבל על רקע העובדה שבילדותו שבר את המרפק.
לאחר הניתוח חלה הידרדרות במצבה של היד עד שבשנת  2001לא נותר בה כושר תפקודי והיה צורך לקטוע אותה.
המשיב הגיש תביעה בגין הנזק שנגרם לו ,כשעיקר טענותיו נסב על רשלנות בביצוע ההרדמה לקראת הניתוח ולחלופין,
על אי-מסירת המידע הדרוש לצורך הסכמה מדעת .ביהמ״ש המחוזי דחה את הטענות בדבר רשלנות בביצוע ההרדמה
והניתוח ,ופסק כי אירוע-הנזק הוא תוצאה של סיבוך נדיר ,תסמונת  ,RSDשלא ניתן היה לצפותו או למנעו .עם זאת,
התקבלה הטענה בדבר אי הסכמה מדעת.
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בית המשפט העליון דחה ערעור בית החולים וקבע שדי לעיין בטענותיו של הרופא-המטפל כדי להבין שתופעת הRSD-
היא סיכון בעל-משמעות דווקא בניתוח שאינו מסובך ואינו חיוני .מדבריה של המומחית מטעם ביהמ״ש עולה כי
תופעת ה ,RSD-שאמנם אינה שכיחה אך גם אין לומר שהיא מאד נדירה ,עלולה להפוך פרוצדורה פשוטה יחסית לאסון
מבחינתו של המטופל .לכן לא נמצא מקום להתערב בקביעתו של ביהמ״ש המחוזי שלפיה היה מקום לספר על סיכון
זה למטופל ,וברור כי בהקשר זה נבחן כל מקרה לפי נסיבותיו ולפי המידע שמונח לפני ביהמ״ש .יודגש :עצם העובדה
שבמקרה זה לא ניתן לזהות באופן מדויק את ה״טריגר״ לתסמונת ה RSD-אין בה כדי לגרוע מן העובדה הברורה
שמדובר בסיבוך של הניתוח שבא בעקבות הניתוח .ברי כי חוסר היכולת לצפות את התרחשות הסיבוך אצל חולה
מסוים ,או חוסר היכולת לאתר במדויק את החלק בניתוח שעורר את התגובה ,אין בהם כדי ללמד על היעדר חובה ליידע
את החולה על הסיבוך ,כפי שניסה בית החולים לטעון.
יחד עם זאת נקבע כי קיים ספק בנוגע לקביעתו של ביהמ״ש המחוזי שלפיה הוכח קיומו של קשר סיבתי בין אי-
מתן ההסבר על סיכון ה RSD-לבין הסכמתו של המשיב לקיומו של הניתוח .ביהמ״ש המחוזי הסתמך בהקשר זה על
עדותו של המשיב אולם בנסיבות העניין נוצר הרושם שמדובר יותר במסקנה של ״בדיעבד״ מאשר בהערכה ריאלית
של ההתנהגות בזמן-אמת .ואולם אין צורך להכריע בעניין זה כיוון שבית החולים לא העלה כל טענה בעניין זה בכתב
הערעור או בסיכומי הערעור .לפיכך ,לא נותר אפוא אלא לאשר את מסקנתו של ביהמ״ש המחוזי אף בעניין הקשר
הסיבתי.

דחיית ערעור בגין רשלנות רפואית עקב אי-הקפדה על לוח זמני החיסון מפני מחלת הפוליו
ע״א  9628/07נחום נתנאל שלום ואח׳ נ׳ שירותי בריאות כללית )שופטים :א׳ ריבלין ,א׳ א׳ לוי ,ס׳ ג׳ובראן )(2.9.09
המערער נולד ביום  ,24.4.1982בשבוע ה 34-להיריון ,במשקל  1,980גרם .הוא שוחרר לביתו לאחר ארבעה שבועות
שבהם שהה בפגיה .בשנת חייו הראשונה הוא קיבל שלוש מתוך ארבע מנות של חיסון נגד פוליו .את המנה הרביעית,
שהיא מנת-דחף ,לא קיבל כיוון שעוד קודם לכן ,אובחנה אצלו מחלת הפוליו .הוא הגיש תביעה בגין רשלנות רפואית
ובה טען כי רשלנותם של המשיבים במתן החיסון גרמה לכך שלא היה מחוסן מפני המחלה .ביהמ״ש המחוזי בבאר-שבע
דחה את התביעה בשל ריבוי גרסאות וחוות דעת סותרות מטעם התובעים.
ביהמ״ש העליון )מפי המשנה לנשיאה א׳ ריבלין בהסכמת השופטים א׳ א׳ לוי וס׳ ג׳ובראן( דחה את הערעור אך קבע
ממצאים חשובים לעניין הקפדה על הנחיות ונוהל משרד הבריאות.
אין ספק שלא קוימה בעניינו של המערער ההתוויה הרגילה בנוגע לתאריכי החיסון .אומנם ,ביהמ״ש סבור כי קביעת
ביהמ״ש המחוזי ,כי האיחורים היו מוצדקים ,אינה נקייה מספק .אולם ,אין בכך כדי לשנות את התוצאה שאליה הגיע
ביהמ״ש המחוזי.
לוח הזמנים שנקבע למתן חיסונים בתינוקות – לא בכדי נקבע ,וברי כי יש לדקדק בו ולקיימו במלוא תשומת הלב
וההקפדה המתחייבת בכגון דא .כאשר מתעוררת בעיה כלשהי במתן החיסון נתון לגורמים הרפואיים ולאנשי טיפת חלב
שיקול הדעת המקצועי לקבוע את לוח הזמנים המתאים ,הכול כמובן במסגרת ההוראות של משרד הבריאות המתעדכנות
מעת-לעת .בענייננו אין ספק שמצבו של המערער בשנת החיים הראשונה עורר קשיים בקביעת המועדים המתאימים
לחיסון ,וקשה להגיע על סמך החומר שהוגשו ,למסקנה חד-משמעית באשר לתאריכים המדויקים שבהם חובה הייתה
לבצע את החיסון .חוות-הדעת בעניין זה שונות וסותרות זו-את-זו .הרושם הוא שלפחות את המנה השלישית ניתן היה
ליתן במועד מוקדם יותר ,ואין גם להוציא מכלל אפשרות שנושא החיסון נגד פוליו לא קיבל במקרה זה את כל תשומת
הלב הנדרשת – אולי משום שנושאים אחרים הקשורים למצבו הרפואי של המערער נראו אז ״בוערים״ יותר .מכל
מקום ,גם אם נניח שאת המנה השלישית צריך היה לתת במועד מוקדם יותר ,אין זה ברור כלל שהדבר היה מוביל למתן
המנה הרביעית עובר לפרוץ המחלה ,שהרי את המנה הרביעית ,לפי ההנחיות משנת  ,1983יש לתת  12-6חודשים לאחר
ההאכלה השלישית .יותר מכך – אין לקבוע בראיות שבאו במשפט ששלוש המנות שניתנו לא אמורות היו לספק את
הרשת החיסונית הדרושה .פרט לעניין מועדי החיסון ,לא הוכיחו המערערים שהמשיבה פעלה בניגוד להוראות משרד
הבריאות .הטענות המועלות לגבי אופן ההתנהלות הראוי בעניינו של המערער יש בהן מידה של חוכמה לאחר מעשה.
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האם קיימת חובת גילוי לאישה על האפשרות להפסיק היריון בשבוע  24בשל סיכון אימהי כאשר לא קיימת
פתולוגיה מוכחת לעובר מלבד גיל ההיריון?
ת״א  869/06אסתר כהן ואח׳ נ׳ שרותי בריאות כללית )שופטת :י׳ וילנר (20.10.09
התובעת אושפזה בסוף השבוע ה 24-להיריונה בשל דימומים .כחמישה חודשים לאחר הלידה זוהו בתינוקת סימנים
לשיתוק מוחין .עיקר טענת התובעים כי נוכח קיומם של סימנים מובהקים ללידה מוקדמת והסתברות גבוהה למומים,
ראוי היה להפסיק את היריונה של התובעת ,או לפחות להפנותה לוועדה להפסקת היריון .הדיון נסב ,בין היתר ,בשאלה
המרכזית ,האם קיימת בהוויה הרפואית הנוהגת פרקטיקה רפואית מקובלת לפיה ,ראוי לנקוט בהפסקת היריון בעקבות
סיבוך מיילדותי ובמשמעות ״העדר הסכמה מדעת״ ו״פגיעה באוטונומיה״ והקשר ביניהם.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה ופסק כי מלבד סיבוך מיילדותי ממנה סבלה התובעת ,לא נמצא בחומר הרפואי
כל עדות לאינדיקציה רפואית כלשהי לפתולוגיה בעובר במהלך ההיריון .ביהמ״ש קבע כי עמדת התובעים עומדת בניגוד
לפרקטיקה המקובלת בעולם ובארץ ואינה מתיישבת עם קודים רפואיים ואתיים .למעשה ,לגישת התובעים ,די בחשש
לפגות ,קרי – קיומה של התוויה רפואית ללידה מוקדמת ,כדי לקבל החלטה על המתה יזומה של עובר .גישה זו אינה
יכולה לעמוד.
המסקנה היא כי הנוהל המקובל והטיפול בסיבוכי היריון ,הוא ניהול ממתין ,שמטרתו להאריך את משך ההיריון עד
למועדו ,וזאת כל עוד חיי העובר והמטופלת אינם בסכנה .ביהמ״ש שוכנע כי כך נהגו הרופאים ,ולפיכך ,לא נפל כל דופי
בהתנהגותם.
בנוסף ,לאור הוראת סעיף )316א() (3לחוק העונשין וחוזר מנכ״ל משרד הבריאות בו נקבע גבול החיות על  24שבועות,
כלל לא הייתה קיימת אופציה רפואית להפסקת ההיריון.
בנוסף ,בהעדר אופציה רפואית להפסקת ההיריון בנסיבות תיק זה ,ממילא ,אין מקום לטענה בדבר העדר הסכמה
מדעת ופגיעה באוטונומיה.
דוקטרינת ההסכמה מדעת חלה רק בהתייחס לחובת הרופא למסור למטופל את כל המידע הרלוונטי לגבי אופציה
רפואית טיפולית קיימת ,לרבות הימנעות ממנה .מובן כי בהעדר אופציה רפואית בפרקטיקה המקובלת ,לא חלה על
הרופא חובת הגילוי וההסבר אודותיה .הפיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה יינתן רק במקרים בהם הוכחה התנהגות
עוולתית )הפרת חובת הגילוי ומתן ההסבר( אך לא מתקיים הקשר הסיבתי בינה לבין הנזק )שאם מתקיים קשר סיבתי
מדובר בהעדר הסכמה מדעת ולא בפגיעה באוטונומיה(.
כלומר ,תנאים מצטברים לפיצוי בגין העדר הסכמה מדעת הם  -העדר התרשלות בעצם הטיפול הרפואי ,הפרת חובת
הגילוי וקיומו של קשר סיבתי בין הפרת החובה לנזק .תנאים מצטברים לפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה הם  -העדר
הסכמה מדעת )התנהגות עוולתית( והעדר קשר סיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק .יישום בחינת התנהגות הצוות
הרפואי על ענייננו ,מוביל למסקנה כי לא הוכחה עוולת הרשלנות בהקשר של הסכמה מדעת ,ממילא ,אין מקום לבחון
קיומה של הפגיעה באוטונומיה.

הערות מערכת :עו״ד יונתן דייויס
אנו סבורים שמסקנות פסק הדין אינן עולות בקנה אחד עם התכלית החקיקתית לבחינת זכות האישה למידע במעקב
ההיריון כפי שפורשה בהלכה הפסוקה .ר׳ ע״א  6153/97יובל שטנדל נ׳ פרופ׳ יעקב שדה ) ( 2004ע״א  4960/04ערן
סידי ואח׳ נ׳ שירותי בריאות )) (2005להלן :פרשת סידי( .ע״א  3108/91רייבי נ׳ וייגל ) (1993ע״א  4384/90ואתורי נ׳
בית החולים לניאדו ) .(1997לדעתנו ,זכותה של אישה הנמצאת במעקב היריון ,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 החולים או ברפואה הפרטית .סוג מידע זה נזקקת האישה ההרה
כדי שתוכל לקבל החלטות הנוגעות להמשך הריונה.

 202׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

מדור חידושי פסיקה

כמובן שרופא אינו יכול להבטיח לידת תינוק בריא אך עם זאת ניתן לצפות כי רופא סביר ,העוקב אחר היריון ,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 ההיריון.
חשד בדבר אפשרות של מום ,המתעורר לאור ממצאי בדיקות מעקב היריון ,מרוחק וחסר סיכוי ככל שיהיה ,הוא
מסוג פרטי המידע שכל אישה הרה ,המבקשת להחליט על הטיפול בהיריון שברחמה ,חייבת לדעת .בלי קשר לסיבת
הפתולוגיה ואפיונו .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 .ההכרה בזכות לפיצויים במקרה של פגיעה בזכות לאוטונומיה שידרגה את
ההתייחסות מזכות מוסרית לזכות שהפרתה מטילה סנקציה בת תביעה ,ולפיכך ראוי שינהגו בה ברצינות הראויה.
על רקע זה הבענו ביקורת על הנחיות משרד הבריאות שפורסמו בדצמבר  2007לעניין ההנחיות הקליניות בבקשות
להפסקת היריון בשלב החיות .ר׳ י .דייויס ,האם הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות לשמש מכשיר להגנה משפטית?
הערות בעקבות חוזר מנכ”ל משרד הבריאות בעניין ועדות להפסקת היריון בשלב החיות ,רפואה ומשפט ,39 ,דצמבר
.2008

האם ביצוע לידה באמצעות שולפן ריק על ידי מתמחה מגיעה כדי רשלנות רפואית?
ת״א  1125/05מרעי אמג׳ד ואח׳ נ׳ בית החולים "המשפחה הקדושה״ ואח׳ )שופט :י׳ גריל( 24.8.09 ,
בתביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית במהלך לידה טענו התובעים שחילוצו של התובע בוצע שלא כהלכה ,על ידי מי
שאינן מוסמכות לסיים לידה באמצעות שולפן ריק ,ועקב כך נגרם לתובע נזק מוחי קשה.
השאלה היא האם יש להסיק קיומה של רשלנות מצד הנתבעים בכך שהרופאה הנתבעת ביצעה את לידת הוואקום
בשעה שלא היתה בעלת תואר מומחה ,ואף לא בעלת תואר מתמחה ביילוד וגינקולוגיה.
בע״א  9313/03חביבאללה נ׳ בית חולים נצרת ,E.M.M.S ,פ״ד נט ) ,(2005) 18 (4נדון מקרה בו נולד תינוק במצב
של ״פרע כתפיים״ )שיתוק על שם  .(ERBבאותו מקרה ,כמו בענייננו ,לא הוסמכה הרופאה המיילדת לא כמומחה
ולא כמתמחה .בית המשפט המחוזי קבע ,שם ,שמדובר ברופאה בעלת נסיון רב שרק משיקולי בירוקרטיה ותקציב
טרם הוסמכה כמתמחה או מומחית .כב׳ השופט )כתוארו אז( א .ריבלין קבע ש"....השאלה באילו נסיבות קמה חובה,
מכוח עוולת הרשלנות ,לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או בפיקוח של רופא מומחה ,רופא מתמחה או רופא אחר,
ומתי נדרשת לכל הפחות התייעצות עם רופא בכיר או מומחה ,היא שאלה לא פשוטה ,הנבחנת בכל מקרה ומקרה לפי
נסיבותיו".
מעיון בכלל הראיות עולה שלמרות שלנתבעת מס׳  ,2לא היתה תעודת מומחה או מתמחה במיילדות וגינקולוגיה נכון
לתאריך הלידה ,היא היתה בעלת שנות נסיון במיילדות וגינקולוגיה ,בעלת נסיון רב בפרוצדורות הרפואיות השונות,
לרבות יילוד בעזרת ואקום .לכן ,עצם העובדה שהנתבעת מס׳  2הוסמכה על ידי מנהלת המחלקה לבצע לידה מכשירנית,
ובכלל זה לידת ואקום ,למרות שבאותו מועד לא הייתה בגדר רופאה מומחית או רופאה מתמחה ,אין בה ,בתור שכזו,
כדי להצביע על קיומה של רשלנות מצד הנתבעים.
אין ספק שבעקרון יש להקפיד על קיום מלא ומוחלט של ההנחיות שבנייר העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות
וגינקולוגיה ,והוראותיה של המועצה המדעית ,ואולם ,לא ניתן להתעלם מן הניסיון הרב שהנתבעת צברה ושלאחר שנה
של עבודה במחלקה הגיעה מנהלת המחלקה למסקנה שניתן להטיל עליה לשמש כתורנית ראשונה ,וכעולה מעדות פרופ׳
שרמן באותה תקופה אכן היו בתי חולים שנהגו בדרך זו.
בית המשפט מוסיף וקובע כי גם אם נפלו פגמים באופן התנהלות המחלקה ,נכון לשנת  ,2000כפי שהוכח במשפט ,הרי
אין בכל אלה כדי להוביל למסקנה שלידת הוואקום נשוא הדיון שבפנינו בוצעה ברשלנות או תוך סטייה מסטנדרט
הזהירות הנדרש.
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בית המשפט חייב מנתח בכיר לפצות חולה בשל רשלנות רפואית וזיוף טופס הסכמה
ת.א) .מחוזי ירושלים (  6436/04שלמה קקון נ׳ ד״ר סרגיי ספקטור והדסה ))(30/9/09השופטת מ .מזרחי(
התובע אובחן כמי שנושא גידול של כלי דם )קוורנומה( במוח העלול לגרום לסיבוכים אם הגידול ידמם .התובע הופנה
להתייעצות אצל הנתבע אשר הפנה אותו לבדיקת  MRIשבעקבותיה המליץ לו על ביצוע ניתוח דחוף בשל מצבו.
לפי גרסת הנתבע שהינו מנתח ונוירוכירורג בכיר בביה״ח הדסה עין כרם נצפו בבדיקת ה MRI-דימומים חוזרים
העלולים לסכן את חייו .על כן המליץ לנתחו לשם הסרת הגידול.
כעבור חודש וחצי אושפז התובע ובוצע בו ניתוח להסרת הקוורנומה .בסיום הניתוח הממושך נאמר למשפחה כי הניתוח
עבר בהצלחה.
כעבור זמן נתגלו בתובע נזקים מוטוריים וקוגניטיביים קשים והתובע נותר עם פגיעה מוחית ונכות בשיעור 100%
לצמיתות המגבילה את תפקודו באופן קשה.
במהלך המשפט התברר כי המנתח לא רק התרשל בהפניה ובהכנות לניתוח אלא גם זייף את טופס ההסכמה לניתוח על
ידי הוספת פרטים לגבי מצבו של התובע בדיעבד.
על זיוף כתב ההסכמה לניתוח הועמד המנתח לדין פלילי והורשע על פי הודאתו .בית משפט השלום בירושלים )ת.פ.
 7284/08מדינת ישראל נ׳ סרג׳׳ ספקטור( הרשיע את הנאשם בעבירת זיוף ושיבוש הליכי משפט וגזר עליו שלושה
חודשי מאסר שהומרו בעבודות שירות.
המחלוקת העיקרית בין הצדדים למשפט הייתה אם ומה היו האינדיקציות והשיקולים לביצוע הניתוח ,והאם לאורם
היה הכרח בביצועו ,כפי שטוענים הנתבעים ,או שמא היה מקום לנקוט בגישה חלופית לניתוח ,דהיינו לטפל בשיטת
הרדיו-כירורגיה או לבצע מעקב שמרני ולהמתין עם ביצוע הניתוח.
הוכח כי כאשר נפגש הנתבע עם התובעים ,החליט ,בלא כל אינדיקציה מקדמית לדימום או לסכנה לחייו של התובע ,ואף
טרם ראה את תוצאות ה ,MRI-כי על התובע לעבור ניתוח דחוף .יתרה מכך ,אף לאחר שראה בדיקה זו ,לא הייתה כל
אינדיקציה לדימום ולא ברור כלל על מה נסמך הנתבע באבחנתו טרם הניתוח.
המומחים שהעידו במשפט היו תמימי דעים כי קיימת חובה לתעד את נושא הדימום מהקוורנומה ברשומות הרפואיות.
לפיכך ,קבע בית המשפט כי העדר הרישום במסמכים הרפואיים ,מעביר את נטל הראייה לכתפיהם של הנתבעים,
להוכיח את העובדות שהיה ניתן להוכיחן אלמלא החוסר ברשומות .הנתבעים לא הצליחו לשאת בנטל האמור.
ביהמ״ש קיבל בנוסף גם את טענת התובעים כי היה על הנתבע להיוועץ במומחים בתחום הנוירו-רדיולוגיה ,לפענוח
ממצאי ה MRI-של התובע ,טרם ההחלטה על הניתוח .הנתבע לא פעל בהתאם לחובתו וסמך רק על שיקול דעתו ,על אף
שבעדותו הביע ספק וחוסר ביטחון במסקנותיו .הנתבע יכול היה בקלות להיוועץ עם מומחים אחרים אולם ,בחר שלא
לעשות כן ,על אף שידע שמוטלת עליו חובת זהירות ליתן אבחנה נכונה לתובע לגבי מצבו הבריאותי ,ובכך נהג הנתבע
ברשלנות .יתרה מכך ,במקרה מורכב כשל התובע ,שאינו מובהק וברור ,היה ראוי שהנתבע ,כרופא סביר ,יתייעץ עם
מומחה נוסף טרם החלטה על ביצוע ניתוח מעין זה.
טענה נוספת של התובעים שהתקבלה הייתה כי הנתבע התרשל גם באי עריכת בדיקות מקדמיות נדרשות טרם עריכת
הניתוח וכי באי קיום הבדיקות נגרם להם נזק ראייתי.
בית המשפט קבע כי אילו הנתבעים היו עורכים בדיקות מקדמיות נוספות כגון בדיקת האנגיוגרפיה ,או לפחות היו
שוקלים חלק מהן ,היה בכך לסייע בבחירת שיטת הניתוח ובנוסף ,אולי היה נמנע הניתוח .כך או כך ,בשל העדר בדיקות
מקדמיות שמטרתן היא לברר האם קיים צורך אמיתי בניתוח ,ולמצער ,להכין תשתית מושכלת לניתוח  -עובר הנטל
לשכמם של הנתבעים ,להוכיח כי לא ניתן היה למנוע את הנזק אף אם היו עורכים את הבדיקות .נטל זה לא הורם על
ידי הנתבעים.

 204׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

מדור חידושי פסיקה

בהתאם לקביעתו של בית המשפט העליון בפס״ד רביד ,בית המשפט מצווה לבחון גם את מידת הסיכון להתרחשותו של
נזק ,הכרוכה בבחירה בדרך טיפול מסוימת ,ובענייננו ,בבחירת הניתוח .ביהמ״ש קבע כי יש לקבל את טענת התובעים
כי התקיימו דרכי טיפול אחרות העדיפות על פני הניתוח ,וכפועל יוצא מכך ,כי הנתבע התרשל בכך שלא יידע את התובע
עליהן .מסקנה זו מתחזקת לאור הקביעה כי הנתבע היה פזיז בהחלטתו לנתח את התובע ולא שקל את חלופות הטיפול
הרלוונטיות .יתר-על-כן ,מסקנה זו מחזקת מצדה את הטענה שלא היה מקום לנתח את התובע.
עולה בבהירות כי לתובע לא עמדה אך ורק דרך הניתוח ,כפי שטוענים הנתבעים ,אלא לפחות אחת משתי אפשרויות-
מעקב וטיפול תרופתי בהתכווצויות או ביצוע ניתוח לכריתת התהליך .מכך ,מתבקשת המסקנה ,כי המידע שנתן הנתבע
לתובעים ,לפיו ,ניתוח הוא הפתרון היחידי למצבו של התובע בשל סכנת חיים ,רחוק מלהיות אמת ,ורחוק מלהיות
המידע הסביר שעל רופא להעניק למטופליו .משהנתבע לא הביא לידיעת התובע את המידע הדרוש לו להסכמה מלאה
טרם הניתוח ,יש לקבוע כי הנתבע התרשל.
היה על הנתבע לנקוט בגישה שמרנית ,דהיינו ,עריכת בדיקות דימות תקופתיות ,ללא ניתוח והשארת המצב כפי שהוא,
וזאת עד לבירור מצבו האמיתי של התובע ,ובהקשר ההסכמה מדעת ,היה על הנתבע ליידע את התובע כי גם אופציה כזו
קיימת לו .ביהמ״ש קיבל את גרסת התובעים בעניין זה ,וקבע כי הנתבע לא ציין דבר קיום טיפול חלופי לניתוח.
יחד עם זאת ,הפרת חובת הגילוי בעניינו של התובע אינה עולה לכדי מקרה קיצוני בו לא נתנה הסכמה כלל .לכן ,אין
מקום לקבוע כי עומדת לתובע עוולת התקיפה כבסיס לפיצוי.
בית המשפט קבע כי הנתבע התרשל באי מתן הסברים מספקים לתובעים וקבע כי הוכח הקשר הסיבתי בין הרשלנות
והנזקים שנגרמו לתובעים.
בית המשפט קבע כי על הנתבעים לפצות את התובעים בסכום של  ₪ 6,000,000מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי ,אך לא
פסק פיצויים עונשיים כנגד הנתבעים.

קבלת תביעה בגין נטילת דגימות מגופה בניגוד להסכמה מדעת של בני המשפחה
ת״א )ירושלים(  4417/02ת׳ כ׳ נ׳ פרופ׳ יהודה היס )שופט :י׳ נועם(22.10.09-
התובענה מתמקדת בנזק הנפשי שהוסב לתובעים ,משנתוודעו לעובדה שבמהלך נתיחת גופת בנם המנוח ,ניטלו מהגופה
דגימות של רקמות ,אשר נשמרו במכון לרפואה משפטית .לטענתם ,הידיעה שניטלו מהגופה דגימות של רקמות ,כמו גם
הצורך לערוך טקס קבורה לרקמות אלו ,הסבה להם נכות נפשית .המחלוקת בין הצדדים מתמקדת ,בעיקרה ,בסוגיית
מהות ההסכמה הנדרשת לביצוע נתיחה שלאחר המוות ,ובכלל זה – לנטילת דגימות ורקמות מהגופה ובשאלה ,האם
ניתנה במקרה דנן הסכמה לנתיחת גופת המנוח וללקיחת דגימות ורקמות מהגופה שתישמרנה במכון.
התובעים ביססו את עיקר תביעתם על עוולת הפרת חובה חקוקה – לפי סעיף  63לפקודת הנזיקין )להלן  -הפקודה( ,בכך
שהנתבעים הפרו את הוראת סעיף 6א לחוק האנטומיה והפתולוגיה )להלן  -החוק( ,בביצוע הנתיחה מבלי שקיבלו לכך
הסכמה כדין ,וכן עוולת רשלנות לפי סעיף  35לפקודה.
ביהמ״ש דחה את טענת הנתבעים ,כי נטילת הדגימות היא חלק בלתי נפרד מהנתיחה ,ועל כן אין צורך בהסכמה מיוחדת
לעניין זה ,אלא די בהסכמה הכללית לביצוע הנתיחה ,ממנה משתמעת גם ההסכמה ללקיחת הדגימות.
נקבע כי לצורך ההכרעה ,אין להידרש לשאלת היקף המידע בדבר מהות הנתיחה ,שיש למסור למי שהסכמתו נדרשת
לביצוע הנתיחה ,לפי סעיף 6א לחוק ,ודי בהתייחסות למידע בדבר הכוונה ליטול רקמות ודגימות מהגופה .כל אימת
שיש כוונה ליטול במהלך הנתיחה דגימות וחלקים מהגופה ,אשר ישמרו במכון ולא יובאו לקבורה במועד קבורת הגופה,
יש לקבל הסכמה לכך .על כן ,בטרם תבוצע נתיחה ,ובפרט כאשר נתיחה אמורה לכלול נטילת דגימות וחלקים מהגופה,
חובה על המכון לוודא כי הפרטים והנתונים הרלבנטיים מצויים בידיעת קרוב המשפחה נותן ההסכמה ,ובמידת הצורך
עליו להסבירם ולהבהירם לו.
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אין חולק כי לא ניתן לתובע או למי מבני משפחתו כל הסבר לגבי הליך נטילת דגימות האיברים ושמירתן במכון כחלק
מהליך הנתיחה .ועל כן ,כשחתם התובע על הסכמתו לנתיחה ,לא היה מודע לפעולה משמעותית זו ,שפגעה קשות
ברגשותיו וברגשות בני המשפחה .על המכון היה להסביר לתובע ,או לוודא שהוסבר לו ,כי במסגרת הנתיחה יילקחו
חלקים ודגימות מהגופה ,ולהבהיר לו לשם מה נעשה הדבר .משנמנע המכון מלעשות כן ,לא ניתן לראות בחתימתו
של התובע על טופס ההסכמה לנתיחה ,משום הסכמה לנטילת חלקים ודגימות מהגופה ושמירתם במכון .משכך ,הרי
שהנתיחה במתכונתה האמורה ,נעשתה ללא הסכמה כדין.
מכאן עולה השאלה האם קמה למי מהתובעים עילת תביעה נגד המכון ,בין כנפגעים ישירים ,ובין כנפגעים משניים או
נפגעים ״מעין ישירים״ .בפסק-הדין בפרשת בן צבי נקבע ,כי ביצוע נתיחה שלאחר המוות ללא הסכמה כדין של בני
משפחה ,כנדרש בחוק ,מקים לבני המשפחה ,עילת תביעה ,כנפגעים ישירים ,קרי – נפגעים עיקריים ,הן בעוולה של
הפרת חובה חקוקה ,והן בעוולת הרשלנות .המסקנות בדבר ביצוע שתי העוולות האמורות ,מקובלות וישימות לענייננו.
במקרה שלפנינו ,מתייתר הצורך להכריע בשאלת סיווגם של התובעים ,כנפגעים עיקריים ,או כנפגעים משניים ,שכן
אף אם יש לסווגם כנפגעים משניים ,על-פי הסיווג שנעשה בו שימוש בפסקי הדין בפרשת אלסוחה ובעניין לבנה לוי ,יש
לכלול את עניינם בגדר אותם ״מקרים קשים״ ,שיזכו בפיצוי ,על אף שלא מתקיים לגביהם התנאי הרביעי של הלכת
אלסוחה בעניין שיעור הנזק הנפשי .עם זאת ,כאמור בפסק-הדין בעניין בן צבי ,נוכח הפרת המכון את החובה שבסעיף
6א לחוק ,יש לראות בתובעים ,כבני משפחה בדרגת קרבה ראשונה למנוח ,משום נפגעים ישירים בעוולה של הפרת חובה
חקוקה כמו גם בעוולת הרשלנות ,ולא נפגעים משניים.
נסיבות ביצוע העוולות של הפרת חובה חקוקה ורשלנות ,בעניין נטילת דגימות וחלקים מגופת המנוח ושמירתם במכון,
אינן באות בגדרם של המקרים החריגים המצדיקים הטלת פיצויים עונשיים ,שכן התנהלות המכון לא נבעה מתוך כוונה
או זדון ,ולא ניתן להגדירה כמקוממת או כמעוררת סלידה.
בית המשפט מצא שלא קיימות נסיבות המצדיקות הטלת פיצויים מוגברים .לא נמצא ,כי התנהלות המכון ,אשר זכתה
לביקורת בדו״ח ועדת סגלסון ,הביאה להחמרתו של הנזק לתובעים ,מעבר לנזק שנגרם להם עם חשיפת דבר נטילת
הדגימות .יחד עם זאת נפסק נזק לא ממוני.

האם ניתן להרשיע נהג בהריגה לפי חוק העונשין בתאונה בה נפגעה אישה ועוברה נפטר?
ת״פ )שלום צפת(  1188מדינת ישראל נ׳ דני חורי תק-של (2009) 9802 ,(4)2009
בתאונת דרכים אשר אירעה ב 7.10.04-נזקק בית המשפט לפרשנות של סעיף  308לחוק העונשין ,התשל״ז) 1977-להלן:
״החוק״( שעניינו המועד אשר ממנו ואילך ניתן לראות בוולד ״אדם״ לעניין הוראות פרק י׳ סימן א׳ לחוק.
בתאונה נפגעה קשה אישה הרה .העובר נקלע למצוקה קשה והיא נזקקה לניתוח קיסרי דחוף .העובר נולד ללא רוח
חיים אך עקב החייאה נמרצת הופיע דופק ואולם כעבור  14שעות מלידתו נפטר כתוצאה מן הפגיעות אשר נגרמו לו
בתאונה .הנאשם הודה והורשע באחריותו לקרות התאונה ואולם ,כפר בגרימת מותו ברשלנות של היילוד בטענה שלא
ניתן לראות ביילוד אדם לאור העובדה כי במועד התאונה טרם נולד ולא נכנס לגדר המונח ״אדם״.
בית המשפט השלום בצפת נזקק להכריע בשאלות עקרוניות העולות מהמסכת העובדתית הנ״ל (1) :האם הנאשם חייב
בפלילים בפגעו ביילוד אשר טרם בא הוא בגדרו של סעיף  308לחוק וטרם הפך ל״אדם״; ) (2האם ניתן לראות בו כמי
ש״נולד חי״ וכפועל יוצא מכך ,לראות בו ״אדם״ לעניין האשם המיוחס לנאשם.
לעניין פגיעה בעובר הבחין ביהמ״ש בין שני מצבים :הראשון ,בו לאחר הפגיעה בעובר לא יצא כולו חי מבטן אימו ,ואז
אין מקום להשית אחריות בפלילים על הפוגע .המצב השני ,בו לאחר הפגיעה בו כעובר ״יצא כולו חי מבטן אימו״ ובכך
נחשב הוא ל״אדם״ הזכאי להגנת החוק הפלילי ויש מקום להשית על הפוגע בו אחריות בפלילים .בית המשפט הסתמך
על תחושת הצדק הפנימי ,הגישה במשפט המקובל האנגלי וגישת בית המשפט העליון במישור הנזיקי.
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מחלוקת נסבה בין הצדדים סביב פרשנותו של המונח ״חי״ ביחס למועד יציאתו מבטן אימו .שהרי במקרה זה לא
התגלו בו סימני חיים מיד עם יציאתו אלא הופיעו לאחר זמן מה .בית המשפט קבע שמשהוחזר הדופק ליילוד בעקבות
החייאה ניתן לראות בו כמי ש״נולד חי״ בהסתמכו על פרשת דולברג )תפ״ח )ת״א(  854/80מדינת ישראל נ׳ ד״ר דולברג,
פ״מ ,כרך תשמ״ז ,חלק שני  ,(446בה נקבע כי ״חי״ = קיומן של פעימות לב ,אף אם פעילות הלב נפסקה תוך כדי
הלידה ומאמץ של החייאה מעורר אותה מחדש .ובעניין קיומה של פעילות לבבית די כי תתגלה כתוצאה מחיבור למכונת
החייאה ,ובכך הוא דומה לאיסור על ניתוק אדם ממכונת החייאה שכמוה כהמתה.
בית המשפט קובע כי מלבד חוסר הסבירות הגלום במצב דברים זה הרי ,שפרשנות כגון זו פוגעת בתחושת הצדק הפנימי
שכן ,בניגוד לעובר שמעולם לא היה ״חי״ ומכאן ,כי לא היה ״אדם״ בשום שלב ,העובר אשר ״נולד חי״ הינו אדם לכל
דבר ועניין ,ועל מי שהביא במעשהו או במחדלו למותו בטרם עת ,לשאת באחריות לכך.
הגישה ולפיה יש מקום להשית אחריות על מי שפגע בעובר בעודו בבטן אימו ולאחר שנולד חי נפטר כתוצאה מפגיעה זו,
אומצה על ידי בית המשפט העליון במישור הנזיקי.
בע״א  754/05לוי ואח׳ נ׳ מרכז רפואי שערי צדק )פורסם בנבו( ,נבחנה סוגיית זכותם של הורים לתבוע נזקים כנפגעים
משניים בגין מותו של העובר ברחמה של האם.
בית המשפט ,מפי כבוד השופט ריבלין )כתוארו אז( ,דחה את תביעתם של ההורים לעניין זה וקבע כי משלא בא העובר
בגדרו של סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ״ב) 1962-להלן :״חוק הכשרות המשפטית״( דהיינו,
נולד ללא רוח חיים לא זכה הוא לכשרות לשאת בזכויות וחובות ,אולם ,בהמשך הדברים ציין כי ככל הנראה במצב
דברים בו תינוק נולד חי לאחר שנפגע בבטן אימו ,יוכל הוא לתבוע בגין נזקים שנגרמו לו משנסתיימה הלידה.
לפיכך נקבע כי במצב דברים בו אירעה פגיעה בעובר בעודו בבטן אימו ולאחר מכן נולד הוא חי אך בהמשך נפטר הוא
כתוצאה מאותה הפגיעה ,ניתן להשית אחריות בפלילים על הפוגע בגין גרימת מותו של האדם .כמו כן נדחתה הטענה כי
המבחן הראוי לבחינת חיותו של העובר הינו קיומה של פעילות מוחית כנדרש לטענתו בחוק קביעת מוות מוחי-נשימתי,
התשס״ח–. 2008

אופן חישוב גובה השיפוי לו זכאי המל״ל בתביעת נזיקין
עא )ת״א(  1286/07מגדל חברה לבטוח בע״מ ואח׳ נ׳ המוסד לביטוח לאומי )שופטים :י׳ שנלר ,ק׳ ורדי ,ר׳ לבהר-שרון-
(16.9.09
ערעור על פסק דינו של בימ״ש השלום בתל אביב ,בגין תביעת שיפוי שהגיש המוסד לביטוח לאומי נגד המערערות
בהתאם לסעיף  328לחוק הביטוח לאומי ,וכן בהתאם להסכם בין הצדדים מיום ) 02.01.79להלן :״ההסכם״( ,בגין
סכומים ששולמו על ידו לנפגע בגין פגיעתו בתאונה.
ההלכה המחייבת היום קובעת ,כי היקף השיפוי לו זכאי המל״ל מכוח ההסכם הינו בהתאם לשיעור היחסי של הנכויות
הרפואיות הנובעות מהתאונה )רע״א ) 805/06להלן :״פס״ד קרנית״((.
כפי שנפסק ,בין היתר ,בע״א )י-ם( ) 9663/06להלן :״פס״ד הדר״( ואושר על ידי ביהמ״ש העליון בפס״ד קרנית ,אופן
חישוב השיעור היחסי של גמלאות המל״ל הנובעות מן התאונה ,ייקבע ככלל ,על-פי שיעור הנכות שביהמ״ש ראה בה
כנכות שהוסבה לניזוק בגין התאונה ויחסה לשיעור הנכות הכוללת .אולם ,כאשר המדובר בתביעת שיבוב של המל״ל
כנגד המשיבות ובחוות דעת רופאי המל״ל ישנה התייחסות מבדלת למאפייני הנכות הרפואית השונים של הנפגע  -הרי
ששיעורם היחסי של תגמולי המל״ל יקבעו על-פי שיעור הנכות הרפואית שמקורה בתאונת הדרכים ,כפי שנקבעה על-ידי
רופאי המל״ל )ולא כפי שנקבעה על-ידי ביהמ״ש בתביעה של הנפגע נגד המבטחת( ויחסה לשיעור הרפואית הכוללת,
כפי שנקבעה על ידם .פרשנות זו אף מגשימה התכלית העומדת בבסיס ההסכם ,שעיקרה מניעת התדיינויות וחסכון
במשאבים.

רפואה ומשפט

גיליון מס‘  - 41דצמבר 2009

׀ 207

מדור חידושי פסיקה

מכאן שיש לחשב את גובה השיפוי לו זכאי המל״ל כך שמסך כל הגימלאות ששולמו ישופה המל״ל בשיעור היחסי של
הנכויות הרפואיות המשוקללות הנובעות מהתאונה כפי שנקבעו לנפגע על ידי הוועדות הרפואיות של המל״ל ,וזאת
ביחס לכלל הנכויות המשוקללות ,דהיינו לסך כל הנכויות הנובעות מהתאונה ושאינן נובעות מהתאונה ,ולפי האחוזים
שנקבעו בהסכם.
בערעור הנ״ל קיבל בימ״ש השלום את תביעת המל״ל לקבלת שיפוי בגין מלוא הגמלאות ששולמו לנפגע ) 55%מסך של
 ₪ 581,639שהם  ,₪ 319,904ובצירוף ריבית  .(₪ 334,446 -טענתן העיקרית של המערערות ,כי יש לחייבן רק בתשלום
השיעור היחסי של הגמלאות ששולמו לנפגע והנובעות מהתאונה – נדחתה .מכאן ערעור זה ,במסגרתו נדונה השאלה,
מה ההיקף השיפוי ,כאשר חלק מהגמלאות ששולמו על ידי המל״ל ,אינן קשורות לתאונה ואינן נובעות ממנה .כן נבחנה
טענת המערערות ,כי לא היה מקום לחייבן בתשלום הריבית המקסימאלית וריבית הפיגורים הקבועה בהסכם בגין
סכומי השיפוי.
ביהמ״ש המחוזי ,קיבל את הערעור וקבע שמפסק דינו של בימ״ש קמא לא ברור מה היה סך הגימלאות ששילם המל״ל
לנפגע כתוצאה מהתאונה ,ומה סכום הגימלאות ששולמו לנפגע בשל נכויות אחרות .עוד לא ברור מפסק דינו של בימ״ש
קמא האם גמלאות המל״ל שנוכו על ידי ביהמ״ש שדן בתביעת הנפגע )בביהמ״ש המחוזי בחיפה( ,נובעות כולן מהתאונה
או בחלקן גם מנכויות זרות .לפיכך ,הואיל ובימ״ש קמא לא בחן את הדברים לאור ההלכות שפורטו לעיל )פס״ד קרנית
ופס״ד הדר( ,יש להחזיר את התיק לבימ״ש קמא לדיון וקביעת ממצאים בסוגיות אלו.
השתק שיפוטי :המל״ל טוען ,כי מאחר וביהמ״ש ניכה את מלוא התגמולים במסגרת תביעת הנפגע ,גם אלה שלא היה
להם קשר לתאונה )לא החילו את הלכת פרלה עמר( ,קיים השתק שיפוטי ,והמערערות מנועות עתה מלטעון לשיפוי יחסי
בלבד ,ולהעדר קשר סיבתי ,ובכך לזכות מן ההפקר שלא בתום לב.
בית המשפט המחוזי קבע כי בהתחשב בכך שנושא ההשתק השיפוטי לא נדון כלל על ידי בימ״ש קמא ,ובהתחשב
בכך שיש לבחון היבטים עובדתיים המתבקשים לצורך בחינת התנאים הנדרשים בפסיקה לקיומו של השתק שיפוטי,
והיבטים אחרים נדרשים ,ובין היתר ,בירור עובדתי לגבי טענות הצדדים שנטענו לגבי ניכויי המל״ל בתביעת הנפגע,
הסכומים שנוכו מסכום הפיצוי הכולל בתביעת הנפגע ,אם נוכו ,והאם הגמלאות שנוכו קשורות לתאונה אם לאו  -יש
להחזיר את הדיון לבימ״ש קמא לצורך בחינת סוגיות אלו.

השלכות פנייה חד צדדית למומחה מטעם ביה״ד לצורך קבלת חוות דעת כראיה נוספת
יחזקאל מאיר נ׳ המוסד לביטוח לאומי )שופטים :י׳ פליטמן ,ש׳ צור ,ר׳ רוזנפלד ,ר׳ חרמש ,מ׳ הילב(19.4.091-
ביה״ד האזורי דחה תביעה שהגיש המערער להכיר במחלת האסטמה ממנה הוא סובל כתולדה של פגיעה בעבודה ,לאור
חוות דעת המומחה שמונה מטעם ביה״ד לפיה המערער סובל מאסטמה קלה .בערעור שהגיש המערער לביה״ד הארצי
נטען כי בפנייתו למומחה באופן פרטי ,קבע המומחה במכתבו כי יש קש״ס בין מחלתו לעבודתו .לאור הערת ביה״ד
הארצי ,הוצא המכתב מתיק ביה״ד.
בית הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור ופסק כי פניית המערער למומחה מטעם ביה״ד באופן פרטי ,הנה שיבוש
הליכי משפט .מומחה רפואי המתמנה על ידי ביה״ד הנו גורם אוביקטיבי האמור לשקף נאמנה את מצבו הרפואי של
המבוטח .המומחה פועל בעניין זה כזרועו הארוכה של ביה״ד ואין למי מן הצדדים רשות לפנות אליו אלא ברשות ביה״ד
ובכפוף למסגרת הרשות הניתנת .פניית המערער למומחה נועדה ״להעמיד במבחן״ את חוות הדעת שהוגשה לביה״ד.
פניית המערער למומחה הכשילה אותו בביצוע תפקידו כמומחה מטעם ביה״ד .דבר זה ,על פניו ,פסול מעיקרו ומהווה
פגיעה חמורה בהליך השיפוטי .גם ב״כ המערער אינם נקיים מרבב בקשר לכך .אף אם נניח כי הם לא ידעו על פניית
המערער למומחה ,הם לא סירבו לעשות שימוש במכתב במסגרת הערעור .בכך הפכו עצמם עוה״ד לשותפים למעשיו של
המערער ונכשלו בביצוע תפקידם כ״פקידי בית הדין״ האמונים על תקינותו של ההליך השיפוטי.
לגופו של עניין נקבע כי משעה שהוצא מכתבו של המומחה מתיק ביה״ד ,נותרה בעינה חוות הדעת הראשונה שהוגשה
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לביה״ד האזורי ,ותשובותיו לשאלות ההבהרה מהן עולה כי אין קש״ס בין עבודת המערער ובין מחלת האסטמה ממנה
הוא סובל וככל שקיים קשר ,הוא זניח .לפיכך ,בדין נדחתה התביעה.
נציגי הציבור ,בדעת מיעוט ,סברו כי חוות הדעת השניה ,למרות נסיבות השגתה ,מעלה ספק לגבי תקפותה של חוות
הדעת הראשונה ולפיכך יש לבטל את חוות הדעת הראשונה ,למנות מומחה חדש ולהחזיר את התיק לביה״ד האזורי.

האם ניתן לפסול חוות דעת בטענה שהרופא שערך אותה איננו מומחה בתחום הספציפי של הנכויות
שבמחלוקות?
תא )י-ם(  2064/08הודה אל עתמין נ׳ מרכז רפואי סורוקה )שופט :צ׳ זילברטל(30.6.09 ,
במסגרת תביעה בעילה של רשלנות רפואית ,צרפו התובעים לכתב תביעתם ,חוות הדעת של רופא מומחה ברפואת
המשפחה ,בעניין הנזק והקשר שבינו לבין הטיפולים שקיבלה התובעת אצל הנתבעים .הנתבעים מבקשים מביהמ״ש
להתעלם מחוות הדעת זו ,ולהורות להם להגיש חוות דעת של מומחים בתחומים הרפואיים הרלבנטיים לנכויות הנטענות
ע״י התובעת.
ביהמ״ש המחוזי דחה את הבקשה וקבע שעל-פי תקנה  127לתקסד״א ,כאשר בעל דין רוצה להוכיח עניין שברפואה
לביסוס טענה מטענותיו עליו לצרף לכתב טענותיו ״תעודת רופא או חוות דעת של מומחה״ .היינו ,מהבחינה הדיונית
התובעים אפילו לא נדרשים לצרף לכתב טענותיהם חוות דעת של רופא הנושא בתואר מומחה .קל וחומר שאין הם
נדרשים לצרף דווקא חוות דעת של מומחה בתחום מסויים .ובמצב זה ברי כי אין כל מקום לטענה בדבר תחום מומחיותו
הפורמאלי של אותו רופא.
גם מעבר להיבט הדיוני הצרוף ,אין כל מקום לפסול מראש חוות דעת רפואית ,שניתנה על ידי מומחה רפואי בתחום
מסוים ,רק על יסוד הטענה שהיא מתייחסת לסוגיות רפואיות שאינן מצויות באופן מובהק בתחום המומחיות שלו .כפי
שנפסק לא אחת ,לא תמיד ניתן לסווג סוגיות רפואיות ולשייכן באופן בלעדי לקטגוריה מסוימת .הרפואה ,כמו תחומים
מדעיים אחרים ,הפכה לרב תחומית ותחום אחד משיק למשנהו .קיימים גם ענפי רפואה אינטר-דיסציפלינאריים,
שלמומחים בהם ,מעצם טבעם של אותם ענפים ,תפיסת רוחב ,או מבט-על ,כמו רפואת משפחה ,רפואה פנימית ,או
רפואה שיקומית .מאידך גיסא ,ההתמחות גם נעשית צרה יותר ויותר ולא יהא מוצדק לחייב בעל דין להגיש חוות דעת
של מומחה בתחום ההתמחות הספציפי הנוגע לעניין הנדון.
בעל דין הבוחר הציג מטעמו חוות דעת שניתנה על ידי מומחה שאין לו מומחיות מיוחדת בשטח מוגדר ,כמו רופא
משפחה או רופא שיקומי ,לוקח סיכון שלחוות דעת זו יינתן פחות משקל מלחוות דעת של מומחה בתחום הספציפי ,אם
כי הדבר אינו הכרחי ,ובכל מקרה המשקל ייקבע רק בסיום ההליך לרקע מכלול הראיות.
יתכן שבמקרים קיצוניים ,כאשר מוגשת חוות דעת רפואית עליה חתום רופא שעל פני הדברים ניסיונו הרפואי ,או
מומחיותו ,הם בתחום שאין לו כל נגיעה לנושא חוות הדעת ,ניתן יהיה לקבוע שמגיש חוות הדעת לא עמד בחובה לצרף
לכתב טענותיו חוות דעת רפואית שיש בה כדי ״להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו״ )תקנה  127לתקנות(.
במקרה דנן אין זה כך.
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חדשות חוץ
אברהם סהר

כללי
אזהרה מפני קרינת-יתר מטומוגרפיה מחשבית – CT
תכנית ה ,MedWatch-שהיא זרוע של ה) FDA-סוכנות המזון והתרופות הפדראלית של ארה“ב( באמצעותה מפרסם
ומדווח מידע בדבר תופעות לא רצויות של תרופות ומכשור רפואי ,מזהירה מפני קרינת יתר במהלך בדיקת טומוגרפיה
מחשבית ,שעלולה להגיע עד פי  8 – 6מן הערך המותר ) .(Gy0.5הביקורת גילתה  208מקרים כאלה במהלך  18חודשי
מעקב במוסד אחד.
ה MedWatch-מזהירה מפני סיכונים עתידיים של ליקויים מסוג זה ,שאינם מתגלים כאשר הם מתרחשים אלא לאחר
זמן רב יותר.
הערה – הקוראים מוזמנים לשקול אזהרה זאת בהתייחס למסמכים מסוימים שהוגשו לבתי משפט ,ולהחלטות של
בתי משפט בישראל בדיונים בנושא נזקים מטיפול בגזזת ,ולמען הדיוק בעניין מעקב אחר המוקרנים .גם למעקב עלול
להיות מחיר – ולא בכספי עסקינן.
ראו נא ת“א )מחוזי ,ירושלים(  840/91שדיונו אוחד עם התיקים  349/92 ,841/91ו) 350/92-לא פורסם(.

אלכוהוליזם
במחקר מקיף שנערך על ידי צוות מומחים לגמילה מאוניברסיטת היידלברג שבגרמניה ,הוכח כי הצלחת אלכוהוליסטים
במבחני תפקודי קשב/ביצוע נופלת משל אנשים בריאים .הליקוי הקוגניטיבי בביצוע תפקידים אלה בלט באלה שנמנעו
מאלכוהול בסמוך למבחן .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מטופלים בשיטת  HI-detoxו.LO-detox-
החוקרים סבורים כי ממצאיהם הוכיחו פעם נוספת כי תפקודים קוגניטיביים הקשורים לפעילות אונות המצח של
המוח ניזוקים אצל אנשים שיש להם תלות באלכוהול .המחקר גם הוכיח את חשיבות ההימנעות מאלכוהול להחלמת
ליקויים אלה .תפקודי הביצוע כנראה מושפעים מתקופה מוקדמת של התלות באלכוהול.

תקלות בטיפול – מתמחים חדשים בבתי חולים
במחקר שנעשה בבית חולים הוראתי במלבורן *,אוסטרליה ,נבדקו  19,560פעולות הרדמה שנעשו על ידי  96רופאים
מתמחים בשנת התמחותם הראשונה .הסיכון לתקלה בטיפול החל עם תחילת ההתמחות ונמשך כ 4-חודשים )מכונה
בארה“ב בשם "תופעת יולי“ – על פי החודש בו מתקבלים רופאים מתמחים לעבודה( .שיפור מתמשך בתוצאות נצפה
במשך השנה.
הוצעו שיטות להשגחה ושיפור חינוך המתמחים .ברור כי הבעיה קיימת בכל תחומי ההתמחות.
* דווח בBritish Medical Journal, online October 14, 2009-

תקלות בטיפול – שעות עבודה של מתמחים בכירורגיה
במאמר שפורסם בכתב העת האנגלי  BMJוצוטט בהרחבה ב ABC News-ביום  08.11.2009הודיעו Dr. G. Purcell
 Jackson and Dr. J. L. Tarpleyמן ה Vanderbilt Children’s Hospital in Nashville, Tenn-כי התקרה של 80
שעות עבודה בשבוע ,שהוחלה על רופאים מתמחים במקצועות הכירורגיה בארה"ב משנת  ,2003הביאה לעלייה במספר
התקלות בטיפול.
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הטלת ההגבלה של שעות עבודה יצאה מתוך הנחה כי התקלות מתרחשות בשל עייפות הרופאים הצעירים ,אולם
ההגבלה הביאה לתוצאה ההפוכה.
בד בבד גוברים מחדש הקולות המתריעים כי מספר שעות העבודה ,במסגרת ההגבלה ,אינו מאפשר חינוך אופטימאלי
לרופא המתמחה – הזמן פשוט אינו מספיק למשימה .ה American College of Surgeons -סבור כך ואליו מצטרפים
מנתחים-מחנכים מלונדון )אנגליה( ויוון ,המדווחים על גישה דומה בין הרופאים-המחנכים במדינות אירופה האחרות.

ארצות הברית
הצעת חוק ביטוח בריאות ארה“ב
הצעת החוק שהוכנה על ידי יו“ר ועדת הכספים של סנאט ארה“ב הונחה על שולחן הסנאט:
Chairman’s Mark
America’s Healthy Future Act of 2009
Scheduled for Markup
By the Senate Committee on Finance
On September 22, 2009
המסמך המפורט ,המחזיק  223עמודים אינו אלא תחילת מסע החקיקה.
משרד התקציב של קונגרס ארה“ב מעריך כי "חבילת ביטוח הבריאות" הנ“ל ,שיצאה מתחת לידי ועדת הכספים של
הסנאט ,תעלה  829מיליארד דולר ארה“ב במשך  10שנים ,ותסדיר כיסוי ביטוחי ל 94%-מן האוכלוסייה.
ביום  13.10.2009נתקבלה ההצעה בוועדת הכספים ברוב של  14נגד  9חברי הוועדה ,כאשר הסנאטורית הרפובליקנית
 Olympia J. Snoweממדינת מיין תמכה בהצעה .יתר חברי הוועדה מטעם המפלגה הרפובליקנית התנגדו להצעה.
הסנאטורית  Snowהסבירה את תמיכתה בכך כי התכנית אינה מתירה מניעת ביטוח בגלל הכנסה דלה או בגלל בעיה
רפואית קודמת ,אך היא מתנגדת לביטוח כללי באמצעות המדינה .ההצעה עלתה לסנאט.
הנושאים הקשים שצופים כי יעמדו לדיון הם טיפול ביולדות ,שכר רופאים ,פיצויים בגין רשלנות רפואית .אף אם
וכאשר התכנית תתקבל .צויין כי כ 20-מיליון אמריקאים להישאר ללא ביטוח בשנת .2019
לאחר דיון סוער ,קיבל בית הנבחרים של ארה"ב ,מוצאי שבת ה ,07.11.2009-ברוב של  220נגד  215קולות את הצעת
החוק לתמיכת המדינה בביטוח בריאות תושבי ארה“ב .עלות התכנית שאושרה 11 ,טריליון דולר ארה“ב לתקופה של
 10שנים.

עלייה במספר חסרי ביטוח בריאות בארה“ב
משרד מפקד האוכלוסין ) (U.S. Census Bureauמדווח כי מספר חסרי ביטוח הבריאות עלה בשנת  2008ל 46.3-מיליון
– עליה של  1.3%לעומת ה 45.7-מיליון של שנת  .2007שיעור הבלתי מבוטחים בקרב האוכלוסייה הכללית של ארה“ב
הוא ) 15.4%ללא שינוי מהשנה הקודמת(.

הנשיא אובמה והגבלת תביעות ברשלנות רפואית
הנשיא אובמה הביע את דעתו כי הפחתת התביעות ברשלנות רפואית עשויה להוריד את כלל ההוצאה לבריאות .עמדה
זאת נוגדת לכאורה את העמדה המסורתית של המפלגה הדמוקרטית ,ובעיקר של האגף השמאלי בה ,שטענה כי מהלך
כזה מהווה הגנה בלתי הוגנת על רופאים .צפויה התנגדות מצד עורכי דין העוסקים בתחום ,בהם רבים התורמים
למפלגה הדמוקרטית .מאידך ,צפויה תמיכה של המפלגה הרפובליקנית.
תכנית זאת היא חלק מתכונית הרפורמה הכוללת של מערכת ביטוח הבריאות של הנשיא אובמה ,אשר בשלבים

רפואה ומשפט

גיליון מס‘  - 41דצמבר 2009

׀ 211

מדור חדשות חוץ  -רפואה ומשפט מסביב לעולם

אלה עדיין מותקפת מכיוונים רבים ,לרבות מצד ה) AMA-ההסתדרות הרפואית האמריקאית( ,שהיא ארגון הידוע
בשמרנותו.
עיקר ההגבלה בתחום התביעות ברשלנות על פי הנשיא אובמה אינו אמור להתבטא בחקיקת תקרות לפיצויים – שזאת
הייתה הצעתו של ממשל הנשיא בוש ,אלא בהפחתת התביעות .הצעה נוספת היא מתן הגנה לרופאים שיוכיחו כי פעלו
על פי קווים מנחים מוסמכים.
פרק זה ברפורמת הבריאות הכוללת של הנשיא אובמה אינו אהוד על המחוקקים הדמוקרטיים.

”שיטת הטיפול ברשלנות רפואית מגבירה את הבזבוז“
טענה זאת נדונה בעיתון  The New York Timesמיום ) 22.09.2009על ידי  .(David Leonhardtההתייחסות לרעיונות
לרפורמות המועלים על ידי הממשל מתפלגת בהתאם לאמונות האידיאולוגיות-פוליטיות של הצדדים .התועלת שצמחה
מן הוויכוחים הייתה המחקר והבדיקה יסודית של הנושא מהיבט כלכלי ואחרים .חשיבות העניין גדולה במיוחד לאור
התחייבותו של הנשיא אובמה בדבר מימון פרויקט ניסויי ) (pilotשל תוכנית הרפורמה.
להלן תמצית הנתונים )מחקר שנערך באוניברסיטת הרווארד(:
ההוצאות בגין תביעות רשלנות – פיצויים שנפסקו או בהסדר ,והוצאות נוספות ,הן בסדר גודל מזערי לעומת ההוצאה
הכללית לבריאות –  10מיליארד דולר ארה“ב ,שהם כ 0.5%-מכלל ההוצאה לבריאות בארה“ב.
בשני העשורים האחרונים עלו ההוצאות בגין תביעות בשיעור דומה לזה של כלל עלויות הבריאות.
החשש מפני תביעה מביא להוצאה של  60מיליארד דולר ארה“ב ,שהם  3%מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות .ההשפעה
על מורל הרופאים הנתבעים חמורה ביותר ,וזאת כנראה הסיבה להוצאות על "רפואה מתגוננת".
בנוסף לכך עלויות פרמיות הביטוח גבוהות ,ואף יש המגיעות לכדי  $200,000לשנה.
תביעות רבות זוכות לפרסום רב ,לעומתן אירועי רשלנות קשים מאד כלל אינם מועלים .רק  2-3%מכלל אירועי רשלנות
מגיעים לתביעה.
יש הטוענים כי שיעור הטעויות בטיפול בארה“ב גבוה מאשר במדינות מפותחות אחרות.
אין מחלוקת על הצורך בשיפור אמצעי מניעת טעויות בטיפול ,והעמקת ושיפור רמת נטיפול.
בין הרופאים התומכים בהקמת מערכת שיפוט מיוחדת שתתמחה בתחום הבריאות )” ,(”health courtsשלפחות תזרז
את הטיפול המשפטי .כמו כן יש הממליצים על נקיטת אמצעים משמעתיים נגד רופאים מתרשלים-חוזרים.

חבות בגין פעולת עמית או שותף
השאלה מתייחסת לאחריות )או חבות( רופא לנוכח התנהגות מוזרה של עמית או שכיר .לנוכח האפשרות של תביעה
באחריות שילוחית ) (respondeat superiorאו בעילה של כשל בפיקוח נאות .במקרה של שותפות ,האחריות עלולה
להיחשב כמשותפת לכל השותפים .העילה עלולה להיות גם מחדל בנקיטת צעדי מנע לנוכח ההתנהגות השלילית.
היה ולהתנהגות היו השלכות על הפעילות הרגילה של היחידה הרפואית חובה לנקוט בצעדים .חיוני לקיים בירור עם
הרופא שהתנהגותו השתנתה .חשוב שפרטי הבירור יירשמו בזמן אמת.
יש מדינות בארה“ב בהן קיים שירות טיפולי-רפואי לרופאים שחל שינוי בהתנהגותם.
)הדין בישראל מחייב העמדת הרופא לבדיקה בפני וועדה רפואית המדווחת למנהל הכללי(.

 212׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 41דצמבר 2009

מדור חדשות חוץ  -רפואה ומשפט מסביב לעולם

דעת רופאים על ההצעות הצפויות לביטוח בריאות מורחב
)תמצית מרשימה מתוך ה N Engl J Med. Published online -מיום (14.09.2009
בשונה ממצאי סקרי דעת הקהל שהביעו תמיכה בקרב האוכלוסייה בשיעור של ,69%-52%לא היו הדעות השוררות
בקרב הרופאים ברורות.
סקר דעות הרופאים הקיף  5,157רופאים שנבחרו אקראית מרשית חברי ה .AMA-הנסקרים נתבקשו להשיב איזו
מתוך שלוש אפשרויות הרחבת הביטוח הם מבכרים:
• אפשרות לבני פחות מ 65-שנה ,להירשם לתכנית ביטוח ציבורית או פרטית;
• רכישת ביטוח פרטי המאפשר לבעלי הכנסה נמוכה לרכוש ביטוח פרטי תוך ניכויי מס או סבסוד ממשלתי;
• ביטוח ציבורי בלבד ,הניתן לכול על פי תוכנית אחידה בדומה ל ,Medicare-ושלילת ביטוח פרטי.
תמיכת רופאים באפשרות של הצטרפות ל Medicare-תמורת תשלום לבני  64 – 55נבדקה אף היא.
מתוך הנשאלים היו  (43.2%) 2,130תשובות מלאות.
 62.9%מהנשאלים תמכו באופציות הציבוריות והפרטיות )מהם  57.4%תמכו באופציה הציבורית .רופאים ראשוניים
תמכו ברוב גדול יותר –  ,65.2%יותר שכירים מאשר בעלי מרפאות(.
 27.3%מן הרופאים תמכו באופציה הפרטית בלבד.
 58.3%מהמומחים לתחומיהם ,תמכו בהרחבת אפשרות ההצטרפות המוקדמת ל.Medicare-
עורכי הסקר סיכמו את ממצאיהם:
“…On one of the most critical elements — expansion of coverage — our study of a
–national sample of physicians showed that a clear majority support a combined public
”private approach to expanding health insurance.
על עורכי הסקר נמתחה ביקורת על שלא בדקו אפשרות של הקמת קואופרטיבים של ביטוח.

הפעילות המינהלתית של רופא
ממחקר שנעשה על ידי  Dr. Lawrence P. Casalinoמ Weill Cornell Medical College-עולה כי עלות עצם העיסוק
המינהלתי של רופאי ארה“ב בעניינים הקשורים בביטוח הרפואי של המטופלים שלהם ,מגיע לכדי  321מיליארד דולר
בשנה ,שהם  6.9%מכלל ההוצאה השנתית לבריאות בארה“ב.
הצוות הסיעודי עסוק במשך  23שבועות בשנה לרופא ,בפעילות מינהלתית הקשורה למבטח הבריאות .הצוות הפקידותי
עסוק בכך  44שבועות.
הרופא עצמו "מבזבז“  3שבועות עבודה בשנה בפעילות מינהלתית מול המבטחים.

מענקים לפרויקטים ניסויים ) (pilot projectsלשיפור רמת הטיפול
משרד הבריאות של ארה“ב פרסם קול קורא להזמנת הצעות לתכניות ניסוייות לשיפור איכות ובטיחות הטיפול שיינתנו
למדינות ולמערכות בתי חולים .המטרה ,בין היא ,היא להקטין את ממדי התביעות ברשלנות נגד רופאים ומוסדות,
ולהקטין את ההוצאות לרפואה מתגוננת.
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פעולת עורך הדין המגן על רופא-נתבע*
הדברים הם תמצית מדברי  – Brian S Kern, Esq.עו“ד מומחה בהגנת רופאים בתביעות רשלנות ,בכתב העת האינטרנטי
 Medscapeמיום  .13.07.2009וכך הוא כותב:
המטרה העיקרית של עורך הדין מטעם ההגנה היא הצלת הרופא מפסק דין נגדו ,טיהור שמו והמוניטין שלו ,בעיקר
במקרים בהם הוא לא פעל בעוולה.
עם זאת ייתכנו מצבי ניגוד עניינים שמקורותיה הם:
•
•
•
•

אמנם נאמנותו עורך הדין אמורה להיות נתונה לשולחו ,הרי שכרו מידי המבטח .שיקולי המבטח מושפעים על ידי
הוצאות המשפט לעומת עלות ההסדר והסיכון המשוער ,ללא התחשבות בשם ובמוניטין הרופא-הנתבע.
הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט מונע טענת חוסר תום לב כלפי המבטח .טענה זאת עלולה להיטען כאשר המבטח
אינו מוכן לשאת במלוא הפיצוי אלא עד תקרת מחויבותו בפוליסה.
ריבוי רופאים-נתבעים המבוטחים על ידי מבטח אחד ,מהווה תמריץ להסדר על ידי אותו מבטח ,שאחרת צפוי
תשלום פיצויים על ידי כל אחד מהנתבעים הנפרד.
ייצוג שני רופאים-נתבעים באותו עניין ,כששניהם מבוטחים על ידי אותו מבטח ,וכתוצאה מיוצגים על ידי עורך דין
אחד .האינטרסים של כל אחד מן הרופאים עלולים להיות שונים.

אפשרויות הרופאים לסייע לעצמם הן:
•
•
•
•

לעמוד על הימצא סעיף ”הסכמה להסדר“ ביפויי הכוח ,למרות שתניה זאת עלולה להעלות את הפרמיה.
תניה כזאת עשויה לאפשר לדחות את ההסכמה להסדר עד לאחר גמר הליך הגילוי שבמהלכו עשויה כל בעיית
האחריות להשתנות.
הרופא-הנתבע חייב להיות מעורב בעניינו עד לפרטים הקטנים ,לשאול שאלות על דרך ניהול הגנתו ולהעריך היטב
את התשובות.
במקרה הקיצוני יכול הרופא-הנתבע להוסיף להגנה עורך דין מצדו בנוסף לעורך הדין של המבטח ,שישמור על עניינו
הוא.

* ראו "חובת עורך דין כלפי הלקוח :כפל לקוחות – כפל נאמנות? – רב שיח בכתב“ רפואה ומשפט) 31 ,דצמבר  ,(2004עמ' .9

פתיחות בתי חולים בעניין תקלות
העיתון החשוב  Wall Street Journalמדווח על פתיחות ונכונות רבות יותר בבתי חולים רבים לדון עם משפחות חולים
שסבלו מתקלות בטיפול בשל טעויות ,ואף להודות במשגים .מה שחשוב אף יותר הוא חקירת הסיבות ונקיטת צעדים
שיימנעו את הישנות מקרים דומים .יש בכך כדי להפחית את מספר התביעות נגד המוסדות.

פטנטים על גנים של סרטן השד
בית משפט שינה את הפטנטים על הגנים  BRCA1ו BRCA2 -שהם המוטציות שלהם אחריות על רוב מקרי סרטן
השד והשחלה התורשתיים .אחד התובעים – ה American College of Medical Genetics.-ואחרים )באמצעות
מכון שבביה“ס למשפטים ע“ש  ,Cardozoטענו כי:
“Genes and their mutations are naturally occurring substances that should not be
”…patented
הנתבעים היו רשם הפטנטים הפדראלי וחברת  , Myriad Geneticsאוניברסיטת  Utahואחרים .ההתנגדות החריפה
הייתה על הוצאת הפטנט על הגנים ולא רק על עצם בדיקתם.
אחד הטיעונים היה כי פטנט על הגן היה נותן כוח מונופוליסטי ביד המחזיק בפטנט – אישה בה נתגלה אחד הגנים
הייתה עומדת בפני כריתה דו -צדדית של שדיים ) 62%סיכון לסרטן( ו/או שחלות ) 44%סיכון( ללא אפשרות של בדיקת
ביקורת בלתי תלויה.
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 לרבות כאלה, מן הגנים של אדם מוגנים על ידי פטנט20%-לפסק הדין עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת – כ
.האחראיים למחלות קשות
:נטען כי
“A gene patent holder has the right to prevent anyone from studying, testing, or even
looking at a gene. As a result, scientific research and genetic testing has been delayed,
limited, or even shut down due to concerns about gene patents.”
.ואף התממש מקרה כזה
.$3,000 עלות בדיקת הגנים הגיעה לכדי

דירוג בתי החולים הטובים ביותר בארה“ב
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Johns Hopkins Hospital, Baltimore
Mayo Clinic, Rochester, Minn.
Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles
Cleveland Clinic
Massachusetts General, Boston
New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell
University of California-San Francisco Medical Center
Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia
Barnes-Jewish Hospital/Washington University, St. Louis
Brigham and Women’s Hospital, Boston
Duke University Medical Center, Durham, N.C.
University of Washington Medical Center, Seattle
UPMC-University of Pittsburgh Medical Center
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor
Stanford Hospital and Clinics, Stanford, Calif.
Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tenn.
New York University Medical Center
Yale-New Haven Hospital, New Haven, Conn.
Mount Sinai Medical Center, New York
Methodist Hospital, Houston
Ohio State University Hospital, Columbus

רשומה רפואית לאומית
 מיליארד דולר לבתי חולים וספקי רפואה למימוש תכנית1.2  על מענקים בסך20.08.2009 ממשל ארה“ב הודיע ביום
.2010  הכסף יהיה זמין בשנת.הרכבת ושימוש רשומה רפואית לאומית
,מידע שיסייעו בידי מוסדות בריאות לרכוש רשומות אלקטרוניות- מרכזי טכנולוגית70  מיליון דולר מיועדים להקמת598
. סגן הנשיא ממונה על ביצוע התכנית. מיליון דולר להקמת רשת ארצית564 וסכום של
.המטרה הפחתת מספר השגיאות בטיפול
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התמחות בכירורגיה – סדנא דארעא
השבועון  Timeמיום  26.10.2009מדווח על הפחתה משמעותית של רופאים צעירים הפונים להתמחות בכירורגיה
כללית .הסיבות לתופעה – עומס העבודה /שעות העבודה הרבות והקשות ,הסיכון המקצועי הגבוה ,ההשתכרות
הנמוכה .המחסור ברופאים-עוזרים בחדר הניתוח מהווה סיכון בטיחותי בניתוחים רבים .הסיכון שייווצר בדור ההמשך
למנתחים עבור הדור הבא של מטופלים חמור אף יותר.
)איגוד הכירורגים בישראל מתריע על התופעה מזה שנים מספר(.

בריטניה
תקציב שירות הבריאות הלאומי
שירות הבריאות הלאומי הבריטי ,ה National Health Service (NHS)-ניצב בפני משבר תקציבי שנגרם על ידי העלייה
בעלויות שירותי הבריאות ,ועתיד להגיע לגירעון של  15מיליארד פאונד בריטי בשנת  .2011באסיפת הקונפדרציה של
ה ,NHS-שהיא הגוף המורכב ממנהלי הגופים האזוריים והמנהיג את מדיניות השירות ,שהתקיימה בחודש יוני ש.ז.
הדוברים צפו קיצוצים בשירותים שונים ,הארכת תורים ,והקפאת סל התרופות וטיפולים מסוימים.
ראוי לציין כי שירות הבריאות האנגלי הוא גם המעסיק הגדול ביותר באירופה כולה – עובדים במסגרתו למעלה מ1.5-
מיליון עובדים בבריטניה כולה.
תקציב ה NHS-לשנה התקציבית  2009/10עומד על  103מיליארד פאונד אנגלי )עליה ריאלית של  7.5%לעומת השנה
שקדמה לה(.

”הזנחת“ זיהומים קטלניים בבתי חולים
משרד המבקר הלאומי ) (The National Audit Office - NAOהאשים את שירות הבריאות הלאומי הבריטי )(NHS
בהזנחת בעיית הזיהומים הקטלניים בבתי החולים בבריטניה .עיקר הטענה הייתה על מחדלים במזעור הזיהומים
שנגרמו על חיידקי  Staphylococcus aureusעמידים בפני התכשיר האנטיביוטי מתיצילין .הקצבת  120פאונד אנגליים
לא הועילו בריסון הזיהומים .עם זאת הודה משרד המבקר כי שיעור הזיהומים פחת ב 57%-מאז שנת  ,2004אולם
לטענת המשרד המטרה הנכונה הייתה הפחתה של  80%שיעור הזיהומים ,וכתוצאה מהזיהומים נפטרו כ 9,000-חולים
בשנת .2007
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