בימת המערכת
קוראי נכבדי,
מערכת כתב העת רפואה ומשפט מתכבדת להציג בפניכ את חוברת .42
חוברת זו מסמנת עיד חדש בתולדות כתב העת .אנו נפרדי מהמו"ל הקוד פרובוק מבית יוזמות הייליגר ודיונו בע"מ
שהפיק עבורנו  10חוברות ומודי לו על האכסניה במסגרתה הפקנו ג את קוב המאמרי בתחומי מוסד ומשפט" :הזכות
לחיי ללא מו" מיצירת עובר עד לידתו כאד".
במסגרת שיתו הפעולה ע נבו הוצאה לאור בע"מ החוברת תועלה מעתה ג באתר נבו הוצאה לאור בע"מ .
לאחרונה נסרקו כל החוברות של כתב העת רפואה ומשפט והועלו לאתר נבו בכתובת  www.nevo.co.ilוכ באתר האגודה
לרפואה ומשפט בכתובת .www.ismal.co.il
באתר האגודה תוכלו למצוא ג את מפתח המאמרי לחוברות  411ובאתר נבו החדש תוכלו להגיע למאמרי באמצעות
מערכת החיפוש המשוכללת של נבו.

***
לקראת החוברות הבאות אנו מעונייני להכניס שני מדורי חדשי בכתב העת ,האחד בתחו ניהול הסיכוני שברפואה
והשני מדור שאלות ותשובות המופנות למומחי בתחו הרפואה והמשפט.
תשומת ליבכ להנחיות לכותבי בו הוכנסו שינויי משמעותיי.
אנו מזמיני את הקוראי לכתוב מאמרי לכתב העת ולזכות לתפוצה רבה יותר.

***
בחוברת זו אנו מציגי מאמרי מתחו בריאות הציבור ומינהל רפואי ,מתחו הפסיכולוגיה והמשפט וכ מאמרי ביקורת
חקיקה ופסיקה לצד המדורי הקבועי :חדשות חו וחידושי פסיקה.
***
אנו מאחלי לקוראי קריאה מהנה של כתב העת וע הגידול הניכר של קוראינו מזמיני אתכ לגלוש לאתרי ולהפיק את
מלוא התועלת מהמידע הרב האצור בכתב העת.

יונת דייויס ,עו"ד
עור ראשי
כתב העת "רפואה ומשפט"
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בירור "קשר סיבתי" בי חשיפה לחומרי חשודי כמסרטני
לבי הופעת מחלת סרט :מגבלות השימוש בהנחיות של Hill

והא נחוצי סקרי אפידמיולוגיי לבירור עוד תחלואה
שי לי*

תקציר
המאמר מצביע על הגישה המדעית לגילוי קשר סיבתי חדש )לא ידוע עד כה( בי חשיפה לגור סיכו להופעת מחלה בעזרת
קווי מנחי של  Hillלעומת הוכחת קשר סיבתי אצל יחיד חולה אשר נחש לחומר המוכר כגור סיכו )למשל חומר מסרט
ודאי( .המאמר סוקר את השימוש בקווי המנחי של  ,Hillבמגבלותיה ובהיות איכותניי ברוב )ולא מדידי( .מוסבר
מדוע אי להסתמ על מובהקות סטטיסטית לקביעת סיבתיות ומדוע קביעת קשר סיבתי אצל חוליתובעי לאחר חשיפה
לחומר שהוא גור סיכו ודאי )כגו חומר מסרט ודאי( היא איכותנית דטרמיניסטית ,אינה תלויה במספר החולי ואיננה
מסתמכת על סקר אפידמיולוגי או בשימוש בקווי המנחי של .Hill
מילות מפתח. :

 .1מבוא
בבירור הקשר הסיבתי בי היארעות מחלת סרט לבי זיהו סביבתי ,נהוג לעתי להשתמש בקווי המנחי
)ה"קריטריוני"( של  1Hillכדי לאמוד את עוד התחלואה בקבוצת אנשי שנחשפו לזיהו הסביבתי .אלה נדונו בהרחבה,
למשל בדיוני ועדת שמגר ,אשר דנה כזכור בקשר שבי זיהו מחומרי שוני בנחל הקישו 2לבי מחלות סרט אצל צוללני,
וכ בדעת מיעוט של כבוד השופטת נאור בפסק די קרישוב .3הא הקווי המנחי אמנ מנחי אותנו נכונה? הא תמיד
נכו להשתמש בקווי המנחי של  Hillבדיו משפטי העוסק בקשר הסיבתי אצל יחידי? הא תמיד נכו לערו סקר
אפידמיולוגי להערכת עוד תחלואה כבסיס להערכה על פי הקווי המנחי?
במאמר זה נדו במגבלות השימוש בקווי המנחי של  Hillובשאלה א יש צור לאמוד כמותנית עוד תחלואה בקבוצה
באמצעות מחקר אפידמיולוגי לצור הוכחת קשר סיבתי.

 .2גישה אפידמיולוגית לזיהוי קשר סיבתי בי תחלואה של קבוצת אנשי לחשיפה לחומר חדש
כלשהו אשר עד כה לא הוכר כמסרט
2.1

הקווי המנחי )ה"קריטריוני "( של Hill

_____________________________________

*

1
2
3

פרופסור שי לי  ,DrPH MDבית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה למדעי הרוחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי
הרוחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה ויחידה לאפידמיולוגיה קלינית ,מרכז רפואי רמב",slinn@univ.haifa.ac.il .
המחבר מבקש להקדיש את המאמר לכבוד השופט בדימוס אליעזר פיכמ ז"ל אשר היה שות לדיוני מהותיי בנושא המאמר.אני
מודה ג לכבוד השופט פרופ' א' כרמי יבל"א על העידוד והתמיכה בחיבור.
. Hill AB: The environment and disease: Association or causation? Proceed Roy Soc Medicine – London 1965, 58:295-300
דוח ועדת החקירה הממלכתית לעניי מחלות הסרט של צוללי הקישו .2002
ע"א  1639/01קרישוב נ' קיבו מעיי צבי ,פ"ד נח) ,[2.6.2004] 215 (5לפני השופטת ד' דורנר והשופטי א"א לוי ומ' נאור.
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בירור "קשר סיבתי" בי חשיפה לחומרי חשודי כמסרטני לבי הופעת מחלת סרט
לבירור קשר סיבתי בי חומר חדש לא ידוע לתחלואה בקבוצה נהוג לעתי להסתמ על קווי מנחי כלליי שהתווה Hill
) .5 ,4(1965ה"קריטריוני" כפי שנהוג לכנות בטעות נועדו לסייע לזהות סיבות הכרחיות לתחלואה על בסיס מדעי חלקי
בלבד Hill .עצמו קרא להצעותיו "נקודות השקפה לזיהוי סיבתיות" ולא השתמש במונח המחייב – "קריטריוני".

לקווי המנחי של  Hillיש מגבלות אשר יפורטו להל.
יוער כבר עתה ויודגש מראש:
 .1קווי מנחי אלה לא נועדו מלכתחילה לבירור תחלואה במחלות כרוניות או במחלות שיש לה זמ דגירה ארו ,וה
מתאימי יותר למחלות זיהומיות שלה זמ דגירה קצר6.
 .2אלה קווי מנחי כלליי בלבד כיוו שאינ יכולי לזהות סיבות מספיקות לתחלואה .מקובל שא מתקיימי חלק
מהקווי המנחי שיפורטו להל ,יש סבירות גבוהה יותר שאמנ קיי קשר סיבתי בי גור כלשהו בסביבה להופעת מחלה
בקבוצה ,א היעדר אינו שולל קשר סיבתי וקיומ אינו מאשר קשר סיבתי אצל יחיד או יחידי  .וכ כבר צוי בפסק הדי
של בית המשפט העליו בעני קרישוב נגד מעי צבי:
"יודגש כי  ,Hill’s Guidelinesשבלעדיה לא יקבע אפידמיולוג כי קשר ) (associationהינו קשר של גרימה,
אינ 'נוסחה' :מבחינתה של האפידמיולוגיה ,ייתכ שנתו או נתוני פלוניי של  Hills Guidelinesלא
יתקיימו ,ובכל זאת יתקיי קשר סיבתי; ייתכ שכל הנתוני ב Hills Guidelinesיתקיימו ,ולא יתקיי קשר
סיבתי"7.
 .3אי חשיבות לסדר הקווי המנחי המוצגי במקורות שוני בסדר שונה8.

 .4הקווי המנחי אינ כוללי מובהקות סטטיסטית כקו מנחה לסיבתיות .לשו אחרת :מובהקות סטטיסטית אינה
נדרשת על ידי  Hillלהוכחת סיבתיות .ולמעשה הזהיר  Hillמלהסתמ על מובהקות סטטיסטית.
 .5הקווי המנחי ה בעיקר כלי איכותני ,כלומר בלתי מדיד ונתו להערכות סובייקטיביות בלבד.

2.2

הקווי המנחי ומגבלותיה

 2.2.1קשר סיבתי סביר רק כאשר גור הסיכו קוד להופעת המחלה

האמרה –  post hoc ergo propter hocהמעשה שקד הוא סיבת התוצאה" ,היא גישה שאינה נכונה ,כיוו שהיא אינה מתחשבת
בהטיות ובגורמי נוספי אפשריי לתופעה ,כפי שמציעי הקווי המנחי שיפורטו להל.
יתרה מכ ,לא תמיד קל לאשר את סדר הזמני:
_____________________________________

4
5

).Hill AB .The environment and disease: association or causation? Proc Royal Soc Medicine 1965;58:295-300
Cogliano VJ, Ban RA, Sraif K, Grosse Y, Secretan BM, Ghissassi FE, Kleihues P. The science and practice 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
.1979;1007(27):10279-10285

7

קרישוב נ' קיבו מעיי צבי .ע"א  2246/01בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט לערעורי אזרחיי ] [2.6.2004לפני השופטת ד'
דורנר והשופטי א"א לוי ,מ' נאור עמוד  .250כבוד השופטת נאור ביקשה להראות שאי ראיות מדעיות מספיקות לקשר סיבתי בי
חשיפה לאסבסט למחלת לימפומה שבה חלה התובע )יוער כא שחומר מסרט ודאי פוגע בכל התאי בגו ובכל האברי ,אלא
שאברי מסוימי נפגעי קוד לאחרי ,ואלו ה אברי המטרה הידועי יותר לפעילות מסרטנת של החומר .לאחר חשיפה לאזבסט
קרו הריאה הוא האבר שנפגע ראשו מ החשיפה לאסבסט ,וכבוד השופטת ביקשה לראות א יש עדויות לפגיעה שכיחה באברי
אחרי(.
.Kundi M, Causality and interpretation of epidemiological evidence. Environmental Health Perspectives. 2006; 114:969-974
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 2.2.1.1בירור סדר הזמני אינו אפשרי במחקרי חת ) .(cross sectional studyבמחקר כזה נבדקות החשיפה לחומר החשוד
כמסרט והתחלואה באותה נקודת זמ .למשל בירור שיעור התחלואה בסביבה מזוהמת אצל העובדי הרשומי במפעל
המזוה כיו .מחקר כזה איננו מאפשר לאמוד את השפעת הזמ או את סדר הזמני ,כלומר אי אפשר לשלול שהמחלה
קדמה לעבודה באזור המסוכ והמזוה ,ועל כ לא סביר שהזיהו גר לסרט.
 2.2.1.2מחקר חת איננו מאפשר התחשבות במש הזמ מראשית היווצרות המחלה עד להסתמנותה הקלינית .פרק זמ
זה מכונה "תקופת החביו" ) (latent period, lag timeאו "זמ דגירה" של המחלה ) .(incubation timeלעתי רק חשיפה של
שני לגור הסיכו עלולה לגרו לסרט .במחקרי שאינ מאשרי קשר בי גור סיכו למחלה אפשר לעתי להסביר את
הממצאי השליליי בהיות תקופת המעקב קצרה מדי להופעת המחלה .משו כ ראוי להשתמש בקו מנחה זה בבירור
הקשר הסיבתי למחלות זיהומיות שבה תקופת הדגירה קצרה ,יותר מאשר במקרי של מחלות כרוניות או זיהומיות שבה
תקופות הדגירה ארוכות.
 2.2.1.3מחקר כזה עלול שלא להתחשב בטעות בעובדי שנפטרו או פרשו מהעבודה בגלל מחלת )וכ עלול המחקר,
באורח מוטעה ,שלא לגלות עוד תחלואה( .הטיה כזאת נקראת לעתי "הטיה שבבחירה" או "הטיה בשל אבד למעקב",
והיא מביאה ל"הטיה של העובד הבריא" :אלה אשר נתקבלו לעבודה ואשר ממשיכי לעבוד ה ממילא בריאי יותר.
 2.2.1.4הערכת סדר הזמני לא תמיד אפשרית במחקרי רטרוספקטיביי .איתור מידע רטרוספקטיבי קשה במיוחד
במחלות כרוניות שבה משתני )בזמ( ה החשיפה וה תופעות המחלה במרוצת הזמ ובגילי שוני.
 2.2.1.5בירור סדר הזמני קשה במיוחד במחקרי רטרוספקטיביי כאשר ניטור גורמי סיכו או רישומ אינו מלא.
למשל :יהא קשה ויקר לוודא חשיפה של צוללני במי מזוהמי לפני שני רבות .ייתכ שאי רישומי מדויקי של מש
החשיפה או מספר הפעמי שבה הייתה חשיפה .בירור בעזרת שאלוני עלול להיות מוטה בשל דיווח חלקי או לא מדויק או
בשל קשיי זיכרו ,מה שקרוי לעתי .recall bias
2.2.2

חוזק הקשר

אינטואיטיבית ,ככל שמדד הקשר גדול יותר ,כ התמיכה בקשר סיבתי .לכאורה ,גדולה יותר .מדובר במדד כמותני ומדיד,
ואול חשיבותו של קו מנחה זה והשימוש בו ה סובייקטיביי ונתוני לשיקול דעת ,כפי שייראה להל וכפי שכבר ציי
:Susser
“While strength of association is a quantitative criterion, its application requires judgment”.9

במחקרי אפידמיולוגיי נהוג לחשב מדדי יחס ,כגו יחס הסיכוני ) ,(Risk Ratio – RRאשר משווה את ההסתברות
לתחלואה בי שתי קבוצות ,או יחס הסיכויי )היחס הצולב  (odds ratio – 0Rשהוא קירוב טוב ל .RRלעתי קרובות
משתמשי ביחס אחר – ה .(SMR) standardized morbidity ratioא נמדדי שיעורי תמותה ,מחושב מדד זהה –
ה .standardized mortality ratioה SMRהמקביל ל RRואומד את ה.RR
לעתי אי משתמשי במדד היחס אלא במדד הפרשי ,הבודק בכמה שונה האירעות בי קבוצות אוכלוסייה שונות )הבדל
האירעות; .(Risk difference – RD
לש פשטות נצמצ את הדיו ל ,SMRא ייאמר מיד שהדברי אמורי במלוא ג לגבי  OR ,RRאו מדדי קשר אחרי.
ה SMRמחושב על סמ היחס בי מספר החולי הנצפה ) (Oלמספר החולי הצפוי ) (Eבאוכלוסייה MR = Observed /
 Expected=O/Eכאשר ה 1= SMRאי עוד תחלואה או תמותה באוכלוסייה החשופה.

כאשר ה 1<SMRיש יותר תחלואה או תמותה מהצפוי.
_____________________________________

9

.Susser M. Judgment and causal inference: Criteria in epidemiological studies. American Journal of Epidemiology 1977;105:1-15
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כאשר ה 1>SMRיש פחות תחלואה או תמותה מהצפוי.
ככל שהיחס  RRאו  SMRגדול יותר ,נדמה שהקשר הסיבתי חזק יותר .ואמנ גודל ה SMRכשלעצמו הוא בעל חשיבות
ומצביע על סבירות גבוהה יותר לקשר סיבתי ,אול כפי שיוסבר מיד ,הוא איננו משק למעשה תהליכי ביולוגיי וסיבתיי.

היה נהוג לומר ש SMRשל  2מייצג  50%עוד תחלואה .אפידמיולוגי מחשבי את המדד להל ,הקרוי אחוז
הלוקי במחלה הנגרמת מחשיפה לגור הסיכו בקרב החשופי לאותו גור .מדד זה מייצג את שיעור הירידה
האפשרית במספר המקרי החדשי באוכלוסייה שהייתה חשופה לגור הסיכו אילו נמנעה חשיפה לגור הסיכו.
במילי אחרות :המדד מייצג את ההסתברות שפרט החשו לגור הסיכו פיתח את המחלה בשל גור הסיכו,
ולחלופי תחול ירידה בסיכו א יפסיק להיות חשו אליו )למשל :הירידה בסכנה לתחלואה בסרט ריאה ליחיד
א יפסיק לעש( .באנגלית קיימי כמה שמות נרדפי למדד:
Attributable fraction in the exposed (AFe), Attributable Risk Percent (ARP), Etiologic Fraction (EF), Probabilistic Causality
(PC) .

במונחי מתמטיי:

כאשר  ,2=SMRהרי אז

O
−1
SMR − 1 E
O−E
=
=
=AFe
O
SMR
O
E

2 −1
= 50%
=AFe
2

על כ כל  SMRמעל  2מצביע על סבירות גבוהה )יותר מאשר להפ ,כלומר מעל  (50%שהמחלה נגרמה מהחשיפה לגור
הסיכו.
כותבי  Adamiוחב':
“When the relative risk is higher than 2, a particular individual who has been exposed and has developed the
disease under consideration is more likely [than not] to have developed the disease because of the exposure”10

ואול יש מגבלות להסתמכות על חוזק הקשר ועל  SMRגדול מ , 2כפי שיפורט להל:
 SMR 2.2.2.1איננו משק קשר סיבתי בי גור סיכו למחלה אצל אד מסוי משו שנתוני אותו אד יכולי להיות
שוני מהממוצע באוכלוסייה .השפעת גור סיכו סיבתי ) (causal factorיכולה להיות שונה מאד לאד בהתחשב בגורמי
סיכו אחרי ג א יש סבירות גבוהה שגור כזה הכרחי כדי ליצור סיבה מספקת להופעת הסרט .למשל ,בבירור חשיפה
לניקל כגור לסרט ריאה יש להביא בחשבו שג עישו והגנטיקה של אותו אד ה גורמי סיכו לסרט ריאה.
וכ אומר :Rothman
…“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… The strength of a
cause….necessarily depends on the prevalence of other causal factors that produce the disease. As a result, the
concept of a strong or weak cause cannot be a universally accurate description of any cause”.11
_____________________________________

.Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D. Textbook of cancer epidemiology Oxford University Press 2002 (p. 35) 10
.Rothman KJ. Epidemiology, an introduction Oxford University Press 2002, p.11,13) 11
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:( הקשר הסיבתי הוא דיכוטומי )ישנו או איננו, מבחינה ביולוגית ולוגית,לפי רותמ
“…what we mean by the strength of effect is not a biologically stable characteristic of a factor. From a biological
perspective, the causal role of a factor in producing disease is neither strong nor weak: the biology of causation
corresponds simply to the identity of the component cause in a causal mechanism” the strength of a cause does not
equate with the biology of causation…” (p.11)

.( מייצג עוד תחלואה1 )א גדול מ2 קט מSMR  ג2.2.2.1.1
SMR  הסתמכות על, לדעתו. הוא עדות לעוד תחלואה2 שהוא פחות מRR  אוSMR  שגSander Greenland  קבע,לאחרונה
 לקביעתSMR  ג מרגרט ברגר ציינה שטעות בידי בתי משפט להסתמ על12. היא טעות מתודולוגית חמורה2גדול מ
13.2סיבתיות רק כאשר ערכו גדול מ

:הנימוקי לכ ברורי
 מקרי הסרט נכללי באוכלוסיית, בהגדרה, ולמעשה, ייתכ שבאוכלוסייה הכללית כבר עלתה התחלואה בשל הזיהו.1
 וממילא ההשוואה היא לרמות גבוהות של תחלואה בשל הזיהו )!( ההנחה,(ההשוואה )למשל כלל האוכלוסייה בישראל
( א זו הנחה שאינה מוכחת1 = SMR  היא שבאוכלוסייה הכללית עוד הסיכו הוא אפסי )כלומרSMRהבסיסית בחישוב ה
 אנו משווי למעשה לרמה גבוהה של תחלואה, בהתבסס על השיעורי באוכלוסייה הכלליתSMR  כאשר מחשבי.כלל ועיקר
 יהיה אפוא נמו מהער הנכו למדידת הקשר בי הזיהו הסביבתיSMR ער ה.שנגרמה סיבתית מהזיהו הסביבתי הנבדק
.לתחלואה

 האצת התחלואה והחמרתה )או היעדר מניעה וריפוי( א ה נזק.2
 אינו מודדSMR ה.ייתכ שהזיהו גר להאצת התחלואה של העובדי אפילו אצל אלה שממילא היו אצל חולי בסרט
.סוג כזה של נזק הנגר מזיהו סביבתי
:אפשר להבחי בי שלושה סוגי אנשי לפי תגובת לחשיפה לחומרי מסרטני
.1 נמו ומתחת לSMR"( ולגביה הType 0 ")  כאלה שאצל לא תופיע מחלה.1
 אלה מקרי שבה הייתה האצה של הופעת: א מוקד יותר, מקרי תופיע שחלו במחלה ג ללא חשיפה לחומר מסרט.2
.("Type 1”)  א המחלה לא נגרמה מ החומר המסרט,המחלה בשל החומר המסרט
.("Type 2”)  אלה שאצל המחלה תופיע בגלל החומר המסרט.3
14.3 ו2  אינ יכולי להבחי בי סוגיSMR יהיו מוטי כלפי מטה כיוו שחישובי הSMRחישובי ה
_____________________________________
Greenland S. Relation of probability of causation to relative risk and doubling dose: a methodological error that has 12
.1169–become a social problem. American Journal of Public Health 1999;89:1166
“Even when epidemiological evidence exists, some courts have adopted a rule of law that a plaintiff’s epidemiological evidence 13
must be rejected if the plaintiff’s expert relies on a study that has a relative risk of less than 2.0…. Courts that make this
argument fail to understand that reaching this conclusion about attributable risk depends on a number of assumptions that do not
necessarily hold true in all cases and that cannot be verified given our present state of knowledge.” Magaret A. Berger.
“Upsetting the balance between adverse interests: the impact of the supreme court’s trilogy on expert testimony in toxic tort
.litigation”: 64 Law & Contemp. Probs. 289 (Spring/Summer 2001) http://www.law.duke.edu/journals/64LCPBerger
“because many of the exposures in toxic tort cases do not double the risk of disease, the formula tends to work 14
systematically against plaintiffs....…In fact, it can play no role in assessing the plaintiff's argument because there is no necessary
relationship between the degree of relative risk and strength of evidence”. Mark Parascandola. What wrong with the
.probability of causation?. Jurimetrics Journal 39: Fall 1998
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 2.2.2.2גודל ה SMRתלוי למעשה בשכיחות יחסית של כל גורמי הסיכו האחרי באוכלוסייה הכללית ואצל הקבוצה
הנפגעת .א גור הסיכו שכיח בשתי קבוצות האוכלוסייה ,יהיה קשה יותר להראות עוד תחלואה בקבוצה הנפגעת .כ
למשל א כל האוכלוסייה מעשנת באותו שיעור )ג באוכלוסייה הנבדקת וג באוכלוסייה הכללית( ,עישו לא יימצא כגור
סיכו של סרט ריאה או מחלת לב  .החשיבות הביולוגית של גור הסיכו )העישו( לא תזוהה על ידי הSMR ) SMRבמקרה
כזה  ,1כלומר כביכול יימצא שאי עוד תחלואה באוכלוסייה הנבדקת לעומת האוכלוסייה הכללית ולא יצליח להראות את
הקשר הסיבתי הביולוגי שקיי בי עישו למחלת הסרט(.
 2.2.2.3גודל ה SMRתלוי בשכיחות המחלה באוכלוסייה הכללית :א המחלה נפוצה יותר באוכלוסייה הכללית ,יהיה
קשה יותר להראות עוד תחלואה בקבוצה הנפגעת .רותמ וגרינלנד מביאי את הדוגמה הבאה :הקשר בי עישו לתחלואה
במחלת לב כלילית הוא חלש משו שהמחלה נפוצה באוכלוסייה הכללית .אול אי כל ספק שעישו הוא גור סיכו וודאי
למחלה .לעומת זאת עישו נמצא קשור בקשר חזק יותר להיארעות סרט ריאה משו שהמחלה נדירה יחסית באוכלוסייה
הכללית.15
 2.2.2.4גודל ה SMRתלוי בחוזק יחסי של השפעת גור הסיכו :ייתכ קשר סיבתי חלש אבל הכרחי להופעת המחלה .
למשל  ,קונדו לקוי הוא גור חלש להידבקות במחלת האיידס ,יותר מאשר היות אחד השותפי נשא הווירוס ,א יש קשר
סיבתי ברור בי איכות תכשירי המניעה להידבקות.
 2.2.2.5חישובי  SMRטובי לאוכלוסייה כקבוצה .ואילו ליחיד הקביעה היא איכותנית .בהסתמ על יצירת סיבה מספקת
לסרט ממרכיבי סיכו אחרי )"מודל העוגיות הסיבתיות" של רותמ( אצל יחיד הקשר הוא איכותני – הימצאות גור
8
הסיכו או היעדרו .פרופ' ברגר מפרטת:
“An epidemiological study reaches conclusions about a population and expresses an average. The particular
plaintiff's risk may be higher or lower than this average because of personal factors, such as family history or
exposures to other toxic substances”.

כ ייתכ שאמנ ה SMRהוא פחות מ ,2א באשר ליחיד ,בגלל גורמי אישיי כגו היסטוריה משפחתית ו/או הרגלי
כעישו ,הסיכו הנוס על הסיכו הבסיסי אצל היחיד גבוה יותר16.
 2.2.2.6חוזק הקשר ,כלומר גודל מדד היחס כמו ה , RRה ORאו ה SMRנקבע במידה רבה מלאכותית מעצ בחירת סוג
המדד .בחירה באחד המדדי האלה שונה מבחירת מדדי הבדל כמו ה .(Risk difference) RDמעצ טבעו מדד הבדל שונה ממד
יחס .למשל ברור שהשפעת הגיל על תחלואת אחי שנולדו בהפרש גילי רב של  10שני ,יהיה שונה א יימדד במדד יחס
)כשהצעיר בגיל שנה היחס הוא  ,11א כשהאח הצעיר בגיל  100היחס הוא  110/100כלומר  .(1.1א חוזק הקשר תלוי
שרירותית בסוג המדד שבו נמדד קשר כזה ,ברור שאיננו מייצג בהכרח סיבתיות ביולוגית.
2.2.2.7

תתהערכה ) (Underestimationעל ידי חישובי אפידמיולוגיי

במאמר מקי קובעי שני חוקרי בכירי באפידמיולוגיה כי מחקר אפידמיולוגי )שבו נעשית הערכת קשר כמותני( יוכל
להערי רק את הגבול התחתו של קשר בי גור סיכו למחלה ,ויש סבירות גבוהה יותר שאפשר שהנזק גדול יותר מ

_____________________________________
Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference. In: Oxford Textbook of Public Health Detels R, McEwen J, 15
).Beaglehole R, Tanaka H. Oxford University Press 4th Edition (2002
In such cases, when the relative risk is greater than 1.0 but less than 2.0 -- suggesting that some relationship exists between 16
exposure and disease -- the plaintiff should have an opportunity to show that his or her particular risk is higher than the relative
risk. Applying a per se rule of exclusion to studies that do not show a doubling of the risk is at odds with the Supreme Court’s
command in Kumho to consider the “particular circumstances of the particular case” Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S.
.137, 150,1
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ההערכה המדעית כשלעצמה .במילי אחרות :המדע מצביע על תתהערכה .לכ כל הערכה אפידמיולוגית כמותנית לגבי קשר
סיבתי איננה יכולה לשלול קשר סיבתי אלא רק לאשר תמיכה בקשר כזה17.
כאשר מדובר במחלות כרוניות ,כמו סרט או מחלת לב ,שידוע שבה תקופת הדגירה של המחלה החשיפה ארוכה ,ברורה
הסיבה לתתהערכה במחקר המסתמ רק על נתוני הידועי ברגע נתו :ייתכ שעד לתו המחקר ייוודע רק על חלק
מהחולי ,ובעתיד ,לאחר גמר המחקר יתגלו חולי נוספי .אילו נכללו חולי כאלה במחקר ,ייתכ והסיכו למחלה היה
מוער כגבוה יותר.
סיבה אחרת לתתהערכה בכל מחקר אפידמיולוגי נעו בקושי לכמת את השפעת החשיפה לגור הסיכו .נניח ,ביחס לחומר
מסרט ודאי ,כי הוא גור לקיצור מספר שנות הבריאות של אד ,שממילא היה חולה .נניח שאד מסוי צפוי לחלות בסרט
הערמונית על רקע סיפור משפחתי ומבנה גנטי מסוי .החשיפה לגור הסיכו הייתה יכולה לקצר את מספר השני עד
להופעת המחלה .א הערכת ההשפעה על תקופת זמ החביו – או מידת האלימות של המחלה – בשל החשיפה לחומר מסרט
קשה לכימות ולמחקר.
לסיכו – הערכת חוזק הקשר היא איכותנית ואיננה ניתנת להערכה כמותנית.
2.2.3

קיו ממצאי זהי במחקרי שוני – עקביות בממצאי )(consistency

תקפות הממצאי בסוגי סרט שוני במחקר אחרי ,התומכי בקיו קשר סיבתי .למשל ,בירור הקשר בי סרט לחשיפה
למתכות כבדות המומסות במי הקישו ,נתמ בהתאמה לידוע ממחקרי אחרי המצביעי על קשר בי מתכות כבדות
למחלת סרט.
ממצאי חוזרי במחקרי הנעשי במתכונת שונה,משכנעי יותר מממצאי חוזרי המתקבלי ממחקרי שנעשו באותה
דר כמחקר הקוד כיוו שתיתכ הטיה דומה וגורמי מתערבי זהי במחקרי הדומי .אול ,ככלל ,עיבוד ממצאי
ממחקרי מספר מצרי הערכת מבנה המחקרי ותקפות והערכה א נית להשוות ביניה.
בדיקת עקביות תיתכ ג באותו מחקר .במחקר שבו נבדקת השאלה בכמה אופני ,יש מקו לבחו התאמת הממצאי
במחקר עצמו .למשל ,כאשר נבדקות כמה קבוצות גיל ,יש לבדוק קיו הקשר בי גור סיכו למחלה בכל קבוצות הגיל ,אלא
א יש הסבר מדוע היעדר קשר בקבוצות גיל מסוימות סביר.
ואול ,ייתכ מאוד שתחלואה תופיע רק בהקשרי או בתנאי מסוימי ,ובשו תנאי אי להתחשב רק במחקרי
שתוצאותיה מובהקות סטטיסטית ,כיוו שאי בי המובהקות הסטטיסטית לתהלי הביולוגי דבר .עקביות היא אפוא
הערכה איכותנית ואיננה ניתנת לכימות או לבדיקה סטטיסטית.
2.2.4

סבירות ביולוגית לקשר בי גור הסיכו לבי המחלה )(biological plausibility biological credibility

א יהיה אפשר לשער מהו המנגנו הביולוגי שבו גור הסיכו מביא למחלה ,יקל עלינו לקבוע כי אמנ קיי קשר סיבתי
ביניה .כ למשל סביר שלעישו סיגריות תהיה השפעה על הריאות ומשו כ יהיה קל יותר לקבל ממצאי המצביעי על
קשר בי סרט הריאה לעישו .לעומת זאת יהיה קשה יותר לקבל אפשרות של קשר סיבתי בי סרט כיס השת לעישו ,אלא
לאחר תיאור מנגנו ביולוגי )הידוע כיו( שבו מתקיימת השפעת העישו וחומרי הפירוק של מרכיבי סיגריות על רקמות כיס
השת .בדומה ,עדויות על קשר בי עישו לסרט צוואר הרח נתקבלו לאחר איתור מרכיבי טבק בנוזלי הגו השוני.
היעדר מידע ביולוגי כזה כיו אינו שולל את אפשרות קיומו של קשר סיבתי ,שייחש בעתיד .היעדר המידע עשוי לעורר חיפוש
אחר מנגנוני ביולוגיי שיסבירו קשרי שנמצאו במחקר אפידמיולוגי .לעתי אפשר להקיש ממנגנוני ביולוגיי ידועי
לתופעה חדשה מתו דמיו אפשרי של מנגנוני ביולוגיי.
_____________________________________
“Compensation schemes and legal standards must recognize that an upper bound on the probability of causation 17
).cannot be determined from epidemiological data alone” Greenland S, Robins J , Jurimetrics 2000 (321-340
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יצוי שחשובי הסטטיסטיקאי בתחילת המאה העשרי Fisher ,ו ,Berksonטענו שאי קשר בי עישו סיגריות לסרט
הריאה ,למרות עדויות אפידמיולוגיות לכ ,כיוו שבאות זמני לא היה ברור המנגנו הביולוגי של מחלת הסרט .ה טענו
שהמחלה גנטית18.
כחלק מההסבר הביולוגי יש לשקול ג את טווח הזמ מאז החשיפה .במחקרי העוסקי במחלות כרוניות כסרט יש מקו
לבחו א מש החשיפה והתקופה עד להופעת המחלה מתאי להסבר ביולוגי אפשרי ,שכ מקובל כאמור כי גורמי סיכו
רבי מביאי להופעת סרט רק שני לאחר החשיפה.
כ או כ ,הערכת החשיבות של הכרת המנגנו הביולוגי היא איכותנית.
2.2.5

ספציפיות

כאשר גור סיכו מביא למחלה מסוימת בקבוצת אנשי.סביר שיש קשר בי גור הסיכו לבי המחלה .למשל ,החסר בגפיי
בילודי לאחר נטילת בתלידומיד על ידי אימהותיה בעת ההיריו ,הייתה תופעה ספציפית ,חדשה .היה קל לזהות את הקשר
הסיבתי בי שימוש בתלידומיד למומי ביילודי בגלל הספציפיות הגבוהה של ההשפעה.
ספציפיות חשובה לגילוי קשר סיבתי מספיק של גור סיכו יחיד למחלה אחת א איננה ישימה במחלות שלה גורמי רבי
)כמו מחלת לב ,סרט ,סוכרת( או לגורמי סיכו הגורמי למחלות רבות )כמו עישו ,אלכוהול ,השמנה ,זיהו אוויר( .לכ
היעדר ספציפיות איננו שולל קשר סיבתי 19.רותמ וגרינלנד ציינו שספציפיות היא מדד חסר ער ומטעה20,14
סביר להניח כי ברוב המקרי פגיעתה הספציפית של החשיפה לחומרי מסרטני היא ברמת התא )כלומר במנגנו כלשהו
ספציפי בתא( .כיוו שפגיעה ספציפית כזו ברמת התא יכולה לקרות בסוגי תאי שוני ,סביר שהגילוי הקליני של מחלה יהיה
הופעת סרט באברי שוני.
השפעה לא ספציפית ביחס לאבר ,כלומר מחלות באברי שוני הנגרמות על ידי גורמי סיכו סביבתיי מוכרות היטב.
לדוגמה :יש סבירות גבוהה שעישו הוא גור סיכו לסרט באברי רבי ושוני  .מכא שקרוב לוודאי שהפגיעה הספציפית
בשל העישו נגרמת ברמת התא )כמו השפעת עישו על תהליכי ביוכימיי בתא( .ג זיהו אוויר ידוע כפוגע בריאות
ובמערכת הנשימה וכ בלב ובכלי הד .סביר להניח ששינוי סרטני קורה לאחר פגיעה מצטברת לאור זמ ,של החומרי
הכימיי ,ונחוצות כמה פגיעות ב ,DNAכאלה שיהיו מעבר ליכולת התיקו של מנגנוני ההגנה הביוכימיי בתא.
ואכ ,כ נקבע בדעת הרוב בפסק הדי קרישוב נגד מעי צבי" :חומר הידוע כגור סיכו לסוגי סרט מסוימי ,הוא גור
סיכו לסרט מסוג אחר"21.
מכל מקו ברור שהערכת הספציפיות היא איכותנית ואיננה ניתנת למדידה.

_____________________________________
.http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher 18
“Specificity of the observed association. As originally described, this refers to a single cause associated with a single effect (Hill 19
1965). Current understanding is that many agents cause cancer at multiple sites, and many cancers have multiple causes. Thus,
although the presence of specificity supports causality, its absence does not exclude it” Cogliano VJ, Baan RA , Straif K, Grosse
Y, Secretan YM, Ghissassi FE, and Kleihues P. The Science and Practice of Carcinogen Identification and Evaluation Environ
.Health Perspect. 2004 September; 112(13): 1269-1274
“Unfortunately, the criterion is invalid as a general rule. Causes of a given effect cannot be expected to lack all other 20
effects. In fact, everyday experience teaches us repeatedly that single events or conditions may have many effects. Smoking is an
excellent example; it leads to many effects in the smoker, in part because smoking involves exposure to a wide range of agents.
The existence of one effect of an exposure does not detract from the possibility that another effect exists” Rothman KJ ,
.Greenland S “Causation and Causal Inference in Epidemiology. American Journal of Public Health. 2005;95:S144–S150

 21קרישוב נ' קיבו מעיי צבי .ע"א  2246/01בבית המשפט העליו בשבתו כביתמשפט לערעורי אזרחיי ] [2.6.2004לפני השופטת ד'
דורנר והשופטי א'א' לוי ,מ' נאור עמוד .226
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קו מנחה שישי :קשר בי מידת החשיפה לגור הסיכו לבי שיעור התחלואה בקבוצה ) biological gradientאו dose
2.2.6
 –responseקשר של מנהתגובה(

כאשר שיעור התחלואה גבוה יותר בקבוצות שנחשפו לרמות חשיפה גבוהות יותר של גור הסיכו ,יש בכ כדי לתמו בקשר
סיבתי בי גור הסיכו להופעת המחלה .כלומר ,מחקר המורה על עלייה בהופעת המחלה או בחומרתה ע עלייה ברמת
החשיפה לגור הסיכו עשוי להעיד כי אמנ קיי קשר סיבתי ביניה.
מוב שאי אפשר בדר כלל לחשו אנשי לרמות שונות של מזהמי החשודי כמסרטני לצור בירור השפעת המסרטני,
ועל כ אנו מוגבלי בדר כלל לתצפיות על אנשי שנחשפו במקרה ממילא לרמות זיהו שונות .ואול ,ג כאשר נמצא
עדויות למנה–תגובה ,אי לשלול את האפשרות של הטיות שיטתיות שהביאו לתופעה .ע זאת היעדר יחס מנה–תגובה איננו
שולל קשר סיבתי מכיוו שייתכ שלפנינו עוד הסברי להיעדר התופעה כמו רמת ס ) (Threshold effectשעד להשגתה לא
תופיע כל עדות לקשר בי גור הסיכו לבי המחלה או רמת רוויו ) (Saturationשלאחריה לא נוכל לצפות בעליית שכיחות
המחלה או בחומרתה ג א תהיה חשיפה ברמה גבוהה יותר .ייתכ מאוד שהקשר בי גור למחלה איננו ישר )לי ֵנארי(
והמחקר לא יוכל להראות קשר לינארי של מנה–תגובה א על פי שיש קשר סיבתי ברור .כ למשל לקשר בי צריכת אלכוהול
לתמותה יש צורת האות  Jהפוכה :התמותה יורדת בצריכה נמוכה של אלכוהול ועולה בצריכת כמויות גדולות יותר .הערכת
מנה–תגובה כפופה אפוא לשיקולי איכותניי.
2.2.7

קו מנחה שביעי :אנלוגיה למחקרי דומי

לעתי אפשר להקיש ממנגנוני ביולוגיי ידועי של פעולת חומר מסוי לתופעה חדשה הנגרמת על ידי חומר אחר מדמיו
אפשרי של מנגנוני ביולוגיי .האנלוגיה של נזקי בריאות בשל רמות גבוהות של מזהמי סביבתיי תומכת בקשר סיבתי בי
הזיהו להופעת מחלות הסרט בקבוצה .אול כפי שציינו רותמ וגרינלנד ,היעדר אנלוגיה מצביע דווקא על אפשרות של
קשרי ביולוגיי אשר לא חשבו עליה קוד לכ או מצביע על העדר ידע מספיק כדי לראות את האנלוגיה האפשריתואיננו
מראה בהכרח על היעדר קשר סיבתי 19.הקריטריו הוא קריטריו איכותני שאיננו נית למדידה בעצמו.
2.2.8

קו עדויות ממחקרי ניסויי

קשה כמוב לבצע מחקר מבוקר בבני אד .על כ אנו מסתמכי על מחקר אפידמיולוגי תצפיתי .ואמנ ,ניסויי בחיות
עשויי לחזק את החשד לקשר סיבתי בי חומרי מסוימי לסרט ,אול המנגנוני הביולוגיי בחיות עלולי להיות שוני,
וההיסק מניסויי בחיות לבני אד עלול להיות קשה או נתו במחלוקת .היסק כזה נעשה בדר כלל איכותנית והוא אינו
מדיד.
2.2.9

התאמה לידוע על המחלה עד כה )(Coherence

ממצאי המתאימי לידוע על המחלה ,מהלכה ועל שינויי בשכיחותה או במיקומה ,או על גורמי סיכו אחרי,עשויי
להתקבל כעדות לקשר סיבתי בי גור סיכו מסוי לבי המחלה .כ למשל מכלול העדויות ממחקרי בחיות ,מחקרי
טוקסיקולוגיי ואפידמיולוגיי בנוגע לקשר שבי עישו לסרט הריאה משכנע כי עישו אמנ גור לסרט הריאה ג א
איננו יודעי במדויק את פרטי המנגנו הביוכימי והתותאי שמתחולל כדי שיופיע התא הסרטני .מוב שהיעדר מידע כזה
אינו שולל קשר סיבתי בי גור הסיכו לבי התחלואה .ההתאמה נקבעת סובייקטיבית ,איכותנית ואיננה ניתנת למדידה
בדר כלל.
2.2.10

הפיכות )(reversible association, reversibility

א לאחר הסרת גור הסיכו – בשל תכנית התערבות או בשל שינויי אחרי בסביבה – נצפית ירידה בשכיחות או בשכיחות
המחלה לעומת המצב שלפני השינוי ,יש בכ כדי להצביע על קשר סיבתי לגור זה .אול לעתי קשה לשלול שינויי בשיעורי
הופעת המחלה בשל תהליכי שאינ קשורי לגורמי הסיכו .למשל ,למרות פעולות התערבות נרחבות למניעת מחלות לב
באמצעות ריסו גורמי סיכו למחלות אלה ,עדיי אי ביטחו מלא כי הירידה הנצפית בשני האחרונות בתמותה ממחלות לב
בעול המערבי ,נובעת מהצלחת תכניות ההתערבות ומתמורות בגורמי הסיכו הידועי.
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2.3

אי להסתמ על מובהקות סטטיסטית לבירור סיבתיות
למובהקות סטטיסטית יש חשיבות )מוגבלת( רק בהיסק ממדג לאוכלוסייה רחבה יותר.

2.3.1

אי אפשר להיעזר בבירור מובהקות סטטיסטית במצבי שבה קיי מספר קט של מקרי ,ולכ התלות היא
2.3.2
באפשרויות של קביעת היק המחקר) .מחקר מצומצ או מקי( ולא בקשר ביולוגי על בסיס מדעי.
המובהקות הסטטיסטית נקבעת לעתי קרובות )בטעות( ברמה שרירותית )לרוב של  .(5%החלטה על רמת הטעות
2.3.3
החיובית על חשבו הטעות השלילית היא ערכית ,סובייקטיבית ואיכותנית ותלויה בסוג המחלה ובעלותה האנושית )כגו כאב
וצער( והכספית.
דיני נזיקי מחייבי סבירות של יותר מ 50%בלבד ,ולא של .95%

2.3.4

העדפת טעות שלילית גדולה מתאימה לגישה זהירה של מדעני שיכולי לבצע מחקר נוס בעתיד ולהוכיח ,אולי,
2.3.5
אז קשר )א לא במשפט הדורש הכרעה(.
2.3.6
לנתוני.

שימוש ברמת מובהקות שנבחרה לקביעת מובהקות סטטיסטית אינו ראיה אובייקטיבית אלא היסק בנוגע

ונרחיב בנקודות הללו:
מובהקות סטטיסטית נועדה לבדוק שממצא חיובי ,המראה על קשר בי גור לתוצאה במחקר ,איננו מקרי .א אי
2.3.1
היא מעידה כלל ועיקר על נכונות הממצא.
וכ נאמר בדעת המיעוט מפי כבוד השופטת נאור בפסק הדי בעניי קרישוב נ' מעי צבי:
"'משמעות סטטיסטית' עוסקת א ורק בשאלה א מידת הקשר – תהא אשר תהא ,ותהא משמעותה אשר
תהא – היא תולדה של מקריות סטטיסטית .נתוני 'משמעות סטטיסטית' א אינ יכולי לקבוע א הקשר
אכ קיי במציאות ,אלא רק א המימצא המצביע על קשר נובע ממקריות סטטיסטית ) “Reference Guide on
 .(Statistics” [80], at pp. 131-132מדובר לא במשמעות המימצא ,אלא רק באמינותו הסטטיסטית .22תיתכ
מידת קשר מזערית שהינה בעלת משמעות סטטיסטית; תיתכ ג מידת קשר גדולה שאינה בעלת משמעות
סטטיסטית .מידת הקשר לחוד; אמינותה הסטטיסטית לחוד"
המובהקות הסטטיסטית היא אפוא רק כלי לאומד של אחוז הטעות בהיסק מדעי כלשהו על פי קביעה שרירותית של ס
אחוז "הטעות החיובית" ) (false positive rateשאנחנו מוכני לקבל ,ולמרות זאת להסיק ממחקר על המציאות .כ למשל א
נקבע )שרירותית( שרמת המובהקות היא  10%אנחנו מוכני לקבל היסק שיש ממצא במחקר ושיש קשר סיבתי א על פי
שייתכ כי ב 10מתו  100מקרי המסקנה מוטעית .א אי בכ כדי להעיד שהממצא נכו או אינו נכו.
למובהקות סטטיסטית יש חשיבות )מוגבלת( רק בהיסק ממדג לאוכלוסייה רחבה יותר .במקרה כזה א נמצא
2.3.2
קשר חדש ,שלא היה ידוע קוד לכ ,בי גור סיכו לתחלואה ,במדג מצומצ ,וא הקשר מובהק סטטיסטית ,נהוג להסיק
כי קיי קשר אפשרי כזה באוכלוסייה רחבה יותר .א חשוב להבי שאי בכ כל חיזוק לקיומו של קשר סיבתי כשלעצמו:
ההיסק הוא שנמצאו עוד או חסר בתחלואה באוכלוסייה רחבה על פי מחקר מצומצ במדג ,א אי בו כל חיזוק באשר
לקשר הסיבתי הביולוגי כשלעצמו בי חשיפה לחומר גור סרט לבי מחלתו של חולהתובע בודד או חולי בודדי
בקבוצה.

_____________________________________

 22קרישוב נ' קיבו מעיי צבי .ע"א  2246/01בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט לערעורי אזרחיי ] [2.6.2004לפני השופטת ד'
דורנר והשופטי א' א' לוי ,מ' נאור עמוד .243
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אי אפשר להיעזר בבירור מובהקות סטטיסטית במצבי שבה קיי מספר קט של מקרי כיוו שמובהקות
2.3.3
סטטיסטית תלויה במידה רבה בגודל הקבוצה הנבדקת 23.כיוו שהמובהקות הסטטיסטית תלויה בגודל המדג ,ולכ ג
באמצעי העומדי לרשות המחקר ולאו דווקא בתהליכי ביולוגיי 24.המסקנה ברורה :המובהקות הסטטיסטית איננה
חשובה כשמדובר בקביעת סיבתיות ביולוגית.
המובהקות הסטטיסטית נקבעת לעתי קרובות )בטעות( ברמה שרירותית )לרוב של  (5%ומתייחסת לאפשרות
2.3.4
שממצא )חיובי( כלשהו נמצא במקרה )קרי ,ממצא מוטעה חיובי שהוא .(false positiveקבלת שגיאה חיובית נמוכה מביאה
בדר כלל לשגיאה שלילית גבוהה יותר .על כ רמת הנכונות שלנו לקבל ממצא מוטעה חיובי היא ערכית:
במחלה חמורה כסרט נעדי ,מטעמי זהירות ,לקבל כנכו ממצא המצביע על קשר בי גור סיכו סביבתי )למשל דיוקסי(
לסרט אפילו א הטעות החיובית גבוהה )נניח  20%או  ,(30%מה שיחייב לפעול למניעת חשיפה .ע זאת כשמדובר בגורמי
מחלה חמורה נשא לטעות שלילית קטנה ,כלומר נהיה מעונייני שרק  5%או פחות ממסקנות מחקר על היעדר קשר בי גור
סיכו לבי סרט יהיו מוטעי.
שימוש שרירותי בער של  5%לצור קביעת מובהקות סטטיסטית הוא החלטה שרירותית להעדי טעויות גדולות יותר מסוג
שלילי ,ולהעדי טעות חיובית קטנה ככל האפשר .שימוש ברמה כזו של  5%הוא החלטה שלא לקבל טעויות גדולות יותר מסוג
חיובי וכ לקבל טעות גדולה מסוג שלילי .זו למעשה החלטה להעדי טעות גדולה בשלילת קשר בי גור לתוצאה .החלטה
כזו היא החלטה ערכית .ברור שהחלטה כזו איננה יכולה להיות גורפת והיא תלויה בסוג העניי ,בסכנה לבריאות הציבור
ובמשמעויותיה של החלטה כזו.25
 2.3.5מובהקות סטטיסטית במוב המדעי איננה תואמת את דרישות משפט הנזיקי .

בתביעת נזיקי בבתי המשפט בישראל בגי נזקי גו נדרש תובע להוכיח קיו "קשר סיבתי" בסבירות של למעלה מ ,50%או
במילי אחרות על התובע להוכיח שהאפשרות לקיו הקשר הסיבתי עולה על האפשרות ההפוכה .לעומת זאת לתגליות
חדשות המדע דורש הוכחה בר הרבה יותר גבוה .נדרשת רמה של  5%טעות שהיא החלטה שרירותית המקבילה לוודאות של
.95%
הסתמכות על מובהקות סטטיסטית של ) 95%טעות חיובית של פחות מ (5%איננה תואמת אפוא בירור סיבתיות לצור
תביעות נזיקי .חשוב ביותר שיוב כ כאשר באי להחליט על קיו או היעדר קשר סיבתי בעניינו של תובע ב נזיקי . 26כ
למשל בפסק הדי שנת בית המשפט העליו בישראל בעניי קרישוב השופטי מצייני במפורש שיש פער בי הוודאות
הנדרשת למציאת קשר סיבתי במחקר מדעי לדרישות של משפט נזיקי27.
כ למשל מציי  Weissשהקשר בי עישו או חשיפה לאזבסט )שניה מסרטני ודאיי ברשימות  (IARCלתחלואה בסרט
הוכח מדעית ברמה גבוהה ביותר ) 9מתו  10רמות כלומר לפחות  (90%של ביטחו המקבילה ל beyond any reasonable

_____________________________________

23
24
25

26

Cole P. Causality in epidemiology health policy and law. Cole P. Causality in epidemiology. Environmental Law Reporter
.1979;1007(27):10279-10285
“The measure of strength of an association is the relative risk, not statistical significance” Adami HO, Hunter D,
).Trichopoulos D. Textbook of cancer epidemiology Oxford University Press 2002 (p. 106
“Courts should not be so concerned with factual false positives that tort law becomes distorted as an institution compared with
reducing the chances of false ...procedures that utilized more sensitive admissibility rules.” “One can show in statistical studies,
positives mathematically increases the chances of false negatives.” Cranor, CF. Regulating Toxic Substances: A Philosophy Of
.Science And The Law 32-34 (1993); notes at 85-95 and accompanying text
GJ. Burden of proof: Judging science and protecting public health in (and out of) the courtroom” American Journal of Annas
.Public Health. Washington: Apr 1999.Vol.89 (4); 490-494

 27קרישוב נ' קיבו מעיי צבי .ע"א  2246/01בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט לערעורי אזרחיי ] [2.6.2004לפני השופטת ד'
דורנר והשופטי א'א' לוי ,מ' נאור עמוד " .216על ביתהמשפט להביא בחשבו את ההבדל המהותי שבי אופ הוכחת תביעות
במשפט האזרחי ,הדורשת רמת ודאות שהיא מעבר ל 50%בלבד ,לבי רמת הוודאות המחמירה הנדרשת לצור קביעת עובדות
בעול המדע".
רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יולי 2010

11

בירור "קשר סיבתי" בי חשיפה לחומרי חשודי כמסרטני לבי הופעת מחלת סרט

)doubtדרגה אחת פחות מדרגת הביטחו הגבוהה ביותר –  ,(beyond any doubtולמשפט נזיקי הדרישה היא של דרגת ביטחו
רק של  5מתו  – 67%–50% – 10המקבילה ל preponderance of evidenceאו 28 .more likely than not
ההבדל בי מדעני למשפטני ברור במהותו :מדעני יכולי להעדי להימנע משגיאות מהסוג הראשו ,שגיאות
2.3.6
לכיוו החיובי ,ג א זה אומר שיגדלו הטעויות מהסוג השני )לכיוו השלילי( ושתקט עצמת המחקר .א אי אישור לממצא
חיובי ,אפשר להמשי במחקר ולאסו עוד מידע ,להגדיל את המחקר ,וכ אולי להגיע למובהקות סטטיסטית .כלומר,
מדעני יכולי להעדי טעויות שליליות גדולות יותר וטעויות חיוביות נמוכות יותר ,שכ קשר חיובי – א קיי – יימצא
בסופו של דבר בעתיד .ייתכ שמחקר גדול יותר וטוב יותר ימצא הבדל משמעותי בעתיד .לעומת זאת קובעי מדיניות
ומשפטני מחויבי להחליט בהווה על קשר בי גור סיכו למצב בריאות .שלא כמו חוקרי אשר יכולי לעסוק במחקר
מדעי הנמש שני ,קובעי מדיניות אינ יכולי לחכות על שיתווס מידע 30 ,29,וכ קבע בית המשפט העליו בפסק הדי
בעניי קרישוב:
"במקרה דנ הראיות שבאו בפני ביתהמשפט ה נסיבתיות ולכ עומדות בפני ביתהמשפט שתי שיטות
לבוחנ – שיטת ההסתברות המתמטית ושיטת ההסתברות האינדוקטיבית .במקרי כמו המקרה דנ ,שבה
לא נית להגיע למסקנה המשפטית באמצעות שיטת ההסתברות המתמטית ,המנסה לאמוד את ההסתברות
המדויקת שמאורע א' הביא לתוצאה ב' ,על ביתהמשפט לפסוק על יסוד שיטת ההסתברות האינדוקטיבית,
המגלמת את ניסיו החיי והשכל הישר .זאת ,מתו הכרה בכ שפתרו המקרה הקונקרטי אינו יכול
להמתי תמיד להתפתחויות בעול המדע .לעניי זה יש לבחו את מארג הראיות ומשקל ,ועל בסיס לקבוע:
במשפט הפלילי – א נשללו כל החלופות הסבירות האחרות ,כלומר א נשלל הספק הסביר ,ובמשפט
האזרחי – א המסקנה הסבירה יותר היא זו של אחריות התובע )283ז  284ד("31.
וכ:
"מטרת המשפט היא להכריע הכרעה סופית בעניי העומד על הפרק ....המדע אינו מכריז על הכרעה סופית,
אלא תמיד משאיר אפשרות לשינוי העמדה" .דיו דומה נמצא בפרסו של ארגו הבריאות העולמי ,ה,WHO
משנת  2004בנוגע לעקרו הזהירות המונעת32.
כ נאמר ג במסמ פדרלי אמריקאי המשמש בסיס לשימוש בנתוני ביוסטטיסטיי בדיני נזיקי:
“A common error made by lawyers, judges, and academics is to equate the level of alpha with the legal burden of
proof. Thus, one will often see a statement that using an alpha of .05 for statistical significance imposes a burden
of proof on the plaintiff far higher than the civil burden of a preponderance of the evidence (i.e., greater than
50%)”33.
_____________________________________

.Weiss C. Expressing scientific uncertainty. Law, Probability and risk 2003;2:25-48 28
Scientists… seek to establish causal connections with “proof ... usually accepted in science” or possibly proof “beyond a 29
reasonable doubt” because alternative explanations will slay “a beautiful [but mistaken] hypothesis.” The “beyond a reasonable
doubt” language is revealing because it is one of the most demanding in the law. Cranor CF; Eastmond D .Law and
Contemporary Problems, Autumn 2001 v64 i4 Scientific ignorance and reliable patterns of evidence in toxic tort causation: is
?.there a need for liability reform
 30וכ אומר הופמ על עדויות מדעיות במשפט“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 the most widely used standard of proof require a “preponderance of evidence”, “more likely than not” a- “50.1
percent or more probability’ “but for” or “reasonably medical certainty” Probable is denied as “having more evidence for than
.against” Hoffman RE. The use of epidemiological data in courts. American Journal of Epidemiology 1984 ;120:190-202

 31ע"א  2246/01קרישוב נ' קיבו מעיי צבי ,[2.6.2004] .לפני השופטת ד' דורנר והשופטי א'א' לוי ,מ' נאור עמוד 216
.Martuzzi M, Ticknet JA. The precautionary principle (WHO) 2004 32
Manual
on
Scientific
Evidence
Second
Edition
Federal
Judicial
Center
2000 33

Reference

.http://air.fjc.gov/public/fjcweb.nsf/pages/16
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ההחלטה על רמת מובהקות ושימוש ברמת מובהקות שנבחרה לקביעת מובהקות סטטיסטית איננה ראיה
2.3.7
אובייקטיבית אלא היסק על הנתוני :וכ אומר  Annasבהתייחס לחובת ההוכחה בדיני נזיקי:
“…if we view the… relative risk ratio as evidence, a finding about the statistical significance of that ratio is not an
additional piece of evidence, but rather a judgment about how much weight to give to the initial evidence.”34

 .3דיו
 3.1הוכחת קשר סיבתי לתחלואה אצל יחיד )התובע בנזיקי( כאשר לא נמצא עוד תחלואה בקבוצה א הוכח
כי העובדהתובע היה חשו לחומר מסרט ודאי
נניח שלא נמצא עוד תחלואה בקבוצה מסוימת ,שהיו עובדי מפעל מסויי .אחד או מספר עובדי חלו .הא אפשר להוכיח
קשר סיבתי בי נסיבות העבודה למחלה ,למרות שאי עוד תחלואה בקבוצה?
אכ אפשר .במקרה כזה אנו שואלי א יש או אי סבירות גבוהה לקשר סיבתי בי חשיפה לחומר/חומרי ידועי כגורמי
מחלות לבי מחלה מסוימת אצל חולהתובע יחיד )או יחידי שבקבוצה( .בשלב זה כבר ידועי ומוגדרי חומרי הזיהו
שלה נחש התובע וה ומוזכרי מועלי בכתב התביעה ,ומוצגי בו כחומרי המוכרי במדע וברפואה כגורמי סיכו
למחלה שבה חלה התובע .א אלה גורמי סיכו מוכרי ,מספקת הוכחת החשיפה כדי להוכיח את הקשר הסיבתי לתחלואה
של היחידי שחלו לאחר החשיפה לאותו גור ,אפילו א בקבוצה כולה אי עוד תחלואה.

3.2

קביעת קשר סיבתי אצל יחיד היא איכותנית

קביעת קשר סיבתי לסרט אצל יחידי שחלו בשל חשיפה לגורמי סיכו מוכרי נקבעת אפוא איכותנית ולא כמותנית,
ומתבססת על עקרו "סיבה מספקת מינימאלית" )"עוגיות סיבתיות"( לפי רותמ 35.מחלות סרט ואחרות נגרמות לאו דווקא
מסיבה אחת .אפשר שתיגרמנה מצירו של כמה גורמי סיכו )כגו נטייה גנטית ,עישו ,שתיית אלכוהול ,גיל ,זיהו סביבתי
ואחרי( הפועלי יחד או לחוד והמביאי את גו האד למצב בו חשיפה לגורמי סרט נוספי יוצרת סיבה מספקת להופעת
סרט אצל אותו אד .כל אחד מ הגורמי ,וכול או חלק ,הוא גור סיבתי הכרחי התור למחלה ,ופעולת המשותפת
ביחיד/י מסתכמת לכדי סיבה מספקת למחלה Rothman’s sufficient-component model .הוא המקובל ביותר היו בכל דיו

_____________________________________
GJ. Burden of proof: Judging science and protecting public health in (and out of) the courtroom American Journal of Annas 34
.Public Health. Washington: Apr 1999.Vol.89, Iss. 4; pg. 490-4
“The causal pies presented by Rothman in 1976 provide perhaps the most comprehend approach to conceptualizing 35
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
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 ומתאי לגישות ולפילוסופיות מוכרות שפורטו על ידי39 ,38 , 37, 36אפידמיולוגי הקשור לסיבתיות מחלה אצל יחידי
41,40.Ozonoff
 לא יהיה נכו להתעל ממה שכבר ידוע על מסוכנותו של חומר או סביבה מסוימי,כאשר גור הסיכו מוכר כוודאי
: עצמו במאמרו המקוריHill  זאת הודגש במפורש על ידי.מזוהמי ויש להפעיל אמצעי זהירות ומניעה
“{lack of definitive evidence of causation} ‘does not confer upon us a freedom to ignore the knowledge that we
already have, or to postpone the action it appears to demand at a given time”42,43

 אינ נדרשי כלל לבירור קשר סיבתי אצל חולהתובע לאחר חשיפה מוכחת לחומר שכברHill  הקווי המנחי של,א כ
 )–קביעה של קשר סיבתי בי חשיפה לגור מסרט44 הקשר הוא ברור ודטרמיניסטי רטרוספקטיבית.הוכר כמסרט ודאי
 א אד מסוי נחש לגור מסרט או גורמי:ודאי והופעת סרט אצל אד בודד היא אפוא איכותנית ולא סטטיסטית
 ובפעולתוDNA בנזקי ובשינויי בגרעי התא ב, הסבירות גבוהה שכל אחד או לכול יחד יהא חלק בפגיעה,מסרטני
 וכל זאת נכו, תיווצר "הסיבה המספקת" להתפרצות מחלת הסרט, וכאשר תיווס התערבות של גור מסרט אחר,התקינה
 תזונה,  סמי, שתיית אלכוהול, עישו מסיבי,  כגורמי גנטיי, אפילו א היו גורמי סיכו אחרי שלה נחש אותו אד
 ואת45 המודל מסביר אפוא גורמי סיכו מרובי ליצירת סיבה מספקת למחלה אצל אד בודד ספציפי. לא נכונה ואחרי
46.ריבוי הסיבות למחלה אחת

? גורמי סרט ודאיי מה3.3
World ) גורמי סרט ודאיי ה חומרי הנכללי ברשימות שנערכו על ידי ארגוני בילאומיי כארגו הבריאות העולמי
( אוInternational Agency for Research of Cancer – IARC)  הרשות הבילאומית למחקר בסרט,(Health Organization - WHO
_____________________________________
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 J,
.Beaglehole B, Tanaka H. 4th Edition, 2002. Oxford University Press
Causation in Tort Law. Wright RW. California Law Review, Vol. 73, No. 6. (Dec., 1985), pp. 1735-1828
.http://links.jstor.org/sici?sici=00081221%28198512%2973%3A6%3C1735%3ACITL%3E2.0.CO%3B2-4
Causation and the law: preemption, lawful sufficiency, and causal sufficiency. Richard Fumerton and Ken Kress. Law &
.Contemp. Probs. 83 (Autumn 2001)
“Rothman and Greenland go on to point out, however, that these simplified idealizations of causation have to be modified when
there are additional factors involved. For example, flipping the light switch might not turn on the lights if the bulb is burned out.
We are thus led to a multi-causal picture. Interestingly, it is close in spirit and even in letter to a venerable legal definition of a
“cause-in-fact” as a “but-for” criterion; for example, “but-for” the exposure, the plaintiff would not have contracted cancer.
Rothman and Greenland’s extended version also can be found in the literature of jurisprudence (the philosophy of legal concepts),
where it is known as a NESS condition, that is, a Necessary Element of a Sufficient Set.” Epistemology in the Courtroom: A
.Little “Knowledge” Is a Dangerous Thing. Ozonoff D. American Journal of Public Health 2005; 95:, S1, S13-S15
Honoeé T. Necessary and sufficient conditions in tort law. In Philosophical Foundations of Tort Law, edited by DG Owen.
.Oxford: Oxford University Press, 1995, 363-385
.0.0Hill, 1965, p. 3
“Hill’s Considerations for Causal Inference.” Encyclopedia of Epidemiology. 2007. SAGE Publications. 5 Sep. 2009.
.http://www.sage-ereference.com/epidemiology/Article_n211.html
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 הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחש לחומר מסרט לעומת הוכחת עוד תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומר שטיבו אינו. לי ש44
.5163 ( )דצמבר2009 ,14  ראפואה ומשפט גליוו.ברור
“Causal pathways: In the absence of details biological model we assume that each risk factor is individually sufficient, but not 45
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 causes” 46
.Parascandola M. Weed DL. Causation in epidemiology. J Epidemiol Community Health 2001;55:905-912

14

2010  – יולי42 'רפואה ומשפט גיליו מס

בירור "קשר סיבתי" בי חשיפה לחומרי חשודי כמסרטני לבי הופעת מחלת סרט
רשויות בריאות שונות בארצות הברית כמו ה )  Environmental Protection Agency (EPAוה National Toxicology Program
)48,47.(NTP

הכללת חומר ברשימות אלה נעשית כתוצאה ממחקר מקי ,המסוכ במאמרי רבי מאד ,תו בקרה של גורמי אפשריי
אחרי לסרט כגו מבנה גנטי ,עישו ,גיל ,מוצא אתני וכד' 49.החומרי הכלולי ברשימות אלה ה גורמי סיכו עצמאיי
)אינ תלויי בחומרי אחרי( וודאיי לסרט.

3.4

עוד תחלואה בקבוצה וקשר סיבתי לתחלואה אפשרית אצל יחיד שאינו חולה?

נניח שנמצא עוד תחלואה בקבוצה מסוימת )עובדי מפעל מסוי( .הא עובדי שלא חלו )עדיי?( יכולי לטעו לנזק עתידי
אפשרי? לדעתי אכ כ .הנזק האפשרי הוא הסיכו להשלמה החלקית של העוגיות הסיבתיות :א אותו אד מסוי ,עובר
לחשיפה ,היה רגיש פחות לחומר המסרט הנדו )עמיד בפני סכנת סרט מעישו פסיבי בסביבתו ,אולי על רקע המבנה הגנטי
שלו( יהא לאחר החשיפה רגיש יותר :עולה הסבירות של השלמת "עוגיות סיבתיות" הכרחיות להופעת סרט אצל אותו אד.

 .4סיכו
הקביעה של קשר סיבתי לגבי כל יחיד שחלה היא רטרוספקטיבית ,איכותנית ,דטרמיניסטית ,אינה קשורה להיסק
סטטיסטי מעבר לאוכלוסיית הנפגעי ונכונה ג אילו היה מדווח רק על חולה אחד ללא כל בירור כמותני.
הקווי המנחי של  Hillה אחד הכלי לבירור מדעי של חשד לעוד תחלואה בקבוצה שנחשפה לחומרי שאיננו יודעי א
היו מסרטני ודאיי או לאו .ההידרשות לקווי המנחי של  Hillנעשית בעיקר על ידי אנשי מדע המנסי לגלות קשר סיבתי
חדש ,וג אז יש להיעזר בה בזהירות בשל מגבלותיה שפורטו לעיל.
 Hillעצמו כתב במאמרו המקורי:
“None of my nine viewpoints can bring indisputable evidence for or against the cause-and-effect hypothesis. and
”none can be required as a sine qua non’...
בשל מגבלותיה ,יש השוללי לחלוטי את השימוש ב קווי המנחי של  . Hillכ למשל טוע Höfler
“I argue that the heuristic value of Hill’s considerations converges to zero as the complexity of a causal system
and the uncertainty about the true causal system increase.”50
_____________________________________
Cogliano VJ, Ban RA, Sraif K, Grosse Y, Secretan BM, Ghissassi FE, Kleihues P. The science and practice of carcinogen 47
;identification and evaluation Environmental Health Perspectives 2004;112:1269-1274 http://ntp.niehs.nih.gov/
.http://www.iarc.fr/
 48פרוט מקי של חומרי מסרטני ודאיי ואפשריי נית באינטרנט על ידי חוקרי בקליפורניה ,ה The Collaborative on Health
) and the Environment (CHEובדו"ח מקי על גורמי סרט סביבתייClapp 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

 49במבוא לדוחות של  IARCבאשר לסיווג חומרי כמסרטני ודאיי הודגש :ההחלטה על חומר כמסרט לאחר שנדונו כל העדויות
והמחקרי ונשללו השפעות בשל הטיות ,מקריות וגורמי מתערבי )ערפלני ,מסיחני(“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, occupations and
The evidence relevant to carcinogenicity from studies in humans is classified into one of the …categories: ....industries.
Höfler M. The Bradford Hill considerations on causality: a counterfactual perspective. Emerging Themes in Epidemiology 2005, 50
.2:11doi:10.1186/1742-7622-2-11
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אי אפוא ,בדר כלל ,צור במחקר אפידמיולוגי חדש לבירור עוד תחלואה כשהדברי מגיעי לבית משפט ,כיוו שההכרעה
המדעית ממילא דורשת מחקרי רבי מסוגי שוני ,וא כבר הוכרע ונקבע במכלול מחקרי שנעשו בעבר ,שיש )או אי(
קשר סיבתי ,אי צור לבצע סקרי חדשי רק לצור הדיו העומד בפני בית המשפט .בית המשפט בודק ומכריע על פי
הראיות המדעיות המובאות לפניו מפי מומחי ,ובי היתר אולי יתחשב בטיב ההערכה המדעית אשר הסתמכה על הקווי
המנחי של  .Hillמוצע כא כי ראוי להערי ולקבל עבודות מדעיות אשר מודעות למגבלות הקווי המנחי האלה ולא
להתחשב בעבודות או מאמרי המסתמכי על הקווי המנחי ללא ביקורת מדעית מנומקת.
אמנ כאמור ,במישור המדעי ,בירור קיומו או היעדרו של עוד תחלואה במחלה מסוימת בקבוצה מוגדרת של אנשי ,כאשר
גורמי הסיכו למחלה אינ ודאיי או אינ ידועי ,נעשה לעתי על ידי סקר אפידמיולוגי בו נעשה ניסיו לברר א יש עוד
תחלואה באותה מחלה באותה קבוצה .לעומת הצפוי ,על פי הממוצע הארצי .הדיו עוד תחלואה מלמד על סבירות גבוהה
של קשר סיבתי בי החשיפה לרמת התחלואה הממוצעת והמשוקללת בקרב קבוצת תובעי .ואול בדר כלל ,ממילא נדרש
כל אחד מחברי הקבוצה להוכיח בנפרד קשר סיבתי בי מחלתו לבי חשיפתו לחומר או חומרי מסוימי ,וברור שאי בקיו
עוד תחלואה בקבוצה הוכחה מלאה לקשר סיבתי בי החשיפה לחומר/י לתחלואה של יחיד בקבוצה .עוד התחלואה
בקבוצה מצביע רק שהייתה חשיפה מזיקה ושהייתה תחלואה הקשורה לחשיפה זו.
אומד שיעור עוד התחלואה יכול לאמוד רק את אחוז הסיכו לתחלואה בעתיד )פרוספקטיבית( למי שייחש בעתיד לסביבה
המזוהמת הספציפית שנבדקה )בי שהחומרי המזהמי אופיינו ובי שאינ ידועי במדויק( .ואול א החומרי כבר
אופיינו והוגדרו כמסרטני ודאיי או סבירי ,הרי לגבי יחיד שכבר חלה ,במבט רטרוספקטיבי ,בי שהיה חלק מקבוצה ובי
שנחש לבדו לסביבה המזוהמת ,הקשר הוא דטרמיניסטי ומוכח בעצ החשיפה לחומר המסרט הוודאי .הקביעה
הרטרוספקטיבית של קשר סיבתי אצל אד שכבר חלה ושנחש בעבר לחומר מסרט ודאי היא דטרמיניסטית ואיננה
מצריכה כלל שימוש בקווי המנחי של  Hillכיוו שכבר ידוע לנו הקשר הסיבתי ממחקרי קודמי ,ואי צור להוכיחו
מחדש .א כ ,ככלל א ידוע הקשר הביולוגי והמדעי מכבר ,אי צור לבירור מחודש של הקשר הסיבתי או לשימוש בקווי
המנחי של  Hillמשו שיהיה בכ כביכול בבחינת המצאת הגלגל מחדש .הקשר הסיבתי בי חשיפה לחומרי מסרטני
ודאיי לבי סרט ברור והוכח ,ונותר רק להוכיח שאמנ הייתה חשיפה.
הגישה האיכותנית לקביעת סיבתיות ,ללא צור במדידה כמותנית ,נובעת בחלקה ג מכ שהקווי המנחי של  Hillה
בעיקר איכותניי ואינ ניתני למדידה .ג תפיסת הסיכו וההסתברויות לתחלואה או להבראה היא ברובה איכותנית,
כפי שציי כבר :Weed
“There is good reason,..., to think of causal assessments as judgments…”51

קביעת קשר סיבתי לגבי כל יחיד שחלה היא רטרוספקטיבית ,איכותנית ,דטרמיניסטית ,אינה מסתמכת על הקווי המנחי
של  ,Hillאיננה קשורה להיסק סטטיסטי לקבוצות אוכלוסייה רחבות מאוכלוסיית הנפגעי ,ונכונה ג אילו היה מדווח רק
על חולה אחד ללא כל בירור כמותני.

_____________________________________

51

Weed DL. Epidemiologic evidence and causal inference. Hematology and oncology Clinics of North America.
.2000;14(4):797-807
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הערות למאמר :על השווה והשונה בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי והמשפטי
 .1מאמרו של פרופסור ש .לי מחדד את ההבדל המהותי בי הרפואה והמשפט בדרכי להוכחת תזה רפואית מדעית .בעוד
שברפואה נדרשת רמת ודאות סטטיסטית בשיעור שמעל ) 90%בלשו המאמר "מובהקות סטטיסטית"( במשפט האזרחי
נדרשת רמת ודאות בשיעור שמעל  ,50%לאמור ,על פי מאז ההסתברויות.
הכלי המשרתי את המומחה הרפואי בבואו להעיד במשפט מסוי לגבי הסתברות קיומו של קשר סיבתי בי סיבה למסובב,
ה אות כלי המשמשי את אותו מומחה במעבדת המחקר .מכא שהקריטריוני של  HILLעליה עומד המחבר במבוא
למאמר אינ ישימי במשפט האזרחי בו הכלי הראייתי שוני לחלוטי.
 .2פרופסור לי במאמרו מצביע על הגישה המדעית לגילוי קשר סיבתי חדש )לא ידוע עד כה( בי חשיפה לגור סיכו להופעת
מחלה לעומת הוכחת הקשר הסיבתי אצל חולה יחידה אשר נחש לחומר המוכר כגור סיכו )למשל חומר מסרט( .יחד ע
זאת הסוגיה בה ד המחבר מעסיקה את עול המשפט המדעי כולו ולא מצטמצמת רק לתביעות נזיקי על רקע חשיפה
לחומרי מסוכני.
 .3המחבר מבחי בי קביעת קשר סיבתי לתחלואה אצל קבוצה לפיו מבסס המדע את התזה על פי כלי סטטיסטיי ובי
המקרה של ניזוק שחייב להוכיח את הקשר הסיבתי בי התחלואה והנזק .המחבר מביא לדוגמא את המקרה של פרשת
קרישוב בה נחש עובד לחומר מסרט )אסבסטו( וסבל ממחלה נדירה .באותו מקרה לא נמצא מחקר רפואי המוכיח את
קיומו של הקשר הסיבתי בי החשיפה לאסבסט לבי המחלה בוודאות בדרושה לקביעת עובדה מדעית ,א למרות זאת קבע
בית המשפט העליו ברוב דעות כי "העדרו של מחקר שכזה אינו שולל את קיומו של הקשר הסיבתי".
 .4המחבר עומד על ההבחנה בי גורמי סיכו ודאיי )המוכרי בספרות הרפואית והמקצועית( וגורמי סיכו בלתי ידועי
)עצמאיי( או גורמי ספורדי )מקריי( .הקושי הוא ביצירת פסיפס של קשר סיבתי במקרה נתו בי הגורמי הודאיי
לגורמי הבלתי ידועי .טול למשל את העישו כגור סיכו ודאי ,אותו מזכיר המחבר במאמרו .בעבר לא היה ידוע הקשר
הסיבתי בי העישו להחמרת מצב קיי .לעומת זאת כיו אי עוד ספק בקיומו של קשר סיבתי בי תחלואה לעישו .כ למשל
לעני מחלת הבירגר ,שהיא מחלת ד המצרה את כלי הד שהטיפול בה הוא הפסקת עישו ,קבע בית המשפט העליו כי חוסר
אזהרה מפורשת על הפסקת העישו באופ מוחלט ולצמיתות מקימה לחולה עילת תביעה בנזיקי על מנת שהחולה ידע שאי
כל ברירה ושהמש העישו מסכ את חייו )ע"א  2245/91ד"ר ברנשטיי נ' עטיה ,פ"ד מט) .((1995) 709 (3הנה כי כ ,הל
המדע כברת דר משמעותית עד להכרה בעובדות מדעיות עד שכיו כמעט ואינ צריכי עוד הוכחה שברפואה.
 .5דוגמא נוספת המייצגת את הבעייתיות בפערי המידע בי הרפואה והמשפט היא בשאלת הקשר הסיבתי בי אירועי סב
לידתיי ושיתוק מוחי .על פי סדרת מחקרי אשר נערכו בשנות ה 70של המאה שעברה אשר גיבשו את הדעה המקובלת
בספרות הרפואית ) ,(common knowledgeרק מיעוט מקרי שיתוק המוחי נגרמי על ידי תשניק סב לידתי ,בניגוד לסברה
שרווחה בעבר שקיי קשר סיבתי מובהק בהתקיי גורמי סיכו ידועי )כגו סימני מצוקה עובריי( .בנייר עמדה שהציג
ארגו הגינקולוגי והמיילדי האמריקאי )  (ACOGנקבע שרק  10%ממקרי שיתוק המוחי בלידות בזמנ נגרמות על ידי
תשניק סב לידתי .
ממצא זה יצר חומת אש משמעותית לניזוק הבודד ,שביקש להוכיח את הקשר הסיבתי בי מחלת שיתוק המוחי ממנה סבל
והלידה .היה עליו להוכיח שהוא נופל לתו אות  10%מהמקרי המוכרי בספרות הרפואית ,אול כאשר נוספו לאירועי
הסב לידתיי גורמי סיכו נוספי כגו  ,פגות ,זיהו ,או דימו הרי שהסיכוי להוכיח את הקשר הסיבתי על פי מאז
ההסתברויות בשיעור שמעל  50%היה קלוש מאוד) .ר' עובדות המקרה בע"א  6643/95כה נ' קופת חולי כללית ,פ"ד נג)(2
.((1999) 680
על רקע זה התפתחה דוקטרינת "הסיבתיות העמומה" שבאה לגשר על פערי המידע בי העמימות העובדתית או חוסר הודאות
בנסיבות שהביאו לנזק ובי קשיי ההוכחה של התזה הרפואית על מנת להוכיח את הקשר הסיבתי העובדתי – רפואי.
 .6בשונה מהמדע ,המשפט אינו יכול להסתמ על ההכרה הכללית בתזה רפואית כראיה ,ועל כ הוא נזקק לכלי ראיתיי
בה צרי לעמוד התובע שעליו הנטל לשכנע את בית המשפט על פי מאז ההסתברויות .לדוקטרינת הסיבתיות העמומה
השלכות רוחב משמעותיות על דר ההוכחה של שאלת הקשר הסיבתי בי סיבה למסובב .בע"א  7375/07בי"ח כרמל נ' מלול,
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פ"ד ס) (2005) 11 (1שעניינו חלוקת האחריות בי גורמי סיכו שהתרחשו סביב הלידה ,חלק קשורי להתרשלות וחלק לא,
התעוררה השאלה כיצד השפיעו גורמי הסיכו הרלבנטיי לחבות המזיק על מצבו הסופי של הניזוק? וכיצד צרי התובע
להוכיח שגורמי סיכו אלה עומדי בדרישת ההוכחה במשפט האזרחי על פי מאז ההסתברויות )מעל  ?(50%בית המשפט
הכיר באפשרות לסטות מדוקטרינת מאז ההסתברויות במקרי ראויי ולהכריע על פי אומדנא.
שאלת השאלות היא הא יש מקו לסטות מההלכה הפסוקה על פיה הניזוק צרי להוכיח את תביעתו בשיעור של למעלה מ
 50%או שמא נית לסטות מהדוקטרינה ולהסתפק בהערכת חלקו של המזיק באחריות על דר האומדנא .שאלה זו עומדת
כיו לדיו נוס בביהמ"ש העליו )דנ"א  46/93קופ"ח נ' עד מלול( והכרעתו תשנה קרוב לודאי את דיני הראיות על פי דיני
הנזיקי המסורתיי.
 .7פרופסור לי מבהיר לנו בשני מאמריו אודות הוכחת קשר סיבתי בהתייחס לחולה שנחש לחומר מסרט ,את מגבלות
ההסתמכות על נתוני סטטיסטיי כמכשיר לקביעת או שלילת קשר סיבתי במשפט .למאמריו יש תרומה גדולה להבנת
מושגי היסוד והכלי באמצעות מזהה הרפואה קיומו של קשר סיבתי בי תחלואה של קבוצת אנשי למחלה לעומת זה של
הניזוק הבודד.
אי ספק שיש למאמר תרומה ייחודית למשפט העוסק ברוב המקרי בענייננו של הפרט הניזוק ,לעומת האפידמיולוגיה
שעוסקת בקבוצה .מכא ג ההבדל המהותי בי הרפואה והמשפט.

עו"ד יונת דייויס
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כיצד נגיע אל האכסדרה – על חשיבות של מומחי רפואיי מטע
הצדדי בתביעות רשלנות רפואית
אבני רובינשטיי *,שמואל יקירבי ** ואביחי דר***

תקציר
המאמר ד בהצדקת המודל הדיוני הנוהג בישראל בתביעות רשלנות רפואית ,לפיו כל צד לתביעה מגיש חוות דעת של רופא
מומחה ,הבאה לתמו בטענותיו .המאמר יוצא נגד "הרהורי הכפירה" בשיטה זאת שהועלו לאחרונה באחד מפסקי הדי של
בית המשפט העליו .במאמר מוסברת העמדה לפיה המודל בו בית המשפט ממנה מומחה יחיד מטעמו ,בלא להיזקק למומחי
מטע הצדדי ,בדומה למצב הקיי בתביעות שמקור תאונות דרכי ,אינו מתאי לתחו דיני הרשלנות הרפואית.
לדעת המחברי ,העתקת המודל המומחה היחיד בתביעות רשלנות רפואית עלולה להיות הרת אסו מבחינת התובע .זאת
כיוו שמחד גיסא ,מרב הסיכויי שמומחה זה ,באופ טבעי ,יטה להג על הרופא הנתבע ,ומאיד ,בית המשפט יטה לרוב
לאמ בצורה עיוורת את חוות דעת המומחה מטעמו.
המחברי מצרי על כי פסק הדי של בית המשפט העליו מצטר לגל "ההתקפות" המתרגש לאחרונה נגד רופאי הכותבי
חוות דעת לטובת תובעי בתיקי רשלנות רפואית ,מצד רופאי בכירי במערכת הרפואית ובאיגודי המקצועיי.
המחברי סבורי כי מת אפשרות לצדדי להגיש חוות דעת מטעמ בתביעות רשלנות רפואית מגשי בצורה הטובה ביותר
את הרציונל העומד בבסיס שיטת המשפט היריבותי הנהוג בישראל ובכ מונע עיוות די.
מילות מפתח :רשלנות רפואית; נזיקי; מומחי רפואיי; חוות דעת רפואיות.
פסק די שנית לפני כשנה בבית המשפט העליו) 1להל – עניי מוזס( ,מעלה הרהורי כפירה בטיבו של ההסדר החוקי הקיי
באשר למקומו של מומחה רפואי בתביעות רשלנות רפואית .פסק הדי ,שנית אמנ בדעת יחיד ,קורא לשופטי לעשות
שימוש בכלי העומד לרשות על פי די ,ולהרבות במינוי מומחה מטע בית המשפט בתיקי רשלנות רפואית .מוב כי חלק
מהשופטי הנדרשי לתיקי רשלנות רפואית הסתייעו ברוח גבית חזקה זאת ומיהרו למנות מומחה מטע בית המשפט ,הג
שקוד לכ נהגו לעשות כ במשורה.
כידוע ,בעוד שבתיקי תאונות דרכי מנועי הצדדי מלהגיש חוות דעת מומחה מטעמ ,ובית המשפט הוא הממנה מומחה
מטעמו ,כדי שזה יקבע את שיעור נכותו הרפואית של התובע הנפגע 2,הרי שבתיקי רשלנות רפואית )או חבויות אחרות שאינ
נובעות מתאונת דרכי כהגדרתה בחוק( מגיש כל צד חוות דעת רפואית מטעמו 3,כאשר לבית המשפט מסור שיקול דעת
למנות מומחה מטעמו שיחווה ג הוא את דעתו בסוגיה4.
רבות דובר על ההבדל שבי תיקי תאונות דרכי לתיקי רשלנות רפואית ,המצדיק הסדר חוקי שונה של סוגיית המומחי:
בעוד שבתאונות דרכי נקודת המוצא היא אחריות מוחלטת של הנתבעתחברת הביטוח לנזקי התובע ,והוויכוח נסב רק על
ממדי נזקו של התובעהנפגע ,הרי שבתיקי חבויות מסוג אחר ,לרבות רשלנות רפואית ,עיקר המחלוקת היא על האחריות,
נושא הנחלק בעיקרו לשניי :שאלת ההתרשלות של הנתבע ,קרי הא חרג מסטנדרט התנהגות סביר ,ושאלת הקשר הסיבתי
_____________________________________

* אבי רובינשטיי ,מומחה לנוירוכירורגיה ,עו"ד ,שות במשרד עו"ד רובינשטיייקירבי ,מכללת "שערי משפט".
** שמואל יקירבי ,עו"ד ,שות במשרד עו"ד רובינשטיייקירבי.
*** אביחי דר ,עו"ד.
 1ע"א  4330/07מוזס נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות – בית חולי רמב" חיפה )פורס בנבו.(5.3.2009 ,
 2ר' ס' 6א לחוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי ,התשל"ה 1975וכ בתקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )מומחי( ,התשמ"ז.1986
 3ר' תקנה  127לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד.1984
 4תקנה )130א( לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד .1984
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בי התרשלות ,א אכ הוכחה – לבי נזקו של התובע – ככל שנותר נזק .רק בשלב הבא מתעוררת מחלוקת בשאלת היק נזקו
ונכותו של התובע ,שא לה נדרשי מומחי הצדדי.
רוצה לומר ,בכל הנוגע לשאלת נכותו של נפגע ,מדובר ברוב המקרי בשאלה אובייקטיבית לכאורה ,שיכולה להיבדק באופ
בלתי תלוי .לעומת זאת ,בשאלת האחריות לנזק בתיקי רשלנות רפואית הסוגיות המתעוררות ה לא בשאלות
"אובייקטיביות" ,אלא בשאלות של דעה מקצועית .אומנ דעה הנתמכת במאמרי מקצועיי ,וא נשענת על נסיו רב שני
של המומחה .על כ מינויו של מומחה רפואי מטע בית המשפט עלול ,אפוא ,לספק לשופט זווית ראייה צרה ,במידה שאותו
מומחה רפואי נוקט בדעה כזו או אחרת.
א נצר לכ את העובדה שבאופ טבעי ומוב ,נטיית ליבו של השופט תהיה כמעט תמיד לאמ את חוות דעתו של המומחה
כמות שהיא ,בבחינת "ידו הארוכה של בית המשפט" )די א נזכיר מהו הפסוק עליו נסמ כב' השופט סלי ג'וברא באחד
מפסקי הדי 5המצדדי במינוי מומחה" :והיית לנו לעיניי" ,(6התוצאה מבחינת התובע עלולה להיות הרת אסו .העיקרו
הבסיסי של שיטת המשפט שלנו ,השיטה היריבותית )אדברסרית( ,בה כל צד "מוש" לכיוו ה"אמת" שלו והשופט מתבקש
להכריע בי האמיתות – יתבטל.
אמרנו "התוצאה מבחינת התובע" ,ולא בכדי .באותו פסק די של כב' השופט ג'וברא שצוטט לעיל ,7על א קיומו של חסר
ראייתי מהותי שירד לשורש המחלוקת העובדתית )היעדר בדיקת דימות ספציפית ,שנקבע בפסק הדי כי הייתה חייבת
להתבצע( ושהיה אמור לתת את הפיתרו המשפטי של היפו נטל השכנוע מהתובע לנתבע ,העדי בית המשפט המחוזי ללכת
בדר של מינוי מומחה שהתעל או ייחס חשיבות מעטה לחסר העובדתי וקבע שלא הייתה התרשלות .בית המשפט ,אשר היה
באפשרותו להשתמש בכלי משפטיי מוגדרי היטב ,בחר לקבל את דעת המומחה שמינה.
יתירה מזו ,ניסיו החיי והמקצוע מלמדנו ,שבמקרי של מינוי מומחי רפואיי על ידי בית המשפט ,יהיו אלה ,כפי שקורה
לרוב ,מומחי בעלי ש כגו מנהל מחלקה פעיל או רופאי בכירי כמנהלי יחידות או סגני .מומחיות זהה ככלל לזו של
המומחי מטע בעלי הדי ,כמו ג לזו של אנשי הצוות הרפואי הנתבע .לא נגלה סוד א נציי כי עצ היותו של רופא נתבע
ברשלנות )ג בלא שתובעי אותו בשמו אלא את המוסד הרפואי בו הוא פועל( איננו אות כבוד לרופא .עמיתיו של הרופא
הנתבע נוטי ,כדבר טבעי ומוב ,שלא לסייע לתובע .עובדה היא שרוב רוב של המומחי בעלי הש אינ מוכני להעיד
לטובת נפגעי ברשלנות רפואית כעניי שבעקרו ,שכ ה אינ מוכני להעיד כנגד עמיתי .המומחה שימונה מטע בית
המשפט – סטטיסטית – נמנה על הציבור שמנינו לעיל .יתירה מכ :בארצנו הקטנטונת קיי סיכוי רב שתהיה למומחה
הממונה היכרות אישית מנסיבות כאלו ואחרות ע הצוות הרפואי או המחלקה של הנתבעי או ע המומחי מטע בעלי
הדי .וכפי שכתבנו במקו אחר8:
"מדינת ישראל ,במוב של מספר תושביה ומספר הרופאי הבכירי בה ,דומה לעיר גדולה בצפו אמריקה.
הרופאי המעורבי בתובענה )רופאי נתבעי ,מומחי התובע ,מומחי הנתבע ,מומחה בית המשפט( אולי
למדו יחד בבית הספר לרפואה ,או התמחו ועבדו באותו בית חולי או בבית חולי שכ ,או שירתו ביחד
במילואי .ה נפגשי באורח שגרתי בכינוסי מדעיי ,באר ובחו"ל ,יושבי בוועדות משותפות של
החברה המקצועית ,או ההסתדרות הרפואית ,או הביטוח הלאומי ,או משרד הביטחו ,או שה עובדי
באותה קופת חולי ,או באותו בית חולי פרטי...מגוו אפשרויות ההיכרות הוא עצו".
בדר כלל לא נית להעלות לדיו בבית המשפט – בדיוני קד משפט כאשר ממונה המומחה או במהל הבאת הראיות וחקירת
המומחי – את התרחישי התתקרקעיי הזורמי במוחו של העד שמונה על ידי בית המשפט .הג שמונו על ידי בית
המשפט ולא על ידי צד בהלי ,כ שה לכאורה חופשיי ונטולי מורא חבריה – ואלה ה אכ ציפיותיו של השופט – עדיי
ישתדלו מומחי אלו ככל שיוכלו "לשכב על הגדר" עבור חבריה הרופאי .המומחה שימונה –כמו ג עדותו לה יינת משקל
נכבד – עלול להיות נגוע בחוסר אובייקטיביות.
_____________________________________

5
6
7
8

ע"א  916/05כדר נ' הרישנו )פורס בנבו.(28.11.2007 ,
במדבר ,י ,לא.
ר' ה"ש .5
ד"ר אבי רובינשטיי "שופטי ,אל תסתנוורו מהמומחי שמינית" הפרקליטי ) 3מאי .(2001
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א נוסי את ה"עליהו" המתרגש ביתר שאת לאחרונה מצד רופאי כלפי עמיתיה ,הכותבי חוות דעת רפואיות נגד
רופאי אחרי ,נימצא במצב שבו פסק הדי "ייכתב" הלכה למעשה בידי רופא ,השבוי בדעה קדומה ,שאינה רואה בעי יפה
הגשת תביעות בגי רשלנות רפואית.
רק בשנה החולפת נער טקס השפלה פומבי למומחה בגניקולוגיה – מנהל מחלקה אוניברסיטאית בדימוס – במהלכו ננז הוא
קשות ע"י ועדת האתיקה של האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה ומיד לאחר מכ על ידי ועדת האתיקה של ההסתדרות
הרפואית 9.צר לנו לומר כי הייתה זו נקמת המתוקה של רופאי נגד הוגשה תביעה שנדחתה .בית המשפט באותו עניי –
וכפי שקורה בהלי משפטי – לא קיבל את דעתו של המומחה הנ"ל ,שהעיד מטע התביעה ,אלא את העדות של המומחה
מטע ההגנה ,ומבלי שהוסי דברי ביקורת על המומחה הנ"ל .לא נית שלא לציי העובדה שאותו גניקולוג כתב במהל
השני חוות דעת כנגד עמיתי ,כאשר בתי משפט לא מעטי קיבלו את עדותו ,כפי שקרה ג במקרי בה מונה כמומחה
מטע בית המשפט .כב' השופט יוס שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלי ,לא הסס בפסק דינו 10למתוח ביקורת חריפה
על דברי לעז שהוטחו באותו גניקולוג בסיכומי הנתבעי:
"אכ דברי קשי ,וספק בעיניי א ראויי היו להיאמר באופ שנאמרו .זכותו של בעל די לנתח את עדותו
של עד ,ונות חוות דעת בכלל זה .אול ,יש להתייחס לגופו של עניי ולא לגופו של אד .נית להציג עמדה
נוגדת ,או להצביע על סתירות בעדות ,או לבחו את רמתו המקצועית של המומחה ,במטרה לשכנע את בית
המשפט להעדי דעה של מומחה מסוי....יפי לעניי זה דבריו של השופט קדמי בע"פ  1839/92אשקר נ'
מדינת ישראל' :ככלל ,עדותו של מומחה נבחנת על ידי בית המשפט בשני מישורי :מישור המהימנות
האישית – במסגרתו נבחנת מהימנותו של המומחה ככל עד אחר; ומישור האמינות המקצועית – במסגרתו
נבחני רמתו המקצועית של המומחה ,וטיב ואופי הבדיקה או הבירור האחר שער ומכוח הגיע
למסקנותיו ...'...ג מומחי אינ מלאכי .יכול שבתיק מסוי תהא דעת השופט על מומחה ,כפי שנטע
על ידי ב"כ הנתבעי ,...ויכול שבמקרה אחר תהא הדעה שונה ,כפי שכל מומחה או בעל מקצוע יכול לקבל
תשבחות בתיק מסוי ,וביקורת בתיק אחר."...
עוד לא יבשה הדיו בעניי הגניקולוג ,ומומחה ברפואת עיניי ונוירואופטלמולוגיה ,המועסק דר קבע ,מזה שני על ידי
המבטחי של רופאי ואשר מעיד כעניי שבשגרה לטובת נתבעי בתיקי רשלנות רפואית ,פירס קריאה לכל חברי האיגוד
המקצועי בו הוא חבר ,בנוגע לתסריט אפשרי שיתרחש בעקבות מת חוות דעת ברשלנות רפואית כנגד עמית .וכה הציע
המומחה במכתבו:
"מי מחברי החוג שיערו חוות דעת רפואית משפטית הדנה ברשלנות רפואית והמכוונת כנגד אחד מחברי/ות
החוג לנוירואופטלמולוגיה ,ובסיו ההלי המשפטי בו דנה חוות הדעת ,יקבע בית המשפט שחוות הדעת
אינה מבוססת ,או אינה נאותה מבחינת הסגנו והמסקנות ,או שהיא מטעה כיוו שמתבססת על עובדות ו/או
תיעוד לא הולמי ,ורק לאחר שתצא פסיקה שכזו ותתפרס ברשומות ,תוגש תלונה כנגד עור/ת חוות דעת
זו לועדת האתיקה של איגוד רופאי העיניי ושל הר"י ובמקביל תישקל הרחקת החבר/ה משורות החוג.
אדגיש שוב – צעדי אלו ינקטו ע"י חברי החוג ויושבי ראשו א ורק לאחר פסיקת בית המשפט והצבעת
החוג בעניי .אי ברצוני לפגוע ולו כהוא זה בפרנסת של חברי החוג ,זו זכות המלאה לשבור בר לבית בכל
דר שימצאו לנכו .בר ,כאשר הדבר חורג מהאתיקה והאסטטיקה ה הרפואית וה המוסרית ופוגע
)אישית או מוסדית( בחברי החוג ,יש לדעתי מקו להרחיק משורותינו גור זה – כמוב בכפו להחלטת רוב
חברי וחברות החוג.11"...
_____________________________________

 9ר' מאמרו של פרופ' אבינע רכס ,יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית ,בכתב העת "זמ הרפואה" ,גיליו
אוגוסטספטמבר .2008
 10ת.א) .מחוזי י(  7482/05פלוני נ' ד"ר כסי ,פס' ) 2225פורס בנבו.(25.1.2007 ,
 11למע ההגינות יש לציי כי נמצאו רופאי חברי אותו איגוד מקצועי ,שיצאו חוצ כנגד הצעה זו .כ למשל ,משיבה רופאה במכתב
ליו"ר האיגוד" :בצער רב קראתי את הצעתו ...לא יכולתי שלא לחשוב על משטרי בה נהוג שלטו של סתימת פיות והטלת מורא על
בעלי מקצוע .למיטב הבנתי ,זכאי כל רופא לתת חוות דעת מנומקת ולמיטב אמונתו ואומנותו הרפואית כמו כל רופא סביר אחר,
ומטבע הדברי בית המשפט אמור להכריע בסוגיה .איני רואה מדוע לאחר שבית המשפט יפסוק בסוגיה עלינו כחברי באיגוד רפואי
להוקיע או להעניש את מי שנת את חוות הדעת ."...ובמכתב אחר ,כותבת רופאה אחרת חברת האיגוד" :קראתי בעיו את האיגרת
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לאחרונה פנה ג יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית לחברי האיגוד בקריאת איו דומה בה נכתב:
"...בעיית מת חוות דעת בלתי הוגנות ,ולעיתי בלתי מקצועיות ,לעיתי א בנושאי שמעול לא עסקו
בה ,מטרידה את רוב חברינו .לצערי ,חלק זעו מחברי האיגוד מוצאי פרנסה קלה ברישו חוות דעת
שכאלה ,משמשי כחרב להשכיר בידי עורכי די ,פעולה הגורמת נזק רב ה לחברי ,ה למקצוענו ,ובסופו
של עניי ,ג לקופה הציבורית כולה .עניי זה מעסיק אותנו החברי זה שני ,א פתרו הול טר נמצא.
פנינו ,ואנו שוב פוני לחברי להעביר אלינו חוות דעת ,אשר לדעת ,לוקות בחוסר הגינות ,ובחוסר
מקצועיות ,כדי שנוכל לנקוט בהליכי :ארגוניי ,וא משפטיי."...
די להביט ב"ועדות הבדיקה" של משרד הבריאות ,שבמקרי רבי מוצאות רופאי המעורבי במקרי רשלנות רפואית – ג
מקרי שבה זועקת הרשלנות לשמיי ,ה מוצגי כזכי וצחי כשלג .האמו שיש לתת בוועדות אלה כה ירוד ,עד כי
החתומי מטה ורבי מעמיתיה ממליצי ללקוחותיה שנפגעו מרשלנות רפואית ,שלא להגיש תלונה למשרד הבריאות,
ולהסתפק בהגשת תביעה אזרחית ,שתתברר כראוי בבית המשפט12.
צר לנו לראות כי בית המשפט העליו בעניי מוזס הצטר אפוא לגל העכור הנוכחי המתרגש על רופאי ,הכותבי חוות דעת
בתיקי רשלנות רפואית כנגד רופאי אחרי וכינה אות "שכירי חוות דעת" .גל זה בא לביטוי ג במאמרו של פרופ' אבינע
רכס ,יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית ,בבכתב העת "זמ הרפואה" 13ובמאמרו בעיתו האר של פרופ' מרק
גלזרמ ,מנהל מחלקת הנשי בביה"ח בילינסו 14.פרופ' רכס א הגדיל לעשות והציע להקי "ועדות מעקב" שתבחנה את
"טיב המדעי" של חוות דעת המוגשות לבתי המשפט בידי רופאי .פרופ' רכס מציע כי באות מקרי בה יתגלה כי הרופא,
שכתב את חוות הדעת "פעל שלא ביושר מקצועי" ,יועמד הוא לדי משמעתי .ואילו פרופ' גלזרמ קורא לבתי המשפט להפסיק
לאלתר את השימוש במחברי חוות דעת רפואיות "מטע" וברופאי הכותבי חוות דעת "לכל המרבה במחיר"" ,ביניה
רופאי בכירי שיצאו לגמלאות והתפנו מעשייה קלינית" ,שמצאו "מקור פרנסה חדש במת חוות דעת ."...תחת זאת הוא
מציע שבית המשפט יבחר בעצמו לצורכי הכרעה בתיק "מומחי שמעמד ,הידע והמוניטי שצברו ,הוכרו על ידי החברות
המקצועיות המתאימות ועל ידי הוועדה האתית של ההסתדרות הרפואית"15.
גישה זו הקוראת לשלול את זכות הצדדי להגיש חוות דעת מומחה מטעמ ,לוקה בהבנה בסיסי של שיטת המשפט הנהוגה
בישראל ,והתחלנו להתייחס לכ עוד קוד .במדינת ישראל ,שיטת המשפט הנוהגת היא "השיטה האדברסרית" .השופט
משמש כבורר בי שני צדדי ,כאשר מתפקידו של כל צד להביא ראיות ולשכנע את בית המשפט בצדקת עמדתו )להבדיל
מ"השיטה האינקוויזיטורית" בה השופט נוטל חלק פעיל בחקירת המקרה שלפניו וא יוז הבאת ראיות( .לשופט אי אלא
את מה שעיניו רואות ובמהל המשפט מוש כל צד את "החבל" לכיוו האמת שלו ,כאשר בסיו המשפט מוצא השופט את
נקודת האיזו ואת "האמת המשפטית" ,שלעיתי תהיה שונה מ"האמת הרפואית" או "האמת העובדתית" .יפי לעניי זה

_____________________________________
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ששלח...ולא האמנתי למקרא עיניי .לא האמנתי ,כי קשה היה לי לקבל שרופא ,אשר עקרונות אישיותו המקצועית מתבססי על
שבועת היפוקראטס לעשות הכול למע החולה ולהיות נאמ לו ולאמת ,יכול לכתוב מסמ אשר אינו מתייחס בשו אספקט לחולה
ולזכויותיו לקבל טיפול מקצועי לפחות סביר .נכו ,כולנו רופאי א מצופה שנהיה קוד כל בני אד ורצוי בני אד הגוני .חולה
מפקיד עצמו ביד רופא ונות בו אימו מלא .זכותו של חולה לתבוע רופא באות המקרי הנדירי שהרופא לא נת במועד טיפול נכו
או סביר וגר לו נזק בלתי הפי .כא אי דילמה ,קיימת אחריות מקצועית ואמת...תפקידו של בית המשפט לקבוע את חוות הדעת
המתארת ביתר מקצועניות את הנסיבות ובהתא זה לשקול אי וא לפצות את החולה .אלו עקרונות הצדק והדמוקרטיה .ולנו,
כרופאי וכבני אד ,אסור להעליב ,אסור לרמוס ברגל גסה ובוודאי שלא לסתו פיות ,או לאיי על חברי למקצוע".
ר' ג דיו בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת )פרוטוקול ישיבה מס'  ,15הכנסת ה (16מיו  3.2.2004בנושא ועדות
חקירה במשרד הבריאות.
לעיל ה"ש .9
מרק גלזרמ "אי מתגונני הרופאי מתביעות רשלנות רפואית" האר .19.10.2008
יוער כי מוב מאליו שאות רופאי גמלאי של היו ,נגד יוצא פרופ' גלזרמ חוצ ,א תמול שלשו היו בעלי המוניטי וההכרה
הדרושי לשיטתו.
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דבריה של חכמי" :אמר ר' אבא אמר שמואל :שלוש שני נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרי הלכה כמותנו והללו
אומרי הלכה כמותנו .יצאה בת קול ואמרה :אלו ואלו דברי אלוהי חיי ה והלכה כבית הלל".16
על ההבחנה בי "האמת המשפטית" ל"אמת העובדתית" עמד כבוד המשנה לנשיא )בדימוס( מנח אלו ,בפסק די שנית לפני
יותר מחצי יובל שני 17,ושעסק בהבדלי שבי מסקנותיה של ועדת חקירה למסקנותיו של בית משפט בפסק די:
"ועדת החקירה רשאית להגיע – ומתיימרת היא לשאו להגיע – בדרכי חקירה וראיות הנראות בעיניה,
לחקר האמת העובדתית ,שלא תמיד מוכרחה היא לעלות בקנה אחד ע האמת המשפטית .שתי אמיתות
אלה יחסיות ה ,ולא תמיד זהות ה ,ולא זו בלבד אלא א אי צרות זו לזו .שהרי יודעת היא מערכת המשפט,
ומודע הוא השופט ,כי נקודות המוצא ,דרכי הבירור ,מהות של נורמות וכללי ההכרעה בעול המשפט
ומלאכת השיפוט שוני ה מאלה שבחקר העובדתיההיסטורי ,ומתו כ יודעי ומודעי ה ,כי יש
שמסקנות ו"אמיתות" שונות יעלו בידי כל אחד מה".
ה מדע הרפואה וה מדע המשפט אינ מדעי מדויקי .ההוכחה במשפט כמעט תמיד לא תהיה הוכחה חותכת ,בוודאות של
 100אחוזי .די לתובע במשפט אזרחי שיוכיח את תביעתו בהסתברות של מעל  ,50%על מנת שיזכה במשפט .באשר לרפואה,
כמעט כל סוגיה רפואית ,ודאי הסבוכות שבה ,עשויה שתהיה ביחס אליה מספר דעות שונות של אנשי מקצוע ,מהשחור ועד
הלב ,ע עוד כמה דעות "אפורות" באמצע.
כעורכי די המנהלי תיקי רשלנות רפואית יודעי אנו היטב כי בכל תיק יכול לבוא מצד אחד רופא שיטע כי היו יו ומצד
שני רופא שיטע כי היו לילה ,כ ממש .אכ ,כש שעל עור הדי אסור להעלות במהל המשפט טענות עובדתיות או
משפטיות ביודעו שאינ נכונות 18.כ ג ראוי כי על רופא ייאסר להטעות בזדו את בית המשפט בהבאת עובדות או נתוני
שאינ נכוני 19א מכא ועד שלילת זכות של הצדדי להציג את ה"אמת" שלה ,כפי שה רואי אותה – הדר ארוכה.
"מקד החשדנות" ,שהוזכר בעניי מוזס ,ראוי – א כבר – שיכוו דווקא כלפי הרופאי הכותבי חוות דעת המגנות על
מוסדות רפואיי .מניסיוננו ומידיעתנו ,רבות חוות הדעת מאלה שלעיתי מתקשי אנו להאמי שכותב מאמי במה שיצא
מתחת ידו...
הקמת מאגר כמוצע של רופאי "מטע בית משפט" ייהפ עד מהרה למאגר רופאי "מטע" – ולא מטע בית המשפט –
בעלי חשיבה חדגונית ,חדממדית ,מקובעת וממסדית ,כפי שקורה בוועדות משרד הבריאות.
אכ ,בעניי מינוי מומחה מטע בית המשפט ,יפה כתבה בשנת  1999הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול הרפואי
בראשותו של כב' השופט ד"ר גבריאל קלינג ,דברי שצוטטו בעניי מוזס ולפיה" ,הפקדת ההכרעה בידי המומחה עלולה
להביא לעיוות די"20.
ראוי להתייחס לשתי נקודות נוספות בטיעוני המתנגדי למצב הנוכחי של חוות דעת מומחה מטע שני הצדדי :ראשית,
הטענה כי רופאי כותבי חוות דעת ל"מרבה במחיר" מאבדת מתוקפה בהתחשב בעובדה כי לרוב כותבי את חוות הדעת
רופאי מנוסי ובכירי באקדמיה ובפרקטיקה ,מנהלי מחלקות וכד' .יש להניח כי רופאי אלה לא יסכנו את שמ הטוב או
יעמידו את עצמ בסכנת חקירה נגדית שתשימ ללעג ולקלס ,על ידי כתיבת חוות דעת משוללת יסוד .ג לגו הטענה,
_____________________________________
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תלמוד בבלי ,עירובי ,י"ג ,ב'.
בג"  152/82אלו נ' ממשלת ישראל ,פ"ד לו).(1982) 449 (4
כלל )34א( לכללי לשכת עורכי הדי )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו.1986
ור' דבריו של כב' השופט אחיק סטולר ,בפסק הדי שנית לאחרונה בעניי תפ"ח )מחוזי מרכז(  68320808מדינת ישראל נ'
חנוכייב )פורס בנבו" :(13.1.2010 ,בכל מקרה על העד המומחה המעיד בבית המשפט לשמור על מירב האובייקטיביות ,על גישה
מקצועית ועניינית ועל יושר ויושרה ) (integrityראויי בבואו למסור עדות מומחה בבית המשפט וברצונו שבית המשפט יאמי לו
ויסמו על עדותו ...לא תיתכ שפיטה ראויה לשמה א לא יוגש לשופטי החומר בצורה המאפשרת לה ליצור דעה משלה או א
יוגש חומר באופ שיש בו כדי להביא את בית המשפט לתוצאה שגויה."...
די וחשבו הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ,התשנ"ט ,1999עמ'  ;56עניי מוזס ,ה"ש  1לעיל ,פסקה כ"ב לפסק דינו
של כב' השופט רובינשטיי.
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כיצד נגיע אל האכסדרה – על חשיבות של מומחי רפואיי מטע הצדדי בתביעת רשלנות רפואית

שהמומחי ה "שכירי חוות דעת" ,אנו יכולי להעיד שהיא אינה נכונה ,וכל מומחה ,שידוע כנות חוות דעת "מטע"
תובעי ,ידחה פעמי רבות מקרי המופני אליו ,והוא סבור כי לא הייתה בה רשלנות רפואית.
טענה כי מינוי מומחה יביא לחיסכו בעלויות ובזמ שיפוטי יקר 21,חוטאת לדיוק :הרי א חוות דעתו של המומחה הממונה
תקועקע בחקירה נגדית או לחילופי לא תתקבל מלכתחילה על דעת השופט ,יידרש בית המשפט למנות מומחה נוס ולהתחיל
את ההלי מחדש .וא ג דעתו של המומחה הנוס לא תתקבל – שוב יתחיל ההלי מחדש ,וחוזר חלילה .הרי ג התומכי
במינוי מומחה ,סבורי כי אל לו לבית המשפט להתפרק מסמכות ההכרעה ,ולאמ את חוות דעתו של המומחה הממונה כזה
ראה וקדש .לפיכ מה יועילו חכמי בתקנת ,כאשר תידרש הכרעה חדשה? במצב הקיי ,שתי הדעות מונחות לפני השופט,
כפי ששני כתבי הטענות המשפטיי מונחי לפניו ,והשופט יוכל למצוא את נקודת האיזו הראויה בי השתיי ,להשוות,
להתלבט ,לשקול את הדברי בלב פתוח ובנפש חפצה ,ובמקרי המתאימי א להציע הצעת פשרה לשני הצדדי ,אשר
"יקנו סיכוני" ויביאו את הסכסו לסיומו .כ אכ יחסכו זמ ועלויות .דא עקא ,משמנה מומחה מטע בית המשפט והלה
אמר את דברו ,פשרה ,ככלל ,לא תושג.
הא תהיינה ,והא ראוי שתהייה ,לעניי מוזס השפעה כלשהי על המצב הנורמטיבי הנוהג בבתי המשפט כיו?
נראה כי התשובה לכ חייבת להיות שלילית .חשוב להדגיש כי דברי כב' השופט אליקי רובינשטיי נאמרו אגב אורחא.
למעשה ,פסק הדי באותו מקרה עסק במצב מוזר ונדיר למדי שבו שופט בערכאה קמא ,עשה – לעניי האחריות – מעשה
"שעטנז" בי שתי חוות הדעת שהוגשו על ידי שני הצדדי ,קיבל את האבחנה של מומחה אחד א את העמדה בעניי הקשר
הסיבתי של מומחה אחר .מצב לא בהיר זה ,בלשו המעטה ,חייב שימוש בסמכותו הקיימת בתקנות 22של בית המשפט –
ואשר עליה אי חולק – למנות מומחה מטעמו במקרי שבה הוא מוצא לנכו .כב' המשנה לנשיאה אליעזר ריבלי ,שהשתת
בהרכב ,הבהיר כי לטעמו "מכל מקו אי לומר כי יש פג מובנה בעצ ההסדר של הצגת ראיות רפואיות מטע כל אחד מ
הצדדי" .כב' השופטת עדנה ארבל ,השלישית בהרכב ,הצטרפה להערתו של השופט ריבלי והחליטה "להשאיר את הדיו
בסוגיה הנוגעת למינוי מומחה מטע בית המשפט להזדמנות אחרת".
אכ ,ובכל הכבוד ,יש לצמצ את החלטתו של כב' השופט אליקי רובינשטיי בעניי מוזס לנסיבות המיוחדות של המקרה,
אול ,לעניות דעתנו ,אי להסיק מכ כי על בתי המשפט בישראל לאמ מעתה ואיל מודל דיוני חדש ,בתביעות רשלנות
רפואית ,מודל המעתיק את זה החל על חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי .לא זאת הייתה כוונת המחוקק ,ומדיניות שכזו
היא מסוכנת שכ היא עלולה לערער את הוגנות ההלי המשפטי בתביעות רשלנות רפואית .על מנת להגיע אל האכסדרה23,
היא מקו ההכרעה המשפטית ,מ הראוי כי לשופט יהיו שני מורי דר ,ולא מורה דר אחד ,אשר פעמי יודע מראש מהי
האכסדרה אליה הוא מבקש להגיע ,וכל שנותר לו הוא לשרטט את השביל אליה.

_____________________________________

 21ר' למשל הדברי שצוטטו בעניי מוזס מתו ע"א  521/77ברוור נ' רשות הנמלי ,פ"ד לב) ,(1978) 419 ,416 (1פסקה כ' לפסק דינו של
כב' השופט רובינשטיי.
 22לעיל ה"ש .4
 23ר' פסקה י"ז לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיי בעניי מוזס )ה"ש  1לעיל(.
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ההתפתחות ההיסטורית קונטקסטואלית
של מערכת הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית
סוהאד דאהרנאש *

תקציר
במאמר זה אנסה לתעד את ההתפתחות ההיסטורית של מערכת הרפואה המשפטית ,או ליתר דיוק פרקטיקות הרפואה
המשפטית בחברה הפלסטינית בתקופות ההיסטוריות השונות ,החל בתקופת הממשל העות'מאני ,המש בתקופת המנדט
הבריטי ,בתקופת האיחוד ע ירד ומצרי ,בתקופת הממשל הישראלי בטריטוריה הפלסטינית ,וכלה בתקופת הרשות
הפלסטינית והממשל החלקיטוטאלי של ישראל בחברה ובטריטוריה הפלסטינית .המידע המובא במאמר זה הוא חלק מ
המידע שנאס בעת עריכת עבודתי לקראת קבלת תואר דוקטור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלי ,המתמקדת בתהליכי ההבניה החברתייפוליטיי המת בהתייחס למערכת הרפואה המשפטית בחברה
הפלסטינית ,והקנת המכו הפלסטיני לרפואה משפטית .מקורות המידע שעליה מסתמ המאמר מגווני וכוללי ראיונות,
תצפיות משתתפות וניתוח ספרות היסטורית ועכשווית ,הדנה בנושאי הקשורי לנושא המאמר .עולה כי בתקופות הממשל
השונות בחברה הפלסטינית התקיימו פרקטיקות רפואיותמשפטיות .פרקטיקות אלה הובנו על ידי האינטראקציה שבי
ההקשר הפוליטי ,המבנה החברתי והאינטרסי הרפואיי ו/או המשפטיי של כל מושל ומושל .המשות לכל התקופות הוא
היות החברה הפלסטינית כפופה למושל והיות הפרקטיקות הרפואיותמשפטיות אמצעי ומטרה להבניית הסדר והחוק של
המושל בחברה והשלטת עליה..
מילות מפתח :היסטוריה; חברה פלסטינית; גופת מת; הקשר פוליטי; מושל.

מבוא
הספרות המתייחסת להתפתחויות במערכת הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית היא דלה .ספרות זאת ומרבית המקורות
הישראליי ,הפלסטיניי והירדניי המתעדי נושאי אלה מתייחסי אל הרפואה המשפטית באזור הפלסטיני רק מאז
תחילת המנדט הבריטי ,בהתבסס על הטענה כי התפתחות הרפואה המשפטית באזור )היו ישראל אז פלסתינא( החלה
בתקופת המנדט הבריטי )1.(19481921
ג בראיונות שערכתי במסגרת המחקר ,כאשר עלתה השאלה בנוגע לתחילת הרפואה המשפטית באזור הפלסטיני ולרפואה
המשפטית בעיד השלטו העות'מאני ,כל המרואייני ,ללא יוצא מ הכלל ,השיבו כי לא הייתה אז רפואה משפטית.
להערכתי ,אמירה זו נובעת מחוסר ידע או מ המשמעות שהמרואייני מעניקי למושג רפואה משפטית .מרבית סבורי
שרפואה משפטית היא מונח נרד לפרקטיקת הנתיחה ,שהיא א אחת מ הפרקטיקות הנוגות במערכת הרפואה המשפטית
בכלל ובחברה הפלסטינית בפרט .ה סבורי כ משו שבמערכת הפלסטינית זאת הפרקטיקה העיקרית שבה עוסקת
הרפואה המשפטית )על תפקיד הרפואה המשפטית כיו אדו בהמש(.
הפרקטיקות בתחו הרפוא המשפטית השתנו מתקופה אחת לאחרת כיוו בהתא לשינויי שחלו במבנה המשפטי בעול
הערבי בכלל ובחברה הפלסטינית בפרט ,על פי הההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות אשר קבעו את התכני ואת ההליכי

_____________________________________

*
1

סטודנטית ללימודי מחקר באוניברסיטה העברית ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.suhadh@hotmail.com .
משה דהפז "נתיחות רפואיות בישראל" ,רפואה ומשפט  ,26עמ'  .(2002) 60אמירה זאת אינה מדויקת כיוו שג בתקופת הממשל
העות'מאני היו פרקטיקות רפואיותמשפטיות ,א נראה שהמחברי ביקשו לומר שרפואה משפטית משמעותה נתיחה ,שהיא רק
חלק מ הפרקטיקות של רפואה משפטית בעול ובחברה הפלסטינית בכלל זה.
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ההתפתחות ההיסטוריתקונטקסטואלית של מערכת הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית

המשפטיי שחלו בתקופות הקולוניאליז והמנדט הבריטי הממושכות באזור .בד בבד ע השינויי במשפט נשתנו ג
ההליכי ברפואה המשפטית בחברה הפלסטינית לפי דרכו של הממשל2.

היבטי מתודולוגיי
המחקר שבמסגרתו נאס המידע על ההיסטוריה של הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית הוא מחקר איכותניאתנוגרפי.
מתודולוגיית חקירה זו מחייבת שהות ממושכת של החוקר/ת בשדה הנחקר למטרת תיעוד וניתוח כל הנצפה והנשמע בזמ
שהותו/ה .המידע על אודות ההתפתחויות ההיסטוריותקונטקסטואליות של הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית הסתמ
על מקורות אחדי ,ובה ספרות היסטורית שכתבו ישראלי ,פלסטיני וחוקרי מהעול הערבי והמערבי ,וספרות
עכשווית המתעדת נושאי הקשורי לנושא המאמר ודנה בה .כמו כ נעשה שימוש בכתבות מ העיתונות הפלסטינית
כמקור מידע .נעשו ג תצפיות במכו הפלסטיני לרפואה משפטית שבאבו דיס .כלי אחר לאיסו המידע היה ראיונות ע אנשי
צוות שוני של המכו וע עובדי אחרי של מערכת הרפואה המשפטית שאינ פועלי במכו לרפואה משפטית עצמו.
רואיינו ג רופאי שפעלו בתקופות שלטו שונות בחברה הפלסטינית ,בייחוד אלה שעבדו בתקופת האיחוד ע ירד ומצרי
ובתקופת הכיבוש הישראלי .נעשה שימוש ג בדפי מידע שפרסמו המכו ואוניברסיטת אלקודס שבאבו דיס ,אשר במתחמה
ממוק המכו.
אחת המגבלות שלי כחוקרת הנושאת תעודת זהות ישראלית היא חוסר האפשרות להגיע לכל אזור בגדה המערבית וברצועת
עזה .לכ חלק מ הראיונות נעשו בהתקשרות טלפונית .זאת ועוד ,היו מערכת הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית
מורכבת ממוקדי אחדי :משרד ניהולי בחברו )עד ספטמבר  2005היה משרד ג בבית לח( ושלושה מכוני לרפואה
משפטית )באבו דיס שליד ירושלי בתו מתח אוניברסיטת אלקודס ,בשכ באוניברסיטת אלנג'אח ,והמכו השלישי
בעזה בבית חולי אלשיפאא'( .כנושאת תעודת זהות ישראלית יכולתי להגיע רק למכו שבאבו דיס ,ובו נעשתה עבודת
המחקר האתנוגרפית שלוש שני רצופות )מאפריל  2004ועד יוני  .(2007הראיונות ואיסו המידע הכתוב נעשו ג לאחר
תקופה זו.

תקופת הממשל/השלטו העות'מאני )(19171516
מ הספרות והמחקרי שעסקו בתולדות הרפואה המשפטית בכלל ובתקופת הממשל העות'מאני בפרט מתברר כי עוד לפני
תקופה זאת התקיימו פרקטיקות רפואיות משפטיות .אמנ לא נעשו נתיחות ) (autopsyא נעשו הערכות או "בדיקות"
חיצוניות של גופת המת .על פי התקנות של ירושלי בשנת  ,1100בדיקת הגופות והכנת הדוחות במקרי של פשעי נעשו על
פי תקנות מערכת שמקורה בוועדה האנגלית המכונה מערכת הקורונר ) (coronerמשנת  .925בדיקות חיצוניות אלה נעשו כדי
לגלות מה נעשה לאד ,לאתר את פצעיו ולדעת אילו כלי שימשו להמתתו .כנאמר לעיל ,בדיקת הגופות נעשתה באופ
ויזואלי חיצוני; נתיחות לא נעשו 3.מקורות רבי שעסקו בהיסטוריה של הרפואה המשפטית בעול ציינו את מה שהיה נהוג
ומה שמכונה עד היו  4, Jerusalem Assizesמונח המתייחס לקבוצת תקנוני וחוקי שהיו מקור לפרקטיקות
הרפואיותמשפטיות באותה תקופה )בשנת  ,(1100שנדרשו במקרי פליליי בה היה צור באבחו לגופה ,ונכתב דוח
שתיאר את הממצאי בה ,את מיקו הפצעי ואת המכניז שגר לה5.
להבנת תפקידה ותפקודה של הרפואה המשפטית בתקופת הממשל העות'מאני חשוב להקדי ולתאר את ההקשר הפלסטיני
באותה תקופה ואת מבנה המערכות הרפואית והמשפטית ,שהשפיעו כול על הרפואה המשפטית של התקופה.
_____________________________________

2
3
4
5

מואמ אלחדידי ונזיה חמדי ,רפואה משפטית ותפקידה ביישו הצדק בפלסטי ,מכו המשפטי ,אוניברסיטת בירזית ,עמ' 17
) .(2003ונאסר אלרייס ,המשפט בפלסטי ומגבלות התפתחותו ,ארגו אלחק ,עמ' .(2003) 61
SEZER ERER, OMER DUZBAKAR AND AYSEGUL D. ERDEMIR, A FORENSIC AUTOPSY CASE BELONGING TO THE NINETEENTH CENTURY
).IN TURKEY, 5, JISHIM. 42 (2006
על פי האנציקלופדיה הקתולית ,מקור המילה הוא בש הפועל  asseoirבצרפתית ,שמשמעותו "להושיב" ,כלומר הרעיו הוא לשי
משהו במקומו ,לשיי אותו assize .היא הגרסה האנגלית של המילה ומשתמשי בה בלשו רבי ,assizes ,והיא מכוונת לבית משפט.
CYRIL H. WECHT, THE HISTORY OF LEGAL MEDICINE, 33(2), THE JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE
).LAW. 247 (2005
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בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית הושפעה הרפואה במחוזותיה מ הרפואה המערבית המודרנית ,שהובאה לאזור על ידי
רופאי ואנשי אוניברסיטה זרי .אחד הרופאי היה האוסטרי ד"ר קארל אמברוס ברנרד ,אשר היה הראשו שהרצה על
רפואה משפטית באימפריה העות'מאנית ,בשנת  ,1839בבית הספר הראשו לרפואה באיסטנבול .הוא ג ביצע ,בשנת 1846
–לאחר שקיבל את רשות הסולטא – את הנתיחה הראשונה בתולדות האימפריה ,בבית החולי האוסטרי 6.הרצאות על
רפואה משפטית בבתי הספר למשפטי נישאו לראשונה בשנת  .1910בשנת  1857ייסד הסולטא עבדאלמג'יד שלוש ועדות
ובה אחת שהייתה קשורה לרפואה משפטית ולאחר מכ הפכה לרשות הרפואה המשפטית 7.זה היה המצב באיסטנבול –
מרכז האימפריה העות'מאנית .השאלה המתבקשת היא מה התרחש בתחו זה בפרובינציות 8של האימפריה .כפי הנראה
התפתחות זאת לא הגיעה למחוזות הרחוקי .עד כמעט סו המאה התשעעשרה ותחילת המאה העשרי הייתה התפתחות
הרפואה המשפטית באזורי מסוימי )ובה המרכזי של השוליי כירושלי וצפת( חלקית בלבד .האזור הפלסטיני נחשב
לאזור נידח באימפריה העות'מאנית ושיעור המחלות הזיהומיות והתמותה בו היה גבוה ,מצב שהשפיע על חיי היויו של
החברה הפלסטינית דאז 9.מערכת הבריאות העות'מאנית הציבורית הושפעה רבות מ המגע בי האימפריה לבי הצבא,
המסחר והמדע האירופיי ,מה שהוליד מגוו של תנועות רפורמה ,או מה שמכונה  ,Tanzimatובכל זאת רפורמות במוסדות
הבריאות כמעט שלא הורגשו באזור הפלסטיני 11 ,10.המצב בירושלי היה שונה במקצת מבאזורי הפלסטיניי האחרי,
ועל פי זוהר עמאר 12,שחקר את ההיסטוריה של הרפואה בירושלי ,מערכות הרפואה בתקופת הממשל העות'מאני התחלקה
בירושלי לשלוש קטגוריות :הרפואה הציבורית ,הרפואה הקהילתית והרפואה הפרטית  13 .לדעתו ,בית החולי עבד
במתכונת הרפואה המודרנית רק במאה התשעעשרה ,ועד אז תפקדו בתי החולי כמוסדות רווחה יותר מאשר כספקי טיפול
רפואי14.
בצל הממשל העות'מאני הסתמכה האוכלוסייה הפלסטינית המקומית )שלפי אורח חייה מתחלקת לשלוש קבוצות :איכרי
] ,[fellahinעירוניי ] [hadarונוודי ושבטי בדווי ] ,([baduבעיקר על הרפואה העממית ,שהשתמשה בצמחי מרפא ,קיבוע
עצמות ) ,(bone-settingכוויות ,הקזת ד ,עלוקות למציצת ד וכוסות רוח .כמו כ שימשו ג קמעות ומרפאי דתיי ופעלו
מיילדות  15.אזור פלסטי היה אזור נספח ל"בילאד אלשא" ,שמרכזה האדמיניסטרטיביצבאי היה סוריה .עד שנות
החמישי לא היו רופאי מוסמכי באזור זה ,והרפואה התבססה על ניסיו אנשי ורפואה עממית .בשני 18651860
מינתה הממשלה הטורקית רופאי זרי אחדי )איטלקי ,יווני ,הונגרי ופולני( שעבדו כמנתחי צבאיי ,פקידי
בריאות ורופאי מוניציפאליי  16.אלה היו חלק מ השינויי הארגוניי שמטרת הייתה ארגו מחדש של מערכות
המחוזות שבשלטו העות'מאני ,וה כללו ג שינויי משפטיימנהליי 18Navot 17.מציינת כי שירותי רפואיי באזור
_____________________________________

6

MEHMET A. INANICI, ERCUMET ASKOY, OGUZ POLAT, NUR BIRGEN, GOKHAN BATUK AND NEVZAT ALKAN, MEDICO-LEGAL DEATH
).INVESTIGATIONS AND AUTOPSIES IN ISTANBUL, TURKEY, 5, JOURNAL OF CLINICAL FORENSIC MEDICINE. 119 (1998

7
8
9

ש עמ' 119
אשתמש ג במושג העברי של המילה – מחוז.

10
11

12
13

14
15
16

DAVIDOVITCH N. & GREENBERG Z. PUBLIC HEALTH, CULTURE, AND COLONIAL MEDICINE: SMALLPOX AND VARIOLATION IN PALESTINE
.DURING THE BRITISH MANDATE, PUBLIC HEALTH REPORTS. 2007; (122): 398-406

ש .399
על אודות ההיסטוריוגרפיה של הרפואה המוסלמית עות'מאנית קיימי שני שיחי מרכזיי :הראשו הוא האוריינטליסטי וערבי,
השני הוא לאומני וטורקי ) .(MOSSENSOHN, M.S., 2008: 1זה המצב ג בספרות ההיסטורית על אודות התקופה העות'מאנית באזור
פלסטי :קיי שיח שהוא ציוני מול ערבי לאומני; אוריינטליסטי מול אסלאמי .המשות לה הוא ההשערות ,א מסקנותיה
מנוגדות כיוו שכל מחנה מנסה לטפח את גיבוריו ולהדגיש מי האנשי הרעי ).(DOUMANI, 1992: 5
.Amar Z. The History of Medicine in Jerusalem, Oxford: BAR International Series; 2002: 95-102
לפיו ,הרפואה הציבורית נתמכה על ידי הממשלה העות'מאנית המרכזית או על ידי הוואק והיא שירתה את כל אוכלוסיית ירושלי,
ולרוב היו אלה האזרחי המוסלמי .הרפואה הקהילתית שירתה קהילות מסוימות והוקמה ונתמכה על ידי הקהילות השונות כמו
ביקור חולי אשר שירת את הקהילה היהודית ,ובית המרקחת הפרנציסקאני אשר שירת את הקהילה הנוצרית .בשלוש המערכות
השירות היה נית לכל דורש טיפול ללא סייג בשל השתייכותו הדתית.
ש .93
 .ABU-RABIA A. BEDOUIN HEALTH SERVICES IN MANDATED PALESTINE. MIDDLE EASTERN STUDIES. 2005; 41(3), 421-429אפרי לב
) (2002מציי כי "בתקופת הביניי של הממשל העותומאני ,מחוז אלשא היה מקור עצמאי לייצור ושיווק חומרי תרופתיי".
.SA’DI LM, SARTON G AND VAN DYCK. AL-HAKIM CORNELIUS VAN DYCK (1818-1895). ISIS, 1937; 27(1): 20-45

SHAW S.J., THE ORIGINS OF REPRESENTATIVE GOVERNMENT IN THE OTTOMAN EMPIRE: AN INTRODUCTION TO THE PROVINCIAL 17
COUNCILS, 1839-1876. IN STANFORD J. SHAW, STUDIES IN OTTOMAN AND TURKISH HISTORY: A LIFE WITH OTTOMANS. ISTANBUL:
.ISIS; 2000: 25-26
NAVOT O. A HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEVELOPING MEDICAL ETHICS CULTURE IN THE NEW JEWISH SETTLEMENT IN ISRAEL 18
.DURING THE YEARS 1840-1914. EUBIOS: JOURNAL OF ASIAN & INTERNATIONAL BIOETHICS. 2003; 13: 52-53
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הפלסטיני הוגדרו בתקופה העות'מאנית באמצעות החוק .בתחילת המאה העשרי הוקמו אגודות רפואיות ביפו ובירושלי,
ולרופא היו תפקידי שוני ,ובה פרקטיקות רפואיות ,א ג מעורבות חברתית וחינוכית .החוק העות'מאני תמ בשירותי
הבריאות הציבוריי ,בייחוד בפרו מגפות ולמניעת מחלות .החוק הפקיד את התארגנות שירותי הרפואה הציבורית בידי
הקהילה ,א אלה לא כללו דיווח חובה של מחלות מידבקות ,נתיחות למטרות משפטיות ובדיקות להסמכת מעבדות19.
הרופא המוניציפלי מונה על ידי המועצה המוניציפלית כמו הארכיטקט והווטרינר ,שתפקיד היה מת עזרה בעבודת
המועצה20.
אמנ ירושלי נחשבה לאזור נידח יחסית באימפריה העות'מאנית ,אול בגלל מרכזיותה הרוחנית הגיעו אליה רופאי רבי,
שא על פי שמטרת הייתה דתיתרוחנית ה תרמו רבות להתפתחות הרפואה המודרנית בירושלי 21.ג העות'מאני
החלו להתעניי בעיר בגלל מרכזיותה ומעמדה הדתי ,בייחוד לאחר שנת  22.1841כאשר העיר הופרדה מ המחוז הסורי ,היא
קיבלה מעמד מיוחד והפכה למחוז ולמרכז המנהלי של דרו פלסטי ,אשר כלל את אזורי עזה ,יפו וחברו .עד שנת 24 ,231858
נבעה חשיבות ירושלי לשלטו העות'מאני מכוח משיכתה לאירופי ואמריקאי רבי ,שמטרת הייתה הקמת מוסדות
רווחה ודת ,ומנוכחות הקונסוליות הזרות .אול אלה הפכו את ירושלי לזירת תחרות בי הכוחות השוני .חשיבותה של
ירושלי העלתה את חשיבותו של אזור פלסטי כולו בעיני העות'מאני ,בי היתר בגלל חשש מפני העברת השליטה בעיר
לידי הזרי ומאבד ריבונות על העיר 25.מרכזיותה של פלסטי בכלל והעיר ירושלי בפרט הביאה מושלי אחדי לפעול
להשלטת הסדר והביטחו בה .המושל היה סוכ הרפורמות והאחראי לביצוע ולהשלטת החוק והסדר 26.ידוע שהרפואה
המשפטית שימשה כלי עזר ותמיכה של מערכת המשפט ,ושבאמצעותה היה אפשר להפעיל שליטה טובה יותר על החברה27.
בעניי זה עולה השאלה א העות'מאני השתמשו בכלי זה להשלטת סדר באזור הפלסטיני .וא כ ,מתי ואי התבצע הדבר.
מבחינת החוק והמשפט היה האזור הפלסטיני כפו בארבע מאות שנות הממשל העות'מאני לחוק העות'מאני 28.באמצע
המאה התשעעשרה עברה החוקה העות'מאנית תהלי של שינוי שהושפע ,כתחומי אחרי ,מ הרעיונות הליברליי
האירופיי 29.חלק מהרעיונות שמקור במערב החליפו את ה"שריעה" )החוקה המוסלמית( בתחומי המסחר ,הליכי המשפט
ודיני העונשי 30.לחוק הצרפתי נודעה ההשפעה הרבה ביותר ,וחוקי העונשי והמסחר הועתקו מ הדי הצרפתי 31.חשוב לציי
כי יישו הקודי המשפטיי היה שונה מאזור אחד למשנהו ,והיה מיוחד לאזורי מסוימי 32.האזור הפלסטיני ,שנחשב
_____________________________________

 19ש .53
.AL-BARGHUTHI OB. LOCAL SELF- GOVERNMENT- PAST AND PRESENT. ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND 20
 21זוהר ע .רופאי יהודי מירושלי במאות ה  .18–16בתו ,אפרי לב ,זוהר עמר ויהושע שוור )עורכי( ,הרפואה בירושלי
לדורותיה .תלאביב :אר;  .98 79 :1999בשיחה באמצעות הדואר האלקטרוני סבר פרופסור עמר כי נושא הרפואה המשפטית
בתקופה העות'מאנית הוא בעייתי בשל חוסר המידע על הנושא ,א ע זאת הוא סבר כי היו פרקטיקות רפואיותמשפטיות כיוו שיש
התייחסות לנושאי קשורי לעניי זה ,כגו רשלנות רפואית אשר מופיעה בתעודות בית הדי השרעי.
ABU-MANNEH B., JERUSALEM IN THE TANZIMAT PERIOD: THE NEW OTTOMAN ADMINISTRATION AND THE NOTABLES, 30(1/4), DIE WELT 22
).DES ISLAMS, 3 (1990
 23ש .8
 24בתקופת הממשל העות'מאני חולקה הטריטוריה הפלסטינית פעמי אחדות ועברה שינויי גאוגרפיי .החלוקה העיקרית
והרלוונטית ַלמחקר היא זו שקדמה לסו המאה התשעעשרה ותחילת המאה העשרי ,ובה החלו פרקטיקות רפואיותמשפטיות.
אזור פלסטי היה נספח של מחוז אלשא ) ,(Levantשמרכזו היה סוריה .המחוז ) (provinceהיה מחולק לאזורי ),(Districts/sanjak
ואלה חולקו לתתאזורי )’ .(Qadaהיו שלושה אזורי :אזור ירושלי שכלל את באר שבע ,חברו ,עזה ,יפו ובית לח .האזור השני
היה אזור שכ )נאבלוס( ,שכלל את טול כר ,ג'ני ,טובאס וביסא .האזור השלישי היה אזור עכו ,שכלל את צפת ,טבריה ,נצרת
וחיפה .ההנהלה הצבאית הייתה שייכת למנהלה בסוריה )ראה/י .(Kushner, 1987: 275
.KUSHNER D. THE OTTOMAN GOVERNORS OF PALESTINE, 1864-1914, 23(3), MIDDLE EASTERN STUDIES. 274 (1987) 25
 26ש .277279
KHALED FAHMY, THE ANATOMY OF JUSTICE: FORENSIC MEDICINE AND CRIMINAL LAW IN NINETEENTH-CENTURY EGYPT, 6(2), ISLAMIC 27
).LAW AND SOCIETY. 226 (1999
 28אסמאא' ח'דר ,החוק ועתיד האישה הפלסטינית.(1998) 33 32 .
KHALED FAHMY, THE ANATOMY OF JUSTICE: FORENSIC MEDICINE AND CRIMINAL LAW IN NINETEENTH-CENTURY EGYPT, 6(2), ISLAMIC 29
).LAW AND SOCIETY. 224 (1999
.IBID 224 30
MOGANNAM E. MOGANNAM, PALESTINE LEGISLATION UNDER THE BRITISH, 164, ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL 31
).AND SOCIAL SCIENCE. 42 (1932
SUFIAN S. HEALING THE LAND AND THE NATION: MALARIA AND THE ZIONIST PROJECT IN PALESTINE, 1920-1947. UNIVERSITY OF 32
.CHICAGO PRESS; 2007: 112
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לאזור נפרד ומרוחק  33,לא זכה ליישו כל הרפורמות שהופעלו באיסטנבול  34.פלסטי לא הייתה במרכז התעניינות
האימפריה,עד שירושלי ,כעיר הקודש ,עוררה את התעניינות העות'מאני והפכה למרכז מנהלי .ע הזמ הורו הסולטאני
העות'מאניי כי לצד שימור חלק מהחוקי הכלכליי שהותקנו על ידי המושלי האזוריי ,בנושאי הפליליי החוק
שייוש יהיה החוק העות'מאני 36 ,35.אב דר חשובה בהיסטוריה של החוקה העות'מאנית באזור הפלסטיני היא החוקה
העות'מאנית הראשונה שפורסמה ביו  .23.12.1876החוקה זכתה לברכת הנציגי הערבי שראו בה אמצעי לתיקוני
ושינויי בחוק שה רצו להכניס .חלק מ החוקי העות'מאניי הוסיפו להתקיי ג בתקופת המנדט הבריטי ,כמו חוק
המשפחה העות'מאני ומגזי גזרי הדי המשפטיי .על פי חומר  46מחוקת פלסטי לשנת  ,1922רשויות המנדט השאירו חלק
מ החוקי העות'מאניי בעינ ,ביטלו חלק ותיקנו חלק .יש חוקי התקפי עד עתה ,כגו חוק העמותות העות'מאני משנת
38 ,37.1909
באשר לרפואה המשפטית קיי מידע על אודות הערי חיפה ובאר שבע .חיפה הייתה חלק מאזור עכו ,ובאר שבע הייתה חלק
מאזור ירושלי .סביר כי המתועד הנוגע לשתי ערי אלה נכו ג לירושלי ועכו ,וייתכ כי ג לערי האחרות שבאזור.
באר שבע ,שנבנתה על ידי הרשויות העות'מאניות בשנת  ,1914הייתה בירתהחלוקה החמישית ) (qadaשל Jerusalem
 ,mutasarriflikשכללה את יפו ,חברו ,ירושלי ועזה 39.הרשויות מינו ראש עיר מקומי 40ורוקח אשר גר בעיר והיה מופקד על

סידור ותכנו הבדיקות הרפואיות ,שנדרשו מטע בתי המשפט במקרי רצח ופציעות עקב עימותי בי שבטי בדווי41.

בספרו של מחמוד יזבק על חיפה בתקופה העות'מאנית המאוחרת הוא מציי כי על פי הרשומות )סיג'ילאת( 42תפקידו המרכזי
של הרופא המוניציפאלי היה מת ייעו רפואי או משפטי על פי בקשת השוטר או הפרקליט .לעתי כאשר היה חשד לרצח הוא
היה נשלח אל זירת המוות .ברשומה צוי" :הרופא הסיק מהבדיקה שהסיבה למוות הייתה דקירה בכלי חד"43.
יזבאק מביא דוגמה מדוח רופא מוניציפאלי שנמצאה ברשומות וזו לשונה" :היילוד הנפטר נמצא באחד מרחובות העיר,
אורכו  42ס"מ ,שערו בלונדיני ועיניו כחולות .יש לו שש אצבעות בכל יד והוא ב  37ימי .סיבת המוות היא שלשול .זה מה
שמתגלה מבדיקת הגופה" .על פי רישומי הקונסוליה הגרמנית 44לא נעשו נתיחות אלא בדיקות חיצוניות בלבד 45.במקרה
אחר ביקש הפרקליט מהרופא המוניציפאלי לחוות את דעתו המקצועית על מצבו המנטאלי של גבר שבניו ביקשו לקחת את
הבעלות החוקית על נכסיו בטענה שהוא איבד את כשירותו .הדוח מסכ" :לאחר שיחה ע האיש המבוגר גיליתי כי הוא ב
יותר מ 90שנה ,וראיתי כי הוא לא מתפקד כראוי ,וזאת בגלל גילו"46.
פרקטיקות רפואיותמשפטיות אחרות שהופעלו בתקופת הממשל העות'מאני ה היעזרות ברופא ,או מי שכונה בתואר
"מומחה רפואי" ,שמשמעותו בדר כלל הרופא הצבאי .לדוגמה ,מקרה שבו נתבקש מומחה רפואי הערי א הפלת עובר
_____________________________________

33
34
35
36
37
38

ש .58
).KUSHNER D. THE OTTOMAN GOVERNORS OF PALESTINE, 1864-1914, 23(3), MIDDLE EASTERN STUDIES. 274 (1987
מרבית המקורות ההיסטוריוגרפיי לחוק בתקופה העות'מאנית מתייחסי אל הדיכוטומיה בי החוק ,או המכונה  ,kanunלבי
השריעה )ההלכה המוסלמית( ,ובחלק מ המקורות התייחסו אל שני סוגי החוקי כשניי המחזקי זה את זה למרות השוני ,וא
הניגוד ,שביניה )ראה/י (Doumani, 1992: 6
HEYD URIEL, KANUN AND SHARIA IN OLD OTTOMAN CRIMINAL JUSTICE, III (1), PROCEEDINGS OF THE ISRAELI, ACADEMY OF .IBID 274
).SCIENCES AND HUMANITIES. 5 (1967
נדמה כי החוקי הקשורי במוסדות החברתיי שומרו ,ואילו החוקי הקשורי במוסדות המדינה או הממשל הריבו השתנו על פי
רצו המושל להכפי את האוכלוסייה לריבונות חוקיו הוא.
אסמאא' ח'דר ,החוק ועתיד האישה הפלסטינית(1998) 33 .

ABU-RABIA A. BEDOUIN HEALTH SERVICES IN MANDATED PALESTINE. MIDDLE EASTERN STUDIES. 2005; 41(3), 422 39

 40השיח' חאג' עלי סלימא אלעטאוונה
ABU-RABIA, A BEDOUIN CENTURY: EDUCATION AND DEVELOPMENT AMONG THE NEGEV TRIBES IN THE 20TH CENTURY. 41
.BERGHAHN BOOKS, (2001): 52-53
SIJILL 1307 (1889/90), 7 SHAWWAL 42
.MAHMUD YAZBAK, HAIFA IN THE LATE OTTOMAN PERIOD, 1864-1914: A MUSLIM TOWN IN TRANSITION, 79, (1998) 43
.GERMAN CONSULATE FILES, B/556/1805, REPORT OF THE MUNICIPAL DOCTOR, 15 JUNE 1895 44
.IBID 80 45
.SIJILL 1328 (1910), P. 241 46
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יזומה הייתה מוצדקת או לא .וכ הצהיר אחד הרופאי" :47א ההיריו מזיק לבריאות הא ,אז לגיטימי להפיל את העובר
תו כדי התחשבות בחוק ובפרקטיקה הרפואית" 48.העמדות המשפטיות כלפי הפלות היו זהות במצרי ,סוריה ופלסטי49.
העמדות והתגובות החברתיות ,בייחוד של האוכלוסייה המקומית ,כלפי נתיחת גופות כחלק מהרפואה המערבית ג ה היו
דומות בשלושת האזורי ,והסתכמו בדחייתה של נתיחת גופת המת .כ היה ג ביתר העול המוסלמי 50,מתו אמונה
מוסלמית כי הגו יקו לתחייה ביו הדי51.
אפשר לומר כי לקראת השליש השלישי של המאה התשעעשרה התקיימו פרקטיקות רפואיותמשפטיות שנעשו בידי הרופא
המוניציפאלי ,ועיקר היה בדיקות חיצוניות לגופת המת והערכות רפואיות לצרכי משפטיי .סביר כי נתיחות אכ נעשו
בתחילת המאה העשרי ,אול הנחה זאת אינה ודאית ואני מסתמכת על המסקנות הנובעות מדברי מחברי כגו במאמרה
של  ,Navotשבו היא מציינת כי בתחילת המאה העשרי יכלו הרופאי ברפואה הציבורית להחליט החלטות בכל הנוגע
לענייני בריאותיי חו מבשלושה תחומי ,ואחד מה הוא נתיחות לצרכי משפטיי ,ומזה היא ביקשה להסיק כי נתיחות
נעשו.
נראה כי חשיבותו של האזור הפלסטיני בפרקטיקות המשפטיות הייתה רבה יותר משהייתה ברפורמות רפואיות ,חו מבמקרי
מגפה ,שבה נכפו רפורמות רפואיות 52כיוו שמגפה עלולה להביא לאיסדר פוליטיחברתי ,שמצדו עלול להשפיע על יכולת
הריבו לשלוט באותה חברה ,ומכא הצור של הריבו להיות מעורב ולהשליט את הרפורמות שלו.

תקופת המנדט הבריטי )(19481921
בתחילת תקופת המנדט הבריטי היה החוק באזור הפלסטיני מורכב ממגוו חוקי ,שלעתי היו עקרונותיה מנוגדי .החוק
העות'מאני ,שעיצב את הבסיס החוקתי של החוק הפלסטיני ,נטה לדת האסלא ולמנהג המוסלמי ,ואילו החוקי שהותקנו
על ידי המנדט מקור בחוקי הקולוניאליי האנגליי53.
לאחר מלחמת העול הראשונה חילק הממשל הבריטי את את המינהל הרפואי בתחו פלסטינא לארבעה אזורי :ירושלי,
נאבלוס )שכ( ,חיפה ויפו 54,ושמונהעשר תתאזורי .פקיד בריאות בכיר ,בדר כלל בריטי ,עמד בראש כל אזור ,ניהל את
פעילות הבריאות בו ופיקח עליה .הלה נעזר בפקיד זוטר ,בדר כלל ערבי פלסטיני ,שתפקידו היה לבצע את המשימות שתכנ
הפקיד הבריטי הבכיר 55.לאחר הקמת מערכת הבריאות הציבור ירדה התמותה .רופאי בריטיי שביקשו להכיר את
האזורי הפלסטיניי הכפריי והופתעו מ הקלות והטבעיות שבה טיפלו הפלסטיני בלידת תינוק56.
בתקופת המנדט הבריטי פעלה מערכת המשפט על פי כללי המשפט המקובל האנגלי .נתיחות משפטיות נעשו במקרי מוות
חשודי או לא טבעיי ,ה בוצעו בעיקר על ידי רופאי ממשלתיי בריטיי ,שפעלו מטע נציגי הכתר באר 57והיו בדר
כלל בעלי הכשרה וניסיו מוגבלי בקביעת אבחנות שלאחר המוות .רופאי אלה מונו על ידי הרשויות האזוריות ופעלו
_____________________________________

47
48
49
50
51
52
53

ששמו היה  ,NUSRED FUADשהיה רופא צבאי.
DEMIRCI T AND SOMEL SA. WOMEN’S WOMEN’S BODIES, DEMOGRAPHY, AND PUBLIC HEALTH: ABORTION POLICY AND PERSPECTIVES IN
.THE OTTOMAN EMPIRE OF THE NINETEENTH CENTURY. JOURNAL OF THE HISTORY OF SEXUALITY. 2008; 17(3): 406
.IBID 384
HUTT P. BARTON. THE SICK MAN AND HIS MEDICINE: PUBLIC HEALTH REFORM IN THE OTTOMAN EMPIRE AND EGYPT. APAPER
SUBMITTED IN SATISFACTION OF THE FOOD & DRUG LAW COURSE REQUIREMENT AND THE THIRD YEARN WRITTEN WORK
).REQUIREMENT AT HARVARD LAW SCHOOL. 26 (2003
KUHNKE LV. LIVES AT RISK: PUBLIC HEALTH IN NINETEENTH-CENTURY EGYPT. BERKELEY: UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS; 1990:
.36
Navot O. A Historical Overview of the Developing Medical Ethics Culture in the New Jewish Settlement in Israel During the
Years 1840-1914. Eubios: Journal of Asian & International Bioethics. 2003; 13: 52-53.
Mogannam E. Mogannam, Palestine Legislation under the British, 164, Annals of the American Academy of political and Social
).Science. 47 (1932
.Abu-Rabia A. Bedouin Health Services in Mandated Palestine. Middle Eastern Studies. 2005; 41(3), 421
.Ibid 421
).Pappe Ilan, A History of Modern Palestine: One Land Two Peoples, 76, (2004

54
55
56
 57יהודה היס "רפואה משפטית בישראל" ,רפואה ומשפט .(1998) 71 ,19
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כשופטיחוקרי 58.חוק חקירת סיבות המוות ואופי עבודתו של השופטהחוקר במקרי מוות חשודי התבססו על המוסד
האנגלי עתיק היומי – הקר ֶנר )" 59.(coronerמוסד" זה של המשפט האנגלי תחילתו בתקופה האנגלוסקסונית 60.חוקרי
סיבות המוות מוכרי באנגליה כחלק ממערכת המשפט הפלילי ,ותפקיד לערו חקירה משפטית ,להבדיל מחקירה
משטרתית ,במקרי שנמצא "חלל בשדה" ולא ידוע מי הרגו 61.תפקיד הקורונר כיו הוא לחקור מקרי מוות באופ כללי,
כדר להשריית ביטחו ושלווה על בני האד .הליכי החקירה שבה מתערב הקורונר בעת הזאת ה קביעת זהות המת
וקביעת זמ ואופ קרות המוות. 62
וח ְמ ִדי מצייני בספר "הרפואה המשפטית ותפקידה ביישו המשפט הפלילי בפלסטי" 63כי בתקופת המנדט
ידי ַ
#ל ַח ִד ִ
ְ
64

הבריטי בשני  19501926נחקקו כמה חוקי ,שהחשוב בה הוא פקודת השופטיחוקרי המוות – – Ordinance Coroners
שמספרו היה  6513והוא פורס ב .01.09.1926הפקודה כוללת את הסעיפי האלה:
"סעי  :1הפקודה תיקרא פקודת שופטי חוקרי במקרי מוות חשודי.
סעי  :2לנציב העליו הסמכות למנות ,מזמ לזמ ,אד אחד או יותר כשופט למקרי מוות חשודי בכל מחוז.
סעי  :3/1א השופט החוקר מקרי מוות חשודי ידע על הימצאות גופת מת במחוז שלו ,וקיי חשד
שהאד מת עקב רצח או מוות לא טבעי ,או מוות פתאומי שסיבתו אינה ידועה ,או מת בזמ הימצאותו בבית
כלא או בית חולי או מקו שהנסיבות מחייבות חקירה של סיבות המוות ,על השופט החוקר לחקור את
סיבות המוות במהירות האפשרית.
סעי  :3/2לשופט החוקר נתונה סמכות לדחות את קבורת המת שבמחוזו עד תו חקירת סיבות המוות .א
לא יוכל לוותר על החקירה ,המת לא ייקבר עד שהשופט החוקר לא הוציא צו קבורה.
סעי  :4/1א סיבת המוות אינה ידועה ויש חשד שהמוות הוא תוצאה של שימוש באלימות או אמצעי לא
טבעיי ,לשופט החוקר הסמכות לדרוש מאחד הרופאי השייכי למחוז שלו את נתיחת הגופה ,ובידיו
לצות על אחד המומחי לערו בדיקה של תכולת הקיבה .הרופא יערו נתיחה באיבר שהוא רואה
הסמכות ַ
כחיוני לבירור החשד בזמ הבדיקה הרפואית שהוא עור.
סעי  :4/2על הרופא שהתבקש לערו נתיחה לפנות למקו שבו נמצא המת ,לבדוק את הגופה ולוודא את
סיבת המוות אלא א הוא מוצא רופא אחר שיעשה זאת ,ובמקרה זה עליו להגיש דוח מפורט לשופט החוקר,
ובו הוא מתאר את מראה הגופה והמסקנות והתוצאות שהגיע אליה בכל הקשור לסיבת המוות .דוח זה הוא
ראיה ראשונית למה שהתרחש.

_____________________________________

58
59
60
61
62

HISS J., KAHANA T. & ARENSBURG B. FORENSIC MEDICINE IN ISRAEL, 18(2), THE AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND
).PATHOLOGY. 154 (1997

משה דהפז "נתיחות רפואיות משפטיות בישראל" ,רפואה ומשפט  .(2002) 57 ,26משה דהפז ויואל ליפשי "נתיחה רפואית
משפטית :הצור בנטילת ושמירת רקמות ואיברי ,היבטי משפטיי ונהלי מקובלי בישראל ובעול" רפואה ומשפט 129 ,28
).(2003
מואמ אלחדידי ונזיה חמדי ,רפואה משפטית ותפקידה ביישו הצדק בפלסטי ,מכו המשפטי ,אוניברסיטת בירזית ,עמ' 39
).(2003

משה דה פז ויואל ליפשי "ניתחה רפואית משפטית :הצור בנטילת ושמירת רקמות ואיברי ,היבטי משפטיי ונהלי מקובלי
בישראל ובעול" רפואה ומשפט (2003) 129 ,28
מואמ אלחדידי ונזיה חמדי ,רפואה משפטית ותפקידה ביישו הצדק בפלסטי ,מכו המשפטי ,אוניברסיטת בירזית ,עמ' 52
.(2003) 53
ש .5352
דהפז וליפשי ,2003 ,עמ' 128

63
64
GOADBY F.M. INTRODUCTION TO THE REVIEW OF LEGISLATION, 1932, 16(3), JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW. 65
) .182 (1934
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לפי החוק המנדטורי ,א אד פונה אל השופט החוקר ומעיד בשבועה שסיבת המוות ,א בחלקה וא
במלואה ,היא רשלנות רופא או אד אחר שטיפל בנפטר בצורה לא נכונה ,לא יורשה אותו רופא או מטפל
לבדוק את הגופה או לעזור בבדיקתה.
סעי  :5/1א הרופא העיד בדוח כי המוות הוא טבעי ,ואי על הגופה סימני המעידי על כי המוות אירע או
נגר בגלל שימוש באמצעי לא טבעיי או שימוש בכוח ,או בגלל רשלנות ,רשאי השופט החוקר לבקש
הצהרה בשבועה של אותו רופא כנספח לדוח .לאחר זאת רשאי השופט החוקר להוציא צו המתיר קבורה תו
ויתור על הליכי חקירה.
סעי  :5/2הרופא רשאי לגבות תמורה כספית א השופט החוקר החליט לוותר על החקירה בהסתמ על
הדוח שהגיש לו".
הכשרת הקורונר הייתה בעיקרה משפטית ,והשופטי לא באו מתחומי הרפואה .לכ החקירה הייתה לא מדעית ומוגבלת,
בייחוד כאשר היה צור בידע וניסיו רפואי 66.בשנות הארבעי החלו פקידי המנדט לחפש פתולוגי יהודי מקומיי שיוכלו
לבצע נתיחות שלאחר המוות .הדבר יצא לפועל רק במקרי נדירי בגלל ניגוד הענייני והמתחי שבי היהודי לאזרחי
הלא יהודי של פלסטי67.

לאחר 1948
אירועי שנת  1948קטעו את הרציפות המשפטית שבי הגדה המערבית לרצועת עזה 68.כאשר ירד )כשמה אז (Transjordan
נטלה את השלטו על הגדה המערבית לאחר הקמת מדינת ישראל ,היא הכירה מפורשות בחוק שהיה קיי בפלסטינה ב15
במאי  .1948הכרה זאת נקבעה בחוק ובחוקה הירדנית של השני  1951ו ,1952ומשמעותה שהחוק שהיה קיי בגדה
המערבית נשאר בתוקפו עד לתיקו או ביטול ספציפיי 69א כי פורמאלית הרחיבה ירד את חוקיה בגדה המערבית כאשר
הגדה סופחה אליה רשמית בשנת  70.1950ע הזמ ,כאשר נתקבלה חקיקה בממלכה הירדנית ההאשמית (Hashemite
) ,Kingdom of Jordanהיא הוחלה ג בגדה המערבית ,ומערכות המשפט והחוק המיוחדות שבגדה המערבית הלכו ונדחקו71.
בשנת  1967הושפע החוק בגדה ובירד מהחוק הנפוליאוני )או האירופי( שאימצה ירד בשנת  1920למרות קשריה ע
בריטניה 72.מערכת המשפט בתקופה זאת הייתה יציבה ,ברורה והתאימה לחברה הפלסטינית ,לנורמות ולערכי שלה כחברה
ערבית ,בגלל היותה כפופה למערכת הירדנית 73.לעומת זאת מערכת המשפט ברצועת עזה נשארה למעשה ללא שינוי משנת
 1948ועד ל .1976מצרי לא סיפחה את רצועת עזה אליה בתקופת שלטונה שלאחר  ,1948וחו מכמה צווי צבאיי נשמרה
בה מסורת החוק המקובל ששרר ש .התוצאה הייתה שתי מערכות שונות – האחת בגדה המערבית והשנייה ברצועת עזה74.
מערכת החקירות בירד פועלת במתכונת המערכות האירופיות ,שבה הסמכות להוצאת צו לעריכת נתיחה או להימנע ממנה
נתונה בידי התובע הכללי .התובע נעזר ברופאי המשפטיי הפועלי מטע לשכת הבריאות 75.מידע זה עמו ,ואי בו פירוט
_____________________________________

66
67

).SKEELS P.B. CORRESPONDENCE: MEDICAL CORONERS, 2, THE BRITISH MEDICAL JOURNAL. 845-846 (1936
HISS J., KAHANA T. & ARENSBURG B. FORENSIC MEDICINE IN ISRAEL, 18(2), THE AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND
).PATHOLOGY. 154 (1997

68

חשוב לי לציי כי המקורות הדני בהתפתחויות החוקה והחוק בחברה הפלסטינית מתעלמי מהחברה הפלסטינית שהפכה לחלק
מישראל בשנת  .1948אוכלוסייה פלסטינית זו כפופה מאז שנת  1948לחוק ולמערכות הבריאות והמשפט הישראליות .לא זה המקו
לדו בפרקטיקות הרפואיותמשפטיות בגו זה מפני שהמחקר מתמקד בגדה המערבית ,אבל אפשר לסכ ולומר כי בעניי נתיחת
גופות לא היה הבדל בי החוק ,הפרקטיקות והשינויי בה ,בי האוכלוסייה היהודית לערבית .ייתכ שהיה שוני שהביא בחשבו את
אופייה החברתידתי של האוכלוסייה ,וייתכ שהיו תגובות של האוכלוסייה המקומית ,א אלה נושאי למחקר נפרד.
).SHEHADE RAJA, THE LAW OF THE LAND: SETTLEMENTS AND LAND ISSUES UNDER ISRAELI MILITARY OCCUPATION, 19, (1993
).GLENN E. ROBENSON, THE POLITICS OF LEGAL REFORM IN PALESTINE, XXVII (1), JOURNAL OF PALESTINE STUDIES. 53 (1997
. IBID 53
החוק האירופי המסורתי מעוג כיו במדינות ערב בגלל הלגיטימיות שהעניקה לו האימפריה העות'מאנית אשר הושפעה מאוד
מהחוק הנפוליאוני באמצע המאה התשעעשרה.
מואמ אלחדידי ונזיה חמדי ,רפואה משפטית ותפקידה ביישו הצדק בפלסטי ,מכו המשפטי ,אוניברסיטת בירזית ,עמ' 52
).(2003
).GLENN E. ROBENSON, THE POLITICS OF LEGAL REFORM IN PALESTINE, XXVII (1), JOURNAL OF PALESTINE STUDIES. 53 (1997
.IBID 55
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של מה שהתרחש מאז  .1948מראיונות שערכתי ע רופאי שעבדו בחלק מתקופה זאת ,וממידע מעובד מ המכו הישראלי
לרפואה משפטית ,המכיר ג את ההיסטוריה של הרפואה המשפטית באזור ,מתברר כי "לא היו נתיחות"" ,היו מקרי
שהתובע הכללי החליט א יש צור לבדוק את הגופה וזה נעשה על ידי פתולוג ולא רופא משפטי מתמחה כמו היו" .אחד
הרופאי הפועל כיו בירושלי סיפר" :בתחילת דרכי בשנות החמישי ,עבדתי בבית החולי של בית ג'אלא ,ואני זוכר
שהיה מקרה לנתיחה .מי שעשה זאת היה רופא רגיל .לא היו מתמחי ברפואה משפטית .הכלי היו מאוד בסיסיי ,ושמוני
אחוז מהתוצאה היו מוטעי ."...רופא אחר שפעל באזור חברו סיפר" :לא היו רופאי משפטיי .הרופא הרגיל היה הול אל
המקרה ,או למקו המוות או לבית החולי בו הגופה נמצאה ,וקובע א המוות היה טבעי או פלילי" .רופא אחר העובד
ברמאללה סיפר" :בית החולי האוסטרי בירושלי היה בית החולי הראשי ומרכז הרפואה ,א נתיחות היו מתבצעות בבית
החולי של האזור שבו נמצא המת ,והתובע הוא שהחליט א יש צור בנתיחה או לא".
אפשר להסיק כי בתקופה זאת נעשו נתיחות במקרי ספציפיי ,על פי שיקולו של התובע ,והרפואה המשפטית לא הייתה
מאורגנת כמערכת או כגו רפואימשפטי .מי שער את הבדיקות החיצוניות או הנתיחות במקרי הצור היה רופא או פתולוג,
ולא מומחה ברפואה משפטית.

תקופת הממשל המלא של ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה )(19931967
המידע על תקופה זאת נאס משני מקורות :ספרות וראיונות .יש נושאי שנשמעו בעניינ גרסאות אחדות ,בייחוד בנושא
ההלי הביורוקרטי ,א היו ג הסכמות בנושאי מסוימי ,שיפורטו להל.
פורמלית שימר הממשל הצבאי הישראלי את מערכות החוק והמשפט השונות בגדה המערבית ובעזה ,א למעשה ביטל את
האפקטיביות שלה בשני האזורי .מערכות בתי המשפט הפלסטיניי נשארו על כנ א כי נעשו בה שינויי אחדי .באופ
הול וגובר נעקפו מערכות אלה על ידי הממשל הישראלי .באופ פורמלי התערבה ישראל במערכות המשפט הפלסטיניות רק
לעתי נדירות ,אול היא התעלמה מה והפכה אות לשוליות בהפנותה את הנושאי החשובי אל בתי המשפט הצבאיי
הישראליי 76.ישראל ג הקפיאה כל התפתחות משפטית בשני האזורי .א על פי שהחוק בירד המשי להתפתח לאחר
 ,1967אי אפשר היה לייש את מעשי החקיקה החדשי בגדה המערבית .בעזה פעלה המערכת המשפטית תחת הכיבוש
הצבאי ,וג בה נמנע שינוי או חידוש מכל סוג 77.ישראל השתמשה בעיקר בצווי צבאיי ובבתי משפט צבאיי .ע הזמ וע
דחיקתה המתמשכת של המערכת המשפטית הפלסטינית הקיימת פרסמה ישראל  1,400צווי צבאיי בגדה ו 1,000בעזה.
צווי אלה החליפו את החוק שהיה קיי בכל התחומי החשובי .בתי המשפט הצבאיי הוקמו מיד לאחר הכיבוש בשנת
 1967כדי לכפות את הצווי הצבאיי בכל הנושאי המהותיי ה בתחו הפלילי וה באזרחי 78.הרפואה המשפטית הייתה
חלק מהתחו הפלילי ושימשה כלי של מערכות המשפט שעזר לחזק את יישו החוק ,והשאלה היא מה נעשה בגופת פלסטיני
מת בתקופת השלטו הישראלי.
מאז יוני  ,1967דהיינו מתחילת הממשל הישראלי בשטחי הגדה המערבית ורצועת ועזה ,הפ המכו הישראלי לרפואה
*&יר למקו שבו נעשו נתיחות בגופות פלסטיני/ות .המכו "שירת" את האוכלוסייה
משפטית על ש גרינברג בִ +&#
הפלסטינית בשטחי "יהודה ושומרו" 79.ההלי החל בהחלטה של התובע המקומי ,הפלסטיני ,שקבע את הצור בנתיחת גופה
מסוימת ואז נית צו נתיחה .הצו קיבל את אישור המושל הצבאי של האזור ,והגופה הועברה למכו הישראלי )לרפואה
משפטית" .מרבית המקרי היו מקרי של ריב בי חמולות ,רצח נשי על רקע כבוד המשפחה ,רצח משת"פי שהיו הכי
קשי בגלל ההתעללות בגופ לפני מות .לעתי רחוקות צוות רפואה משפטית ישראלי הגיע אל הזירה .היו מקרי שערכנו
נתיחות בשעות הלילה המאוחרות או אפילו בשבתות משו שהיה חשוב לה לקבור את המת שלה .ה היו באי ולוקחי
את הגופה ,היו שמי אותה בתא המטע ,אז עדיי לא היה חוק העברת מתי ברכבי המיועדי לכ" 80.רופא מהמכו
הפלסטיני לרפואה משפטית סיפר כי "התובע הכללי הפלסטיני מוציא הוראה לפיה יש בקשה לנתיחה ,המושל הצבאי
_____________________________________
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ש  .53ג'מיל הלאל ,מערכת המשפט הפלילי בפלסטי :מחקר חברתימשפטי.(2003) 29 ,
ש .53
ש .54
שה הגדה המערביתHISS J., KAHANA T. & ARENSBURG B. FORENSIC MEDICINE IN ISRAEL, 18(2), THE AMERICAN JOURNAL OF .
).FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY. 155 (1997
מדברי שעלו בריאיו ע עובד של המכו הישראלי לרפואה משפטית שעבד בחלק מתקופה זו.
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הישראלי מאשר ,והגופה מועברת לאבו כביר...באמצעות אמבולנס...הפלסטיני היו צריכי לשל על כל גופה שהועברה
נתיחה."...
המכו הישראלי לרפואה משפטית נוסד בשנת  1954על ידי פרופ' ח' קרפלוס בדרו תלאביב .קוד לכ נעשו הבדיקות
הרפואיותמשפטיות בבתי החולי ,על ידי פתולוגי מקומיי .המכו נוסד בעזרת משפחתו של שופט בית המשפט העליו של
דרו אפריקה ל' גרינברג .שני אחדות היה המכו מחלקה של האוניברסיטה העברית בירושלי .בשנת  1975עברה הסמכות
ללשכת הבריאות .בשנת  1988עברה הכפיפות האקדמית לאוניברסיטת תלאביב .מאז  1975כפו המכו למשרד הבריאות81.
בתקופת האינתיפאדה הפלסטינית הראשונה – השני  1987עד  – 1993הועברו גופות פלסטיני למכו הישראלי .בחלק
הגדול היו אלה גופות של משתפי פעולה ע הצד הישראלי ,אשר התעללו בה לפני הריגת ,בזמ ההריגה או לאחר המוות.
מקרי אחרי שהיו שכיחי בתקופת האינתיפאדה א על פי שה נחשבי נדירי ברפואה המשפטית העולמית ,ה אלה
של פלסטיני שנהרגו מירי כדורי בלתי קונבנציונליי במהל "התפרעויות" 82.במקרי שבה משפחת הרוג פלסטיני
שגופתו נועדה לנתיחה או ארגו בילאומי לזכויות אד הטילו ספק באובייקטיביות של אנשי המכו בעבודת ,היה נית
אישור לרופא שייצג אות להיות נוכח בעת ביצוע הנתיחה 83.השאלה העולה היא א חוק האנטומיה והפתולוגיה הישראלי
מחייב קבלת הסכמת המשפחה לנתיחה  84.הא החוק רלוונטי ג לגופתו של מי שאינו ישראלי? הא הוא רלוונטי
לפלסטיני? א כ ,כיצד? שהרי חלק מגופות הפלסטיני היו של מתאבדי .חלק מהגופות הגיעו מאזורי נידחי
בטריטוריה הפלסטינית .נראה שהחוק לא היה רלוונטי למי שאיננו ישראלי מפני שהמכו הישראלי לרפואה משפטית קבע
סטנדרטי שוני ליהודי וללא )בדר כלל לרעת האחרוני( 85.כמו כ "במקרי של פלסטיני מתאבדי למטרת הרג
יהודי בית המשפט העליו הוא שמוציא צו או היתר לביצוע נתיחה שלמה לגופת המת" 86.לפיה 87,הנתיחה כוללת –
בייחוד כאשר חלקי מגופת המתאבד היו ליד איברי גו של אחרי שהיו בזירת המוות )אלה אנשי שנשארו בחיי או נהרגו
באירוע( – לקיחת דגימות מאיברי שוני של הגו ,כמו דגימות ד )כאשר זה התאפשר( ושרירי לבדיקות הפאטיטיס B
ו .Cנעשות ג בדיקות סרולוגיות במעבדה של המרכז הרפואי על ש סוראסקי באוניברסיטת תלאביב ואנליזות ביולוגיות
מולקולריות ביחידת הכבד בבית החולי האוניברסיטאי הדסה בירושלי.
הבדל אחר בי יהודי ללא יהודי התבטא בהתנהלות שנגעה לשלוש פרוצדורות התערבות בגופת המת :ברית מילה ,הסרת
קעקוע וקבורת רקמות .שלוש פעולות אלה נעשו בגופות מתי יהודי א לא בלא יהודי .זאת ראיה לרציפות זהות האישיות
ששכנה בגו המת ג לאחר מותו ,כלומר ג הרוח והאישיות ששכנו בגופה המנותחת השפיעו על היחס אליה .מכא שהיחס
אל הגו הוא יחס אל הרוח ולא אל החומר .הגו הוא אמצעי ביטוי לעמדה הפוליטית .עולה כא השאלה א היחס אל הגו
הוא שהכריע בשאלה א לנתח א לאו .או שמא זאת השתקפות הריבונות על הגו הנגזרת מ הריבונות על הטריטוריה? מ
הראיונות עולה כי גופות פלסטיני שנהרגו בעימותי ע חיילי צה"ל באינתיפאדה השנייה ,שהחלה בשנת  ,2000אז כבר
הייתה מערכת רפואה משפטית בחברה הפלסטינית ,לא נותחו כיוו ש"הגו שלה קדוש" 88.תקופה זו בהיסטוריה של
הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית תמה ע הסכמי השלו בי הצד הפלסטיני לצד הישראלי .אול המשפט ואתו נוהלי
נתיחה שלאחר המוות של פלסטיני ,נותרו במקרי רבי בשליטת המשפט הישראלי .גופת אסיר פלסטיני שמת בבית סוהר
בישראל מועברת למכו לרפואה משפטית בתל אביב .אמנ ,לדרישת המשפחה ו/או ארגו הפועל לקידו זכויות האד,
ניתנת הסכה ישראלית לנוכחות רופא משפטי פלסטיני או זר בעת הנתיחה .נוהל זה חל ג על גופת פלסטיני שמת בנסיבות של
אירוע פלילי בתחו ישראל.

_____________________________________

 81ש  .155יהודה היס "רפואה משפטית בישראל" ,רפואה ומשפט .(1998) 72 ,19
HISS J., KAHANA T. & ARENSBURG B. FORENSIC MEDICINE IN ISRAEL, 18(2), THE AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND 82
).PATHOLOGY. 155 (1997

 83ש  .156יהודה היס "רפואה משפטית בישראל" ,רפואה ומשפט .(1998) 72 ,19
 84אלי ליפשטיי ,חי בי המתי :סיפורי מהמכו הפתולוגי אבו כביר.(2008) 181 ,
.WEISS M. THE CHOSEN BODY. STANFORD, CALIFORNIA: STANFORD UNIVERSITY PRESS; 2002: 60 85
JEHUDA HISS, MAYA FREUND, UZI MOTRO & TZIPI KAHANA, THE MEDICO-LEGAL INVESTIGATION OF THE EL AQSAH INTIFADA, 4, 86
).IMAJ. 549 (2002
.IBID 550 87
 88מה שעלה במרבית הראיונות ע צוות המכו הפלסטיני לרפואה משפטית.
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לאחר הסכמי אוסלו

)89(20081993

לאחר הסכמי אוסלו החל כינונ של מוסדות הממשל העצמי הפלסטיני .אחת ההחלטות הראשונות של יושב ראש הממשל
העצמי החדש ,יאסר ערפאת ,הייתה מיסוד המערכת לרפואה משפטית .בהחלטה מספר  24מיו  18.10.1994נקבעה הקמתו
של מרכז לרפואה משפטית ,והחלה עבודתו .ההחלטה מופיעה בעיתו הפלסטיני )Palestine Official Gazette (1994: vol.1
היוצא לאור מטע המועצה המחוקקת ברמאללה .ההחלטה מתחילה במילי:
"יושב ראש הוועד הפועל של אש" ,יושב ראש הרשות הלאומית הפלסטינית ,בהסתמ על הצור בטובת
הכלל ,ובהסתמ על הצעת שרי המשפטי והבריאות אני מחליט את הבא:
סעי  – 1יוק מרכז לרפואה משפטית שיהיה שיי למשרד המשפטי מבחינה ניהולית ,ולמשרד הבריאות
מבחינה טכנית.
סעי  – 2משרד המשפטי ייקח על עצמו את הכנת החוק לתכנו מרכז ולהחליט על ההתמחויות שלו ,זאת
ע התייעצות ותיאו ע משרד הבריאות.
סעי  – 3על כל הצדדי המעורבי ,כל אחד על פי תחו האחריות שלו ,לקיי החלטה זו מתארי יציאתה
כשתפורס בעיתו הרשמי".
התקופה שבי יולי  1994לבי יוני  1996התאפיינה ברצונו של "אש"" למזג את כוחו ע התפתחות ביורוקרטית של הרשות
הפלסטינית .באשר למערכת הרפואה המשפטית ,לפי דפי מידע שפורסמו במכו הפלסטיני לרפואה משפטית שבִ +&#דיס בשנת
 ,2004ולדברי הרופא שכיה כמנהלו באותה תקופה ,מערכת זו מושפעת מאוד מהמערכת הירדנית 90.הרופאי המשפטיי
הפלסטיניי התמחו בירד .במסגרת הסכ ע ירד )לא מצוי מועדו( התמחו ארבעה רופאי פלסטיני ,שניי מ הגדה
המערבית ושניי מעזה ,וכ כמה טכנאי ,בכל התחומי הרלוונטיי במערכת הרפואה המשפטית הירדנית .דפי המידע
מוסרי כי גופי אוסטרליי ודניי השתתפו במימו פרויקט התמחות זה .מתברר כי משנת  1994ועד  1996נעשתה הפעילות
בתחו הרפואה המשפטית בחברה הפלסטינית בבתי החולי ,בחדרי הקירור של גופות המתי .בשנת  1996אימצה
ק+דס את הרעיו של הקבצת כל תפקידיה ומשרותיה של הרפואה המשפטית למערכת אחת ,והקציבה לכ
#ל ְ
אוניברסיטת ְ
91
מקו בתחו הפקולטה לרפואה כמחלקה לרפואה משפטית .ביו  06.06.2000הושלמה בניית המכו הנוכחי לרפואה
משפטית ,במתח האוניברסיטה שבִ +&#דיס .את סיפור הקמתו של המכו לרפואה משפטית באבו דיס היה אפשר לשמוע מפי
כל המרואייני .דיק הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אלקודס סיפר:
"הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אלקודס נוסדה בשנת  ,1994לאחר החלטה נשיאותית ,ובחירת
אוניברסיטת אלקודס .היו לכ סיבות אחדות ואחת מה היות ירושלי הבירה העתידית של המדינה
הפלסטינית.....כדי לפתח ולהתפתח בתחו הרפואה ולימוד הרפואה ראינו כי טוב כי ה לאוניברסיטה וה
לע הפלסטיני יהיה מקו מתאי לרפואה המשפטית .כ נשיא האוניברסיטה סארי נוסייבה החליט
לאמ את רעיו הקמת המכו לרפואה משפטית באוניברסיטה ,ונתנו מקו וציוד וכל מה שיכולנו כדי
שהמקו יצליח .לאחר שני מספר הביעו אוסטרלי ודני שהאמינו בפרויקט שהגיש לה לעיו הרופא
המשפטי ,נכונות לממ את הקמת המכו בסטנדרטי בילאומיי ,וכ נבנה המקו הנוכחי של הרפואה
המשפטית".
_____________________________________

 89אני מגבילה תקופה זאת עד לשנת  2008כי לקראת סו שנה זו התנתקתי באופ טוטאלי מ השדה ומ העובדי/ות בו ,ולכ אי בידי
מידע על כל השינויי אשר התרחשו )או לא( לאחר מכ.
יאסר ַע ַר ָפאת( כי "תמשי
 90זאת משו שלאחר הסכמי אוסלו ,בתארי  ,20.05.1994החליט יושב ראש הרשות הפלסטינית דאז ) ֵ
הכפיפות לחוקי ,לתקנות ולצווי שהיו קיימי בפועל לפני  05.06.1967בשטחי הפלסטיניי )בגדה המערבית ובעזה( עד האיחוד
שלה".
יי#ה על הקמת מכו לרפואה משפטית במתח האוניברסיטה יצאה בתארי  26.01.2000ונאמר בה" :על פי
נ$ס ַ
ארי ֵ
 91ההחלטה של ָס ִ
הצעת עוזר נשיא האוניברסיטה לפיתוח ותכנו ,עוזר הנשיא לענייני ניהוליי כספיי ,אחראי התכנו והביצוע בפקולטה לרפואה
שבעבר דיק המחקר האמפירי ,הוחלט על הקמת מכו לרפואה משפטית באוניברסיטת אלקודס...וזה מתארי  ."01.01.2000בניית
המכו הושלמה בתארי  06.06.2000אז ג נפתח המכו.
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על פי אחד מדפי המידע שפרס המכו בשיתו ע אוניברסיטת אלקודס ב:2008
"הנשיא המנוח יאסר ערפאת הוציא צו נשיאותי לבניית מרכז לרפואה משפטית ,שמקומו המרכזי יהיה
ירושלי ,למע אינטרסי פוליטיי לאומיי .במש שנתיי לא היו תוצאות ממשיות לצו זה עקב קשיי
רבי כמקו ,אדמה וצוות רפואי .מתו אמונה בטובת העל של הע הפלסטיני ,שנמצאת בי יתר האמונות
של אוניברסיטת אלקודס ,הפקולטה לרפואה באוניברסיטה קיבלה את כל המקרי הפליליי בשטחי
הפלסטיניי"...
כיו ,כאשר אחד מסממני מדינת הלאו המודרנית הוא קיו מוסד לרפואה משפטית ובכל מדינה קיי מוסד כזה ,בחברה
הפלסטינית – הנמצאת במצב של היעדר מדינה – קיימי שלושה מוסדות לרפואה משפטית :האחד הוא המכו העיקרי
הנמצא באבו דיס ,ומרבית המידע במאמר נוגע לו .המכו השני נמצא בעזה .נוסד ע חזרת הרשות בשנת  .1994כיו הוא פועל
בבית חולי "אלשיפאא'" .המכו השלישי נפתח באוניברסיטת אלנג'אח בשכ בשנת .2006
אחד הרופאי האחראי במכו ציי בפניי כי "המכו לרפואה משפטית באוניברסיטת אלקודס נחשב למוסד מדעי ומקצועי,
העוסק בתחומי רפואה משפטית ובפעילות מדעית אחרת" .בדפי מידע משנת  2008מצוי כי "המכו תור את חלקו במימוש
הצדק בכ שהוא תור את הניסיו הטכני והרפואי שהפרקליטות ומערכת המשפט זקוקות לה ,כדי לברר אירוע או
תאונה "...לכ ההלי הוא זה..." 92:כאשר מתרחש מוות בנסיבות המעוררות חשד ,התובע הכללי מזמי את הרופא המשפטי
המתגורר במחוז כדי שיערו בדיקה חיצונית ויחליט בדבר הצור בנתיחה .החוק דורש עריכת נתיחה לקביעת סיבת המוות.
א המוות נגר במעשה פלילי ,הידיעה המדויקת של הסיבה חשובה למהל המשפטי .במקרי מחלה נקבעת סיבת המוות כדי
לצור הבנת סוג המחלה ולטובת המשפחה ,החברה והמדע".
תפקיד המכו לרפואה משפטית והמטלות שהוא מבצע השתנו ע השני .השינויי בתפקוד נובעי משינויי במבנה
האדמיניסטרטיבי של המכו ,שנבעו משינויי פוליטייחברתיי בחברה הפלסטינית ,ובה מותו של יאסר ערפאת
והתגברות הדומיננטיות של חמאס .לקראת סו יולי שנת  2005היו תפקידי המכו:
•

נתיחת גופות פלסטיני שנמצאו ,במקרי שבה נסיבות המוות היו חשודות כרצח ,וג כאשר הרקע הפלילי למוות היה
ודאי .כמו כ נעשו נתיחות במקרי תאונות דרכי או מוות פתאומי מסיבה לא ברורה ,בעיקר בטווח הגילי שבי חודש עד
חודשיי ועד לגיל שבו סיבת המוות אינה זקנה .לאחר כל נתיחה מוסר המכו לתובע הכללי דוח רפואימשפטי ,והדוח
עומד לרשות בית המשפט.

•

בדיקות הקשורות לנושאי מי :בדיקת בתולי לילדות ,נערות ונשי המגיעות לבדיקה על פי בקשת התובע המקומי
במקרי שבה מתעורר הצור בהוכחת הבתולי או במקרי אונס והתעללות מינית .נעשות ג בדיקות פי הטבעת
בילדי ,נערי וגברי במקרי חשד לאונס והתעללות מינית93.

•

בדיקות מעבדה ברקמות הנלקחות מגופת מת ובדיקות של הפרשות ונוזלי מתו הגופה .בדיקות מעבדה רבות אינ
מבוצעות מחוסר מעבדות בעלות מומחיות בתחו המשפטיפלילי .חלק מהבדיקות נשלח למעבדת בית חולי
אלמקאסד בירושלי ,וחלק אחר למעבדת אוניברסיטת אלנג'אח בשכ.

•

שימור רקמות וחלקי מגופות המתי לצרכי מדעיי מקצועיי.

•

הוראת סטודנטי של הפקולטה לרפואה ,רפואת שיניי ומשפטי באוניברסיטה ,באמצעות הרצאות והדרכה מעשית
בחדר הנתיחות.

•

שימור גופות במכו .מדובר בגופות נפטרי שמשפחותיה סירבו לקחת לקבורה מסיבות שונות ,כגו מות ב/ת
המשפחה בנסיבות "המביאות על המשפחה קלו ובושה" ,למשל שיתו פעולה ע ישראלי או רצח על רקע מה שמכונה
"כבוד המשפחה" ועוד .על פי מנהל מערכת הרפואה המשפטית בגדה המערבית" :גופות אלו נשמרות לתקופה מסוימת

_____________________________________

 92מתו דברי המנהל הראשו של המכו )שכיה בתפקיד בחצי הראשו של העבודה האתנוגרפית( ,שעלו בריאיו שער אתו עיתו
ידה" ,שיוצא ברמאללה ,בתארי .21.04.1999
+ל ַג' ִד ַ
ָאת ְ
+ל ַחי ְ
" ְ
 93חשוב לציי כי בדיקות אלו ה בדיקות שגרה שכל גו מת המגיע לצור נתיחה עובר אות.
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במקרר ,לעתי לשבועיי ולעתי יותר ,עד שהתובע הכללי מוציא צו קבורה ,ובתיאו ע כוחות המשטרה וגופי של
העירייה באבו דיס לוקחי את הגופה לקבורה .כל גופה מקבלת מספר"...
•

זיהוי גופות באמצעות חקירה שבסיכומה מסקנה משפטית ,ולא על פי בדיקת  .DNAבדיקה ה DNAנעשית במקרי
ספציפיי ,על פי שיקולי התובע ועל פי חשיבות המקרה למשפט .הבדיקה נעשית בירד.

מאז סו שנת  2005ועד סו שנת  2008חלו השינויי האלה94:

בדיקות הקשורות לנושאי מי לא עוד נעשו במכו .לרוב נעשו בדיקות כאלה ,על פי הוראת התובע ,א במרפאות פרטיות או
בבתי חולי.
שימור הגופות במכו הופסק .הגופות שנשמרו עד סו שנת  2005הובאו לקבורה על ידי הרשות.
ההוראה לסטודנטי וזיהוי חיצוני של גופות נמשכו כמו ג בדיקת רקמות .שימור רקמות וחלקי מגופות הועבר מ המכו
לרפואה משפטית אל המכו לפתולוגיה בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטה.
מ המידע שנתקבל ממנהלי המכו ומעורכי הדי שעיסוק בתחו הרפואה המשפטית מתברר כי פעולת המכו באבו דיס
כפופה מבחינה ניהולית למשרד המשפטי ומבחינה מקצועית למשרד הבריאות ,והוא פועל על פי תקנו אוניברסיטת
ק+דס ,אשר במתחמה הוא נמצא .הכפיפות למשרד המשפטי ולמשרד הבריאות נובעת מעצ הגדרתה של הרפואה
#ל ְ
ְ
המשפטית – עול המשפט עניינו בתחו מדעי החברה ועקרונות פילוסופיי ,ואילו עול הרפואה בסיסו במדע .המפגש בי
שני העולמות – הרפואה המשפטית – הוא מורכב 95.מפגש זה שבי שני העולמות – נוס על האקדמיה שבמתחמה ובצל
קורתה מיושמות הפרקטיקות הרפואיותמשפטיות – מעצב ומבנה את מהל "חיי" הגופה המובאת אל המכו לרפואה
משפטית.

לסיכו
מאז אמצע המאה התשעעשרה ועד היו ,בתקופות הממשלי השוני בחברה הפלסטינית ,נעשה שימוש בפרקטיקות
רפואיותמשפטיות .גופת פלסטיני שנפטר בנסיבות בלתי ברורות 96שעוררה חשדות אצל המושל באותה תקופה חיזקה את
הצור להשליט את החוק .נתיחת גופת המת שימשה ומשמשת אמצעי לשמירת החוק בקרב האוכלוסייה המקומית .קרה
שהאוכלוסייה האזרחית התנגדה לפעולות המושל ,כמו למשל לעריכת נתיחות .ההתנגדות נבעה ממניעי שוני ,ובה אמונה
ואידאולוגיה דתית .א בדר כלל ההתנגדות הושתקה בכלי של הריבו ,היה מי שהיה .לרוב שימשו הממסד הדתי ואנשי דת
מגשרי בי המוסדות המשפטיי של הריבו לבי האוכלוסייה האזרחית.
אשר לרפואה המשפטית הפלסטינית כיו ,מהל "חיי" הגופה מובנה באמצעות אלמנטי אחדי :הראשו שבה הוא
האינטראקציה בי המצב החברתי למצב הפוליטי .מערכת הרפואה המשפטית נמצאת בהקשר חברתי פוליטי יוצא דופ ,שבו
פועלי מוקדי שלטו אחדי ,והמצב הוא משתנה ,מצב שבו הגבולות בי ממשל עצמי לכיבוש אינ ברורי וחדמשמעיי,
מצב שבו תכונותיה של מדינת לאו שונות מאלה המוכרות בעול ה באופ מעשי וה בתיאוריות של מדינת לאו המודרנית.
אינטראקציה אחרת אשר מעצבת את שקורה לגו המת בהקשר של הרפואה המשפטית היא האינטראקציה בי המוסד הדתי
לבי המוסד המדעי )מוסד המדינה( לבי המוסדות החברתיי )כולל המשפט השבטיפטריארכאלי( .אינטראקצייה שלישית
היא בי מערכת הבריאות למערכת המשפט ולמערכת האוניברסיטאית ,שלוש המערכות שאליה משתיי המכו לרפואה
משפטית.
_____________________________________

 94השינויי חלו בעקבות פלישת כוחות הביטחו הפנימי הפלסטיני אל המכו באבו דיס לקראת סו יולי  ,2005והדבר הביא לשינויי
במבנה הניהולי של המכו ולשינויי בפרקטיקות הרפואה המשפטית.
 95משה דהפז ויואל ליפשי "נתיחה רפואית משפטית :הצור בנטילת ושמירת רקמות ואיברי ,היבטי משפטיי ונהלי מקובלי
בישראל ובעול" רפואה ומשפט .(2003) 128 ,28
 96מוות פתאומי או מוות שיש בו חשד למעשה פלילי.
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כוונת דיווח על טעויות בתרופות
סילביה פליישמ* ונילי טבק**

תקציר
מטרת המחקר היא זיהוי הגורמי המשפיעי על "כוונת דיווח" או "אי דיווח" על אודות אירוע חריג בי אחיות הפועלות
בקהילה ,תו שימוש בתיאוריה של  ,Azjen & Maddenעל התנהגות מתוכננת .האחיות שנבדקו במדג הנוחות מילאו
שאלוני .שלוש השערות המחקר אוששו או במלוא או בחלק .נמצא כי הגורמי המשפיעי ביותר בהחלטה על דיווח על
אירוע חריג ה השליטה ההתנהגותית הנתפסת של האחות ותפיסתה את הציפיות המקצועיות והחברתיות ממנה .המחקר
ממלי על העלאת מודעות הצוות לחשיבות הדיווח על טעויות; על עדיפות תמיכה ועידוד לחברי צוות המדווחי עליה ,על פני
ענישת; שינוי היחס לדיווח כאל הלשנה או כשלו אישי .הבנת הגורמי המשפיעי על דיווח עשויה לסייע בפיתוח כלי
ניהוליי ב"מלחמה" נגד הטעויות.
מילות מפתח :ניהול סיכוני ,טעויות רפואיות ,עמדות ,כוונה התנהגותית ,סיעוד בקהילה.

מבוא
על פי הערכות ,מתי מדי שנה בבתי החולי בישראל כ 2,000חולי ,שמות הוא תוצאה של טעויות אנוש .הבעיה נובעת
מעומס רב המוטל על הצוות הרפואי בבתי החולי ובמרפאות 1.בארצות הברית מתי  100,000חולי מטעויות רפואיות,
שמלבד המוות גורמות ג לנזקי אחרי שעלות מעל  27ביליו דולר לשנה 3,2.במחקרי הקשורי לדיווח על טעויות
רפואיות נמצא שגורמי מסייעי או מקדמי דיווח ה חובה אתית ,משפטית ,מנהלית וכלכלית 4.ע הסיבות לאידיווח
אפשר למנות חשש מענישה ,סנקציות ,איודאות שהדיווח יתרו למניעה עתידית ,תועלת אישית והיעדר כלי להתמודדות
ברמה האישית .בקהילה רוב הטעויות מתרחשות בי המטפל היחיד למטופל5.
בדיקת הגור לטעות בראייה מערכתית תוביל להקטנת ההסתברות לטעות וא תתרו לשיפור תהליכי במערכת .חשיבות
זיהוי הגורמי לטעות היא מכרעת אצל אנשי הסיעוד כדי להג בראש ובראשונה על המטופלי ,אול לא פחות ג על
המטפלי6.
ידוע כי כיו לא כל האירועי החריגי מדווחי ,ולכ חשוב לחקור ולגלות מה הגורמי המקדמי דיווח או מעכבי
אותו.

_____________________________________

* סילביה פליישמ  R.N, M.Aרכזת איכות ארצית ,אג הסיעוד ,חטיבת הקהילה ,שירותי בריאות כללית.
** נילי טבק  PROF, R.N, PHD, LLBראש תכנית המוסמ וראש יחידת האתיקה ,החוג לסיעוד ,ביה"ס למקצועות הבריאות,
אוניברסיטת תלאביב.
משלמי.
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 1רוזנבלו,
.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2991136,00.html
Langreth, R. (2005) Fixing hospital. http://www.forbes.com/forbes/2005/0620/068.html 2
Norton, L. (2001). Quality improvement, risk management and patient education: Tools to reduce medication error. Journal of
3
.managed care pharmacy. 7(2): 156-163
 4שפי ,ז .(2005) .ניהול סיכוני בהדסה .בתו הקורס הראשו לבטיחות המטופל וניהול סיכוני .נוב'  – 2004מר  .2005קוב
הרצאות שירותי בריאות כללית .תל אביב.
 5גינדי ,מ).(2005) .ב( טעויות ברפואה – מה נית לעשות? בשביל הבריאות .נוב.3938,2005 .
 6גרינברג ,א .(2000) .זיהוי ומיפוי הגורמי לטעויות במת תרופות ,בקרב צוות סיעודי בבית חולי .עבודה לתואר מוסמ בסיעוד.
אוניברסיטת תל אביב.
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מטרת מחקר זה היא לזהות גורמי המשפיעי על "כוונת דיווח" או "אידיווח" על אירוע חריג בקרב אחיות הקהילה .כמו
כ המחקר בא להדגיש את הצור בהעברת מסרי בנוגע לחשיבות הדיווח על טעויות ,מת תמיכה ועידוד למדווח ,שינוי
ההתייחסות לדיווח כאל הלשנה או כישלו אישי והענשת המדווח .הבנת הגורמי המשפיעי על הדיווח תוכל לסייע במת
כלי ניהוליי ל"מלחמה" בטעויות.

מסגרת תיאורטית
תיאוריית ה"התנהגות הגיונית" ) (The Theory of Reasoned Actionשל  8,7,Ajzen & Fishbeinבאה לענות על השאלה מדוע
אנשי מתנהגי כפי שה מתנהגי .מטרתה להבי את התנהגות הפרט ולנבאה.
על בסיס תאוריה זו גיבשו " Ajzen & Fishbeinמודל התנהגות הגיונית" ) ,(Reasoned Action Modelהמנסה לנבא את התנהגות
הפרט.
תאוריה אחרת היא "ההתנהגות המתוכננת" )  (Theory of Planned Behaviorשל  9,Madden & Ajzenבבסיסה עומדת ההנחה
שהגור היחיד שלפיו אפשר לנבא את התנהגות הפרט הוא הכוונה ההתנהגותית ויכולת הפרט לשלוט בהתנהגות הנדונה.
"שליטה התנהגותית נתפסת" ) (Perceived Behavioral Controlמושפעת ממשאבי פנימיי וחיצוניי .אחות המאמינה שעליה
לדווח על טעות בעוד הסביבה מעודדת אותה שלא לדווח – תדווח היות שה"שליטה ההתנהגותית הנתפסת" שלה רבה
מ"הנורמה הסובייקטיבית" שלה )תפיסה(.
מודל "ההתנהגות המתוכננת" )(Planned Behavioral Model

אמונות

עמדות
התנהגותיות

משקל יחסי
אמונות
נורמטיביות

נורמה
סובייקטיבית

כוונה
התנהגותית

התנהגות
יעד

שליטה
התנהגותית
נתפסת

_____________________________________

7
8
9

Fishben, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intension and Behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts:
.Addison – Wesley Reading
.Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall
Ajzen, I. & Madden, T. (1986). Prediction of goal – directed Behavior: Attitudes, Intension and Perceived Behavioral Control.
.Journal of Experimental Social Psychology. 22: 453 – 474 Worchester, Mass: Clark University Press
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במחקר הנוכחי נבחרה תאוריית "ההתנהגות המתוכננת" לבדיקת העמדות ,האמונות ,הנורמה הסובייקטיבית ,השליטה
ההתנהגותית הנתפסת וכוונת ההתנהגותית של אחיות הקהילה בנוגע לדיווח על אירוע חריג .על פי המודל אפשר לנבא
שהמכלול החברתי ,תרבותי ,סביבתי ומשתני הקשורי לעבודת האחות משפיעי על כוונתה לדווח או לא לדווח על אירוע
חריג – טעות או כמעט טעות.
מודל המחקר

שליטה התנהגותית
נתפסת של האחות
כלפי דיווח על אירוע

תפיסת האחות את
הציפיות החברתיות
בעניי דיווח על אירוע

כוונה התנהגותית
האחות מתכוונת לדווח או
לא לדווח על אירוע חריג

א .עמדה כללית
של האחות כלפי דיווח
על אירוע חריג
ב .עמדה התנהגותית

סקירת ספרות
המחקר בתחו ניהול סיכוני החל על רקע הגידול במספר התביעות המשפטיות והעלויות שהיו כרוכות בכ ויש בו כדי
להשפיע על איכות הטיפול 10.בזכות התפתחות זו פותחו ברוב ארגוני הבריאות בעול המערבי מנגנוני פנימיי שתפקיד
להפחית את הסיכוני המאיימי על בטיחותו של המטופל.
מנגנוני אלו כוללי חיפוש אקטיבי אחר כל מקור של מידע העשוי להצביע על סיכו אפשרי או מקור לטעות .הגברת
הבטיחות יכולה להימדד באופ מוחשי בירידה במספר הסיבוכי הקליניי ,בצמצו תופעות הלוואי ובירידה בהיק
התאונות והאירועי החריגי .בניגוד לתפיסה הקיימת המקשרת בי הטעות לנזק ,נמצא כי לא תמיד הטעויות גורמות לנזק
משמעותי ,וא קיימי מקרי שבה הטעות אינה גורמת שו נזק .תפיסת הטעות קשורה בתודעה של האחיות לנזק
ומשפיעה על התמודדות האישית והארגונית ע הטעות .מערכת ניהול סיכוני היא כלי עזר בידי הצוות הרפואי למנוע
טעויות .זהו גו המתחקר תאונות וכמעט תאונות ,מפיק לקחי ומייש את השיפורי לפעילות הרפואית11.
רוב המחקרי המופיעי בספרות בנושא טעויות רפואיות נערכו בבתי חולי בעיקר בתחו הרוקחות .מעט נחקר בנושא זה
בקהילה ,ובייחוד טעויות הקשורות בצוות הסיעודי.
לפי מחקר שנער באוסטרליה  25%מהאירועי החריגי משאירי פגיעה תמידית או גורמי למוות .לדעת החוקרי 2/3
מהמקרי היו ניתני למניעה .על פי המחקר ,שבדק קבלת חולי לאשפוז ,כ 36%מהקבלות היו עקב פגיעות יאטרוגניות.
_____________________________________

 10קפל ,ע ;.חלמיששני ,ט .(2004) .התפתחות של ניהול סיכוני ברפואה .בתו ט .חלמיששני ,מ .פייגי וע .קפל )עורכי( ,ניהול
סיכוני ברפואה) .עמ'  .(3819אוניברסיטת תל אביב :רמות.
 11אביר א.(2001) .דבר המנהל הרפואי .בתו ר .ווילמירו ,א .לוינהו )עורכי( ,למנוע את הטעות הבאה) .עמ'  .(11מכבי שירותי
בריאות .ווילמירו ,ר .לוינהו ,א .(2001) .למנוע את הטעות הבאה .ניהול סיכוני במכבי שירותי בריאות .שביט ,ש .(2001) .למנוע
את הטעות הבאה .ניהול סיכוני במכבי שירותי בריאות .ישראל.
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מחקר זה חש רק מקרי קשי שהטעות שנעשתה בה הובילה לאשפוז ,ולכ חסרה הערכה מדויקת של טעויות אלו
בקהילה12.
באפריל  2005הכריז האיחוד האירופי על "הצהרת לוקסמבורג לבטיחות החולה" ,שהציבה לה מטרה לשמור על בטיחות
החולי בקהילה האירופית באמצעות שיתו במידע ובניסיו .בעקבות הצהרה זו ביצע האיחוד האירופי סקר בקרב 25
מדינות לבדיקת עמדות האזרחי כלפי טעויות רפואיות .מתוצאות הסקר עולה כי  78%מהאירופי סבורי כי טעויות
רפואיות ה בעיה קשה במדינותיה;  23 %מהאירופי טענו כי סבלו באופ אישי מטעות רפואית;  18%סבלו מטעות רפואית
חמורה שהתרחשה בבית חולי;  11%סבלו מטעות שנבעה מרישו תרופה על ידי רופא ,ובס הכול  40%מאזרחי הקהילה
מודאגי מטעות רפואית שתתרחש אצל .מעניי כי ע זאת רוב האירופי סומכי על הרופאי במדינותיה וסבורי כי זו
אחריות של רשויות הבריאות האירופיות לשת פעולה ביניה כדי למנוע התרחשות של טעויות רפואיות בעתיד13.
נראה שבמערכת הבריאות בגרמניה היו "בטיחות החולה" היא "הנושא הח" וההתייחסות אליה היא במונחי של עלות
ואיכות בערכי הטיפול .מערכת בריאות זו מגדירה את "בטיחות החולה" ב"היעדר אירועי חריגי" .הגדרה זו בעייתית היות
שהיו  10%מהלקוחות בקהילה חווי אירוע חריג כזה או אחר ,וכ 50%מה היו ניתני למניעה .אירועי חריגי בבתי
חולי נעי בי  3%ל 10%ומחקר קפדני יותר מדבר על  .17.7%בקרב האירועי אפשר למצוא זיהו נרכש הנגר מהעברת
המחולל למטופל מסביבתו בבית החולי בשיעור של  5%3%ואירועי חריגי הקשורי לתרופות בשיעור של .5.6%0.17%
טעויות בתרופות כוללות חריגות בהזמנה ,ניפוק ומינו שה בכ 50%מכל הטיפולי הרפואיי 10.8%2.3% .מהקבלות
לבית החולי ה עקב טעויות תרופתיות ,ומוות בעקבות זה מוער בי  0.04%ל14.0.95%
בסקר שנער באנגליה בקרב  18,820חולי שהיו מאושפזי  6חודשי נמצא כי  1,225אושפזו בגלל טעויות של רופאי
שרשמו לה תרופות לא מתאימות .לדעת החוקרי 80% ,מתופעות הלוואי של התרופה ה שגרמו לאשפוז בבית החולי.
לדבריה ,רוב הטעויות אשר גרמו לדימומי במערכת העיכול היו ניתנות למניעה15.

טעויות
מ הפעולות הרפואיות טעויות במת תרופה ה הפעולות השכיחות ביותר המסתיימות בנזק לחולה ,וה  19%מהנזקי
היאטרוגניי שנגרמי לחולה בעת אשפוז .יש האומרי ש 20%15%מ התרופות ניתנות לחולי בטעות .טעויות או תאונות
המיוחסות לטעויות אנוש אינ מתרחשות במקרה ,אלא מטעויות בתכנו המערכת שבה אירעה הטעות16.
נמצא שהתמודדות ע הטעות מלווה בתחושות של אכזבה עצמית קשה ,אבד ביטחו אישימקצועי ,ורגשות אש ,כעס,
תסכול ומצוקה אישית ומוסרית17.
תגובות אלה מעידות על תפיסת הטעות כדבר חריג ולא מתקבל על הדעת בעשייה הסיעודית ,אול תפיסה זו מקשה את
ההתמודדות .תגובות ה"טועה" לטעות בתגובות רגשיות המעוררות רצו להתגונ מונעות את הפתיחות הנחוצה לתהליכי

_____________________________________

12
13
14
15

McNeill, B. J. (2001). Shattuck Lecture- Hidden barriers to improvement in the quality of care. New England Journal of
.Medicine. (345):1612-1620
.European Commission (2006) Special Eurobarometer. Medical errors. 241/ wave 64.1 & 64.3-TNS Opinion and social
.Schrappe, M. (2005) Patient safety and risk management. Med Klin (Munich). 100(8):478- 485
& Pirmohamed, M.; James, S.; Meakin, S.; Green, C.; Scott, A.K.; Thomas, J.; Walley, P.; Keith Farrar, K.; Park, B.K
Breckenridge, A.M.( 2004) Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients.
.BMJ. 329:15-19

 16הלוי ,י .(1996) .טעויות במת תרופות  שכיחות ,סיבות ודרכי מניעה .כתב העת לניהול סיכוני ברפואה .4:1
 17גוטמ ,ד (2001) .אתיקה של המקצועות הטיפוליי .תל אביב .הוצאת דיונוKelly, B. (1998) Preserving moral integrity: a follow .
.up study with new graduate nurses. Journal of Advanced Nursing.28 (5): 1134 -1142
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הכרתיי של חקירה ,למידה ומניעת הישנות נוס על ההתמודדות המוסרית .הטעות היא תופעה המלווה כל עשייה אנושית
מורכבת בהיותה מרכיב אינטגרלי ,בייחוד בהפעלת טכנולוגיה מתקדמת18.
בד האזהרות התרופתי ) ,(Medication safety alertשפורס על ידי (JCAHO) Joint Commission on Accreditation of
 ,Healthcare Organizationsמדווחות  350טעויות תרופתיות שגרמו למוות או לתוצאות חמורות ,מה  63%קשורות לליקויי
בתקשורת ,וה נכללות בסיבות לטעויות העקיפות 19.במחקרי נמצא שחולי ערי לעובדה כי יש לטיפולי הרפואיי
מגבלות ושע כל רצונו הטוב של המטפל הוא לעתי גור לנזק .סקר שנער בארצות הברית בדק תקלות וטעויות רפואיות.
מהממצאי עלה כי  42%נחשפו לטעות רפואית ומה  33%חוו אותה באופ אישי 48% ,נחשפו לטעות שחווה קרוב משפחה
שלה והשאר נחשפו לטעות שנעשתה על ידי אד המוכר לה אישית .ניתוח גורמי השורש לאירועי חריגי והבנת גורמי
הכשל שאפשרו את התרחשות של התקלות הרפואיות הוא כלי חשוב בשיפור בטיחות החולה .זאת ועוד ,כדי לפתח מערכות
מתקדמות יותר שיסייעו במניעת טעויות עלינו ללמוד תחילה מטעויות קודמות ,ואיתור הטעויות הוא צעד קריטי ראשו
לכ20.

דיווח על טעויות
במחקר שכלל  280רוקחי העובדי בבתי חולי באנגליה גילו  46%מהרוקחי אירועי חריגי שהיה ראוי לדווח עליה על
פי ההמלצות הלאומיות ,א  39%מתוכ לא דווחו בששת החודשי שקדמו למחקר .רק  8.2%מהרוקחי שהשיבו מסרו
שבבית החולי שבו ה עובדי קיימת מדיניות בנוגע לדיווח על טעויות 73.2% .הסכימו שמדיניות יכולה לעודד דיווח.
מהדיווחי שהתקבלו עולה שהרוקחי נוהגי לדווח יותר על אירועי הקשורי לתרופות חדשות .גורמי המעכבי דיווח:
עומס בעבודה ,אישמירה על אנונימיות המדווח ,פחד .גורמי המעודדי דיווח :מת כלי ,מדיניות בית חולי כתובה ,ימי
עיו ופגישות שוטפות21.
מאז הוספה באתר הרוקחי  MEDMARXאפשרות להתייחס לסיבות לטעות ,התקבלו בתקופה  2,022 7/059/04דיווחי על
טעויות בתרופות .רוב הדיווחי קשורי לטעות במינו ,לכמות שהוזמנה או להשמטה ברישו .בי הסיבות לטעויות ,כפי
שדווחו ב 88% ,MEDMARXקשורות בביצוע ההזמנה 84% ,קשורות לטעות בהנפקת המרש 83% ,לטעות ברישו82% ,
לכשל בתקשורת ו 80%להפרעות ברצ העבודה22.
במחקר שנער בקרב  118רופאי ואשר מטרתו הייתה לחקור עמדות של דיווח על תגובות חריגות לתרופות ,הוכנסו
כרטיסי מיוחדי בצבע צהוב )טופסי הדיווח( לתיקו הרפואי של הלקוח שישמשו לדיווח .טופסי הדיווח היו זמיני במקו
בולט במחלקה .כמו כ הוזכר לעתי קרובות שיש לדווח על אירועי חריגי הקשורי לתרופות .מתו  118רופאי רק 45
)פחות מ (50%דיווחו על אירוע חריג עקב תגובה תרופתית .ממחקר זה עולה כי הדיווח עולה ע הוותק ,הדיווח רב בקרב
רופאי פנימיי יותר מאשר בקרב כירורגי .אחרי שלושה חודשי הופסקו התזכורות לדיווח ואז הדיווח פחת שוב א על פי
שהכרטיסיות נשארו זמינות 23.לדברי  24Jamesלא קיי דיווח אמתי על אירועי חריגי מכיוו שהצוותי והארגוני טר
עשו את השינוי הנדרש לשיפור בטיחות החולה ,ולכ אירועי חריגי אינ מזוהי וחשופי.

_____________________________________

 18קור ,א .(2003) .ניהול טעויות בסיעוד ,כמנו להתפתחות אישית וארגונית :שינוי הגישה האפיסטמית כחובה מוסרית .רפואה
ומשפט.103109 ,28 ,
.ISPM Medication safety alert, April 21,2005, http://www.ispm.org/MSArticles/ 20050421.htm 19
Montesi, G. & Lechi, A. (2009). Prevention of medication errors: detection and audit. British Journal of Clinical Pharmacology, 20
).651-655.67(6
Sweis, D. & Wong, I.C. (2000). A survey on factors that could affect adverse drug reaction reporting according to hospital 21
.pharmacist in Great Britain. Drug Safety .23(2):165 -172
.www://jcaho.org. (2006) 22
McGettigan, P.; Golden, J.; Conroy, R.M.; Arthur, N. & Feely, J. (1997). Reporting of adverse drug reactions by hospital doctors 23
.and the response to intervention. British Journal of Clinical Pharmacology. 44(1):98 -100
.James, H. (2003). One more turn of the wrench. The Journal of Bone & Joint Surgery. 85-A (10): 2036-2048 24
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הטעויות ה חלק בלתי נפרד מהעשייה וה בלתי ניתנות למניעה – א ה ניתנות להפחתה באמצעות יצירת תנאי המעודדי
דיווח שבעזרתו אפשר ללמוד את התהלי שגר לטעות .התנאי הקשי שבה עובד הצוות הסיעודי )חוסר תקינה ,תקינה
לא מתאימה ,בעיות תקציב ,חוסר ציוד ועוד( עלולי להוביל אותו לביצוע טעות .סביר להניח כי כל אחות נחשפה במסגרת
החיי המקצועיי שלה לאירוע חריג 25.הסיבות לאידיווח מזווית ראיית של המטפלי ה אלה :הטעות אינה קשורה
ישירות לטיפול הישיר של הרופא/האחות/הרוקח/מנהל אדמיניסטרטיבי אלא למערכת ,הטעות קשורה לניהול לא תקי,
"החולה היה מת בכל מקרה"26.
לסיכו סקירת הספרות אפשר לומר שנעשו מחקרי רבי על רכיבי התאוריה "ההתנהגות המתוכננת" :טעות
ודיווח/אידיווח על אירוע חריג/טעות או כמעט טעות וניהול סיכוני .מחקרי אלו תורמי רבות למערכת ניהול סיכוני
היות שבעזרת אפשר לבנות כלי לשיפור הדיווח .רוב המחקרי הקשורי לדיווח על טעויות נעשו בעיקר בקרב רוקחי
ולרוב בבתי חולי .בולטת העובדה שיש מחסור במחקרי בנושא זה בסיעוד הקהילה.

המחקר
השערות
 .1ככל ש"השליטה ההתנהגותית הנתפסת" של האחות גבוהה יותר ,כ תגדל "כוונת האחות" לדווח על אירוע חריג.
 .2ככל ש"השליטה ההתנהגותית של האחות" גדולה יותר" ,תפיסת האחות" את הציפיות החברתיות חיובית יותר ו"עמדת
האחות" חיובית יותר כלפי דיווח על אירוע חריג ,כ תגדל "כוונת האחות" לדווח על אירוע חריג.
 .3קיימי קשרי זוגיי בי "השליטה ההתנהגותית" לבי "תפיסת האחות" ל"עמדת האחות".

שיטות המחקר
מער המחקר הוא מתאמי ומטרתו לבדוק קשר בי גורמי שוני לבי "כוונת דיווח" על אירוע חריג בקרב אחיות הקהילה.

מאפייני המדג
המדג הוא מדג נוחות וכלל  96אחי ואחיות קהילה משלוש קופות חולי בפריסה ארצית ,מה רק  4%גברי .כול
התאימו לקריטריוני האלה :אחי/ות מעשיי/ות ומוסמכי/ות )ע או ללא תואר אקדמי או/ו הכשרה על בסיסית( במגוו
תפקידי ,בגילאי  ,(M=44 ,S.D=9.6) 6126העובדי במרפאות הקהילה 85% .משתייכי לשירותי בריאות כללית .רוב
הנחקרי בעלי הסמכה ) 47% ,(96.7%בעלי תואר אקדמי ו 30%מה עברו הכשרה על-בסיסית .יותר ממחצית )(55%
השתלמו בניהול סיכוני ,ומתוכ  46.5%במסגרת יו עיו.

כלי המחקר
את השאלו על חלקיו השוני בנתה החוקרת על סמ שאלו שפיתח מועל2827,המבוסס על תאוריית "התנהגות מתוכננת"
של .Ajzen & Madden
_____________________________________

 25דונחי י .(2005) .תנו גיבוי לאחות שטעתה .האר ).(30.10.05
Eisenberg, J.M. (2000). Continuing education meets the learning organization: the challenge of a systems approach to patient 26
.safety. J. Contin. Educ. Health Prof. 20:197-207

 27מועל ,א .(2003) .עמדות וכוונות התנהגותיות של אחיות הקהילה בנושא דווח על התעללות בקשישי .עבודת גמר לתואר מוסמ
בסיעוד .החוג לסיעוד .אוניברסיטת תל אביב .ת"א.
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השאלו בנוי משמונה חלקי:
חלק א – בדיקת האמונות ההתנהגותיות של האחיות הקשורות לדיווח על אירוע חריג.
חלק ב – בדיקת האמונות הנורמטיביות הקשורות לדיווח על אירוע חריג ,משני היבטי" :תפיסת האחר" ו"תפיסת כוונת
ציפייה".
חלק ג – נורמות סוביקטיביות – בדיקת תפיסתה הכללית של האחות את ציפיותיה של הסביבה הקרובה בנושא דיווח על
אירוע חריג.
חלק ד – עמדה התנהגותית – בדיקת עמדות אחיות הקהילה הקשורות לדיווח על אירוע חריג לפי סוגי הטעויות :טעות
ברישו ,נפילה ,טעות בביצוע מעקב כרוני ,במת תרופה וטעות בחיסו.
חלק ה – שליטה התנהגותית נתפסת – חלק זה בודק את מידת קיומ של המשאבי הפנימיי והחיצוניי של האחות
)יכולת ,מיומנות ,ידע ,זמ ושיתו פעולה( הקשורי לתפיסת יכולת השליטה שלה בדיווח על אירוע חריג.
חלק ו – כוונה התנהגותית – בדיקת "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג.
חלק ז – שאלות כלליות – שאלות פתוחות בנושא דיווח/אידיווח על אירוע חריג.
חלק ח – נתוני רקע.

הלי המחקר
לאחר קבלת האישורי הדרושי בוצע ) Pilot Studyמחקר מקדי( שבו הועבר השאלו ל 20אחי ואחיות בקהילה .הובהר
לאחיות דבר אנונימיות המחקר והובטח לה כי השימוש בו ייעשה לצורכי מחקר בלבד .הפנייה לנבדקי נעשתה על ידי
החוקרת באמצעות מנהלות הסיעוד במחוזות או האחראיות לניהול סיכוני במחוזות השוני בקופות השונות .השאלוני
מולאו במרפאה ובישיבות צוות .איסו השאלוני נער שישה חודשי בי התאריכי .12/200607/2006

ממצאי
השערה מס' 1
ככל ש"השליטה ההתנהגותית הנתפסת" של האחות גבוהה יותר ,כ תגדל "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג.
נמצא שממוצע שני המשתני – שליטה וכוונה – הוא כ 4.3וקרובי לער המקסימלי האפשרי –  .5כלומר ה גבוהי
יחסית.
טבלה מס'  – 1סטטיסטיקה תיאורית ומהימנות של המשתני:
"כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג ו"שליטה התנהגותית נתפסת" )(n=95

_____________________________________
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ממוצע סטיית תק מינימו מקסימו

משתנה *

מס' פריטי  αקרונב

"שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות 4.33

0.70

2.2

5

5

0.79

4.35

0.66

2

5

7

0.84

"כוונת דיווח" על אירוע חריג
* דירוג  – 1כלל לא מסכימה

 – 5מסכימה בהחלט

גר מס'  – 1דיאגרמת פיזור קשר בי "שליטה התנהגותית נתפסת" לבי "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

כוונה

1.5
2.0

שליטה

נבדקו מתאמי פירסו בי "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות לבי "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג ונמצא קשר
לי ֵנארי חיובי בינוני ומובהק ) .(r=0.339, p<.001זאת אומרת ,ככל שאחיות הקהילה בעלות "שליטה התנהגותית נתפסת"
גבוהה יותר ,כ הכוונה ההתנהגותית לדווח על אירוע חריג גבוהה יותר.
השערה מס'  1אוששה
השערה מס' 2
ככל ש"השליטה ההתנהגותית" של האחות גדולה יותר" ,תפיסת האחות" את הציפיות החברתיות חיובית יותר ו"עמדת
האחות" חיובית יותר כלפי דיווח על אירוע חריג ,כ תגדל "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג.
טבלה מס'  – 2סטטיסטיקה תיאורית ומהימנות של המשתני "עמדת האחות"" ,שליטה התנהגותית נתפסת" של
האחות" ,תפיסת האחות"" ,תפיסת כוונת ציפייה" ו"כוונת דיווח" האחות אודות אירוע חריג

משתנה

ממוצע

סטיית תק

מס' פריטי

 αקרונב

"עמדת האחות"

3.56

.52

11

0.61

"שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות

4.28

.75

5

0.79

"תפיסת התנהגותית"

3.92

.59

12

0.72
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"תפיסת האחר"

3.98

.71

9

0.78

"תפיסת כוונת ציפייה"

3.68

.87

9

0.83

"כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג

4.34

.64

7

0.84

n=66

לבדיקת השערה זו בוצע ניתוח רגרסיה מרובה כאשר המשתנה התלוי הוא "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג המנבאי
ה אלה" :שליטה התנהגותית נתפסת"" ,עמדת האחות"" ,תפיסה התנהגותית"" ,תפיסה כללית של האחות" ,תפיסת
האחות את ציפיות האחרי המשמעותיי )"תפיסת האחר"( וכוונת האחות לדווח לפי ציפיות האחרי המשמעותיי
)"תפיסת כוונת ציפייה"(.
להל הממצאי בטבלה מס' :3

טבלה מס'  – 3ממצאי מודל רגרסיה מרובת גורמי המקשר בי המשתני "תפיסת האחות"" ,עמדת האחות" ו"שליטה
התנהגותית נתפסת" של האחות לבי "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג )(n=91
מודל 1
משתנה

BETA

T

p

"שליטה התנהגותית"

*0.268

2.270

.026

"תפיסת האחר"

.179

1.411

.162

"תפיסת התנהגותית"

.151

1.381

.171

"תפיסת כוונת ציפייה"

.083

.655

.514

"תפיסה כללית"

.042

.353

.725

"עמדת האחות"

.790

.267

.790

** p < 0.05
מודל 2
משתנה

T

p

"שליטה התנהגותית"

**.340

3.394

.001

"תפיסת אחר"

.027

1.454

.150

"עמדת האחות"

.159

.260

.396

** p < 0.05

BETA

*P <0.001

במודל  1נמצא.R²=.157, F (6,79)=2.445, p=.032 :
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המשתני המנבאי מסבירי  15.7%מהשונות של "כוונת האחות לדווח על אירוע חריג" ,באופ מובהק.
ממצאי הטבלה מעידי שרק המשתנה "שליטה התנהגותית" מסביר באופ מובהק את "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג,
מודל הרגרסיה מובהק סטטיסטית ).(P=.032
נוס על כ חושב מבח רגרסיה מרובה )מודל  (2ע שלושת המשתני המסבירי את השונות .במבח זה נבחר המשתנה
"תפיסת האחר" בלבד מכיוו שבניתוח הרגרסיה של כל מרכיבי "תפיסת האחות" )ראה השערה מס'  (2הוא המשתנה
המובהק ברגרסיה.
במודל  2נמצא .R²=.116 ,F(3,87)=11.52 ,p=.001 :המשתני הנ"ל מסבירי  11.6%משונות "כוונת דיווח" האחות על אירוע
חריג.
אפשר לראות בגר מס'  2את הקשר הישיר בי "שליטה התנהגותית נתפסת" לבי "כוונת דיווח".
גר מס'  2דיאגרמת פיזור קשר בי "שליטה התנהגותית נתפסת" לבי "כוונת דיווח" האחות על אירוע חריג
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

כוונה

1.5
2.0

שליטה

לסיכו ,ההשערה אוששה חלקית ונמצא קשר חיובי מובהק רק בי "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות לבי "כוונת
האחות" לדווח על אירוע חריג.
השערה מס'  2אוששה באופ חלקי.
השערה מס' 3
קיימי קשרי זוגיי בי "שליטה התנהגותית"" ,תפיסת האחות" ו"עמדה כללית" של האחות.
לבדיקת השערה זו חושבו מתאמי פירסו .קוד לכ נבנה משתנה חדש "תפיסה כוללת" הכולל בתוכו את כל ממדי התפיסה
שהופיעו בשאלו" :תפיסה התנהגותית"" ,תפיסה כללית"" ,תפיסת האחר" ו"תפיסת כוונת ציפייה".
טבלה מס'  – 4סטטיסטיקה תיאורית ומהימנות של המשתני "עמדה כללית"" ,שליטה התנהגותית נתפסת" ו"תפיסה
כוללת" של האחות
משתנה *
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ממוצע

סטיית תק

שכיח

חציו

מס' פריטי

 αקרונב
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"עמדה כללית"

92

3.56

.51

3.33

3.5

11

0.61

"שליטה התנהגותית נתפסת"

96

4.33

.70

5.00

4.6

5

0.79

"תפיסה כוללת" של האחות

96

3.95

.58

2.81

4.0

30

0.63

טבלה מס'  – 5מתאמי פירסו בי "שליטה התנהגותית"" ,עמדה כללית" ו"תפיסה כוללת" של האחות
שליטה התנהגותית

תפיסה כוללת

"שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות
"עמדה כללית"

.157

n=96

"תפיסה כוללת"

*.410

n=96

** p <.00

*.235

n=92

* p <.05

נמצאו קשרי זוגיי מובהקי בי "תפיסה כוללת" של האחות לבי "העמדה הכללית של האחות" ולבי "שליטה
התנהגותית נתפסת" .נמצא קשר חיובי מובהק בעצמה בינונית ) (r=.410, p=.000בי "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות
לבי "תפיסה כוללת" של האחות .כלומר ,אצל אחות בעלת "שליטה התנהגותית נתפסת" חיובית התפיסה שלה את הסביבה
תהיה חיובית א היא.
גר מס' 3
דיאגרמת פיזור קשר בי "תפיסה כוללת" לבי "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות

בגר מס'  3אפשר לראות קשר לי ֵנארי חיובי בי המשתני .כלומר ,ככל ש"השליטה ההתנהגותית של האחות" גבוהה יותר
כ "התפיסה הכוללת" של האחות חיובית יותר.
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קשר בי "תפיסה כללית" של האחות לבי "עמדה כללית".
חושבו מתאמי פירסו לש בדיקת קיו קשר בי "תפיסה כוללת" של האחות לבי "עמדה כללית" ונמצא קשר חיובי מובהק
בעצמה נמוכה ) .(p=.024 ,r=.235כלומר ,אצל אחות בעלת עמדה חיובית כלפי דיווח על אירוע חריג ,תפיסת האחות את
הסביבה תהיה חיובית א היא.
גר מס'  – 4דיאגרמת פיזור קשר בי "תפיסה כוללת" לבי "עמדה כללית" של האחות

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

עמדה

2.0
5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

TFISA

בגר מס'  4אפשר לראות קשר לינארי חיובי בי המשתני :קשר בי "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות לבי "עמדת
האחות" .חושבו מתאמי פירסו לש בדיקת קיו קשר בי "שליטה התנהגותית של האחות" לבי "עמדת האחות" .בניגוד
להשערה זו ,לא נמצא קשר מובהק בי "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות לבי "עמדת האחות" ). (p=.135, r=.157
גר מס'  – 5דיאגרמת פיזור קשר בי "עמדה כללית"
לבי "שליטה התנהגותית נתפסת" ל האחות
5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.0
5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

שליטה

2.5

2.0

עמדה

בגר מס'  5אפשר לראות שאי קשר לינארי בי המשתני .כלומר ,אי קשר בי "עמדת האחות" לבי "שליטה התנהגותית
נתפסת" של האחות .לסיכו השערה מספר  ,3נמצא קשר חיובי מובהק בעצמה בינונית ) (p=.000 ,r=.410בי "שליטה
התנהגותית של האחות" לבי "תפיסה כוללת של האחות" .כמו כ נמצא קשר חיובי מובהק בעצמה נמוכה )(p=.024, r=.235
בי "עמדת האחות" לבי "תפיסה כוללת של האחות" .לא נמצא קשר מובהק בי "שליטה התנהגותית נתפסת" לבי "עמדת
האחות".
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השערה מס'  3אוששה באופ חלקי

מסקנות
 .1התיאוריה והמחקרי שתוארו לעיל מראי את החשיבות הרבה שיש ל"שליטה התנהגותית נתפסת" ,ל"עמדת האחות"
ול"תפיסת האחות" בזיקת לביצוע התנהגות זו או אחרת.
 .2נשאלת השאלה מדוע במחקר הנוכחי רק למשתנה "שליטה התנהגותית נתפסת" של האחות משקל בעל השפעה על כוונת
הדיווח של אחיות הקהילה על אירוע חריג .היכ "כשלו" עמדותיה ותפיסותיה של האחות בנושא זה?!
 .3כדי לחזק את עמדותיה של אחות הקהילה בנושא דיווח יש להעלות את המוטיבציה שלה לפעול בכיוו זה .יש להבהיר
ולחזק את הנורמות הסובייקטיביות של האחות המעודדות דיווח.
 .4ראייה חיובית של תוצאות הדיווח הנשענת על בסיס אית ותומ מזמינה דיווחי היות שהאחות לומדת מניסיונה
ומניסיו עמיתיה עד כמה היא יכולה לתרו ולהיתר על ידי הדיווח.
 .5על מער ניהול הסיכוני למצוא את הדרכי לבניית תשתית בריאה שתעודד את האחיות לדווח ללא חשש תו הבנת
חשיבות הדיווח.

המלצות
 .1על אחיות הקהילה להבי שטעויות ה המנו המשמעותי ביותר ללמידה .הבנה זו תתרו להגברת הדיווח על אירוע חריג
או כמעט אירוע.
 .2עלייה בדיווח תוביל ללמידה מערכתית של טעויות ולתיקו מערכתי של הגור שהוביל לכשל וכ יהיה אפשר למנוע את
הטעות הבאה.
 .3העצמת הלקוח ,הכוללת שיתופו בהתלבטויות ,בהחלטות הטיפוליות והדרכתו בכל הנוגע לתרופות שהוא מקבל ולאופ
הטיפול במחלותיו כמו ג כיבוד זכויותיו והקשבה אמתית לצרכיו ,א היא תגביר את גילוי הטעות וכמעט טעות.
 .4חובה עלינו ליצור גישה חברתית חדשה שבה יוכל הצוות הרפואי לדווח בחופשיות על כל טעות שעשה בלי שיועמד מיד
לדי .רק כ נוכל בסופו של דבר לשפר את רמת הרפואה באר ולשמור ביתר שאת על ביטחונו של החולה המופקד בידינו.
 .5נטילת אחריות אינה הודאה באשמה ,יש לקבוע כללי מתאימי וליצור תרבות חברתית וארגונית של שקיפות ודיווח
מלא לחולה במקרי של תקלה בטיפול הרפואי31.
המחקר הנוכחי ניסה לבדוק את הגורמי הקשורי ב"כוונת דיווח" על אירוע חריג בקרב אחיות בקהילה.
על פי תוצאות המחקר ,הגורמי המשמעותיי ביותר המשפיעי על "כוונת דיווח" על אירוע חריג ה "שליטה התנהגותית
נתפסת" של האחות ו"תפיסת האחות" את הציפיות החברתיות והמקצועיות ממנה .כלומר ,האחות זקוקה למשאבי
והזדמנויות אשר יעזרו לה לדווח ,כמו למשל :ידע וזמ .גור אחר המשפיע על כוונת הדיווח הוא "תפיסת האחות" המושפעת
מהאקלי ומהתרבות המקומית )המרפאה( והארגונית )המחוז וההנהלה( ,האחות זקוקה לתרבות ארגונית תומכת בדיווחי
ולשיתו פעולה של הצוות.

סיכו
ממצאי המחקר הנוכחי עשויי לתרו בכמה מישורי בשדה החינו ,למשל:
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 .1הגברת המודעות לחשיבותה של בניית תכניות לימוד בנושא דיווח על אירוע חריג בקרב סטודנטי לסיעוד כחלק מדרישות
תכנית הלימודי הבסיסית.
 .2קבלת טעויות כחלק מהעשייה הסיעודית בשאיפה לעבוד על פי פרוטוקולי ומפות טיפוליות לש מזעור מספר הטעויות.
 .3לימוד סטודנטי במקצועות הטיפוליי בכלל ובסיעוד בפרט מהו טיפול באירוע חריג ,מהי הדר לדווח ולהפיק לקחי
בעקבות הדיווח.
 .4הגברת המודעות לצרכי הייחודיי של דר הטיפול באירוע חריג ובעקבות כ לטיפול הול ומקצועי ,באמצעות תכניות
לימוד.
 .5עידוד מדיניות אחידה ותרבות ארגונית התומכת בדיווח על טעות או כמעט טעות.
כמו כ הכשרת אחיות בנושא דיווח על אירוע חריג .בדר זו יינת מענה וטיפול הול לכל לקוח ובייחוד לזה אשר הייתה לו
תקלה בעת הטיפול בו במרפאה .צעדי מסוג אלו ישפרו קרוב לוודאי את איכות הטיפול ויוסיפו לייחודיות הטיפול של אחיות
הקהילה ולמקצוע הסיעוד בכלל.
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו  2005במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
יעל אדלשטיי*

תקציר
לאחרונה אנו עדי לניסיו לתק את חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו .2005התיקו נועד לכלול בו מרכיבי וקבוצות
חולי שהיעדר מונע מ החוק להוות פתח ראוי להכרה בזכות האד שלא לסיי את חייו בייסורי נוראי .בהקשר זה
נשמעי מחדש קולות קוטביי :מחד גיסא יש המצדדי בזכות האד לאוטונומיה ולזכות על גופו ומאיד גיסא אלה
הרואי בחוק במתכונתו הנוכחית איזו הול וראוי בי ערכי יהודיי לערכי דמוקרטיי ,ולדעת אי להפר איזו זה
באמצעות הרחבת החוק .כל צד מבקש לספק נימוקי התומכי בעמדתו ,ונראה כי ללא עקרו על מוסכ אי אפשר לפשר
ביניה .בסופו של דבר דעת הרוב או שיקולי פוליטיי 1,שלא תמיד ה ראויי ,עלולי להכריע בסוגיה קשה זו .אול
מדובר בסוגיה אתית מובהקת ,וככזאת היא ראויה להיות נידונה בהקשרה האתי בלבד .אחד העקרונות המרכזיי המנחי
את הדיו האתי בהקשר זה הוא עקרו "איההיזק" .במאמר זה אני מציעה להשתמש בעיקרו זה בגרסה מעט שונה מזו
שנהוג להשתמש בה בהקשר הביואתי ,שכ הדבר עשוי לסייע לפתרו הול של הקונפליקט המתמש בנושא חוק החולה
הנוטה למות ,בי המחזיקי בדעות שונות ומנוגדות באשר למהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודיתדמוקרטית כאשר
ערכי יהודיי מתנגשי ע ערכי דמוקרטיי .טענתי היא כי הנזק שעלול להיגר משמירה על החוק כמות שהוא
והימנעות מתיקונו גדול לאי ערו מהנזק שעלול להיגר מתיקונו.
מילות מפתח :אוטונומיה; קדושת החיי ; חוק החולה הנוטה למות ;2005עקרו איההיזק.

רקע
בשנת  1996נחקק בישראל חוק זכויות החולה ,התשנ"ו 2.1996במקור הצעת חוק זה כללה סעי 3שזו לשונו:
"חולה סופני זכאי למות בכבוד ועל פי עיקרי השקפת עולמו ואמונתו ,וככל שהדבר אפשרי ,בנוכחות אד
שהמטופל רוצה בו ,והרופא המטפל והמוסד הרפואי יסייעו לו במימוש זכות זו וימנעו כל דבר העלול לפגוע
בכבודו"
מסיבה בלתי מובנת תפסו אנשי הסיעות החרדיות סעי זה כמתיר המתת חסד ,מה שעורר את התנגדות .בעקבות ההתנגדות
ואיומ שלא לתמו בהצעת החוק כולה הובטח לה שסעי זה יושמט בקריאה השנייה והשלישית בכנסת ,וכ אכ נעשה.
נימוק אחר להוצאת הסעי מהצעת החוק היה כי מדובר בנושא כבד משקל הראוי להיות נידו ומוכרע בחוק נפרד .כעשר
שני לאחר חקיקת חוק זכויות החולה ,התשנ"ו 1996נחקק חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו) 2005להל – החוק( ,שעל
ניסוחו עמלה ועדה ציבורית )ועדת שטיינברג( ובה ועדות משנה שהיו אמורות לשק נקודות השקפה שונות ,רלוונטיות לדיו .
באמצעי התקשורת פורס כי מדובר בחוק "פור דר" ומתקד ביותר שבא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות
תו איזו ראוי בי עקרו "קדושת החיי" לבי ער "אוטונומיית הרצו של האד".
נראה כי אכ יש לבר על חקיקת חוק זה ,שבא לשי ק להטרוגניות הרבה מדי בטיפול בסוגיה עקרונית זאת ,שהתבטאה לא
פע בפסקי די שביטאו ,לכא או לכא  ,בעיקר את העמדות הערכיות האישיות של השופטי שנדרשו לסוגיה ,ובנטילת
_____________________________________
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יעל אדלשטיי  – Ph.D. ,C.N.M, R.N.חוקרת בתחו הביואתיקה.yaele@zahav.net.il .
בניגוד לטענתי זאת טוע פרופסור אברה שטיינברג )יו"ר הוועדה הציבורית שניסחה את הצעת החוק( כי עבודת הוועדה הייתה
נקייה ממעורבות פוליטית )שטיינברג ,א )תשס"ו( ,חולה הנוטה למות ,דעת אתר לימודי יהדות ותורה ,גיליו ] 238גרסה
אלקטרונית[ :נדלה בתארי  3.11.2009מ.daat. ac.il
דברי הכנסת ,חוק זכויות החולה ,1996ירושלי  :הכנסת.
סעי  10להצעת חוק זכויות החולה.
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סמכויות והתנהגויות על ידי רופאי שלא כול היו תמיד ראויות ,וביניה הנוהג המכנה ” ,“slow codesובתרגו שלי:
"החייאה משתהה" ,שפירושה השתהות מכוונת בהגעה למיטת החולה שבגינו הוכרז מצב החירו הרפואי המחייב טיפול
החייאה .והרי אי רופא רשאי להסיר מעצמו את החובה לבצע פעולות החייאה כשאלה נדרשות .מנגד עומד סבלו הקשה של
החולה והיעדר תכלית ראויה להמשי ולהתעקש לשמר את חייו בכל מחיר .בהיעדר חוק המג על הרופא מפני תביעות על
היעדר עשיית כל מאמ להצלת חיי החולה ,בטר חקיקת חוק החולה הנוטה למות ,עמד הרופא בפני דילמה קשה :הא עליו
לציית לחוק באופ עיוור ולהציל חיי בכל מצב ,בכל מקרה ובכל עת ,או שעליו להסתייג מחובה זאת כשמדובר בחולי שעל
פי תפיסת אותו רופא הצלת חייה פירושה הארכת סבל ללא תכלית .השימוש ב"החייאה משתהה" ִאפשר ,וייתכ שג כיו
מאפשר ,לפתור לכאורה דילמה זו בלי לעבור ממש על החוק .כ סוברי הנוקטי דר זאת .הרופא מגיב באטיות – ה"טבע"
עושה את שלו – החולה נפטר.
בלי להיכנס לשאלה המשפטית שמעוררת תופעה זאת ,מבחינה מוסרית הוראה ל"החייאה משתהה" מעלה שאלות קשות,
משו שהחלטה מסוג זה מתקבלת מאחורי גב של חולי ובני משפחותיה ,ולעתי א בניגוד לרצונ ,והיא מבטאת מעשה
רמייה והטעיה שקשה ,א בכלל ,למצוא לה צידוק מוסרי.
דוגמה מקוממת דומה להתנהגות רופאי בהיעדר חוק המסדיר את הטיפול בחולי המבקשי לסיי את ייסוריה ולקצר
את חייה ,אפשר למצוא בממצאי המדאיגי של מחקר שנער בבית החולי "שערי צדק" בירושלי – 4השימוש במקוד
 .Do Not Rescusitate DNR5מסתבר כי הוראה זאת מוכרעת לעתי קרובות בדרגת רופא המחלקה ,שאינו בהכרח רופא
בכיר.ולפעמי א ללא הסכמת בני משפחת החולה ,ו או בידיעת .יש לשי ק למצב זה .חוק החולה הנוטה למות הוא צעד
מבור לגיבוש עמדה ברורה ואחידה בסוגיה זאת ולהכרה בהכרח להוציא מידיה הבלעדיות של הרופאי את הטיפול
וההכרעה בסוגיות אלה .הכרה זאת מקורה בהבנה כי א על פי שסוגיות אלה מתעוררות בשדה העשייה שלה ,אי לרופאי
סמכות מוסרית או עליונות להכריע בה לבד .בר א לא נוכל להראות כי החוק נעדר לקונות מהותיות להגשמת המטרה
שלשמה הוא נחקק ,או לחלופי א לא נוכל לתק את אלה הקיימות ,הרי שהמאמ שהושקע בניסוחו ובחקיקתו לא רק
שהיה לשווא ,הוא א עלול להביא נזק יותר משיביא תועלת.

הליקויי המרכזיי שבחוק
עיו בחוק מלמד כי קבוצות שלמות של חולי נשארו מחו לתחולתו .ההבחנה בי המתת חסד )פעילה( לבי מיתת חסד
)סבילה( הייתה מעי פשרה בי אלה שניסחו את החוק ,פשרה שקשה להצדיקה מבחינה פילוסופיתמוסרית .בעקבות פשרה
זאת נדרשה ההבחנה בי "טיפול בדיד" )או "מחזורי"( לבי טיפול רצי 6,שג אותה קשה להצדיק מאותה בחינה .ליקויי
אלה בי היתר לא נסתרו מכובדת מעיני חברי נכבדי בועדות המשנה והיו א שהביעו בכתב את הסתייגויותיה
המהותיות 7.אול הסתייגויות אלה לא הובאו בחשבו  ,ואי לה ביטוי בתוצר הסופי .כיו חלק מהציבור ,ובכלל רופאי,
משפטני ,פילוסופי ,חולי ונציגי עמותות חולי ,מבקשי לתק את הליקויי בחוק ,בעיקר באמצעות הוספת קבוצות
חולי אשר אינ נכללות בחוק ובמת לגיטימציה להתאבדות בסיוע רופא .משמעות הדבר היא ביטול ההבחנה בי המתת חסד

_____________________________________
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זוננבליק ,מ; גר ,ל; רווה,ד; שטיינברג ,א; ינו ,ע" (2003) .שעורי החלטה לאימת טיפול תומ חיי באג לרפואה פנימית"
הרפואה ,142 ,עמודי .188181
 – Do Not Resuscitateאל תחייה.
על פי החוק ,טיפול רפואי מחזורי הוא טיפול הנית באופ מחזורי ובהפסקות בי מחזורי הטיפול .אפשר להבחי באופ ברור בי סיו
מחזור טיפול אחד לתחילת המחזור הבא .הטיפול תוכנ כ מראש ,באמצעי טכנולוגיי מתאימי  ,כטיפול רפואי מחזורי א על פי
שעל פי טיבו הוא היה יכול להינת באופ רצי וללא הפסקות .לעומת זאת טיפול רצי הוא טיפול רפואי שעל פי טיבו הוא נית ללא
הפסקות ,למעט טיפול רפואי מחזורי כאמור בפסקה  2להגדרת טיפול רפואי מחזורי )חוק החולה הנוטה למות ,פרק ב' :הגדרות(.
הבחנה זאת נועדה לתת ביטוי מעשי להבחנה שבי המתת חסד פעילה לבי מיתת חסד סבילה .שכ ,הפסקת טיפול רצי נחשבת
למעשה פעיל שיש בו כדי לקרב את מות החולה ,והיא אסורה בהחלט על פי החוק ,ולעומת זאת איחידוש טיפול מחזורי נחשב בחוק
כמת אפשרות למיתת חסד סבילה ,והוא מותר בתנאי מסוימי .
כגו השופט משה טלג  ,עו"ד נעמה ויצ'נר ,ד"ר רפי כהאלמגור ,פרופ' אבינוע רכס ,ד"ר כרמל שלו ,פרופ' עמוס שפירא; הרב ד"ר
משה זמר ועו"ד יצחק חוש.
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)פעילה( לבי מיתת חסד )סבילה( ושינוי חוק העונשי התשל"ז בתנאי מסוימי ומחמירי ,ובעקבותיו ביטול ההבחנה שבי
טיפול רצי לבי טיפול מחזורי8.

קבוצות החולי אשר לא נכללו בחוק החולה הנוטה למות
חוק החולה הנוטה למות מגדיר את החולה הנוטה למות כ:
"רופא אחראי מוסמ לקבוע כי מטופל הוא חולה הנוטה למות ,א נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית
חשוכת מרפא ותוחלת חייו ,א א יינת לו טיפול רפואי ,אינה עולה על שישה חודשי9".
הגדרה זאת מעוררת שלושה קשיי מרכזיי :האחד – היא מוציאה מתחולת החוק חולי הלוקי במחלה חשוכת מרפא
שלא נקבע כי נשארו לה שישה חודשי לחיות וה מבקשי לסיי את חייה .אלה יכולי להיות חולי הלוקי בניוו
שרירי ) ,(ALSבסרט  ,או ילדי הלוקי במחלת טייזקס ומחלות אחרות .ההגדרה מוציאה מתחולת החוק ג את החולי
הסובלי ממחלה חשוכת מרפא שאינ תלויי באמצעי מלאכותיי כהנשמה ,בהזנה באמצעי מלאכותיי ,והמבקשי
לשי ק לייסוריה ,כטענת פרופסור אבינוע רכס 10.חולה כזה אינו יכול לממש את זכותו האנושית והאזרחית למוות
מוקד והוא נידו  ,בש החוק ,להמשי להתייסר עד הסו הבלתי נמנע .לא פע ,מוסי פרופסור רכס ,בוחרי חולי אלה
בהתאבדות אכזרית שמותירה צלקת עמוקה בבני המשפחה .גרוע מכ ,לא פע אירע מוות כפול ונואש שבו רצח ב הזוג
הבריא את החולה כדי לגאול אותו מייסוריו והתאבד מיד לאחר מכ כדי לא לעמוד לדי חולי אחרי עזבו את האר
למדינות שבה יכלו לקנות בסכומי כס נכבדי את המוות הגואל 11.להבנתי ,הוצאת חולי אלה מתחת למטריית החוק
לוקה במוסריותה לא רק משו שהיא מבטאת היעדר עקיבות שקשה ,א בכלל ,להצדיק – היא לוקה במוסריותה ג משו
שמשמעותה היא הוצאת חולי אלה ממעגל הראויי לאמפתיה ולסיוע להגשמת שאיפותיה וכיבוד רצונ האוטונומי.
עקרונות אלה מעוגני ,משפטית ולא רק מוסרית ,בחוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו 2005למע חולי שנקבע שנשארה
לה לכל היותר חצי שנה לחיות.
הקושי השני הוא כי לכאורה עצ הקביעה של שישה חודשי היא שרירותית .למה דווקא שישה ולא עשרה? ואולי שמונה? או
תקופה בלתי מוגבלת? הקביעה בלתי מובנת ,ונוד ממנה ריח של פשרה שעל פני הדברי איננה ניתנת להצדקה בנימוקי
מוסריי.
הקושי השלישי שמעוררת הגדרת החולה הנוטה למות שבחוק ,הקשור בקושי השני ,הוא חוסר האפשרות לנבא באופ
חדמשמעי את המועד שבו ימות האד .הרופאי מודעי למגבלת חיזוי זאת של סו החיי 12.לא ברור אפוא כיצד
הרופאי שהשתתפו בוועדת שטיינברג הסכימו להטלת משימת החיזוי עליה ,משימה אשר אי בכוח למלא .יתרה מזו ,לא
ברור כיצד אנשי הדת שבוועדה הסכימו לקבל את ההנחה שבכוחו של אד ,ורופא בכלל זה ,לקבוע את שלפי אמונת נתו
בידי האל.
על פני הדברי קשיי אלה נראי כתוצר של פשרות המשקפות נקודות מבט שונות ,א ג אלה מחייבות הצדקה מוסרית,
שלכאורה אי אפשר לספקה.

בעייתיות האבחנה בי המתת חסד )פעילה( לבי מיתת חסד )סבילה( בהקשר הרפואי
_____________________________________

 8הבחנה זאת הצריכה פיתוח מכשיר מיוחד )מוני זמ( ההופ את הטיפול הרפואי הרצי לטיפול רפואי מחזורי ,כדי לעמוד בדרישת
החוק שלא לנקוט פעולה .למשל ,ניתוק ממכשיר הנשמה ,המקרב את המוות .אי צור במכשיר מיוחד – זה פשוט מה שמכונה בש
"שעו שבת".
 9סעי 8א לחוק.
 10רכס ,א" ,(2009) .לעיתי המוות הוא הטיפול הרפואי הנכו" Health Ynet ,ידיעות אחרונות ]גרסה אלקטרונית[ ,נדלה בתארי
 28.10.2009מ.ynet.co.il :
 11ש .
 12למשל ,פרופ' אבינוע רכס ,מומחה לנירולוגיה ויו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל )רכס ,א ,הסתייגויות
להצעת חוק החולה הנוטה למות(.
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חוק החולה הנוטה למות מגדיר את הפעולות האסורות:
"אי בהוראות חוק זה כדי להתיר עשיית פעולה ,א א היא טיפול רפואי ,המכוונת להמית ,או שתוצאתה,
קרוב לוודאי ,היא גרימת מוות ,בי שהיא נעשית מתו חסד וחמלה ובי שלא ,ובי לבקשת החולה הנוטה
למות או אד אחר ובי שלא"
"אי בהוראות חוק זה כדי להתיר עשיית פעולה ,א א היא טיפול רפואי ,שיש בה סיוע להתאבדות ,בי
שהיא נעשית מתו חסד וחמלה ובי שלא ,ובי לבקשת החולה הנוטה למות או אד אחר ובי שלא"13.
"אי בהוראות חוק זה כדי להתיר הפסקת טיפול רפואי רצי בחולה הנוטה למות ,העלולה להביא למותו ,בי
שהוא בעל כשרות ובי א לאו; ואול מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רצי ,שנפסק שלא במתכוו או
שלא בניגוד להוראות כל די וכ מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי ,והכל בכפו להוראות סימ
ג'"14.
הוראות סעיפי אלה מבטאות מפורשות את ההבחנה שבי המתת חסד פעילה ,האסורה באופ מוחלט ,לבי מיתת חסד
סבילה ,המותרת בחוק זה רק כשמדובר בחולי המוגדרי כנוטי למות ,ובתנאי מוגדרי .אבחנה זאת מתבססת על
אבחנה רחבה יותר ,האבחנה הרואה הבדל בי פעולה למחדל ,ואשר איננה משוללת כל יסוד בחיי היויו :מ ההיבט
המוסרי גרימת נזק נחשבת לחמורה מהימנעות מפעולה המונעת נזק ,שכ עשיית הנזק כשלעצמה היא הסיבה היחידה
והישירה לנזק שנגר 15,ולא כ הדבר לגבי המחדל .אנו מוצאי דוגמאות לאימוצה של עמדה זו בהלכה היהודית ,שבה
הפרה של ציווי התורה נחשבת לחמורה יותר כאשר מדובר בצווי אלתעשה מאשר בציוויי עשה; כ ג קנט אבח בי
חומרתה של הפרת חובה שלמה )חובת אלתעשה( לבי חומרתה של הפרת חובה בלתי שלמה )עשה( .הנימוק הוא שהתוצאה
)בדר כלל העגומה( של הפרת האיסור היא באחריותו הבלעדית של המפר .לעומת זאת התוצאה של הפרת חובת עשה אינה
בהכרח באחריותו הבלעדית של המפר ,שכ יכולי להיות מכשולי שוני בדר שבי כוונת הפועל לפעול באופ מסוי ועד
לתוצאת הפעולה16.
אול נשאלת השאלה מה מידת ההבדל ,מ הבחינה המוסרית ,בי איהתחלת טיפול רפואי )התנהגות סבילה( לבי הפסקתו
)התנהגות פעילה( לבי סיוע פעיל של רופא להתאבדות )התנהגות פעילה( .כדי להשיב על שאלה זו יש ,בראש וראשונה לבחו
באיזו מידה נכו תמיד לגנות מוסרית המתת חסד פעילה .בהקשר זה נוהגי להציג את הדוגמה של נהג משאית הלכוד ברכבו
הבוער ,ואי שו דר לחלצו ממנה .בפני העומד מהצד עומדת הבררה :לתת לנהג למות בייסורי קשי מנשוא ולעומתה
לשי ק לייסוריו בהמתתו בירייה באקדח .המחזיק בעמדה שבשו מצב ובשו נסיבה אי לזרז בצורה כלשהי את מותו של
אד ,ובכלל זה את מותו של הנהג הלכוד ,עשוי להיתפס כעובר עברה מוסרית גדולה מזו הכרוכה בנקיטת פעולה לקיצור
החיי ,שכ היו בידי אותו צופה מהצד האמצעי לקצר את ייסוריו הבלתי נמנעי של הנהג הלכוד ,א בדבקותו באיסור
המוחלט להמית אד הוא בחר שלא לנקוט פעולה .ג א נתעקש לומר כי מותו בייסורי קשי של הנהג מקורו בשרפה
שפקדה את רכבו ,ולא במחדל של הצופה מהצד ,הרי שלא נוכל להתעל מ האפשרות שהסבל היה נפסק לו נקט הצופה פעולה
)הריגתו(.
בקשתו של אד שיסייעו לו לשי ק לחייו כאשר הוא נמצא )או עשוי להימצא( במצב של ייסורי קשי איננה זרה
בהיסטוריה האנושית .אנו פוגשי אותה כבר בתיאורי התנ" ,בבקשת המל שאול מנושא כליו לסייע לו למות כדי שלא ייפול
בידי האויב 17,או כאשר אבימל שביקש מנושא כליו להרגו לאחר שנפגע מאב שזרקה על ראשו אישה ,והוא חשש שיאמר
_____________________________________

13
14
15
16

17

ש  ,סעי .20
ש  ,סעי .21
כלומר יש קשר ישיר בי הפעולה לתוצאה .קשר זה מכונה במשפט הפלילי "עקרו הסיבתיות".
קנט ,ע) .תשס"ג( ,הנחת היסוד למטפיסיקה של המידות ,מאגנס ,ירושלי  :האוניברסיטה העברית .בספרו זה ,קנט מציג ארבע
דוגמאות לחובות :האיסור על התאבדות ,האיסור על הבטחות שווא; החובה לפיתוח עצמי; והחובה לעזור לזולת .שתי הראשונות
נחשבות לחובות שלמות במוב שה הכרחיות ,כלומר לא סובלות שו חריג ,והפרת כרוכה בפעולה .שתי האחרונות נחשבות לחובות
בלתי שלמות ,במוב שה אומנ חלות על כול א לא ביחס לכול  .שתיה מנוסחות כחובות "עשה" והפרת היא הימנעות בחזקת
מחדל.
שמואל א' ,פרק ל"א ,פסוק ד'; שמואל ב' ,פרק א' פסוק ח'.
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עליו כי מת בידי אישה 18.יתרה מזאת ,א כי ההלכה היהודית אוסרת – לפי פוסקיה ומפרשיה – המתת חסד פעילה )בנימוק
כי החיי אינ בידי אד ואי הוא יכול להחליט להפסיק( ,היא מאפשרת ,דר "הסרת המונע" ,לקצר את ייסוריו של גוסס
על ידי הנחת מלח על לשונו וחטיבת עצי בקרבתו ..וא כבר עשו דברי אלה ,חובה הרחיק .א על פי שרוב פוסקי ההלכה
היהודית ומפרשיה כוללי את "הסרת המונע" בתחו של מיתת חסד סבילה ,אי זה ברור כי פרשנות זו היא הפרשנות
האפשרית היחידה ,שכ מבחינה לשונית הפועל "להסיר" מציי באופ חדמשמעי על פעולה אקטיבית .א תתקבל טענתי זו,
הרי ש"הסרת המונע" היא פעולה לגיטימית בעיני ההלכה היהודית לקיצור הייסורי דר קיצור החיי .במוב זה אפשר
לומר שג היא איננה מגנה בכל תנאי ובכל הנסיבות המתת חסד פעילה.
באותה מידה ,ובניגוד למשתמע מחוק החולה הנוטה למות ,מיתת חסד סבילה איננה בהכרח חסינה מפני גינוי מוסרי .כ
למשל באשר למחדל המתבטא באיעצירת אד העומד לקפו לתהו ,באיאזהרה על סכנת חיי או באיהצלת אד העומד
לטבוע .ג במקרי אלה נדרש אד הנמנע מלפעול לתת נימוקי כבדי משקל כדי להצדיק מוסרית את מחדליו.
העובדה שמות האד נבע מהימנעות ולא מפעולה איננה בהכרח רלוונטית לשיפוט המוסרי ,שכ איהעשייה כשלעצמה יכולה
להיות ראויה לגינוי מוסרי לא פחות מפעולה .הדבר נכו במיוחד בהקשר של טיפול רפואי או סיעודי ,בש מה שס' גרובאוי
וחבריו 19מכני בש "חובת האמצעי" )20.(Obligation des moyens
כאשר חלה על הרופאי ועל העוסקי במקצוע הסיעוד חובת האמצעי ,אי הבדל מוסרי בי עשיית הטוב )לרפא( לבי
הימנעות מעשיית הרע )להימנע מהתעקשות טיפולית 21בלתי סבירה( לבי מניעת הרע )להפסיק מה שהפ להתעקשות
טיפולית בלתי סבירה( ,כפי שאי תמיד הבדל מוסרי בי עשיית הרע )להזיק בפועל( למניעת הטוב )נזק במחדל( .נראה כי תחת
חובת האמצעי הער המוסרי אינו נמצא באופ שבו הושג הטוב או הרע כי א במה שאנו מגדירי כטוב או רע .א חוק
החולה הנוטה למות רואה בסיוע לחולה הנוטה למות לקצר את ייסוריו )באמצעות קיצור חייו( דבר טוב ,אי זה משנה מ
הבחינה המוסרית א הדבר נעשה במחדל או בפעולה .מהבחינה זאת מ ההיבט המוסרי ,אי המתת חסד )פעילה( באמצעות
הפסקת טיפול רפואי מחזורי שונה מהפסקת טיפול רפואי רצי או ממת מרש לתרופה שיש בה כדי לקצר חיי .הטיעו
שבשלו נמצא הצידוק להפר את חובת האמצעי )לאפשר מיתת חסד באמצעות איעשייה( הוא אותו הטיעו שבשלו נמצא
הצידוק להיענות לבקשת חולה לנתק אותו ממכונת הנשמה )כטיפול רפואי רצי( והוא ג אותו הטיעו שבשלו מותר לתת לו
מרש לתרופה המקצרת את חייו .לסיכו ,חובת האמצעי מבטלת את ההבחנה המוסרית לכאורה שבי מת ההיתר למיתת
חסד )סבילה( לבי המתת חסד )פעילה(.
מאות טעמי אי הבדל מוסרי בי הפסקת טיפול רצי לבי הפסקת טיפול בדיד )או מחזורי( .יתרה מזאת ,התבוננות
מקרוב במה שכונה בפי יחיאל בראיל " 22רעיונות מקוריי ויצירתיי אשר אי לה אח ורע בחקיקות דומות בעול" ,כגו
מונה הזמ  ,מעלה סוגיה מטרידה .כאמור ,מדובר במכשיר שיש לחברו למכונת ההנשמה כדי להפו את ההנשמה מטיפול
רצי לטיפול בדיד )מחזורי( .וכ כאשר יפסיק מונה הזמ את פעולת ההנשמה ,יהיה אפשרי לא לחדש אותה ,והחולה ימות.
ה"מקוריות ויצירתיות" שבהמצאת מונה הזמ בהקשר הנידו  ,נאמר ,ה בעובדה שלא הרופא יקצר את חייו של החולה ,כי
א המכשיר עצמו ,שיחדל לפעול .אול א איננו רוצי לייחס למכשיר ההנשמה המחובר למונה זמ שיקול דעת ,תבונה
ואחריות מוסרית ,הרי שאי אפשר אלא להסיק כי חיבור החולה למכונת הנשמה שיש לה מונה זמ )או חיבורו למכונת הנשמה
שמלכתחילה מפסיקה את פעולת ההנשמה לאחר זמ קצוב מקורו בכוונה לכבד את רצו החולה שלא להמשי לחיות ,וא
לסייע לו בכ 23.הניסיו להפו את קיצור חייו של החולה הנוטה למות לתוצר של הפסקת מכונת ההנשמה במקו לתוצר של
החלטה אנושית ,נשע על ניסיו להתחכ )לשונית וטכנולוגית( כדי להשיג הסכמיות בי כל המתדייני המכובדי שהרכיבו
_____________________________________

 18ש  :שופטי  ,פרק ט' ,פסוק נ"ג.
Grosbuis.S (et al.) (2000), “Bases de Réflexion pour la Limitation et l’Arrêt des Traitements en Réanimation chez l’Adulte ”, 19
.Réanim, Urgences 9:11_25

20
21
22
23

במונח "חובת האמצעי " המחברי מתכווני לחובה החלה על בעלי מקצועות הבריאות ,שעל פיה ה נדרשי להשתמש בכל
האמצעי העומדי לרשות כדי לעשות כל מה שביכולת כדי להיטיב ע המטופל ,ובכלל זה להציל את חייו.
בצרפתיתacharnement thérapeutique :
בר איל ,י" ,(2006) .המתת חסד ,ישראל  ,"2006צינור לחיי] ,גרסה אלקטרונית[ ,נדלה בתארי  3.11.2009מ.notes.co.il :
יוצא אפוא כי עצ השימוש במונה הזמ או במכונת הנשמה מחזורית לא רק שהוא פעולה אלא שיש בכוונת פעולה זו לקצר את חייו
של החולה ,מה שאינו מתיישב ע הוראת החוק האוסרת פעולה – א א היא טיפול רפואי – המכוונת להמית או שתוצאתה ,קרוב
לוודאי ,היא גרימת מוות )סעי  ,19סימ ד' :פעולות אסורות לחוק החולה הנוטה למות ,(2005א מוכני להסכי לטענה שסיוע
בקיצור החיי הוא שווה ער מבחינה מוסרית להמתה ,או לכל הפחות לסיוע להמתה.

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יוני 2010

5

חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו 2005במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

את ועדת שטיינברג יותר משנשע הוא על טיעו מוסרי מבוסס .יתרה מזאת ,פנייה לתאוריית המוסר של ג'"ס מיל ,המייצגת
תיאוריית מוסר תועלתנית ,או אל זו של ע' קנט  ,המייצגת תאוריית מוסר ֵדאונטולוגית ,לא הייתה מובילה אותנו למסקנה
שונה :באשר לראשונה ,הרי שבמבח התוצאה טמו הער המוסרי ,ובהקשר הנידו – התוצאה היא קיצור חייו של החולה.
באשר לשנייה ,הרי שבכוונה טמו הער המוסרי ,ובהקשר הנידו – כוונתו של הפועל )המחוקק( לקצר את חייו של החולה .על
פי שתי תיאוריות מוסר מרכזיות אלו ,כאשר התוצאה של הראשונה )מות החולה( והכוונה של השנייה )להמית את החולה(
זהות ,נראה כי יש לתפוס את איתחילת הטיפול הרפואי ,הפסקתו והתערבות פעילה לשימת ק לחייו של החולה ,על אותו
רצ מוסרי .במילי אחרות ,ההחלטה שלא להילח עוד במחלה היא תוצר של בחירה מוסרית שכוונתה ותוצאתה ה לקצר
את החיי בדיוק כמו במקרה של המתת חסד )פעילה(.
מכא שאי להסיק אלא שההבחנה בי מיתת חסד )סבילה( לבי המתת חסד )פעילה( ,וזו שבי טיפול רפואי רצי לבי טיפול
רפואי בדיד )או מחזורי( ,אינ אלא ניסיו "לנח מוסרית" או "להקל מוסרית" על חלק של השותפי לניסוח חוק החולה
הנוטה למות כדי שלא ייאלצו לשאת פשרה "כואבת מדי" .א מי שייאל בסופו של דבר ,הלכה למעשה ,לשאת את נטל
הפשרה ה אות החולי שאצל הפכו החיי לבלתי נסבלי ,ואשר אינ יכולי להסתייע ברופאי כדי לשי ק
לייסוריה .הניסיו ההכרחי לאז בי ער יהודי )קדושת החיי( לבי ער דמוקרטי )אוטונומיית האד( במדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ,כפי שהוא מתבטא בהקשר הנידו כא  ,איננו קל .הרוש הוא שכשמצהירי על תוצאה )כגו
חוק( המבטאת איזו מעי זה ,לא תמיד ההצהרה נשענת על בסיס אית ויציב.

הניסיו לאז בי ערכי מתנגשי במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ,ביחס לחוק
החולה הנוטה למות
יו"ר הוועדה פרופסור אברה שטיינברג ,מתאר את האיזו שהושג בי קדושת החיי לבי אוטונומיית החולה בחוק החולה
הנוטה למות בדברי אלה:
"יסוד החוק בהכרה שער החיי הוא ער עליו א לא מוחלט .לפיכ ,יש לכבד בדר כלל את קדושת
החיי ולהארי את חיי החולה ככל האפשר ,א בתנאי מוגדרי היטב נית להעדי על פניו ערכי
אחרי ,כגו רצו החולה ומידת סבלו .כמו כ ,נקבע שעיקרו האוטונומיה הוא ער חשוב א לא ער עליו
ובלעדי .לפיכ ,כשרצו החולה ברור ,יש להתחשב בו ולנהוג על פיו .א א רצו זה פוגע יתר על המידה בער
החיי ,הרי הוא בטל ומבוטל"24
הסיפה של דברי אלה מעלה שאלות ותמיהות :מה משמעות האמרה "פוגע יתר על המידה בער החיי"? על סמ אילו
קריטריוני אפשר לבסס את הטענה כי רצו החולה פוגע יתר על המידה בער החיי? בידי מי המודד להערכה זאת? א
מדובר בער חייו של החולה עצמו ,הרי שרק הוא עצמו יכול לאומדו ,במושגי סובייקטיביי בלבד .כפי שטוע דוד הד,25
שער החיי נקבע או נבנה על ידי הפרט לבדו ,ואינו יכול להתגלות כאמת אובייקטיבית .להבנתי ,מיכולתו הבלעדית של
החולה לקבוע את הער שהוא מקנה לחייו נובעת ג סמכותו המוסרית לקבוע באילו נסיבות הוא איננו רוצה להוסי לחיות.
מהיכולת הבלעדית ומהסמכות המוסרית הללו מתעורר הספק בנוגע לתוקפו המוסרי של חוק שטוע לאיזו בי ער קדושת
החיי לבי אוטונומיית החולה ,כאשר הוא למעשה מכפי את השני לראשו )באמצעות הבחנות בעייתיות( .אי זו הפע
הראשונה שאנו עדי להצהרה על "איזו " או סינתזה מסוג זה ,כפי שמשתמע מדבריו אלה של השופט מנח אלו 26:
_____________________________________

 24שטיינברג ,א) .תשס"ו() .ההדגשה שלי(.
 25הד ,ד ,(1989) .אתיקה ורפואה ,האוניברסיטה המשודרת ,גלי צה"ל ,עמוד .36
 26ע"א  506/88יעל שפר ,קטינה נ' מדינת ישראל ,פ"ד מח) ,87 (1נית ביו  .24.11.1993דיו עסק בעניינה של הילדה יעל שפר,
שאובחנה כסובלת ממחלה גנטית חשוכת מרפא על ש "טייזקס" .בעקבות החמרה במצבה ,היא הגישה )באמצעות אימה
ואפוטרופתה הטבעית ,טלילה שפר( לביתהמשפט המחוזי בקשה לפסק די הצהרתי ,שלפיו א יוחמר מצבה הבריאותי ,והיא
תזדקק לסיוע נשימתי או למת תרופות באמצעות עירוי או בכל דר אחרת ,למעט תרופות לשיכו כאבי שיקלו על סבלה ,היא
תהייה זכאית שלא יינתנו לה הטיפולי כאלה בניגוד לרצונה .בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה ובית המשפט העליו דחה את
ערעור האפוטרופה .בהיותה בת שלוש היא נפטרה.
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" ...ג אילו לא נמצאת הייתה ,בפועל ,א מערכת משפטית דמוקרטית האוסרת איתנזיה אקטיבית ,הרי
שמאחר שהאיתנזיה האקטיבית נוגדת את מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ,מחייבת הסינתזה
שבי שני המושגי – 'ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית' להעדי את המסקנה המתבקשת מערכיה של
מדינה יהודית ולפרש עלפיה את המושג 'ערכיה של מדינה דמוקרטית'"27
מדברי אלה משתמע כי כל עוד ערכי דמוקרטיי יכולי להתיישב ע אלה היהודיי ,הרי שנית לקבל; לחלופי כאשר
אי הערכי הדמוקרטיי יכולי להתיישב ע אלה היהודיי ,הרי שיש להכפי את הראשוני לאחרוני .השאלה העולה
כא היא באיזו מידה אפשר להצדיק מוסרית הכפפה זו .א אי מפרשי את כתיבת המושג "יהודית" לפני כתיבת המושג
"דמוקרטית" )מדינה יהודית דמוקרטית( כמת קדימות לראשו על פני השני ,הרי שבאותה מידה אפשר לקבוע כי כל אימת
שעמדה נוגדת את מהותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ,מחייבת הסינתזה שבי שני המושגי "ערכיה של מדינה
יהודית ודמוקרטית" להעדי את המסקנה המתבקשת מערכיה של מדינה דמוקרטית ולפרש על פיה את המושג "ערכיה של
מדינה יהודית" .סוגיה זו נוגעת כאמור לבעייתיות שמעורר היותה של מדינת ישראל מדינה דוערכית ולצור לאז בי ערכי
המיוצגי בכל אחת מ ההגדרות כאשר אלה מתנגשי .להבנתי ,הכפפת הראשוני לאחרוני או להפ איננה יכולה להיחשב
כאיזו 28.
תוצאת האיזו בהקשר הנידו אמורה לשק ה את ביטוי של ערכי יהודיי וה של ערכי דמוקרטיי .להבנתי ,חוק
החולה הנוטה למות משק בעיקר את הראשוני ,על חשבו האחרוני .שכ  ,לעומת התומכי ביישומה של ההלכה היהודית,
שלא נדרשו למעשה לשו פשרה )שהרי כל תוכנו של החוק אינו סותר בדר כלשהי את ערכי ההלכה( ,אלה התומכי בער
האוטונומיה של הפרט נדרשו לפשרות כואבות ,להבנתי ,ובכלל ויתור על חלק נכבד מאוטונומיית החולה או צמצומה באופ
ניכר .ויתור או צמצו זה מתבטא כאמור בכיבוד רצו החולה לקצר את חייו א – ורק א – הוא נוטה למות; א הוא סובל
סבל ניכר; א הוא נתמ במערכות מלאכותיות לשימור חייו; א מערכות אלה נחשבות לטיפול רפואי בדיד או שאפשר
להפכ לטיפול כזה .ג א ישבו בוועדה שניסחה את הצעת החוק אנשי שייצגו דיסציפלינות והשקפות עול שונות ,הרי
שהתוצר אינו בהכרח משק במלוא את כל נקודות המבט המיוצגות בוועדה ,וא לא איזו ביניה  .א כי אופייה הרבתחומי
של ועדת שטיינברג היה תנאי הכרחי לתפקודה הנאות ,הרי שהוא לא היה לכאורה תנאי מספיק כדי להשיג תוצר המבטא
איזו בי ההשקפות השונות ,בעיקר בי אלה שלפיה קדושת החיי היא ער עליו לבי אלה שלפיה ג אוטונומיית החולה
היא ער עליו .
עיו בהסתייגויותיה של חלק מחברי הועדה ,והתבוננות בתוצר הסופי ,נוצר רוש כי ההרכב הרבתחומי של הוועדה לא היה
תנאי מספיק .נראה כי בסוגיות העוסקות בניסיו לאז בי ערכי יהודיי לבי דמוקרטיי ,לא די בסיעור מוחות .יש צור
בעקרו על מוסכ על כול ,שעלפיו יהיה אפשר לבצע איזו זה ולהצדיקו מוסרית.

עקרו אי ההיזק כעזר לפתרו דילמות הקשורות בהתנגשות בי ער החיי )כער עליו בהלכה(
לבי ער אוטונומיית האד )כער דמוקרטי מרכזי(
עקרו איההיזק הוא אחד העקרונות המרכזיי ,א לא העליו  ,בביו בהקשר של אתיקה קלינית .ממנו נגזרת חובת
הזהירות המרבית בכל הקשור לטיפול רפואי כ ג נאמר מפורשות בשבועת היפוקרטס 29.ע זאת אני מבקשת להציע כא
שימוש שונה במעט בעיקרו זה ,בהנחה שג על פי ההלכה היהודית וג על פי עקרונות הדמוקרטיה ,מקובל שכל אד זכאי
שלא ייגר לו נזק .כוונתי להחלת עקרו איההיזק בהקשר של תיקו חוק החולה הנוטה למות ,על כל מי שעשוי להיפגע א
יתוק החוק וא לאו.
כדי לייש את עקרו איההיזק בהקשר זה יש לבחו מי מהצדדי המעורבי עלול להיפגע – ובאיזו מידה – מתיקו החוק,
ו/או במקרה ההפו של שימור החוק כמות שהוא.
_____________________________________

 27ש  ,עמוד .54
 28אדלשטיי ,י" ,(2009) .ועדות האתיקה בבתיהחולי  :תפקיד ומשמעות האתית בבתי החולי
המחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב .עמוד .178
.Primum non nocere 29
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נתחיל בראשוני .אלה ה רופאי או אנשי מקצועות הסיעוד המחזיקי בדעה שתפקיד לרפא ,להקל את הסבל או הכאב,
ובמקרי טראגיי מסוימי להודות בהיעדר יכולתה של הרפואה לסייע ו"להרי ידיי" .מבחינת האפשרות לסייע ,אפילו
באיפעולה ,לחולה לשי ק לייסוריו ,על ידי קיצור חייו א הוא אינו נוטה למות ,או לסייע בפעולה לחולה הנוטה למות
לקצר את ייסוריו באמצעות קיצור חייו ,אינה באה בחשבו  .שכ לדעת ,פעולה כזאת סותרת את מהות מקצוע הרפואה
ומקצוע הסיעוד ואת הקוד האתי שבכל אחד מה .החזיקי בדעה זאת יכולי להיות ג אנשי )רופאי ,אחיות ,חולי,
ואחרי( בעמדה שאינ סבורי כי חייהאד שייכי לו כי א לקדוש ברו הוא )או לאל שבו אנשי מאמיני( ,ואל לו לאד
)החולה או המטפל( ולהחליט להתערב בנושאי שאינ בסמכותו .מבחינת כל התערבות פעילה בתחו זה פסולה שכ היא
פוגעת בער המקודש של החיי .השאלה בהקשרי אלה היא באיזו מידה ה עלולי להיפגע או להינזק א יתוק החוק כפי
שהוצע .אשר למטפלי עצמ ,וכפי שנקבע ממילא בחוק החולה הנוטה למות 30,מי מה אשר אינו יכול מצפונית )בלי
להינזק( להיענות לדרישות החוק רשאי להעביר את הטיפול בנושא למטפל אחר ,וכ ג כשמדובר בתיקו המוצע לחוק .אשר
לאחרוני ,הרי שה אינ חייבי להסתייע לא בחוק החולה הנוטה למות ,לא בתיקונו וג לא במדיקליזציה של המוות31.
יתרה מזאת ,בחוק עצמו לא רק שמצוי שחזקה על כל חולה שהוא רוצה לחיות אלא א כ נאמר אחרת ,אלא שרשאי הוא
לבקש שיימש כל מאמ לשמר אותו בחיי ,ג כאשר הוא נוטה למות .יוצא אפוא שהחוק הבא להקל על אלה המבקשי
לשי ק לחייה איננו בא לפגוע באלה המבקשי להמשי לחיות .לכ הנזק הכרו בתיקו החוק ,32מבחינת ,מסתכ
במת הכשר חוקי לחלק מסוי של האוכלוסייה )זה המבקש להסתייע בחוק ובתיקונו( במדינה שלפי תפיסת איננה יכולה,
בהיותה מדינה יהודית ,להכליל בחוקיה מרכיבי הסותרי לדעת את ההלכה היהודית .אי לזלזל בנזק זה ,א יש צור
לבחו אותו בקפדנות ולשקול אותו אל מול הנזק העלול להיגר לשאר המעורבי א החוק לא יתוק  .באשר לכמות
הפוטנציאלית של הניזוקי מתיקו החוק יש לומר כי לא כל פוסקיה ומפרשיה של ההלכה מסכימי לעמדה המוצגת כא ,
ואי אפשר לדבר על ההלכה היהודית כמקשה אחת בשל ריבוי העמדות והפרשנויות השונות ,ולעתי הסותרות זו את זו.
מדובר בחלק מסוי מאוד של פוסקי ומפרשי שלגביה אפשר להניח כי ייפגעו מתיקו החוק ,וג אז לא ברמה האישית
אלא ברמה של תפיסת את הדת היהודית בחיי היויו של המדינה היהודית .אול רוח הפסיקה במדינת ישראל )המונחית
על ידי ערכי יהודיי ודמוקרטיי( היא המונעת כפייה דתית ,באפשרה מחד להכניס ערכי יהודיי מרכזיי לחיי
הציבוריי )כמו חוק הכשרות ,איהפעלת חברת אל על בשבת ,הכשרות בצה"ל ובמוסדות ציבור( ומאיד דר אחרת למי
שאיננו רוצה לחיות על פי התפיסה הדתית )מוניות שירות ,רכב פרטי ,חברות תעופה זרות ,מסעדות לא כשרות וא הפעלת
טלוויזיה ממלכתית ומסחרית בשבתות וחגי( .רוח פסיקה זו )מלבד תחו המעמד האישי כגו נישואי וגירושי ( מבטאת
במלוא עצמתה את חופש הדת וחופש מדת .נראה כי הפסיקה במדינת ישראל בהקשר זה ביקשה וא הצליחה לאז בצורה
ראויה בי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבי אלה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית תו הקפדה יתרה שלא
לפגוע בחייה האישיי של כל המעורבי בכפייה זו או אחרת .ג בהקשר הנידו כא  ,א מאמצי את הטענה כי רוח
הפסיקה אכ מבטאת איזו הול בי ערכי מתנגשי ,הרי שאפשר לטעו שיש למנוע את הפגיעה באלה המבקשי לייש
את ההלכה היהודית במדינה היהודית על פי תפיסת רק א מניעה זו איננה מובילה לנזק גדול יותר אצל שאר המעורבי.
ומכא לבחינת הנזק שעלול להיגר לאלה המבקשי את תיקו חוק החולה הנוטה למות .שוב ,אלה יכולי להיות הרופאי
כמו ג העוסקי במקצוע הסיעוד ,החולי עצמ המבקשי לשי ק לייסוריה באמצעות קיצור חייה וג חולי
אחרי.
אשר לראשוני ,הרי שללא תיקו החוק ה נידוני למצוקה מוסרית כל אימת שיהיה בטיפול חולה מתייסר שאי תקווה
לריפויו או לשיפור מצבו ,וה נאלצי ,בש החוק ,להמשי במה שנהוג לכנות "התעקשות טיפולית" משו שהחולה אינו
נמנה על הקבוצה שחוק החולה הנוטה למות מתיר לגביה הימנעות מטיפול תומ חיי ,או משו שחייו תלויי בטיפול רצי.
יתרה מזאת ,א מדובר בחולה שאיננו מקבל טיפול רפואי תומ חיי א הוא מבקש להסתייע באמצעי של המדיקליזציה
של המוות ,ידיה של המטפלי כבולות ג א היו רוצי להיענות ,מתו מערכת ערכיה ,לבקשת החולה .במוב הזה אי
עומדת לרשות )כפי שעומדת לרשות של המטפלי המתנגדי לחוק החולה הנוטה למות או לתיקונו( האפשרות להתחמק
מהוראות החוק ולהעביר את הטיפול למטפל אחר ,שכ ג האחרו מחויב להוראות אלה.
_____________________________________

" 30אי בהוראות חוק זה כדי לחייב מטפל לתת לחולה הנוטה למות טיפול רפואי מסוי  ,או להימנע ממת טיפול רפואי מסוי  ,בניגוד
לערכיו ,למצפונו ,או לשיקול דעתו הרפואי; מטפל שסירב או נמנע כאמור יעביר את הטיפול למטפל אחר ,על פי הסדר שייקבע
בתיאו מראש ע מנהל המוסד הרפואי" )סעי  ,56פרק ז' לחוק החולה הנוטה למות.(2005
 31במדיקליזציה של המוות הכוונה היא לסיוע רפואי לזרז את המוות.
 32כאמור ,תיקו החוק כרו בעיקר בהכנסת של קבוצות חולי אשר אינ נכללות בחוק; בהוספת היתר לנקוט פעולה אקטיבית כדי
לסייע לחולי לשי ק לחייה  ,או במילי אחרות :לתמו במדיקליזציה של המוות.
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אשר לחולי אשר אינ מוגדרי בחוק כחולי הנוטי למות ו/או מחוברי למכשירי רפואיי שאינ נכללי ע
הטיפולי הבדידי )המחזוריי( ו/או אינ מקבלי טיפול רפואי ,והמשות לה הוא רצונ לשי ק לייסוריה דר
קיצור חייה ,א במחדל וא בפעולה ,משמעות איתיקו החוק היא השארת מחו למעגל החולי הראויי לאמפתיה
ולכיבוד רצונ האוטונומי .נראה כי כדי שהדבר לא ייחשב להפליה בלתי מוצדקת ,יש לספק נימוקי כבדי משקל .הנימוק
שבשלו חולי אלו לא נכללו בהוראות החוק נשע רובו ככולו על בסיס דתי ,שלפיו קיצור החיי איננו בסמכות האד )ובכלל
זה החולה או המטפל( .אול על פי אותה הגישה ,וכפי שטענתי קוד ,ג היכולת והסמכות לקבוע שלאד נשארו לכל היותר
שישה חודשי לחיות אינ נתונות בידי האד )ובכלל זה ידיה של הרופאי( .היעדר עקיבות זה לא רק שמצרי נימוקי
כבדי משקל ,שלהבנתי אי אפשר לספק ,אלא שיש בו ג כדי לפגוע פגיעה של ממש בחולי הנידוני להמשי ולהתייסר .ג
כא  ,בעוד שלחולי המתנגדי לתיקו החוק ניתנה בחוק החולה הנוטה למות עצמו האפשרות להמשי ולקבל טיפול תומ
חיי ג כאשר ה נוטי למות ,הרי שלחולי הנידוני כא לא ניתנה ,ולא תינת  ,הזכות לממש את האוטונומיה שלה א
לא יתוק החוק .פירוש הדבר כפייה עליה )בש הדת( להמשי לחיות בתנאי שלתפיסת ה בלתי נסבלי בש ערכי
שאינ ערכיה .זאת פגיעה קשה בחופש מדת שג אותה קשה להסביר .הנזק הגדול ביותר מיוחס לה ,שכ כפי שהזכיר
זאת אבינוע רכס ,חולי אלה עלולי להתאבד ולהשאיר אצל יקיריה צלקות עמוקות או שיקיריה יעשו די לעצמ
וישימו ק לחייו של קרוב המתייסר מתו רחמי וא יתאבדו בעצמ .יש להתייחס לאפשרות זו שמעלה רכס ברצינות רבה
לא רק משו שהיא אכ מתממשת מדי פע ,כי א ג משו שמלבד חיי החולי נקטלי ג חייה של אחרי ,דבר הפוגע
בעיקרו קדושת החיי .אי בעובדה שרופאי לא היו שותפי הלכה למעשה לקיצור חייו של חולה מתייסר כדי להקל את
העובדה שקשיחותו של החוק והיעדר תיקונו יגרמו נזק לא רק לחולה עצמו כי א ג לקרוביו ,וא לאבד חייה.
ואשר לחולי בכלל ,הרי שה עלולי להיפגע מתוצאות הטעמי שהוזכרו בנוגע לקבוצה הראשונה :א לא יתוק החוק
מצוקת המוסרית של המטפלי תתמיד ,ויש אפשרות שינציחו את ההלכות של ה"החייאה המשתהה" או זו של הוצאת
הוראות ל ,DNRא בשיתו החולה ובני משפחתו וא לאו ,וא ללא ידיעת או בניגוד להסכמת .בשתי אפשרויות אלה
טמו סיכו לגרימת נזק לחולי ברמייה ,הטעיה ואיכיבוד רצונ האוטונומי .צפוי שחוק המעמיד אנשי בעמדה בלתי
נסבלת )חולי ומטפלי כאחד( לא יכובד בשל היעדר הרצו או היכולת לעמוד בדרישותיו .פתרונות חלופיי )שאינ הולמי
תמיד את ערכי האתיקה( שיועלו בשל מצוקה מוסרית שיוצר החוק או היעדר תיקונו עלולי ליצור נזקי רחבי הרבה יותר
מאלה הכרוכי בתיקו החוק וביכולת לכבדו.
לסיכו ,נראה שהנזק שייגר א על ידי איתיקו החוק יהיה רב יותר ויפגע באנשי רבי יותר מ הנזק שייגר בעקבות
תיקונו.

סיכו
בשל הלקונות המוזכרות לעיל של חוק החולה הנוטה למות ,ובשל הנזק שעלול להיגר למבקשי את תיקונו א לא יתוק ,
נזק הגדול מזה הצפוי למתנגדי לתיקו ,נראה כי על פי עקרו איההיזק ,יש לתמו בתיקו החוק .אול כדי שהדיו
וההכרעה לא יהיו תלויי בשיקולי זרי או בכוחות פוליטיי מעכלי ,יש צור לנהל דיו שייתמ בטיעוני מבוססי
שיעמדו במבח ביקורת המוסר והאתיקה על פי דרישות הדיו האתי.
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הערות למאמר בנושא "חוק החולה הנוטה למות"
אי חולק על זכותה של הכותבת לפרס את דעתה  ,כמו ג ביקורת על חוק החולה הנוטה למות .אול ,החופש האקדמי
איננו מקנה לה את הזכות לתקו הסדר חקיקתי מבלי לנמק ,ולו חלקית ,את התזה שהיא מציעה .החופש האקדמי שבכנפיו
חוסי רעיונותיה החריגי ,איננו מקנה לה את הזכות לפגוע בציבור הרופאי ולטעו כי התנהגות גובלת בפלילי
)"השהייה מכוונת" כלשונה( בטיפול בחולה הסופני .א יש לכותבת ראיות ו/או אסמכתאות ו/או מחקרי המוכיחי את
טענתה ,על אחת כמה וכמה שמות של רופאי הנוהגי בדר זו – תתכבד ותגיש תלונה במשטרה .א אי לה הוכחה
להתנהגות זו – אי לה רשות להדביק לציבור הרופאי המסור תווית של עברייני1.
למעשה ,התזה המרכזית של הכותבת היא כי החוק איננו נות מענה לחולי רבי וכי ראוי לבטל את ההבחנה בי הריגה
אקטיבית )במעשה( להריגה פסיבית )במחדל( .זכותה ,כאמור ,לטעו זאת ,א חובתה לבסס את טיעוניה מעבר להצגת
הדברי כ"פשרה שקשה להצדיקה מבחינה פילוסופית – מוסרית" או כחוסר "אמפתיה" ,או קביעתה כי אי הבדל מ הבחינה
המוסרית בי הפסקת טיפול בדיד להפסקת טיפול רצי.
בכל הכבוד הראוי ,המאמר מחייב תגובה בשני מישורי :המישור האחד ,המהותי ,היינו ,הסתייגות מטיעוני הכותבת.
המישור האחר ,האקדמיפורמאלי ,קרי הדרישות מכותבת המאמר ,ג א המאמר מוטה ,לנמק את טיעוניה ולדייק
בפרשנויות.
ייאמר מיד .חוק החולה הנוטה למות קבע את האסור והמותר בטיפול בחולה הסופני ,הסדר חשוב וראוי .הסדר זה נקבע
לאחר שני רבות של מחלוקת קשה ומובנת בציבור .ואכ  ,החוק מאז ער קדושת החיי ,לבי ער אוטונומית הרצו של
האד והחשיבות של איכות החיי 2.יתרה מזו החוק קובע כי השיקולי הבלעדיי בקביעת הטיפול הרפואי בחולה הנוטה
למות :מצבו הרפואי ,רצונו ומידת ִס ְבלו של החולה.3
מי שמכיר בחשיבות החוק ובהסדרי הקבועי בו ,ובעיקר שלא הכול מותר – יתקשה להתווכח ע כותבת המאמר .ואכ ,
קשה להתווכח ע דעות הכותבת כיו שאי מכנה משות לויכוח משלושה טעמי :ראשית ,כותבת המאמר כופרת בעקרו
קדושת החיי הג שהיא מנסה לעטו את הדברי במלי יפות )נוגד את המוסר( .לשיטתה ,חיי אד אינ ער עליו בסול
ערכיה של החברה היהודית ,אלא ער סובייקטיבי הנקבע על ידי הפרט לבדו .קביעה זו ,בכל הכבוד הראוי ,איננה מקובלת
וא נוגדת את השקפות החברה היהודית והישראלית כפי שבאו לידי ביטוי בחקיקה 4ובפסיקה הישראלית 5.ביסוד חוק
החולה הנוטה למות ההכרה בקדושת החיי כיו שלחיי אד יש ער עצמי .המחוקק מכיר בחיי אד כער ,אמנ לא ער
מוחלט ,א חשוב ָדיו כדי להגביל את האוטונומיה של האד לשלוט על חייו ,אוטונומיה הנגזרת מהזכות לפרטיות 6.מטע
זה נאסרה ,ובדי  ,פגיעה בחיי אד ג לבקשת החולה הסופני7.
שנית ,כותבת המאמר דוגלת למעשה – ג א איננה אומרת זאת במפורש – בגישה האומרת "הכול או לא כלו" .המחוקק
איננו דוגל בגישה זו ,בודאי לא בנושא מורכב כל כ המפלג את החברה בישראל ובעול מזה שני .בזכות הפשרה – ובזה

_____________________________________

1
2
3
4
5
6
7

כא המקו להעיר כי אי לרופאי דילמה ,כיו שלא רק שחוק החולה הנוטה למות נות הגנה לרופאי מפני תביעה בפלילי )סעי
 54לחוק החולה נוטה למות ,ה'תשס"ו .2005להל – "חוק החולה הנוטה למות" ( ,אלא הלכה מפורשת מלפני בית המשפט העליו
שכאשר קיימת סתירה בי החוק לאתיקה – החוק גובר )בג"  447/72שמחובי נ' פקיד השומה ,פ"ד כז).(253 (2
סעי  1לחוק החולה הנוטה למות.
סעי  2לחוק הנ"ל.
ה במישרי )סעיפי  2ו 4לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו ,תשנ"ב ;1992סעי  1חוק לא תעמוד על ד רע ,תשנ"ח (1998וה
בעקיפי בסעי  5לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,תשל"ט.(1979
ע"א  461/62צי נ' מזיאר ,פ"ד יז  ;1319ע"א  480/85קורטא נ' מדינת ישראל ,פ"ד מ) ;527 (3ע"א  806/88יעל שפר ,קטינה נ'
מדינת ישראל ,פ"ד מח).87 (1
ראו למשל סעי  15לחוק זכויות החולה ,תש"נ.1996
סעיפי  2119לחוק החולה הנוטה למות .על עקרו קדושת החיי ראו י' גרי ,משפט ורפואה – יחסי חולה רופא) ,חוש למשפט,
תשס"ג(.7473 ,
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מודה המחברת – נית היה לסיי את הלי החקיקה .הפשרה איננה חזות הכול ,א ראוי להזכיר כי חוקי רבי בספר
החוקי ה פרי פשרה8.
שלישית ,כותבת המאמר סבורה שיש לאמ את מבח התוצאה ,בעוד אשר המחוקק סבר כי יש לאמ את מבח הכוונה
המשתק בהבחנה בי מעשה ומחדל .הכותבת ג בוחנת התנהגויות על פי מבח התוצאה ,דבר שאיננו תוא את הגישה
במשפט הישראלי 9.הבחנה זו מעוגנת בחוק הפלילי ומהווה בסיס לקבוע את היחס להתנהגות האד 10.רק במקרי חריגי
נקבעה אחריות מוחלטת .המציאות מכתיבה להבחי בי מעשה למחדל .מכא  ,שא בביצוע עבירות שאינ עולות כדי סיכו
חיי כ ,עבירת ההריגה ו/או רצח לא כל שכ .
על כל אלה יש להוסי כי מחברת המאמר מתעלמת מהעובדה כי ה"סופניות" איננה בהכרח נגזרת מהמחלה )היותה חשוכת
מרפא( .ה"סופניות" יכול שתיגזר מהצפי של תוחלת חיי החולה לאחר שמוצו אמצעי הטיפול המקובלי .המחוקק אימ את
הגישה הקובעת כי ה"סופניות" תלויה בתוחלת החיי ובהעדר טיפול .לכ צמצ את תחולת החוק על חולי שתוחלת חייה
אינה עולה על ששה חדשי 11.בכ מנע המחוקק את הסכנה מפני ההחלקה הבלתי נמנעת במדרו החלקלק שהמחברת איננה
חוששת להחליק בו.
ע זאת ,אי אפשר להשאיר תזה זו ללא מענה ,על כ אחלק את תגובתי לשני :בחלקה הראשו אתייחס ליתרונות החוק
וההסדר הכלול בו ובחלק השני אתייחס לדבריה של הכותבת ,שיש בה בלשו המעטה טעות בהבנת ובמקרה הגרוע הטעיה
מכוונת של פרשנות.
ומכא לכמה מקביעותיה המוטעי של הכותבת .וכ היא כותבת" :ההלכה היהודית  ...מאפשרת דר 'הסרת המונע' לקצר
את ייסוריו של גוסס על ידי הנחת מלח )ההדגשה שלי – י"ג( על לשונו וחטיבת עצי בקרבתו" .ההיפ הוא הנכו  .ההלכה
אוסרת הנחת מלח על לשונו של גוסס ולכ ג מתירה להסירו .יתרה מזו ,הרמ"א כותב בפירוש "דאי בזה מעשה כלל ,אלא
מסיר המונע" 12,כלומר ,את הגור המעכב את התהלי הטבעי של המיתה .לייחס לרמ"א התרת מעשה הריגה פעיל זו
פרשנות מגמתית לא נכונה .מחדל איננו רק אי עשייה ,אלא ג מניעה ,והסרה במקרי קיצוניי ,של המנוע מהחולה למות
מיתה טבעית.
עוד מביאה המחברת דוגמאות מהתנהגות שאול המל שביקש מנושא כליו שיהרגנו ,א אינה מיידעת את הקורא כי דוד
המל הוציא להורג את הנער שסייע בידו .היא מעלימה מהקורא את גישת השלילית של חז"ל בפרשנות רואי התנהגויות
אלה בשלילה .הוא הדי בעניינו של אבימל ב גדעו  ,דמות שלילית בספרות חז"ל ,שאי ללמוד ממנה דבר 13.עובדה זו איננה
מובאת לידיעת הקורא14.
כמו כ כותבת המחברת" :למה דווקא ששה חדשי  ...שאיננה ניתנת להצדקה מוסרית" )מדוע? וכי שנתיי כ נית להצדיק
מוסרית?( ,א מעלימה מהקורא את דו"ח הועדה שרוב חברי הועדה הסכימו לקבוע ששה חדשי "ג לאור העבודה שקיימות
כיו שיטות איבחו פרוגנוסטיות ,המאפשרות לרופא לחזות תקופה זו במידה גדולה של סבירות .יש לציי  ,כי הגדרה זו של
חצי שנה מקובלת בכמה מדינות מערביות לצור חוק זה" 15.יתרה מזו ,כיו שענייננו במדע לא מדויק ,אי מנוס לעתי
מקביעה שרירותית.
_____________________________________
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9
10
11
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13
14
15

ראו למשל סעיפי  12ו 13לחוק ההסכמי לנשיאת עוברי )אישור הסכ ומעמד היילוד( ,תשנ"ו.1996
ראו למשל ע"פ  6353/94בוחבוט נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט).647 (3
ראו למשל פרק י' לחוק העונשי ,תשל"ז.1977
המחברת מתעלמת מהעובדה שהמחוקק הרחיב את תחולת החוק ג על אנשי בריאי כשאפשר לה להכי הוראה מקדימה )סעי
 30לחוק החולה הנוטה למות(..
שולח ערו ,יורה דעה ,סימ של"ט ,סעי א ,בהגהה .על "הסרת המונע" במשפט העברי ראו בהרחבה גרי ,לעיל הערה  ,7בעמ'
.321308
וכ מובא בילקוט שמעוני )שופטי ט ,רמ"ז ס"ה(" :אמר לו הקדוש ברו הוא לאבימל :רשע ,אתה הרגת שבעי איש ע אב אחת,
א אתה" ,ותשל אישה אחת פלח רכב על ראש אבימל".
ולא בכדי אי הכותבת מזכירה את בקשת אבימל כלשונה ,שכ לא ייסוריו בהיותו סופני עמדו לנגד עיניו אלא הגאוה והבושה:
)"של חרב ומותתני פ יאמרו לי אישה הרגתהו" )שופטי ט ,נ"ד(.
"הצעת חוק :זכויות החולה הנוטה למות – דיוני  ,השגות והסכמות" ,אסיא ס"ט – ע )כר י"ח ,א – ( ,ניס תשס"ב ,24 ,ה"ש .9
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו 2005במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

ולבסו ,המחברת מתעלמת מעמדת הרופאי .אי אפשר לקיי דיו בזכויות החולי ,בלי להתייחס לזכויות הרופאי .א
תתקבל עמדתה של כותבת המאמר יוטל על הרופאי נטל שאיננו סביר .עמד על כ עור כתב העת פרופ' סהר וכ עו"ד טיכו
הח"מ בתגובתנו להצעת ח"כ אורו המציע לתק את חוק החולה הנוטה למות ולאפשר מוות במרש .16בכל הכבוד הראוי אי
במשפט הישראלי זכות חוקתית למות.

ד"ר יוסי גרי ,מרצה בכיר ,בית הספר למשפטי ,המכללה האקדמית נתניה

_____________________________________
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מודל לשיקו אי מסוגלות הורית בתיק משמורת ובתיק אימו
משה זכי*

תקציר
התאוריה בפסיכולוגיה קלינית של הילד והניסיו האמפירי מראי שניתוק ילד בשנותיו הראשונות מאמו הביולוגית גור
למצוקה .יתרה מכ ,בגילאי מאוחרי יותר ה מתקשי בגיבוש הזהות העצמית – מצב שעלול לגרו לבעיות נפשיות.
לפיכ בית המשפט לענייני משפחה נוטה היו לבקש לנסות תכנית שיקו לאימסוגלות הורית בטר הכריז על קטי
בראימו.
הקושי בהערכה מתודולוגית של אימסוגלות הורית מוצא ביטוי ג בתחו שיטות הטיפול היעילות לשיקו ההורות .במאמר
זה מוצע מודל שיקו המושתת על גישה אקלקטית ורבמקצועית ,אשר נמצא אפקטיבי ברמה הקהילתית )מרכזי
ילדיהורי( ,ואשר נית ג ליישו ברמה הפרטית – דבר המחייב שיתו פעולה בי הגורמי המקצועיי השוני.
מילות מפתח. :

מבוא
בעבודה מקצועית במש שני כמאבח וכמטפל בתיקי אימו ומשמורת בבתי משפט לענייני משפחה – הגעתי למסקנות
המקצועיות האלה:
 .1ניתוק ילד מדמות א בשנותיו הראשונות גור למצוקה1.

 .2בגילאי בוגרי היעדר דמות הא הראשונית מהווה עכבה בתהלי של גיבוש הזהות העצמית.
 .3ובגיל מבוגר ,עכבות בתהלי של גיבוש הזהות העצמית מהוות "סטרסור" לתסמונת של הפרעות הסתגלות וזרז )(Trigger
להפרעות נפשיות.
לאור האמור לעיל עדי ביצוע תכנית לשיקו הורות של א ביולוגית במסגרת הקהילה מהוצאת הילד למסגרת אומנה
חוביתית או לאימו.
אציי עוד שמאחר שאימסוגלות הורית אינה מופיעה כתסמונת בקבוצות הסיווג  ICD10ו ,DSMIVעולות סוגיות
מתודולוגיות בתהלי ההערכה והטיפול בתופעה.

מסוגלות הורית וטובת הילד
על שני המושגי – "מסוגלות הורית" ו"טובת הילד" – מתבססות ההערכות הפסיכולוגיות של מסוגלות הורית בתיק
משמורת ובתיק אימו.
ראשית לכול עלינו להבחי בי מסוגלות הורית בתיק משמורת לבי מסוגלות הורית בתיק אימו.
_____________________________________

*
1

פרופסור מ' זכי ,מנהל התחנה הפסיכולוגית ,טירת הכרמל .ראש המחלקה לפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה – המרכז הבינלאומי
לבריאות ,משפט ואתיקה – הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה
.Bowlby, J. (1973), Separation, Anxiety and Anger. New York: Basic Books Inc.
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בתיק משמורת שני ההורי תובעי חזקה על הילד ,ולמראית עי שניה כשירי ומסוגלי לשמש הורי לילד .במקרי
אלה בית המשפט מבסס את החלטתו על העיקרו של טובת הילד :הילד יגדל אצל ההורה המתאי יותר משני ההורי לספק
לו את צרכיו ההתפתחותיי והייחודיי לו .על כ מסוגלות בתיק משמורת מוערכת פסיכולוגית כהתאמה הורית לילד
מסוי :היתרו הפסיכולוגי של הורה אחד על פני ההורה האחר.
במקרי של תיקי אימו המסוגלות ההורית מתבססת על העיקרו של טובת הילד וזכותו :הורי זכאי להחזיק בילד לא
מזכות עצמ אלא מזכות הילד ,והיא להיות בחזקתו של ההורה המתאי ביותר שיבטיח את טובתו .במילי אחרות ,א
הורה ביולוגי אינו מתאי לספק את צרכיו של ילדו – לטובתו של הילד יש לחפש בשבילו הורה מתאי חלופי ,כלומר הורה
מאמ .במקרי מעי אלה ההערכה הפסיכולוגית נדרשת לקבוע מיהו ההורה השלילי והמזיק שיש לפסול את הורותו.
שני המקרי – תיק משמורת ותיק אימו – מורכבי באשר למושגי מסוגלות הורית וטובת הילד בגלל השונות של נורמות
הוריות בתו החברה בישראל שהיא הטרוגנית ומשתנה :פערי סוציואקונומיי בי המשפחות השונות; ריבוי במשפחות
חדהוריות; פלורליז תרבותי )בישראל קיימות  102קבוצות אתניות שונות(; שונות דתית )חילוניי ודתיי(2Bornstein .
) (1995מציי בספרו "מדרי להורות" שכיו עדיי קיימת פרובלמטיקה בנוגע להגדרה של הורות .לכ ,לדבריו ,אי אנו
יכולי לפעול על פי צווי כוללניי בסגנו של "מה על ההורי לעשות".
שטיינהאואר (1985) 3מציג קווי מנחי להערכת הכשרי של הורי להעניק לילד את התנאי הדרושי להתפתחותו .הוא
מונה ארבעה ממדי של איכות כשרי שאות יש לבחו (1) :איכות הקשר הנפשי ,כלומר הביטחו המוענק לילד על ידי
האד העיקרי שמטפל בו ,קשר שיש בו ביטחו וקרבה ואשר מטפח את ההערכה העצמית של הילד; ) (2יכולת ההורי לתפוס
את צורכי הילדי ולספק אות והיכולת לשנות התנהגות לפי צורכיה המשתני של הילדי בתהלי התבגרות;
) (3היכולת להקנות את ערכי התרבות של החברה – מוב שעל ערכי ההורי להתאי לערכי התרבות שבה ה חיי; ) (4קשר
רצו של קבלה – בניגוד לדחייה סמויה או גלויה מצד ההורי הפוגעת בהתפתחות הרגשית של הילד.
הממדי הללו שמציג שטיינהאואר אמורי להיות אוניברסליי.
כבוד השופט פורת (1991) 4הציע מסגרת מקצועית אחידה באמצעות  12קריטריוני המשמשי יחד להגדרת הורות טובה:
היכולת לספק לילד צרכי פיזיי הולמי; מסוגלות לתכנ סדר יו ,סדר חיי וסדר בית; מסוגלות לספק לילד צרכי
נפשיי והתפתחותיי בסיסיי; מסוגלות להעדי את צורכי הילד על צורכי ההורה בתחומי בסיסיי; קיו יציבות
בהתנהגות ההורה בתחומי בסיסיי; מסוגלות להיפרד מ הילד ולתת לו להתפתח להיות אוטונומי ,עצמאי וחזק; מסוגלות
להעניק לילד צרכי וערכי תרבותיי; מסוגלות לגדל את הילד תו הצבת גבולות; מסוגלות לתק נזקי וחסכי שיאובחנו
בילד; מסוגלות להתמודד ע טראומה אפשרית אצל הילד עקב החזרתו להורה מסידור חוביתי זמני וא להתגבר עליה;
מסוגלות לקבל את האחריות לדאגה לילד ולגידולו; התאמה להיות דמות הורית מספקת להפנמה חינוכית של ערכי
ודמויות.
קריטריוני אלה מגדירי מהי הורות טובה והיכ יש לתק הורות חריגה.

הערכת המסוגלות ההורית :עקרונות
למסוגלות ההורית אי הגדרה חדמשמעית ,ועל כ קיי הקושי בהגדרתה האמפירית – מכא הקושי ג בהערכתה הברורה
והמוסכמת של המסוגלות ההורית .העקרונות המשותפי לשני המקרי – משמורת ואימו – מסייעי לבנות מודל שיסייע
מתודולוגית בתהלי ההערכה:
– המסוגלות ההורית מוגדרת בשני המקרי כיכולת לספק לילד את כל צרכיו.
_____________________________________

2
3
4

Bornstein, M.H. (1995), Handbook of Parenting. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

שטיינהאואר ,פ.צ .(1985) .הערכת כשרי הורות ,חברה ורווחה.146143 ,(32) 1 ,
השופט פורת ,ח' ) .(1991הנחיות בית המשפט המחוזי לחו"ד מומחה לגבי מסוגלות הורית ,רשימת הנחיות.51 ,
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– ההנחיות הנוגעות לשני המקרי מצביעות על קווי המתחייבי בתהלי ההערכה של המסוגלות ההורית:
 .1הערכה של ההורי;
 .2הערכת מצבו של הילד;
 .3הערכת האינטראקצייה בי הילד לבי הוריו.
הנחיות אלה מצריכות מודל הערכה המשלב גישות קליניות ומערכתיות ושימוש במגוו טכניקות ומבחני פסיכולוגיי5.

מודל ההערכה

בשלבי6

שלב ראשו :אבחו צורכי הילד
האבחו מתבצע באמצעות הערכה פסיכודיאגנוסטית מקיפה.
שלב שני :אבחו היכולות של ההורי
בשלב זה מאבחני את ההורי בנפרד ,ואת בני הזוג )א יש כאלה( – באמצעות הערכה פסיכודיאגנוסטית מקיפה.
שלב שלישי :אבחו טיב הקשר הורהילד
אבחו האינטראקצייה הורהילד נעשה באמצעות טכניקות של תצפית מובנית וראיו הערכה מובנה .כמו כ באמצעות מבח
של יחסי משפחה.
שלב רביעי :מסוגלתו והתאמתו של כל הורה
שלב זה – המתבצע על ידי הצלבת הנתוני שהופקו משלבי א ,ב ,ג – בודק את היתרונות והמגבלות אצל כל הורה
במסוגלותו ובהתאמתו להורות טובה.
שלב חמישי :פתרונות לטובת הילד
ההורה בעל המסוגלות ההורית המותאמת לצרכיו הייחודיי של הילד יהיה הורה משמור ,וייקבעו סדרי ראייה ע ההורה
שאינו משמור.
במקרי של הורות חסרה ,הורות לקויה ואימסוגלות הורית זמנית – הוועדה לתכנו ,לטיפול ולהערכה של מחלקת הרווחה
ברשות המקומית בונה תכניות טיפוליות לשיקו ההורות בהביאה בחשבו את מידת יכולתו של הילד להמתי עד לשיפור
המסוגלות ההורית של הוריו.
במצב של אימסוגלות הורית קבועה יש להחליט על סוג המסגרת החלופית המומלצת ביותר לצורכי הילד תו פירוט
הנימוקי המקצועיי :מועדונית בקהילה ,משפחה אומנת ,פנימייה ,משפחה מאמצת.

_____________________________________

5
6

אלמגור ,מ' ) .(1999הערכת מסוגלות הורית בהחלטת ביתהמשפט לגבי משמורת ילדי :מקומו של הפסיכולוג הקליני .פסיכולוגיה,
כר ח' ,חוברת .4934 ,1
זכי ,מ' ) .(2008פסיכו דיאגנוסטיקה ,משפט ואתיקה :סוגיות מקצועיות ואתיות ,בתו :ד' יגיל ואחרי )עורכי( סוגיות
פסיכולוגיות ,משפט ואתיקה בישראל ,תל אביב :דיונו.

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יולי 2010

3

מודל לשיקו אי מסוגלות הורית בתיק משמורת ובתיק אימו

מודל לשיקו אימסוגלות הורית :צורות
הגישה האקלקטית7

דג טיפול זה הוא סינתזה של כמה שיטות טיפול מסורתיות במסגרת כללית אחת .כא נדרשת התערבות טיפולית
אינטרהפסיכית ) – (Intra-Psychicשילוב של שיטת הטיפול האינדיווידואלי להורה ולקטי ע שיטת טיפול
אסטרטגימערכתי בי הורה לילד .דג טיפולי מעי זה מתבצע בשלבי.
שלב  :1הטיפול היחידני בהורה – שלא כמו הפסיכואנליזה הקלאסית ,שבה הפרט נתפס במידה רבה כמערכת סגורה בעלת
קונפליקטי פנימיי בתו מבנה האישיות ,הטיפול הדינמי של העצמי מדגיש את ההתפתחות האישית המושפעת ממערכת
היחסי של הפרט בתו המשפחה – ולא רק במהל ההתפתחות בילדות.
שלב  :2טיפול פסיכותרפיה אינדיווידואלית בילד )א נתגלו נזקי בעקבות חשיפתו לאימסוגלות ההורה( – שלב זה על
העבודה הישירה של המטפל ע הילד :טיפול בדימוי העצמי ,בביטחו הבסיסי ובחרדות שמתגלות אצל הילד במהל הטיפול.
ההורה מתעדכ במה שנתגלה אצל הילד ובמה שנעשה אתו.
שלב  :3טיפול בקשר הורהילד – בשלב זה מוקד הטיפול הוא שיפור הקשר והתקשורת בי ההורה לילד .הטיפול יכול
להתמקד בילד ,בהורה או בשניה .למשל ההורה יכול לצפות ביחסי הגומלי של המטפל ע הילד ,והמטפל יכול לצפות ביחסי
הגומלי שנרקמי במשחק בי ההורה לילד.
שלב  :4טיפול בילד באמצעות ההורה לפיתוח כישורי הורות – בשלב זה מצויי ההורי במוקד הטיפול לשיפור כישורי
ההורות שלה .במהל הטיפול ההורי אמורי לפתח מיומנויות לסיפוק צרכי בסיסיי של ילד :צרכי פיזיי ,צרכי
רגשיי ,צרכי חינוכיי וצרכי חברתיי .יתרה מכ ,ה מקבלי הדרכה והתנסויות כדי להשפיע על התנהגות ילד תו
כדי משחק משות ועיצוב התנהגותי.

הגישה הרבמקצועית 8:מרכז ילדיהורי בקהילה
מרכז ילדיהורי הוא שירות טיפולי רבמקצועי בקהילה לילדי בסיכו ולהוריה .לכל משפחה מגובשת תכנית טיפול לפי
צרכיה תו שימוש במגוו שיטות התערבות טיפולית אישית וקבוצתית לילדי ולהוריה.
במרכז מטופלי כ 100ילדי והורי ,ומש הטיפול הוא כשנה .בטיפול מעורבי עובד סוציאלי של המשפחה ממחלקת
הרווחה ושירותי אחרי בקהילה )פסיכולוגי ,מטפלי משפחתיי ופסיכיאטרי(.
המשפחה והגורמי המטפלי שותפי לבניית תכנית הטיפול ,להערכת ההתקדמות ולגיבוש תכנית המש בסיו הטיפול
במרכז.

 .1התפקיד הטיפולי
ניהול הטיפול מגובש כפונקציה אינטגרטיבית ,ועובד כאשר עובדת משתת בפעילויות המרכז :טיפול משפחתי ,הדרכת
הורי ,קשר שוט ע אנשי מקצוע במרכז ,והיא אחראית ג לקשר ע כל המסגרות בקהילה.
הטיפול בילדי באמצעי אמנותיי

_____________________________________
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מטרת הטיפול באמצעי אמנותיי היא לתת לכל אחד מהילדי מקו ייחודי ומרחב לביטוי אישי ,ולאפשר הפרדה ונפרדות
לכל אחד לפי רמת ההתפתחות שלו.
הטיפול המשפחתי
הטיפול המשפחתי נעשה בהנחיה משותפת של מערכות משפחתיות ושל מטפל באמנות .זה מקו מפגש להורי ולילדי כדי
שיוכלו לעבוד יחד על יצירת מרחב אישי לחברי המשפחה ,וילמדו לתת מקו לייחודיות ולנפרדות של היחיד במרחב המשות
וחופש להתבטא באותנטיות ביחסיה ע חברי משפחה אחרי .ההתערבות הטיפולית נעשית באמצעות אמנות ומשחק.
המוטיב המרכזי הוא מקומו של הפרט באופ סמלי )ביצירה( ובאופ ממשי )באינטראקצייה המשפחתית(.
הדרכת ההורי
זו מנוהלת בידי העובדת הסוציאליתמנהלת הטיפול .מפגשי ההדרכה נועדו לעבד תכני שעלו בטיפול המשפחתי ,להעלות
סוגיות שונות הקשורות בטיפול בילדי ולאפשר שיחה וביטוי תחושות ומחשבות על המפגש המשפחתי.
מפגשי הדרכת ההורי מצמיחי מיומנויות של התלבות ,בדיקת סוגיות מכמה זוויות ראייה ,שיתו במחשבות וברגשות,
מוכנות לבחו רעיונות חדשי במקו לדחות אות על הס.
הטיפול הנדרש
במקרי של נזקי נפשיי אצל הילד ו/או המבוגר ה מופני לטיפול פסיכולוגי 9,לפי הבעיה ,ומשולב א טיפול פסיכיאטרי.

 .2הערכה
אחד הכלי שנמצאו כתורמי מאוד למיקוד הטיפול כמטרה ובכ ג לטיפול ממוקד בזמ הוא הערכה .הערכה משמשת כלי
לבחינת ערכו של השינוי ,היא תהלי תמידי בתו הטיפול.
ועדות ההערכה מזמנות התבוננות ממוקדת על התהלי ומאפשרות ניתוח ההישגי ולצד הקשיי" .התבוננות על" זו
מעצימה כוחות ומאפשרת לצאת מהסיטואציה המידית ולראות את השינויי הקטני מצטרפי אל השל .זו ג הזדמנות
לחזק המטופלי ,לתמו בה ולעודד אות בהדגשת עצמותיה .הדבר מאפשר פרספקטיבה חדשה למטופל על השינוי
שהשיג.
אציי שמאז הקמת המרכז לשיקו הורות בטירת כרמל בשנת ) 2002בית יה"ל( – יישוב שבו אני משמש מנהל התחנה
הפסיכולוגית הקהילתית – כמעט שלא נפתחו תיקי אימו ,ושיעור הילדי המוצאי למסגרות חוביתיות )פנימיות
ומשפחות אומנה( הצטמצ מאוד.

תיאור מקרה :הערכה פסיכולוגית וטיפול באלימות במשפחה בת"פ )שלו פ"ת(  2708/08מ"י נ' פלוני
מדובר במשפחה חרדית שבה אב המשפחה מואש באלימות כלפי בתו הקטינה ת' בת ה :8האב דיווח לפקידת הסעד שהוא
נהג לעתי להכות את בתו "מכות חינוכיות" כתגובה להתנהגות לא הולמת שלהורי אי שליטה עליה .שנה וחצי הפעילה
פקידת הסעד טיפול לקטינה ת' אצל הפסיכולוגית של בית הספר היסודי ושיחות טיפוליות לאב אצל עובדות סוציאליות .א
לא חל שינוי בסימפטומי שגילתה הילדה בבית הספר )מתח ,אישקט ומרדנות( ,שפקידת הסעד והצוות החינוכי של בית
הספר ראו בה סימפטומי של ילדה שהיא קרב לאלימות במשפחה .פקידת הסעד הגישה אפוא תלונה במשטרה והאב
הורחק מהבית .כתב אישו נגד האב הוגש על ידי פרקליט מחוז המרכז.
שופטת בית משפט השלו בפתח תקווה אישרה להגנה לבצע הערכה פסיכולוגית אצלי ולהציע תכנית טיפולית פורנזית.
_____________________________________
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ממצאי ההערכה הפסיכולוגית
למכות החינוכיות שהכה האב מ' את בתו ת' שלושה גורמי עיקריי:
 .1צרכי מיוחדי של הקטינה ת' אשר אובחנה כבעלת תסמונת של הפרעת קשב והיפראקטיביות ) (ADHDבדרגה חריפה.
היא הופנתה לרופאה מומחית ומקבלת טיפול תרופתי – ריטלי במינו של  20מ"ג ליו .הא ומחנכת הכיתה מדווחות שהיא
נרגעה מאוד ופנויה ללימודי.
 .2האב מדווח שכילד היה נתו למרות חינוכית של אביו והוכה על ידיו ,ואפשר לשער שהוא משחזר דג חינוכי זה כלפי בתו
ת' בתפקידו כהורה )10.(Modeling
כמו כ הוא דיווח על מצב רוח מדוכד ואובח על ידי רופאה פסיכיאטרית כסובל מדיכאו תגובתי ע נטייה כפייתית .הוא
נוטל  Cipralexבמינו של  10מ"ג ליו ,המשפר מאוד את התנהגותו.
 .3ניכרות בעיות בזוגיות אצל הורי הקטינה ת' המלוות במתח ובתסכולי ומונעות שיתו פעולה להורות מותאמת לסיפוק
צרכיה המיוחדי של הקטינה ת'.

תכנית הטיפול הפורנזי באלימות במשפחה
 .1פסיכותרפיה קצרת מועד לאב :מתמקדת בזיהוי שורש הבעיה וטיפול בו )המקורות הלא מודעי מ הילדות(.
 .2הטיפול הקבוצתי :הקבוצה מסייעת בפיתוח נורמות לשינוי אישי וחברתי ומעצימה ג את הגמול על שינוי.
 .3הטיפול הזוגי :הטיפול הזוגי מתבטא בהקניית דרכי חלופיות ,לא אלימות ,לפתרו בעיות תומשפחתיות בכלל ומריבות
זוגיות בפרט.
 .4הדרכת הורי :הקניית אסטרטגיות להורי להתמודדות ע התנהגות מפריעה של הילדי.
אציי שבתו שישה חודשי של יישו התכנית הוער האב מ' כלא מסוכ ,ובית המשפט אישר לו לחזור לביתו ,ש ימשי
בטיפול בפיקוח ומעקב של קצינת מבח.

סיכו
הגישה הרבמקצועית המשלבת אנשי מקצוע מתחומי שוני מצריכה  – Case Managerאחד מתו אנשי המקצוע ,הבכיר
שבה ,אשר ירכז את הצוות לתכנו תכנית ההתערבות ,למעקב ולהערכה.
אפשר לבצע את המודל השיקומי ה ברמה קהילתית וה ברמה פרטית ,מה שמצרי שיתו פעולה בי גורמי טיפוליי
שוני.
היו קיימת מגמה בבית המשפט לענייני משפחה להציע ולנסות תכנית לשיקו אימסוגלות הורית – בטר הכרעת הדי
להכריז על קטי בראימו.

_____________________________________
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תגובה למאמר :מודל לשיקו אימסוגלות הורית בתיק משמורת ובתיק אימו
מאמרו של פרופסור זכי על מסוגלות הורית מעלה אל פני השטח נושא בעייתי העומד על סדר היו
הציבורימשפטיפסיכולוגי ,והוא ההתמודדות של מערכות אלה ע הורי הלוקי במסוגלות .התמודדות החברה
והמערכת המשפטית ע מקרי היעדר מסוגלות הורית מעמידה זה מול זה שני עקרונות יסוד אשר לעתי מתנגשי חזיתית
זה בזה .מחד גיסא עומד ער ההימנעות מהתערבות החברה בהיכל הקודש של המשפחה .עיקרו זה מוצא ביטוי ברור בסעי
 14לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )התשכ"ב ,(1962שבו נאמר" :ההורי ה האפוטרופוסי הטבעיי של ילדיה
הקטיני" ,וכ ג בסעי  ,15שבו נאמר" :אפוטרופסות ההורי כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטי ,לרבות
חינוכו ,לימודיו...וצמודה לה הרשות להחזיק בקטי ולקבוע את מקו מגוריו ,והסמכות לייצגו הוראות אלה מקנות להורי
את הזכות לנהל את חיי ילדיה כראות עיניה .אול במצבי שוני – המפורטי בהמש חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש" 1960וחוק אימו ילדי ,התשמ"א ,1981ניתנת הזכות – ואולי
האחריות – לרשויות הרווחה ולבתי המשפט להתערב בשיקול דעת של ההורי עד כדי הוצאת ילדי מהבית .כא הנקודה
שבה עולה הדילמה שעמה מתמודדת החברה ,לעתי ,א דר התקשורת .קיימת לעתי התנגשות בי הזכות והאחריות של
ההורי לגדל את ילדיה כראות עיניה מחד לבי הזכות והחובה של החברה להג על ילדי אלה ,במקרי שבה ההורי
אינ יכולי לעשות זאת ,מאיד .יוצא כי החברה נשמעת מבולבלת ,א לדו על פי קולה הנשמע בתקשורת .כאשר מסופר על
מקרה שבו ילדי הופרדו מהוריה בטענה של הזנחה או התעללות יש קריאות נגד גורפות הוצאת ילדי מהבית ,ולעתי
מועלי חשדות כי הפעולות נעשות בצורה בלתי אחראית ופסולה .לעומת זאת כאשר מתגלות פרשות של הורי המתעללי
בילדיה – דוגמת פרשת אליאור ח ,ה"אימא המרעיבה" ו"האימא הטליבנית" ,החברה נזעקת ושואלת" :איפה היו שירותי
הרווחה ולמה לא העניקו הגנה טובה יותר לילדי?"
מאמרו של פרופסור זכי רק נוגעבשאלה מהותית ביותר והיא א רשויות הרווחה אינ צריכות להקדיש את מאמציה
לשיקו ההורות הלקויה במקו להוציא ילדי מהבית ולהעביר למסגרות אומנה ,ולפעמי לאחר מכ ג למסגרות אימו.
זכי מציג במאמרו מקרה שבו באמצעות התערבות טיפולית משמעותית ומערכתית היה אפשר לשק את המסוגלות ההורית
הלקויה .התיאור המופיע במאמר נות לנו רק את המבנה השלדי של הטיפול מבלי לאפשר לנו "לטעו" ממנו ,אול אי בכ
כדי לגרוע מהמסר של המאמר והוא שבמקרי מסוימי התערבות טיפולית יכולה לשמר את שלמות המשפחה ויכולה
לאפשר לילדי להמשי לגדול ע הוריה תו כדי שמירה על העקרונות של טובת הילד .ע זאת ראוי להזהיר ולציי כי יש
מקרי שבה על א רצונ הטוב של גורמי הרווחה וגורמי המשפט לשמר על אחדות המשפחה טובת הילדי מחייבת את
הוצאת מהבית .צעד כזה תמיד נלקח בחיל ורעדה – ונכו שכ ג ימשי להיות – אול אלה הנרתעי מהוצאת ילדי
מבתיה יכולי למצוא סימוכי לצדקת דרכ במחקר שפורס לאחרונה על ידי בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת
תל אביב שדווח עליו ג בעיתו "האר" ביו  ,9.5.10ולפיו איכות חיי ילדי שהוצאו מבית השתפרה.
ברור כי אי במאמר אחד – לא זה של פרופסור זכי ולא זה של בית הספר לעבודה סוציאלית – כדי להכריע בהתנגשות זאת
שבי שני ערכי העל – שמירה על האוטונומיה של המשפחה מחד ודאגה לטובת הילדי מאיד .ע זאת יש בהעלאת הנושא,
ג א במאמר המגלה טפח ומכסה טפחיי ,כדי להסב את תשומת הלב של אנשי הטיפול ואנשי המשפט לבעיה רגישה מאוד
וכואבת מאוד.

ד"ר דניאל גוטליב ,פסיכולוג קליני ומטפל משפחתי מוסמ ,מנהל קליני ,מכו שינוי ,הרצליה,
dgotlieb@netvision.net.il
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הפסיכולוג בראי בית המשפט –
מקומו כנות עדות והערות בית המשפט על הופעותיו
אודי וול* וגבי שפלר**

תקציר
במסגרת המחקר המובא כא התבוננו בהופעות של פסיכולוגי בבית המשפט הישראלי בשני העשורי האחרוני כדי לתאר
את תפקיד ואת תפקוד המקצועי בפועל .ההתבוננות בהופעות הפסיכולוגי בבית המשפט נעשתה באמצעות ניתוח מאות
פסקי די שבה הופיעו הפסיכולוגי כעדי או כמגישי חוות דעת .בדר זאת מתאפשרת לדעתנו הצצה לדימוי הציבורי
ולאתיקה המקצועית של מקצוע שעיקר פעילותו נעשית בחדרי חדרי.
חלקו הראשו של המחקר כולל סקירת מקומ של פסיכולוגי בבית המשפט .פסיכולוגי הופיעו בתחומי משפט רבי:
בתיקי פליליי נדרשו פסיכולוגי לשאלות של אחריות פלילית ,של הערכת מסוכנות ושל שיקולי ענישה .בתיקי לענייני
משפחה עוני פסיכולוגי על שאלות הנוגעות לאימו ,משמורת וטובת הילד .בתיקי נזיקי מסייעי פסיכולוגי לפרט את
נזקי הנפש שנגרמו לתובע .פסיכולוגי התייצבו בבית המשפט ג לש סיוע בתיאור אירועי מנקודת ראותו של קורב
העבירה ,הבעת עמדה בנוגע לאמינותו של עד ,עדות על בעיות זיכרו ועוד .למרות תחומי העדות המגווני השפעת של
הפסיכולוגי נמצאה בעיקר בתיקי לענייני משפחה ,ש בית המשפט נות משקל רב לעדות.

חלקו השני של המחקר כולל ריכוז הערות של בית המשפט על מקצועיות הפסיכולוגי כעדי .כמעט בשליש )(28%
מעדויות הפסיכולוגי מצאנו הערה שלילית של בית המשפט ,ברמות חריפת שונות ,על איכות עדות הפסיכולוג,
כגו הערות המתייחסות לעריכת חוות דעת ללא בדיקה ,להתעלמות מהחומר המשפטי ,לסתירות בעדות אל מול
נתוני אחרי ,ולחוסר רלוונטיות של הטיעוני .בית המשפט רגיש במיוחד לחוות דעת המתייחסות לתחומי
שאינ בסמכותו של הפסיכולוג ,כמו למשל שאלת כשירותו של נאש לעמוד לדי .ככל שעדות הפסיכולוג חורגת
מ הסמכות כפי שבית המשפט רואה אותה ,כ תהיה הביקורת מפורטת יותר ובית המשפט יעיר בפסק הדי על
מקצועיותה.
מילות מפתח :פסיכולוגיה ,פסיכודיאגנוסטיקה ,משפט ,אתיקה ,פסיכולוג קליני ,משפחה.

מבוא
חברות הביטוח אינ ממהרות לשל סכומי ג א די ברור שבסופו של דבר ה מחויבות בסכומי אלה .להל יתברר במחקר
זה ,בראש וראשונה ,נאספו אזכורי של דברי פסיכולוגי בבית המשפט ,בפסקי די של הערכאות העליונה והמחוזית של בית
המשפט הישראלי ,לצור ניתוח תפקיד של פסיכולוגי והתנהלות האתית בפועל ,כעולה מהערות השופטי .הניתוח נועד
לקידו הבנת תפקידו של הפסיכולוג 1והמצופה ממנו בציבוריות הישראלית כפי שבאה לידי ביטוי בבית המשפט .המחקר
משיק לתחו הפסיכולוגיה המשפטית א מתמקד באתיקה של העוסקי בפסיכולוגיה ,וכלי המחקר הוא הופעת
הפסיכולוגי בבית המשפט והתבטאויות בית המשפט כלפי הופעות אלה.

_____________________________________

* אודי וול )מ"א( ,פסיכולוג ,תחנת העמקי ,מועצה אזורית גלבוע.046533333 ,0544448814 ,udiwolf@017.net.il ,
** פרופסור גבי שפלר ,פסיכולוג קליני ,מדרי ופסיכואנאליטיקאי ,פסיכולוג ראשי ,בבית החולי "הרצוג עזרת נשי" ,מנהל מרכז
זיגמונד פרויד ומנהל אקדמי של התחו אתיקה ופסיכולוגיה ,המרכז לאתיקה במשכנות שאנני ,ירושלי.
 1השתמשתי במעורבב בלשו זכר ונקבה ,ובכל מקרה הדברי פוני לשני המיני כאחד.
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התחו האינטרדיסציפלינרי של "משפט ופסיכולוגיה" עוסק במשות לשני התחומי ובהשפעותיה ההדדיות  2.הוא
מתמקד במחקרי של תאוריות פסיכולוגיות שעשויות לסייע לקידו הצדק במערכת המשפטית מחד ובהשפעות
הפסיכולוגיות של החלטות מערכת המשפט על בני האד מאיד .השפעת הפסיכולוגיה על החוק והמשפט היא רבת שני
וייתכ כי תחילתה בדבריו של זיגמונד פרויד ,אשר ב 1906ביקש משופטי אוסטריה להיזהר בהחלטותיה כיוו שה
מושפעות מתהליכי לא מודעי .הוא העיר ג שתובנות של התאוריה הפסיכואנאליטית יוכלו לשמש להבנת ההתנהגות
הפלילית ולשיפור המערכת המשפטית3.
בימינו לפסיכולוגיה השפעה רבה על המערכת המשפטית .שיקולי פסיכולוגיי מובאי בחשבו בענייני כטענת אישפיות
וחוסר אחריות פלילית בגלל כושרה לתאר את מצבו הנפשי של אד .מתוק סמכות המקצועית פסיכולוגי משפיעי רבות
על הכרעות בית המשפט לענייני משפחה ,ובעיקר על אלה הנוגעות לשיקולי טובת הילד .ה מופיעי כעדי מומחי ומציגי
אבחוני ומבחני פסיכודיאגנוסטיי 4.תחו הפסיכולוגיה המשפטית בישראל התפתח מאוד ונצבר בו ידע רב ששימש את
המערכת המשפטית 5.חוות דעת פסיכולוגיות ניתנות כיו במגוו רחב של נושאי תו שימת דגש בהערכת האישיות כבסיס
לקבלת החלטות במערכת המשפטית  6.האבחו הפסיכולוגי הוא אחד השירותי השכיחי בבית המשפט ,ועדויות
פסיכולוגי משרתות תחומי משפט שוני – פלילי ,משפחה ,כשירות משפטית והערכת נזקי נפשיי7.
ע זאת לא נקבעו בישראל בתחו הפסיכולוגיה המשפטית סטנדרטי מקצועיי ברמה ממלכתית ,ולמעשה בינתיי אי כל
תכנית לימוד והתמחות מסודרות בתחו זה .מצב זה גור לשונת רבה באופי השירותי הפסיכולוגיי הניתני בבית
המשפט 8.שילוב נתו זה ע מורכבות הסוגיות הנידונות בבית המשפט וע המקרי הגורליי שעליה היא משפיעה ,מביא
לעתי לזה:
"בי כותלי בית המשפט מתרחש מחזה מביש שבו נראי שני 'מומחי מטע' מתווכחי בלהט שכל אחד
מה מייצג )נאמנה כמוב( את האינטרסי של מזמי הבדיקה ,זה של ההגנה וזה של התביעה .מאבקי
כאלה גורמי לזילות מקצועות בריאות הנפש ,שכ ה מעוררי את התחושה כי לתחומי בריאות הנפש אי
גבולות מקצועיי ,אי ידע סדור וברור ,הכל מותר והכל אפשרי"9.
במחקר זה בדקנו את הדברי באמצעות בחינת הופעות פסיכולוגי בבתי משפט בישראל במרוצת השני בניסיו לתאר את
התפקיד שנית לה בבית המשפט ואת תפקוד המקצועי כפי שהתבטא בהופעותיה .נסקרו פסקי די שניתנו בבתי משפט
בישראל 10מאז  1990שבה העידו פסיכולוגי או הגישו חוות דעת .להבדיל מ הניתוח המשפטי של פסקי די  11הניתוח
שבוצע מזכיר כללי ונורמות משפטיי רק בדר אגב .באמצעות העמקה בדברי הפסיכולוגי ובהתייחסויות בית המשפט
לדבריה ,כפי שמפורטי בפסקי הדי  ,התאפשרה בחינת התחומי והתפקידי של פסיכולוגי בבית המשפט והסוגיות
האתיות העולות מהתנהלות .באלה ייחודו של המחקר הנוכחי וערכו המוס בתחומי האתיקה בפסיכולוגיה ובפסיכולוגיה
המשפטית .בלאו ) (1984מציי כי "על הפסיכולוג המופיע בבית המשפט לזכור כי הוא מייצג את מקצוע הפסיכולוגיה
_____________________________________

2
3
4

.COSTANZO, M. (2004). PSYCHOLOGY APPLIED TO LAW (PP. 1-30). BELMONT: THOMSON LEARNING
FREUD, S. (1906). PSYCHOANALYSIS AND ASCERTAINING OF TRUTH IN COURTS OF LAW. IN E. JONES (ED.), COLLECTED
.PAPERS OF SIGMUND FREUD (1959, VOL. 2, PP 13-24). NEW YORK: BASIC BOOKS
BROOKS-GORDON, B. & FREEMAN, M. (2006). LAW AND PSYCHOLOGY: ISSUES FOR TODAY. IN LAW AND PSYCHOLOGY, CURRENT
.LEGAL ISSUES. VOLUME 9, PP 1-10. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS

 5זכי ,מ .(2003) .התפתחות ענ הפסיכולוגיה המשפטית – המצב בישראל בהשוואה לארה"ב .רפואה ומשפט.157153 ,28 ,
 6שוחט ,א ,.דורסט ,ר .(2003) .שילוב מבחני פסיכולוגיי בחוות דעת פסיכיאטרית המוגשת בהליכי פליליי .רפואה ומשפט,29 ,
.169161

 7זכי ,מ .(2008) .פסיכ דיאגנוסטיקה ,משפט ואתיקה :סוגיות מקצועיות ואתיות .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ ,.לבני ,ע) .עורכי(
) .(2008סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,2עמ' .5243
 8זכי ,מ .(2003) .התפתחות ענ הפסיכולוגיה המשפטית – המצב בישראל בהשוואה לארה"ב .רפואה ומשפט.157153 ,28 ,
 9וייל ,ג .(2003) .אתיקה בעבודה פורנסית .מתו שפלר ,ג ,.אכמו,י .וייל ג) .עורכי( ) .(2003סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול
הנפשי .ירושלי :הוצאת מאגנס .פרק  ,28עמ' .502486
 10מחוזי ועליו ,וראה פירוט בפרק השיטה.
 11נגבי ,ע .(2006) .סיפורי אונס בבית המשפט ,ניתוח טקסטואלי של פסקי די .חיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלי.
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ולהתנהג בצורה המכבדת את המקצוע" 12.מעצ פומביות הופעת הפסיכולוג בבית המשפט והחשיבות שמיוחסת לדברי בית
המשפט בציבור הישראלית מתאפשרת הצצה לעבודת הפסיכולוגי בפועל ,לתפקיד ולתפקוד בבית המשפט והשלכת על
תפיסת המקצוע בכלל ועל האתיקה הנדרשת ממנו בכל עת ומצב ,ולא רק בי כותלי בית המשפט.
מחקר זה ,כטבעו של מחקר ראשוני ,מתפרס על קשת רחבה של נושאי אשר כל אחד מה יכול לעמוד בפני עצמו .במסגרת
העבודה שמנו לנו למטרה לרכז את פסקי הדי וההתבטאויות הרלוונטיות מעבר לניתוחי הספציפיי שבוצעו .לכ מחקר זה
הוא קוד כול סקירה של  332פסקי די שבה הופיעו פסיכולוגי .סקירה זאת תוכל לשמש מחקרי המש לש העמקות
ספציפיות .לש כ יש בה ציטוט נרחב ככל שנית של דברי בית המשפט ופירוט כמותי של ההערות כול  ,ג אלה שלא נותחו
במסגרת המחקר13.

שיטה
לצור בניית בסיס הנתוני השתמשנו במאגר פסקי הדי ובמנוע החיפוש של הוצאת נבו 14.אותרו כ 9,000פסקי די של בתי
המשפט המחוזיי ובית המשפט העליו  ,בי השני  1990ל 2007שבה הופיעה המילה פסיכולוגיה .מאלה מצאנו כ300
פסקי די שבה הופיעו פסיכולוגי כעדי או כמוסרי חוות דעת .בכל פסק די שאותר נעשה ניסיו לאתר את כל פסקי הדי
הקשורי אליו והכוללי עוד התייחסויות להופעת הפסיכולוג .חיפוש זה הוסי  47פסקי די  .בסיס הנתוני של המחקר
מקורו אפוא ב 332תיקי של בתי משפט מחוזיי ושל בית המשפט העליו .
ההנחה הבסיסית היא כי הצלחנו לרכז את רוב פסקי הדי הרלוונטיי ,וא א נשמטו פסקי די אחדי לא הייתה פגיעה
באקראיות המדג ולא הייתה הטיה .ע זאת קיימות שתי הסתייגויות – האחת נובעת מהיותו של המחקר מבוסס בעיקר על
פסקי די של בתי המשפט המחוזיי והעליו א על פי שעיקר ההופעות של פסיכולוגי מתרחשות בערכאות הנמוכות של בתי
המשפט ,ובעיקר בתי משפט השלו ובתי המשפט לענייני משפחה .אנו מקווי שבעתיד תתרחב הסקירה ותכלול ג את
הופעות הפסיכולוגי בערכאות הנמוכות .ההסתייגות השנייה נובעת מאיהקפדה בפסקי די רבי על ציו התואר או המונח
פסיכולוג .מקרי אלה עשויי לפגוע ביציגות מאגר הנתוני א למשל בית המשפט אינו מציי שמדובר בפסיכולוג כאשר אי
לו הערה משמעותית על דבריו .מסיבות אלו ברצוננו להדגיש את חשיבות אופיו האיכותני של המחקר על פני מאפייניו
הכמותיי.
עיבוד הנתוני נעשה על פי שיטת העקרונות האיכותניי המוכרת בש ” 15.“immersion/crystallizationבשלב הראשו יש
להעלות רעיונות חופשיי על אודות החומר .בשלב השני ,לאחר שאותרו וסומנו ההתייחסויות הרלוונטיות ,מעמיקי בכל
אחת מה בנפרד בכל אחד מפסקי הדי  .התוצרי המרכזיי של השלב הראשו היו חלוקת פסקי הדי ותפקידי הפסיכולוג
העולי מה לקטגוריות וקטגוריות משנה .לאחר מכ רוכזו הערות בית המשפט ונבחנו רעיונות אשר התעוררו תו כדי
ההעמקה בחומר והנוגעי לכל אחת מהקטגוריות באופ ספציפי .בשלב הבא שילבנו נתוני כמותיי של החומר )בעיקר
מספרי התיקי ושיעור מכלל התיקי( כדי לאפשר השוואה בי קטגוריות וזיהוי הקטגוריות המרכזיות והמשמעותיות בכל
תחו .שלב זה כלל ג איסו נתוני מכל קטגוריה לכדי מבט רוחבי על עבודת הפסיכולוג ,מעבר לתחומי המשפט השוני.
השימוש בניתוח פסקי די שנבחר לצור מחקר זה הגביל לעתי את המחקר אל מול ,למשל ,ניתוח פרוטוקולי של דיוני
בבית המשפט .בפסקי די רבי תוארה חוות דעת הפסיכולוג תיאור לקוני ,ולעומת זאת במקרי אחרי פורטה בהרחבה,
דבר שהגביל מאוד את יכולות ההשוואה וההכללה .היתרונות בשימוש בפסקי די טמוני לדעתנו ה ביכולת לכלול מספר רב
של תיקי במסגרת המחקר וה ביכולת להתייחס אליה כאל אמירה ציבורית של בית המשפט על האתיקה של העוסקי
בפסיכולוגיה מעצ היות מפורסמי ברבי.
_____________________________________

 12אלמגור ,מ .(2008) .כללי לכתיבת חוותדעת מומחה בפסיכולוגיה .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ ,.לבני ,ע) .עורכי( ).(2008
סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,3עמ' .6453
 13את המחקר המלא אפשר למצוא ב.http://www.ti-israel.org/_Uploads/370udiwolf.pdf
 14מאגר פסקי הדי של נבו באתר.www.nevo.co.il :
BORKAN, J. (1999).IMMERSION/CRYSTALLIZATION. IN DOING QUALITATIVE RESEARCH SECOND EDITION CRABTREE BF, MILLER 15
.WL (ED.). THOUSAND OAKS: SAGE
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כדי להימנע מעיוותי סטטיסטיי ומהטיות הנובעות מדיג נתוני ,שילוב הנתוני הכמותיי לווה תמיד בנתוני איכותיי
ובציטוטי מפסקי הדי  .הציטוטי כוללי מגוו הבעות בנושאי השוני וה "פוזרו" באופ שהקריאה בה תעביר לקורא
את האווירה העולה מפסקי הדי  .הקורא יבחי בהבדלי בי הערה חריפה למינורית ,דחיית עדות הפסיכולוג וכד' .לטעמנו,
חשיבות של הנתוני האיכותיי המצוטטי גדולה מ מזו שיש לייחס לנתוני הכמותיי אשר עיקר השימוש בה נוגע
להכוונת תשומת הלב לענייני המרכזיי.

תפקיד הפסיכולוג בבית המשפט
הופעות פסיכולוגי בבתי משפט היו כדלקמ :
טבלה מס'  :1שכיחות הופעות פסיכולוגי על פי סוגי התיקי במחקר
נושא

פירוט

מס' תיקי )(%

טיעוני לעונש

הופעות פסיכולוגי בשלב הטיעוני לעונש במסגרת
ההלי הפלילי
הופעות פסיכולוגי בתיקי לענייני משפחה

(23%) 78

פיצוי נזקי גו

סייגי אחריות
וענישה

הופעות פסיכולוגי בתיקי נזיקי – תאונות דרכי
ותביעות ביטוח
הופעות פסיכולוגי בשלב ההוכחות בהלי הפלילי
כמספרי הדברי מנקודת מבטו של הקרב
הופעות פסיכולוגי בקשר לשאלות של כשירות עמידה
לדי ,אחריות מופחתת וענישה מופחתת במסגרת
ההלי הפלילי )"אישפיות"(.
הופעות פסיכולוגי בנושא הערכת מסוכנות בהלי
הפלילי ,בשלב הארכת מעצר או ענייני אסירי

הופעות נוספות

הופעות פסיכולוגי במגוו רחב של נושאי נקודתיי,
בעיקר במסגרת שלב ההוכחות בהלי הפלילי

אימו
ומשמורת

דברי הקרב

הערכת
מסוכנות

(26%) 86
(24%) 80
(8%) 28
(8%) 26
(6%) 20
(4%) 14
סה"כ332 :

נמצאו הופעות
במחקר
של פסיכולוגי בבתי המשפט כמעט בכל תחומי המשפט הקיימי ,ובוודאי המרכזיי שבה ,כמו התחו הפלילי )בעיקר
בשלב הטיעוני לעונש( ,תחו המשפחה ותחו הנזיקי  .ממצאי אלו ,המבוססי על הופעת בפועל של הפסיכולוגי,
מאששי את הידע המוכר כי האבחו הפסיכולוגי הוא אחד השירותי השכיחי בבית המשפט ועדות הפסיכולוג משרתת
תחומי משפט שוני – פלילי ,משפחה ,כשירות משפטית והערכת נזקי נפשיי 16.טבלה מס'  1מרכזת את הנתוני.
במסגרת שלב הטיעוני לעונש פעמי רבות הופיעו פסיכולוגי מטע הנאש ולאחר הכרעת הדי ד בית המשפט בעונש
ואפשר לנאש לטעו להקלה בעונש .באמצעות פירוק דברי הפסיכולוגי המצוטטי בפסקי הדי לאמירות בודדות מצאנו
ִ
שבעה טיעוני מרכזיי החוזרי ומשמשי פסיכולוגי בדיוני להקלה בעונש:
פוטנציאל השיקו של הנאש )ב 58%מהתיקי(" :חוסר התקווה לגבי אפשרותו לשק את חייו עלול להביא להקצנה
בהתנהגויות של הרס עצמי" ;17מניע פנימי ) :(50%בעברת רכוש" ,בעקבות משבר זוגיות ...סובלת מהפרעה אובססיבית
שהתבטאה בקניות קומפולסיביות ופזרנות" ;18הצור להימנע מעונש מאסר בפועל ) :(32%פוטנציאל התאבדות ,קושי
להתמודד ע התמהיל האנושי המאכלס את בתי הסוהר ,מאסר יפגע בטובת ילדיו של הנאש ,קשיי הסתגלות למסגרות ,פחד
_____________________________________

 16זכי ,מ .(2008) .פסיכודיאגנוסטיקה ,משפט ואתיקה :סוגיות מקצועיות ואתיות .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ ,.לבני ,ע) .עורכי(
) .(2008סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,2עמ' .5243
 17ת"פ )מחוזי ת"א(  1025/01מדינת ישראל נ' איבגי ,פסקה ) 5פורס בנבו.(2001 ,
 18ת"פ )מחוזי ב"ש(  8184/03מדינת ישראל נ' בתשבע ,פסקה ) 3פורס בנבו.(2004 ,
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ממקומות סגורי וכד'; מסוכנות ,הישנות ועבריינות )" :(28%אינו עבריי מי ,אינו פדופיל ואי סיכוי שיחזור על
המעשי" ;19קורות הנאש במסגרת ההלי המשפטי )" :(23%בעקבות הרצח נותר הנאש פצוע נפשית ומדוכא";20
נסיבות אישיות ) ;(13%הבעת חרטה )" :(10%לפי התרשמותי ,חרטתו על מעשהו כנה וחד משמעית"21.
נשי לב למגוו הרחב של טיעוני הפסיכולוגי במסגרת זו ,מרמה מקצועית פסיכולוגית )פוטנציאל השיקו ,פוטנציאל
התאבדות או רמת עבריינות( ועד לרמה של עדות אופי "רגילה" הנעדרת נימוקי מקצועיי )פירוט נסיבות אישיות ,הבעת
חרטה וכד'(.
בתיקי לענייני משפחה )תיקי אימו ומשמורת( התבקשו פסיכולוגי לתת חוות דעת מומחה ,כיוו שבית המשפט סבר
שבידיה הכלי המתאימי לענות על השאלות שבה הוא מתחבט 22.במסגרת זאת נמצאו הופעות של פסיכולוגי כמומחי
מטע בית המשפט ,מטע ההורי )במשות או בנפרד( ומטע רשויות הרווחה .מתברר כי הופיעו פסיכולוגי קבועי
אחדי בתיקי רבי והשפיעו מניסיונ זה על החלטות בית המשפט .תפקיד המשמעותי והמיוחד של הפסיכולוגי
בתיקי אלה בא לידי ביטוי בכ שפסקי הדי כוללי ציטוטי נרחבי במיוחד מתו חוות הדעת של פסיכולוגי מספר
שהופיעו בערכאות שונות של אותה פרשייה )ענייני משפחה ,מחוזי ועליו ( .חשוב מכ ,התברר שעמדת הפסיכולוגי מתקבלת
במרבית המוחלט של המקרי ,בייחוד כאשר מדובר בפסיכולוג הממונה כמומחה מטע בית המשפט 23.מצב זה דומה
לממצאי מחקר בקרב שופטי בארצות הברית – ב 92%מהמקרי שבה דנו בענייני משמורת נתקבלו החלטות המבוססות
על חוות דעת פסיכולוגיות24.
בתיקי נזיקי ,בנושאי פגיעות גו ונפש )פיצויי נזקי גו( ,ברוב המקרי מופיעי עדי מתחו הרפואה ,ובה ג
פסיכיאטרי ,כאמוני על רפואת הנפש .כמו כ היו ג פסיכולוגי – פסיכולוגי קליניי ,נירופסיכולוגי ,פסיכולוגי
שיקומיי ועוד .הפסיכולוגי בתיקי אלו מעורבי בשלבי שוני של ההליכי ,כמפורט להל :
ראשית ראיה למינוי מומחה פסיכיאטרי :כדי שימונה מומחה רפואי לבדיקת טענות התובע נדרש התובע להציג ראשית
ראיה 25לצור ַבמינוי .לצור זה משמש תיעוד בדבר טיפולי פסיכולוגיי שניתנו לתובע26.
מ התיקי עולה כי באופ כללי בית המשפט מבקש מ התובע להציג תיק טיפולי אצל הפסיכולוג – שאיננו חוות דעת מטע
הפסיכולוג:
"בפסיקה נקבע ,כי אי מניעה לתמו בקשה למינוי מומחה רפואי בתחו הנפשי בכרטיס טיפולי של
פסיכולוג אליו פנה הנפגע ,תו עמידה על המשמר מפני מניפולציות של הנפגע לניפוח תביעתו כשמדובר
בפסיכולוג פרטי .עוד נקבע ,כי אי לצר לבקשה למינוי מומחה חוות דעת מטע הפסיכולוג אלא דיווח
אינפורמטיבי על הטיפול"27.
ע זאת נראה כי בית המשפט מקל את עומק הראיה הנדרשת כי מדובר ב"ראשית ראיה"28.
_____________________________________

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ע"פ )מחוזי ת"א(  70367/05ב' ש' נ' מדינת ישראל – פרקליטות מחוז המרכז )פורס בנבו.(2006 ,
תפ"ח )מחוזי י(  851/05מדינת ישראל נ' מהאר )ב אמי( שקיראת ,פסקה ) 5פורס בנבו.(2006 ,
ת"פ )מחוזי ת"א(  40153/05מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו.(2006 ,
אלמגור ,מ .(1999) .הערכת מסוגלות הורית בהחלטה לגבי משמורת ילדי :מקומו של הפסיכולוג הקליני.
פסיכולוגיה ,8 ,עמ'  .3439אלמגור ,מ .(2008) .כללי לכתיבת חוותדעת מומחה בפסיכולוגיה .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ,.
לבני,ע) .עורכי( ) .(2008סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,3עמ' .6453
במקרי המעטי שבה בית המשפט פוסק שלא על פי עמדת הפסיכולוג ,היה זה משו שעמדת הפסיכולוג עמדה מול עמדות אנשי
מקצוע אחרי ומומחי בית משפט אחרי )פסיכולוגי אחרי ,פסיכיאטרי וכד'(.
יגיל ,ד .(2008) .שיקולי ולבטי באבחו מסוגלות הורית .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ ,.לבני ,ע) .עורכי( ) .(2008סוגיות
בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,9עמ' .183
הכוונה ,באופ כללי לראיות לכאורה.
למשל רע"א  1338/90גבריאל שיק נ' מטלו רונית ,פ"ד מד)(1990) 217218 , 216 (2
בר"ע )מחוזי חי'(  671/06ק' נ' )קטינה( נ' כלל חברה לבטוח בע"מ ,פסקה ) 4פורס בנבו.(2006 ,
סוגיה מרכזית העולה בתיקי פיצויי היא היעדר ניהול תיק טיפולי מסודר על ידי רבי מהפסיכולוגי .ניהול מסודר של רישומי
פגישות נדרש ה על פי הקוד האתי של הפסיכולוגי ) (2004ה על פי חוק זכויות החולה ) .(1996בפסקי די רבי עולה סוגיה זו בדיו
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הצגת מסמכי למומחה הפסיכיאטרי :לאחר מינוי מומחה פסיכיאטרי לבדיקת התובע ד בית המשפט במסמכי שעל
הצדדי להעביר לעיונו 29.ברוב המקרי אסר בית המשפט העברת מסמכי מהפסיכולוג כיוו שה כוללי חוות דעת:
" ...אי )במסמ( רישו על דברי שאמרה בזמ אמת ,או על מספר הטיפולי שקיבלה ,על התקופות ,על
סוג הטיפולי ...הדגש הוא על הסקת מסקנות בתחו המקצועי"30.
ומוסי ומסביר ,במקרה אחר ,השופט המחוזי גרשו :
"....הרי הרעיו הוא שהמומחה לא יושפע מחוות דעת של מומחה אחר ויחווה את דעתו המקצועית על פי
בדיקתו שלו ועל פי מה שעיניו יראו"31.
אבחו בשביל המומחה הפסיכיאטרי ומטעמו :מומחה פסיכיאטרי רשאי לעשות שימוש מלא בממצאי פסיכולוג וא לצטט
נרחבות מחוות דעתו .בית המשפט מקבל את שיקול דעת המומחה הרפואי לבצע בדיקות עזר תו הסתייעות בפסיכולוג .בית
המשפט רואה במקרה כזה בפסיכולוג כאובייקטיבי ויקבל את דבריו במרבית המקרי.
כמומחה ישיר :לפעמי מופיע הפסיכולוג כמומחה ישיר מטע ועדות ערער )למשל של ביטוח לאומי( או מטע אחד הצדדי.
העדות נמדדת על פי פרמטרי של אובייקטיביות ומקצועיות:
"אציי ,כי בתי המשפט אינ נוהגי לסמו על חוות דעת פסיכולוג לצור קביעת נכות בתחו הנפשי,
באשר פסיכולוג אינו 'מומחה רפואי' "32.
והשופטת שטמר:
"המכתב מטע הפסיכולוג ,אי בו כדי לקבוע דבר באשר לנכותו הנפשית של התובע ...בענייננו ,המסמ
מטע הפסיכולוג אינו מספק רק הסברי בדבר הטיפול שנית לתובע ,אלא ג מחווה דעה באשר למצבו
_____________________________________
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30
31
32

על הסעיפי הנוגעי להבדל בי מסמכי המפרטי טיפול רפואי לבי חוות דעת מוזמנת .על פני הדברי נראה שהיעדר תיק
טיפולי מסודר פוגע במטופל התובע פיצויי א על פי שבית המשפט נוטה לעתי לסלחנות ומאשר מסמכי או חלקי מה ג א
נכתבו בדיעבד .בתיקי רבי מצוי בפסק הדי כי נמסרו חוות דעת הפסיכולוג על סיכו הטיפול זאת על א הדרישה להעברת תיק
טיפולי אותנטי ,דבר הרומז לדעתנו על היעדרו של תיק כזה .בשבעה תיקי ) (9%א נידונה סוגיה זו ישירות בבית המשפט .כ
מצוטטי פסיכולוגי בדר שלדעתנו אינה מחמיאה למקצוע" :החומר הגולמי נשוא המבחני שנערכו לתובע הושמד ,משו מה
)כנראה בשל אישביעות עור חוותהדעת מעיכוב בתשלו שכרו(" )ת"א )מחוזי נצ'(  540/90אזרייב נ' מדינת ישראל  /משרד
הבטחו ,פסקה ) 25פורס בנבו" .(1995 ,חומרי העבודה והמבדקי שער לתובע בוערו בטעות ע"י מזכירתו" )ת"א )מחוזי ב"ש(
 3114/98טייב נ' אבו עראר אנואר) ,פורס בנבו " .((2004אי בתיק המרפאה מסמכי" )תא )מחוזי חי'(  1056/02מקפיא נ' פרגאד
)פורס בנבו" ((2003 ,מציינת שאינה נוהגת להכי תקצירי של הפגישות" )ברע )מחוזי ת"א(  1650/02גלוטמ נ' מגדל חברה
לביטוח בע"מ )פורס בנבו" ((2003 ,אי ברשותו כרטיס טיפולי" בש"א )מחוזי חי'(  15779/06כ' נ' נ' הדר חברה לביטוח בע"מ
)פורס בנבו" ((2006 ,אי בידי סיכומי של מהל הטיפול" בר"ע )מחוזי ת"א(  1847/06הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ'
שאשא )פורס בנבו ((2007 ,בר"ע )מחוזי ת"א(  .(2007) ,2 ,1847/06בהיעדר תיק טיפולי מסודר מאלתרי "פתרונות יצירתיי"
כדי לענות לדרישות בית המשפט .בי היתר אותרו" :דו"ח סיכו טיפול מפורט" ,מכתב מפסיכולוג אחר המאשר את קיומו של טיפול,
הגשת קבלות וחשבוניות טיפול וביצוע אבחו פסיכודיאגנוסטי .פתרונות אלה ,ג א מתקבלי לעתי על ידי בית המשפט ,הרי
שבדוחק מתקבלי .ומסביר השופט גריל )..." :(2006מסמ זה ,כשמו כ הוא ,הוא מסכ את הטיפול בתחו הפסיכולוגי ,בעוד
שהנכו הוא שיש להמציא לעיונ של המומחי את מסמכי הטיפול עצמו ,בי א כרטיסי טיפול ,או סיכו הטיפול הספציפי
שנעשה ע"י המטפל בחולה ,או סיכו הבדיקה שביצע הבודק ,או התיק עצמו שבו נרשמו הטיפולי או השיחות שהתנהלו בי
המבקש לבי הפסיכולוג ,שטיפל בו ,או פלט מחשב המשק את המפגשי שנערכו בי המטופל לבי הפסיכולוגי שטיפלו בו"
)בשא )מחוזי חי'(  17046/06סרנגה נ' "הפול" המאגר הישראלי לביטוחי רכב ,פסקה ה )פורס בנבו.(2006 ,
וראו תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )מומחי( התשמ"ז. 1986
תא )מחוזי חי'(  1056/02מקפיא נ' פרגאד ,פסקה ) 6פורס בנבו.(2003 ,
ת"א )מחוזי חי'(  155/03אטיאס נ' הדר חב' לביטוח בע"מ ,פסקה ) 3פורס בנבו.(2004 ,
ת"א )מחוזי חי'(  1032/90עזבו המנוח אוסאמה איברהי עיד חמד נ' מדינת ישראל ,פסקה ) 2פורס בנבו.(2005 ,
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הנפשי והגורמי לו .הדר הנאותה להבאת הנושא הנפשי לדיו הייתה לפי תקנה )2א( לתקנות ,דהיינו
בקשה למינוי מומחה בתחו הנפשי .התובע בחר שלא לפעול בדר זו ,ואי מקו כעת לקבל את המכתב
מטע הפסיכולוג ,על א שעסקינ בנכות התפקודית ולא בנכות הרפואית"33.
נמצאו תיקי שבה פסיכולוגי מעורבי בסקירת מצבו של קורב העבירה בתיקי פליליי )בעיקר עבירות מי ( .מטרת
סקירתו של הקרב בבית המשפט היא לעמוד על הנזק והסבל שנגר לו ולשק את חומרת המעשה בדר למיצויו של ההלי
הפלילי )אלרו  .34(2008 ,בית המשפט מסתמ על דברי הפסיכולוגי בתיקי אלו לצרכי שוני35:
אישור מהימנות )ב 46%מהמקרי(:
"בית משפט קמא מצא בעדותה של הפסיכולוגית תמיכה של ממש לעני אמינותה של המתלוננת ,ודעתנו
היא כי בכ צדק .הפסיכולוגית העידה על כ שהמתלוננת סיפרה לה על ההטרדה המינית שעברה" )מחוזי,
 ,2001עמ' 36(4
נימוקי לכבישת עדות ):(29%
"הפסיכולוגית סבורה כי הקושי הראשוני לספר על שארע לה נובע מרצונה של המתלוננת להג על אמה.
העדה התרשמה כי משפחתה של המתלוננת מאוד מלוכדת ובני המשפחה נהגו לעזור ולתמו אחד בשני,
ומנקודת מבטה של המתלוננת חשיפת סודה תגרו לפגיעה באנשי הקרובי לה ביותר .המתלוננת העדיפה
לנצור את סודה ובלבד שלא תפגע באחותה הגדולה37"...
עדות על מוגבלות שכלית או נפשית של הקרב ) (25%במסגרת פגיעה ברפי שכל38.

פירוט נזקי הקורב לש חיזוק עובדתי ) (57%של ראיות במשפט :בעבירת מי שנעשתה בקטי ראה השופט ברישומי
הפסיכולוג על מקלחת משותפת שהתקיימה ב 2001הוכחה לנזק שנגר לקורב וכי אי מדובר בעלילה זדונית בעקבות חוב
כספי שנוצר בשנת ) 2003מחוזי  ,2004עמ' :39(35
"הנהכיכ ,ההשפעה הפסיכולוגית הקשה שנותרה במתלונ עקב המעשי שבוצעו בו ,כפי המתואר לעיל
על ידי האח והפסיכולוג ,מעמידי את עדותו של המתלונ לא רק במבח הפנימי של כנות ואמינות ,אלא ג
במבח חיצוני של ההשתלבות ע ראיות אחרות" )ש.(2004 ,
ובמילי אחרות ויפות מסביר השופט כה  ,לאחר ציטוט דברי הפסיכולוג על הפרעות לח פוסטטראומטיות שמה סובלת
המתלוננת:
"הלכה פסוקה היא ,שהמצב הנפשי של קורב של עבירת מי עשוי לשמש סיוע ,וזאת ,א יש בו ביטוי ברור
לזעזוע נפשי עמוק – טראומה של ממש – שעבר על המתלוננת ...הרי דינו של המצב הנפשי כדי סימ פיזי,
הנותר על גופו של קרב העבירה והמבטא נקיטה באלימות כלפיו .די "סימ" החרות בנפשו של הקורב –
_____________________________________

33
34
35
36
37
38
39

ת"א )מחוזי חי'(  1003/02בדוסה נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב )פול( ,פסקאות ) 75פורס בנבו.(2007 ,
אלרו ,י .(2008) .תסקיר מבח ותסקיר קורב :שיקולי משפטיי ואתיי .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ ,.לבני ,ע) .עורכי(
) .(2008סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,8עמ' .182163
התיאור כא הוא של השימוש שעושה בית המשפט בדברי הפסיכולוגי לצורכי התיק ,ובמשתמע קבלת דבריה על ידי בית המשפט.
זאת בשונה מפירוט הטיעוני המשמשי את הפסיכולוגי כפי שתוארו בשלב הטיעוני לעונש.
ע"פ )מחוזי ת"א(  70669/01חלפו נ' מדינת ישראל  פרקליטות מחוז ת"א ,פסקה ג )פורס בנבו.(2002 ,
תפ"ח  4143/98מדינת ישראל נ' פלוני ,פסקה .2ג )פורס בנבו.(2000 ,
למשל ת"פ )מחוזי חי'(  232/96מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו.(1999 ,
תפ"ח )מחוזי יר'(  656/03מדינת ישראל נ' א .מ ,.פסקה ) 14פורס בנבו .(2004 ,מקרה זה הוא דוגמה נוספת על הדברי שנאמרו
בפרק "פיצוי נזקי גו " לסיוע שעשוי להתקבל מקיומו של תיק טיפולי מסודר.
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כדי 'סימ' החרוט על גופו  ,וכש שזה האחרו יכול לשמש סיוע  ,כ אי מניעה שג הראשו ישמש בתור
שכזה"40.
הסברת התנהגות "משונה" של המתלונני ) :(32%הפסיכולוגית שטיפלה במתלוננת מסבירה את רצו המתלוננת לשכור דירה
שבבעלות הנאש כהתנהגות אופיינית לה:
"היא יכולה להיפגע ובכל זאת כאילו לפרג .היא עושה את זה ואחרי זה אומרת שהיא לא יודעת למה"41.

במסגרת ייצוג דברי הקרב הופיעו ברוב המקרי הפסיכולוגי המטפלי במתלוננות )בשונה מפסיכולוג הנשכר למת חוות
דעת אדהוק( וב 24%מה מפורט בפסק הדי חלק בחשיפת הפרשה)" :הפסיכולוגית( שהתנתה את הטיפול בנ' בהגשת
תלונה למשטרה כחלק מהטיפול" )עליו  ..." ; 42(1996 ,הפסיכולוגית הציגה בפני הא את דרכי הטיפול המקובלות
הכוללות הגשת תלונה במשטרה"43.
המשפט הפלילי מכיר ומגדיר סייגי לאחריות הפלילית של הנאש או להפחתת עונשו מסיבות של "אישפיות" ברמות
ובעצמות שונות .בנושא זה נמצאו פסקי די רבי שבה מצוטטות חוות דעת ועדויות מומחי פסיכיאטרי .נמצאו ג פסקי
די שבה מופיעי ג פסיכולוגי כחלק מההלי המשפטי .ברוב ) (85%הופיע הפסיכולוג כעד מטע ההגנה לצד עד הגנה
פסיכיאטר ) ,(65%והפסיכולוג הופיע כעד מומחה נוס או כמבצע אבחו בשביל המומחה הפסיכיאטרי.
עיקר פעולות הפסיכולוגי נוגעות לסעי 300א' לחוק העונשי )תיקו מס'  ,(1995 44שכותרתו ענישה מופחתת על רצח )13
מקרי( ,המאפשר לטעו לענישה מופחתת מסיבות שונות .את מעורבות של פסיכיאטרי ופסיכולוגי במשפטי הנוגעי
בהוראה זאת מסביר השופט פלפל:
"נית לומר ,כי המשפט מתנהל בנפשו של הנאש .השאלה איננה מה עשה או א עשה ,אלא מה כוחות
הנפש שלו להחליט ,לרצות ולהבי את אשר עשה" )עמ' 44.(7
ע זאת בית המשפט ממעט לעשות שימוש בסעי זה ומנמק זאת לפעמי בחריפות:
"...בחר להעלות קו הגנה חדש ,לפיו פעל בהתק פסיכוטי בעת שירה במנוחה .קו הגנה זה ,כמו קווי ההגנה
הקודמי שננקטו עלידי הנאש ,הינו קו הגנה שיקרי .אי הוא מלמד על מצוקה נפשית של הנאש בעת
שירה במנוחה ,אלא הוא מלמד על כ ,שהנאש מוכ להעלות כל טענה אפשרית ובלבד שלא יישא בעונש
המתאי לחומרת מעשהו"45.
פסיכולוגי היו מעורבי בהוראות נוספות שעניינ סייגי לאחריות פלילית :כשירות הנאש לעמוד לדי ) 46שלושה
מקרי( :בית המשפט התחשב בעדות הפסיכיאטרי ולא בעדות הפסיכולוגי; אחריות פלילית מוגבלת מסיבות של
אישפיות הדעת )סעי 34ח' לחוק העונשי () 47חמישה מקרי( :בתיקי העידו ג פסיכיאטרי מטע בית המשפט ,התביעה
וההגנה ,ודברי הפסיכולוגי שולבו בה .ומעיר שופט המחוזי המר:
"למעלה מ הצור נעיר ,כי פסיכולוג איננו מוסמ לאבח מחלת נפש של חולה ,שכ אבחו מחלה יוחד
לרופאי בלבד בסעיפי  1ו 3לפקודת הרופאי )נוסח חדש( ,התשל"ז ;1976בעוד שפסיכולוג רשאי
_____________________________________

40
41
42
43
44
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46
47

ת"פ )מחוזי נצ'(  508/98מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו.(2000 ,
ע"פ )מחוזי ת"א(  70669/01חלפו נ' מדינת ישראל  פרקליטות מחוז ת"א ,פסקה ב) 3.פורס בנבו.(2002 ,
ע"פ  5133/96פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ).(1996) 424 (3
תפ"ח  4143/98מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו.(2000 ,
ת"פ )מחוזי ב"ש(  933/97מדינת ישראל נ' עוקב ,פסקה ) 4פורס בנבו.(1999 ,
ת"פ )מחוזי נצ'(  214/91מדינת ישראל נ' שמ ,פסקה ) 16פורס בנבו.(1998 ,
כפי שמוגדר בסעי  15לחוק הטיפול בחולי הנפש ) (1991ובסעי  170לחוק סדר הדי הפלילי ).(1982
סעי  34לחוק העונשי )תיקו מס' .(1994 ,39
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לאבח ,עלפי חוק הפסיכולוגי ,התשל"ז' 1977ענייני ובעיות בתחו הנפשי השכלי וההתנהגותי ,'...א
לא מחלות נפש"48.

אחריות פלילית מוגבלת מסיבות של היעדר שליטה )סעי 34ז' לחוק העונשי () 49חמישה מקרי( :הפסיכולוגים שהעידו
מטע ההגנה בתיקי אלה הביאו נימוקי שוני )ובמרבית המקרי ג משוני ,לדעת בית המשפט( להיעדר השליטה של
הנאש בזמ ביצוע העברה:
"הנאש הוא בעל אישיות גבולית וסבל מדיסוציאציה במהל ביצוע חניקת חברתו ,בתגובה
פוסטטראומטית להודעה כי תעזוב אותו"50.
אחריות פלילית מוגבלת עקב "הגנה עצמית מדומה" )סעיפי 34י' ו34יח' לחוק העונשי () 51שני מקרי( :הגנה עצמית וג
טעות במצב הדברי .בשני המקרי שבה הופיעו פסיכולוגי והסבירו טיעוני אלו לא קיבל בית המשפט את הדברי.
בפסקי די הנוגעי להערכת מסוכנות הופיעו פסיכולוגי מטע הנאש ,האסיר או העציר וחיוו דעת נגד עמדת הגו
המקצועי האחראי על הערכת המסוכנות 52.רוב התיקי הללו נוגעי לעברייני מי  ,א היו פסקי די ג בנושאי אלימות
וממו  .בית המשפט רואה בגופי המקצועיי האמוני על קביעת מסוכנות בני סמכא ונושאי באחריות ,ורק במקרי
חריגי במיוחד פסל את עמדת .למשל ,עדות הפסיכולוגי נדחתה בלמעלה מ 90%מ המקרי ,וכאשר התקבלה ,בית
המשפט הורה לגו המקצועי לעיי בה ולהכניסה למסגרת שיקוליו ,א לא כפה זאת עליו .בית המשפט התייחס בחלק
מהמקרי לעדות הפסיכולוג ,א ברוב המוחלט של המקרי העניי נפתר משיקולי משפטיי פרוצדורליי החורגי
ממחקר זה .כ למשל מסביר השופט מודריק:
"אינני שולל כל משקל מחוות דעת המומחה ...אלא שאני סבור שתכלית הוראת סעי 21א של חוק סדר הדי
הפלילי ...היא שההבחנה בי מי שראוי לנקוט עמו בחלופת מעצר לבי שאי לנקוט עמו בחלופה כזאת צריכה
להיעשות על יסוד תסקיר מעצר שייער בידי שירות המבח .אכ נתונה בידי הרשות לקבל או לדחות את
המלצת שירות המבח וא להורות בניגוד לה ,אול תסקיר השירות צרי לשמש כתשתית
מקצועיתמומחית בסיסית לש קבלת ההחלטה השיפוטית .בהיעדר תסקיר עשויה ,בעיקרו ,חוות דעת
מומחה פרטי לשמש לכל היותר הכוונה לכ שראוי לבקש את תסקיר השירות"53.
ב 14הופעות אחרות של פסיכולוגי אשר לא התאימו לקטגוריות שלעיל תובעי או נתבעי הזמינו חוות דעת פסיכולוגית
להצגה בבית המשפט במגוו נושאי ,כנראה בתקווה שסמכותו המקצועית של הפסיכולוג תסייע לה .במרבית המקרי
נדחתה עדות הפסיכולוג ,מסיבות שונות ,א פירוט הנושאי שבה העידו הפסיכולוגי יכולה להוסי להבנת תפקיד
הפסיכולוגי בבית המשפט:
ענייני משפחה )הא מסירת משק לנושה תזיק לילדי? 54הא טובת הילדה לדעת את זהות אביה? ;(55הסברי לחזרה
מהודאה או מעדות; 56האד אינו "מתאי" לביצוע העברה; 57התאמה לקבלת רישיו נהיגה; 58לא העיד כיוו שאיבד את
זיכרונו בנוגע למה שקרה בתאונת הדרכי; ;59נימוקי לחוסר אמינותו של עד מסוי; 60הודאה מפוברקת במשפט חוזר )על
_____________________________________

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ע"פ )מחוזי ת"א(  70627/01פלוני נ' פרקליטות מחוז ת"א – פלילי ,פסקה ) 6פורס בנבו.(2001 ,
סעי  34לחוק העונשי )תיקו מס' .(1994 ,39
ת"פ )מחוזי ת"א(  1013/00מדינת ישראל נ' קישוני )פורס בנבו.(2001 ,
סעי  34לחוק העונשי )תיקו מס' .(1994 ,39
שירות המבח ,ועדת המעצרי ,מב" או וג"ע )גופי הכוללי בתוכ עובדי בריאות הנפש ,ובה ג פסיכולוגי(.
ב"ש )מחוזי ת"א(  90554/05פלוני נ' פרקליטות מחוז –המרכז )פורס בנבו.(2005 ,
בש"א )מחוזי נצ'(  2246/01מיימו נ' עו"ד שרגיל ,כונס נכסי )פורס בנבו.(2001 ,
בר"ע )מחוזי ב"ש(  552/03א' ח' נ' ש' ח' )פורס בנבו.(2003 ,
לדוגמה :ת"פ )מחוזי ת"א(  40059/06מדינת ישראל נ' קרבי )פורס בנבו.(2007 ,
לדוגמה :ע"פ )מחוזי ת"א(  70081/02מדינת ישראל נ' א' ר' )פורס בנבו.(2004 ,
עש )מחוזי ב"ש(  4/93פרטוק נ' משרד התחבורה  רשות הרישוי )פורס בנבו.(1993 ,
עפ  4639/95מלכה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ).(1996) 661 (2
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פי סגנו הדיבור והאינטליגנצייה(; 61סיבות נפשיות שמנעו איסו דואר )בתיק הוצאה לפועל(; 62לא הבי כי כפה מעשי
מיניי63.
לסיכו אפשר לומר כי תפקיד הטבעי והמרכזי של הפסיכולוגי בבית המשפט הוא בתיקי לענייני משפחה .בתיקי אלה
מקבל בית המשפט את דברי הפסיכולוגי ברוב המוחלט של המקרי .בתיקי אלה מופיעי הפסיכולוגי כמומחי מטע
בית המשפט ,עובדה המוסיפה לה ממד אחר – של אובייקטיביות ואמינות – בעיני בית המשפט:
"בהכרעה בענייני משמורת ילדי ...על בית המשפט להכריע בה על בסיס מסד נתוני ומידע מלא ככל
הנית .מסד נתוני זה יבוא בפני בית המשפט בדר כלל ,על דר של קבלת חוות דעת מומחי ,גורמי
אובייקטיביי המנותקי מ הסכסו המשפחתי שה בעלי כלי מקצועיי ,ניסיו ומיומנות בתחו
הנדרש להכרעה64."...
ג בייצוג דברי הקורב מקבל בית המשפט את דברי הפסיכולוגי ברוב המקרי ,בייחוד כאשר מדובר בפסיכולוג שטיפל
בנפגעת קוד לאירועי:
"נראה לי ,כי בעדות )הפסיכולוגית( טמו המפתח לפתרו המחלוקת במשפט זה ...מדובר בפסיכולוגית
שמטפלת במתלוננת מספר חודשי ,ללא קשר למקרה זה .אי לה כל עניי בתוצאות משפט זה .היא
מקצועית בתחומה והופיעה כעדת תביעה"65.
אל מול ענייני משפחה וקרב  ,שבה בולטת חשיבות תפקידו של הפסיכולוג ,בית המשפט ממעט לקבל דברי פסיכולוגי
בתחומי העוסקי בסייגי השוני לאחריות פלילית ובהערכת מסוכנות .בתחומי אלה לעתי קרובות רואה בית המשפט
בדברי הפסיכולוגי מטע ההגנה חריגה מסמכות אל סמכויות בית המשפט או של מומחי אחרי ,בעיקר רופאי
פסיכיאטרי:
"חוות דעת מסוג זה טובה אולי לעניי שיקולי הענישה אול בכל הכבוד לפסיכולוגית ,המסוכנות נקבעת ע"י
ביהמ"ש ולא ע"י פסיכולוג פרטי שנשכר כדי להגיש חוו"ד עבור נאש כדי לחלצו ממעצר"66.
ג בתחו הטיעוני לעונש ,תיקי פיצויי וההופעות השונות בשלב ההוכחות בית המשפט איננו מתייחס לדברי הפסיכולוגי
כאל "אורי ותומי" ,השוני באיכות מעדותו של כל עד אחר .בתחומי אלה היה קשה לבדוק במסגרת מחקר זה את
המידה שבה מתקבלי דברי הפסיכולוגי על ידי בית המשפט ,מכיוו שבית המשפט אינו מפרט תמיד את שקלול החלטותיו
הנוגעות לחומרת העונש או לגובה הפיצויי .ע זאת התחושה הכללית היא שבמרבית המקרי בית המשפט מתייחס לגופ
של הדברי והטענות בלי לייחס לפסיכולוגי סמכות מקצועית או מדעית החורגת מאינטרסי ונקודות ראות:
" ...חוות דעתו של )הפסיכולוג( נראית על פניה כבלתי משכנעת .הוא מיהר להגיע למסקנות בלי להבהיר את
הבסיס העובדתי הרחב למסקנות אליה הוא הגיע .מכלול טענותיו דורש תשתית ראייתית למצב קיצוני בו
היתה הנאשמת נטולת יכולת בחירה ורצייה ,וזו אינה המציאות בענייננו67".
_____________________________________

60
61
62
63
64
65
66
67

ת"פ )מחוזי חי'(  3006/04מדינת ישראל נ' אחרינו )פורס בנבו.(2006 ,
מ"ח  6148/95עזריה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נא).(1997) 354353 ,334 (2
ת"א )מחוזי חי'(  922/99ביניאורשוילי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ )פורס בנבו.(1999 ,
ת"פ )מחוזי חי'(  325/99מדינת ישראל נ' בוהאדנא )פורס בנבו.(2000 ,
בע"מ  27/06פלוני נ' פלונית ,פסקה ) 18פורס בנבו.(2006 ,
ת"פ )מחוזי ב"ש(  536/95מדינת  ישראל נ' טואטי ,פסקה ) 3פורס בנבו.(1996 ,
ב"ש )מחוזי ת"א(  91016/03מדינת ישראל נ' צוניחישי )פורס בנבו.(2003 ,
ת"פ )מחוזי יר'(  436/97מדינת ישראל נ' סוסקי )פורס בנבו.(1997 ,
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בית המשפט מתחשב בניסיונו של הפסיכולוג ובתחו מומחיותו:
"...הוא איננו מומחה בתחו הפגיעה האורגנית ,מוסמ לכ הוא נירולוג ,דבר המחליש את חוותהדעת"...
)עליו  ,2004עמ' 68.(463
ובעיקר כאמור בשאלה בש ומטע מי מופיע הפסיכולוג .אמינות יתרה תיוחס למי שמופיע מטע בית המשפט או למסייעי
למומחה בית המשפט .בית המשפט מייחס אמינות רבה יותר ג לפסיכולוג ממסגרת ציבורית )לעומת פסיכולוג מהשוק
הפרטי(:
"המסמכי שנית להגיש למומחה בתחו הפסיכולוגי ה בראש ובראשונה אלה שנערכו עלידי גו
ניטראלי אובייקטיבי כגו ביתחולי ,לצור טיפול בנפגע ....בעיקרו ,אי מניעה להעביר למומחה כרטיס
טיפולי אותנטי שנער עלידי פסיכולוג פרטי ...אלא שראוי להבהיר למומחה המקבל כרטיס טיפולי
כבענייננו ,כי מדובר בפסיכולוג פרטי שאליו פנה הנפגע69".

תפקוד הפסיכולוג בבית המשפט
בחלק זה נאספו מתו פסקי הדי הערות על חוות דעת ועדויות פסיכולוגי שבה מדובר במקצועיות ובאתיקה של העוסקי
במקצוע הפסיכולוגיה ,בעיני בית המשפט .במסגרת המחקר אותרו הערות מסוג זה ב 93תיקי ) .(28%העובדה כי בתי
המשפט המחוזיי והעליו ראו להעיר בנושאי אלה בשליש מ המקרי בולטת ומעוררת מחשבה .מחקר אמריקאי 70מצא
 45פסקי די הכוללי הערות חמורות של השופטי על היעדר אתיקה מקצועית .המומחי כונו בה "חרב להשכיר" או
"זונות" 71.כמו כ כתבו מלטו  ,פטרילה ,פונטס וסלובוגי  72כי "האנטיפתיה של הציבור כלפי חוות דעת קליניות נובעת
מהאמונה שרוב העדויות של 'מומחי' מבוססות על 'מדע זבל' ...אשר בתמורה לשכר מנופח יוכיחו כמעט כל דבר"73.
בטבלה מספר  2סוכמו הערות בית המשפט על פי סוגי תיקי:
טבלה מס'  :2הערות בית המשפט על הופעת פסיכולוגי – חלוקה לנושאי
נושא
טיעוני לעונש

תיקי הכוללי הערות בית המשפט
 29%) 23מס ההופעות בתחו(

אימו ומשמורת

(16%) 14

פיצוי נזקי גו
ייצוג דברי הקרב
סייגי אחריות וענישה

(25%) 20
(28%) 7
(65%) 17

הערכת מסוכנות
הופעות אחרות

(25%) 5
(50%) 7

סה"כ
_____________________________________

(28%) 93

 68ע"פ  2325/02ביטו נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח).(2004) 464463 , 448 ,(2
 69רעא  5638/95מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' שמור ,פ"ד מט).(1996) 875 ,865 (4
MOSSMAN, D. (1999). “HIRED GUNS” “WHORES” AND “PROSTITUTES”: LAYWER CASE REFERENCES TO CLINICIANS OF ILL REPUTE. J. 70
. AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND LAW, 27, 414-425
 71וייל ,ג .(2003) .אתיקה בעבודה פורנסית .מתו שפלר ,ג ,.אכמו,י .וייל ג) .עורכי( ) .(2003סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול
הנפשי .ירושלי :הוצאת מאגנס .פרק  ,28עמ' .502–486
MELTON, G.B., PETRILA, J., POYTHNESS, N. G., & SLOBOGIN, C. (1997). PSYCHOLOGICAL EVALUATIONS FOR THE COURTS (2ND ED.) 72
.NEW YORK: GUILFORD PRESS
 73וייל ,ג .(2003) .אתיקה בעבודה פורנסית .מתו שפלר ,ג ,.אכמו,י .וייל ג) .עורכי( ) .(2003סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול
הנפשי .ירושלי :הוצאת מאגנס .פרק  ,28עמ' .502486
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נשי לב כי בפרק סייגי האחריות הפלילית )"הגנת איהשפיות"( מספר הערות השופטי גבוה במיוחד .מרבית התיקי ש
) (65%כוללי הערות של בית המשפט ,ומה קרוב למחצית חריפות במיוחד ונוגעות לסמכותו החלקית של הפסיכולוג
בתחו .קריאה בהערות כשלעצמ מלמדת רבות על התייחסות בית המשפט להופעה לא מקצועית של פסיכולוגי לפניה,
ויש לה חשיבות בעינינו מעבר לכל ניתוח וחלוקה לקטגוריות74.
לבד מהערות ספציפיות ,אפשר למצוא בהערות בית המשפט חזרה על דברי בסוגי תיקי שוני שבה הופיעו פסיכולוגי:

הגשת חוות דעת ללא בדיקה
ב 14תיקי העיר בית המשפט כי הפסיכולוג מזכיר בחוות דעתו אנשי שאות לא פגש ולא בדק .הערה זאת חוזרת בכל
התחומי הרלוונטיי – טיעוני לעונש ,סייגי אחריות פלילית ,אימו ומשמורת והופעות בשלב ההוכחות .בית המשפט העיר
ג על בדיקות ששעשה מתמחה מטע הפסיכולוגהעד או צוות קוד .על חשיבות הבדיקה מסביר השופט צמח לאחר עדות
פסיכיאטר:
"ארשה לעצמי לומר כי מהותו של התחו הפסיכיאטרי והתחו הפסיכולוגי דורשת אינטראקציה ישירה
עלמנת להגיע לתוצאה מקצועית על הצד הטוב ביותר .תו ניסיו להצדיק מת חוותדעת מבלי לבדוק את
הנאש ,הפנה הפסיכיאטר לדוגמה של פרויד אשר כתב ספר על ליאונרדו דהוינצ'י ,וכ לדוגמה של
אריקסו שכתב ספר על היטלר .נית להוסי לכ את ספרו של פרויד על משה וספרו של אריקסו על מרטי
לותר מתקופת ימיהביניי .כמוב שני הפסיכיאטרי הדגולי לא פגשו את נושא ספר .לדעתי אי
בדוגמאות אלה כל ממש .כנראה ,המשפט ההיסטורי גמיש יותר בתנאיו מהמשפט הפלילי"75.
נציי כי בכללי האתיקה של הפסיכולוגי נאמר:
"החתירה לאובייקטיביות דורשת שתתקיי הערכה ישירה של הנבדק בידי הבודק המומחה".
בכללי האתיקה האמריקאיי נכתב כי א בדיקה אישית אינה אפשרית ,יש לציי זאת במפורש ולהדגיש כי חוות הדעת
מוגבלת ולא שלמה76.

חוסר היכרות ע נתוניו המשפטיי של התיק
ב 17תיקי העיר בית המשפט שהפסיכולוג לא עיי בחומר המשפטי כחלק מעריכת חוות דעתו .הערות אלה נאמרו בעיקר
בתחו סייגי אחריות פלילית ,א ג במסגרת טיעוני לעונש ,תיקי אימו ומשמורת והופעות אחרות .ומסביר השופט
בראופיר:
"חשוב שנזכור כי הבדיקה המקצועית שלה לא נערכה בחלל ריק .אי זה מקרה שבו פונה צעיר אל
פסיכולוגית ומבקש סיוע בשל בעיות אישיות שנתקל בה במהל חייו .הבדיקה הפסיכודיאגנוסטית שלה
בוצעה בתנאי מסויימי מאוד ,לאחר שהנאש כבר הורשע בשני אישומי של אינוס ,שחומרת ברורה
מאליה .לדעתי היה על העדה לעמת את ממצאיה שלה ע הממצאי העובדתיי שבהכרעת הדי ,ולתת לכ
ביטוי בחוות דעתה .ההתעלמות מהכרעת הדי ,והעדר התייחסות לממצאיה העובדתיי ,פוגמת בערכה של
_____________________________________

המצטטת

 74כאמור קוד ,אפשר לעיי בעבודה המלאה
ב. http://www.ti-israel.org/_Uploads/370udiwolf.pdf
 75ת"פ )מחוזי ב"ש(  933/97מדינת ישראל נ' עוקב ,פסקה ) 2פורס בנבו.(1999 ,
 76וייל ,ג .(2003) .אתיקה בעבודה פורנסית .מתו שפלר ,ג ,.אכמו,י .וייל ג) .עורכי( ) .(2003סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול
הנפשי .ירושלי :הוצאת מאגנס .פרק  ,28עמ'  .502486וראוEthical Principles of Psychologists and Code of Conduct, standard :
 ,9באתר האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה .www.apa.org/ethics/code/index.aspx
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חוות הדעת .כיצד? חסרה כא ההתמודדות בי ההערכה המקצועית ...לבי העובדות המפלילות שנקבעו על
ידינו .הייתי מצפה לכ שהכרעת הדי תהווה נקודת מוצא עובדתית לניתוח המקצועי שערכה העדה ,ולא
תתעל ממנה"77.
הערות אלה מעלות שאלות בנוגע הנוגעות ברמת המקצועיות שמבקש בית המשפט מ הפסיכולוג ,כיוו שייתכ שיהיו
פסיכולוגי שיטענו כי יש יתרונות לבדיקה פסיכולוגית "בחלל ריק" המאפשר היכרות בלתי משוחדת ע מבנה האישיות
הבסיסי של הנבדק.

שגיאות וסתירות בדברי הפסיכולוג
ב 20תיקי מצא בית המשפט סתירות בי חלקי שוני של חוות הדעת ו/או בי הכתוב בחוות הדעת לבי העדות שבעל פה,
ובעיקר בי דברי הפסיכולוג לבי עובדות שונות .הערות אלה הופיעו כמעט בכל תחומי המשפט שבה העידו פסיכולוגי .כ
למשל כאשר פסיכולוגית קבעה בחוות דעתה כי לנאש רמת משכל נמוכה ,ציי בית המשפט:
"א לשפוט על התרשמותנו במהל המשפט מהנאש ,הוא רחוק מאוד מהטווח הנמו של רמת
המשכל"78.

ולמעשה הציג את חוות דעת הפסיכולוגית ככלי ריק.
הערות אלה אינ נעימות ומעוררות תחושה של זילות המקצוע והיעדר כלי אמתיי לבדיקות הפסיכולוגי המתיימרי
להעיד נכונה בבית המשפט .בית המשפט התקשה ,למשל ,להבי אי הטיעו המקצועי כי לנאש יש פחד ממקומות סגורי,
ועל כ אי לשלחו למאסר ,מסתדר ע עובדת היות הנאש נהג משאית היושב כל היו בתא הנהג79.

הערות בדבר חריגה מסמכות
ב 16תיקי חוזרת הערת בית המשפט על חריגת הפסיכולוג מסמכותו המקצועית .ברוב המקרי נוגע הדבר לכניסת
הפסיכולוג למה שבית המשפט רואה כנתו לסמכותו הבלבדית
– קביעת מהימנות עדות או עד.
במקרי אחרי העיר בית המשפט על חדירת הפסיכולוג לתחומי הפסיכיאטרייה ,הערות אשר מצאנו לנכו להציג בפירוט:
"למעלה מ הצור נעיר ,כי פסיכולוג איננו מוסמ לאבח מחלת נפש של חולה ,שכ אבחו מחלה יוחד
לרופאי בלבד בסעיפי  1ו 3לפקודת הרופאי )נוסח חדש( ,התשל"ז ;1976בעוד שפסיכולוג רשאי
לאבח ,עלפי חוק הפסיכולוגי ,התשל"ז' 1977ענייני ובעיות בתחו הנפשי השכלי וההתנהגותי ,'...א
לא מחלות נפש"80.
"לבסו ,אי ג להתעל מ העובדה שהחוק לטיפול בחולי נפש) ,תיקו התשנ"א (1991מאזכר פסיכולגי
קליניי רק לצור השתתפות בוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדי ולנוער )ראה סעי  24א)א() .((3בכל
סעיפי החוק הנוספי ,ההתייחסות הינה א ורק לפסיכיאטרי .אמנ ,אי זה בהכרח מצביע על חוסר

_____________________________________

77
78
79
80

ת"פ )מחוזי ת"א(  1129/00מדינת ישראל נ' פרי )פורס בנבו.(2001 ,
תפ"ח )מחוזי ת"א(  4144/98מדינת ישראל נ' ב מיכאל המל ,פסקה ) 85פורס בנבו.(2000 ,
ע"פ )מחוזי ב"ש(  7099/03מדינת ישראל נ' יחיא )פורס בנבו.(2004 ,
ע"פ )מחוזי ת"א(  70627/01פלוני נ' פרקליטות מחוז ת"א – פלילי ,פסקה ) 6פורס בנבו.(2001 ,
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קבילות חוות דעת פסיכולוג קליני ,א בעומדה זו אל מול חוות דעת פסיכיאטרית שהוכנה על ידי ארבעה
פסיכיאטרי ,בתוכ פסיכיאטר מחוזי ומנהל מחלקה פסיכיאטרית ,אואז ,פוחת משקלה81".
"כשרופא פסיכיאטר ,שנעזר בפסיכולוג לצור מת חוות דעתו ,איננו מקבל את קביעותיו ,נראה לי שבית
המשפט כלל לא צרי להתייחס אליה ....קשה לי להבי כיצד )הפסיכולוגית( ,הרשתה לעצמה לקחת
תפקיד של מומחה פסיכיאטרי והתיימרה להיות מומחית על בעניי זה ...לכ ,אינני רואה מקו להתייחס
לדבריה כלל82".
"בעדותו מסר ...שהוא איננו מומחה בתחו הפגיעה האורגנית ,מוסמ לכ הוא נירולוג ,דבר המחליש א
את חוותהדעת ומוציא מכלל אפשרות כי המערער סובל מליקוי בכושרו השכלי כמצוות סעי 300א83".
"בי השאר נקבע ,כי בחוות דעתו שילב )הפסיכיאטר( ,פיסית ומהותית חלקי מחוות דעתו של הפסיכולוג,
מבלי להעביר "בכור ההיתו של ראיה כוללת שלו ,וכתורה למשה מסיני"84.

הערות בנושאי אחרי
אלה נוגעות לפגמי טכניי בחוות הדעת ,לחוסר רלוונטיות של דברי ולשימוש בכלי ובמבחני פסיכולוגיי .חלק מ
ההערות מוצג באופ מינורי ולא הייתה לה השפעה על קבלת מהות חוות הדעת ,ואילו הערות אחרות חריפות במיוחד
ומעמידות את הפסיכולוג ואת חוות דעתו באור שלילי ולא מקצועי:
"לא התרשמתי ממומחיותו של )הפסיכולוג( בתחו המקצועי ,ולמרבה הצער ,ג לא ממהימנותו ומיושרו
האינטלקטואלי ...יותר מדי קביעות חסרות בסיס בכתובי; התחמקויות והפניה למאמרי ולתיאוריות
עלומות; פחות מדי עומק וחיפוש אחר נתוני אובייקטיביי – הנחו את המומחה הזה מטע ההגנה"85.

בתיקי בענייני משפחה
כאמור לעיל ,כא תפקידו הטבעי של הפסיכולוג בבית המשפט .רק במקרי מעטי העיר בית המשפט על הופעת פסיכולוגי,
וג באלה לא הגיעו הדברי לפסילת חוות הדעת .ברוב המקרי רואה בית המשפט בעבודת הפסיכולוג פעולה מקצועית,
יסודית ומעמיקה ,ונוטה לשבחה .נתוני אלה דומי לנתוני שנאספו בארצות הברית ובקנדה ובמחקרי קודמי
בישראל86.
בתיקי אלה מתייחס בית המשפט להופעות הפסיכולוגי תו הדגשת אלה:
חוות הדעת הפסיכולוגית תתבסס על בדיקה יסודית של מושא הבדיקה; ) (2הבדיקה תכלול התייחסויות ספציפיות לעובדות .
בית המשפט מבקר את חוות הדעת כאשר הפסיכולוג מחווה דעה על אנשי שלא פגש ,וכאשר מסקנותיו והמלצותיו
מתבססות על ניתוחי תיאורטיי כלליי וערכיי שאינ נובעי ישירות מבדיקת מושא חוות הדעת .נושאי אלה אינ
נתוני לאחריות הפסיכולוג אלא להכרעת בית המשפט ,כפי שמציינת השופטת סביונה רוטלוי:

_____________________________________
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ת"פ )מחוזי יר'(  436/97מדינת ישראל נ' סוסקי )פורס בנבו.(1997 ,
תפ"ח )מחוזי ת"א(  1005/01מדינת ישראל נ' חורב )פורס בנבו.(2002 ,
ע"פ  2325/02ביטו נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח).(2004) 464463 , 448 (2
ת"פ )מחוזי יר'(  312/98מדינת ישראל נ' מיכאלילביא )פורס בנבו.(2000 ,
ת"פ )מחוזי ת"א(  1013/00מדינת ישראל נ' קישוני )פורס בנבו.(2001 ,
יגיל ,ד .(2008) .שיקולי ולבטי באבחו מסוגלות הורית .מתו יגיל ,ד ,.כרמי ,א ,.זכי ,מ ,.לבני ,ע) .עורכי( ) .(2008סוגיות
בפסיכולוגיה ,משפט ואתיקה בישראל .חיפה :הוצאת דיונו .פרק  ,9עמ' .206183
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"למומחי לא היה מנדט להביע דעת בשאלות משפטיות או בשאלות ערכיות של העדפת קשר הד על פני
קשרי אחרי ,באשר זהו תפקידו של בית המשפט87".
והשופטת דליה דורנר ):(1996
"חוותדעת כי יית מומחה ,אי בה בחוות הדעת כדי לחייב את בית המשפט לפסוק כדעתו .האחריות
להכרזתו של ילד בראימו נופלת על שכמו של בית המשפט ,והנושא באחריות הוא א שיכריע עלפי
שיקולדעתו שלו .יתרעלכ :שאלת המסוגלות ההורית הינה שאלה מעורבת של משפט ושל עובדה ,ובעוד
שהמומחה יכול שיקבע בנושא העובדה ,לא כ הוא בנושא המשפט שבו אמור להכריע בית המשפט .יחד ע
זאת ,ידענו כי חוותדעתו של מומחה נודע לה ,כעיקרו ,משקל רב ביותר – ג א לא משקל מכריע –
ומקומה הוא בכותל המזרח של הכרעת הדי"88.
סוגיה אחרת הנוגעת לתיקי בענייני משפחה עוסקת בשאלת תקפות מבחני דיאגנוסטיי .לכ מצאנו התייחסויות
אמביוולנטיות של בית המשפט:
"מבחני פסיכודיאגנוסטיי בנוס לבדיקה קלינית נותנות משנה תוק להמלצות"89.

ובמקרה אחר נאמר:
"מבחני פסיכודיאגנוסטי אינ חזות הכל ופעמי רבות תפקוד בפועל של ההורי נות אינדיקציה
טובה יותר"90.
בית המשפט ג אינו חדמשמעי ביחסו לבדיקת אינטראקצייה .במקרי מסוימי הדגיש את חשיבותה ,ובמקרה אחד א
פסל חוות דעת פסיכולוגית בשל היעדרה של בדיקה כזו .במקרי אחרי קיבל בית המשפט את היעדרה של בדיקה זאת,
בעיקר במקרי שבה אי קשר קבוע בי ההורי לקטי  ,ומסביר השופט גולדברג:
"אכ ככלל ,מהווה בדיקת האינטראקציה נדב חשוב בבדיקת מסוגלות הורית .אול ייתכנו מצבי ,בה
אי לערו בדיקה כזו בשל נסיבות מסוימות המייתרות את הבדיקה .נסיבות כאלה ,מתקיימות במקרה
שלפנינו .יש לזכור ,כי המערערי ניתקו קשר ע ילדיה לתקופה ארוכה ביותר ,ושבו לבקר רק ע
תחילת ההליכי המשפטי בעניינ91".
והשופטת רוטלוי כותבת ):(2006
"בנסיבות המקרה שבפנינו ,חשיפת הקטיני לקשר ע המערערת ,לאחר ניתוק ב שנתיי ,שגר לה
לטלטלה רגשית ,רק כדי לערו את הבדיקה ,היא חשיפה מיותרת אשר עלולה היתה לגרו לקטיני נזק,
ועדי היה למנוע אותה ,כדעתה של המומחית92".
בית המשפט ייחס חשיבות רבה לניסיו המאבח  .מהכתוב עולות הערות על אבחו שנעשה בידי בעלי ניסיו מועט ,כמו ג
דברי שבח על ניסיו רב" :מומחה בעל שיעור קומה"" ,93איש רב פעלי ורב ניסיו" 94.חשיבותו של הניסיו יכולה להסביר
_____________________________________
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ע"מ )מחוזי ת"א(  4/04פלונית ופלוני ,ההורי המיועדי לאמ הקטי ת.ל .נ' פלוני ופלונית ,ההורי הביולוגי )פורס בנבו,
.(2004
עא  3798/94פלוני נ' פלונית ,פ"ד נ).(1996) 133 (3
ע"מ )מחוזי ת"א(  17/05פלונית נ' היוע המשפטי לממשלה )פורס בנבו.(2006 ,
ע"מ )מחוזי ת"א(  4/04פלונית ופלוני ,ההורי המיועדי לאמ הקטי ת.ל .נ' פלוני ופלונית ,ההורי הביולוגי )פורס בנבו,
.(2004
ע"מ )מחוזי ת"א(  10/02פלוני נ' היועמ"ש לממשלה ,פסקה ) 10פורס בנבו.(2002 ,
ע"מ )מחוזי ת"א(  17/05פלונית נ' היוע המשפטי לממשלה ,פסקה ) 48פורס בנבו.(2006 ,
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ג את ההיעזרות החוזרת של בית המשפט בפסיכולוגי ספורי ,שממוני לחוות דעת כמומחי מטע בית המשפט ,כפי
שמצאנו בתיקי משפחה.

לסיכו
אפשר לומר שהופעת פסיכולוגי בבית המשפט בישראל אינה חפה ,בלשו המעטה ,מהערות על מקצועיות הופעת
והרלוונטיות של המקצוע לתחומי השוני שבה עוסקת העדות .בקרוב לשליש מהופעות הפסיכולוגי מוצא בית המשפט
להעיר הערה שלילית ,ברמות חריפת שונות ,על איכות עדותו של הפסיכולוג .ההערות נוגעות למת חוות דעת ללא בדיקה,
להתעלמות מהחומר המשפטי ,לסתירות בעדות אל מול נתוני אחרי ,לעריכת חוות הדעת ולחוסר רלוונטיות של הטיעוני.
בית המשפט רגיש במיוחד לחוות דעת המתייחסות לתחומי שאינ בסמכותו של הפסיכולוג ,כמו למשל שאלת כשירותו של
נאש לעמוד לדי  .במקרי אלה ידמו הערות בית המשפט את חוות הדעת הפסיכולוגית לשרלטנות ממש .בית המשפט מקפיד
לבדוק את עדות הפסיכולוג כפי שהוא בודק כל עדות אחרת ויעיר בחריפות על סתירות שהוא מוצא בתו העדות עצמה או אל
מול נתוני אחרי בתיק .בית המשפט אינו רואה בפסיכולוגיה מקצוע אובייקטיבי המביא לפניו עובדות מדויקות ,כי א עד
המופיע מטעמו של אחד מבעלי הדי ולא איש מקצוע חסר פניות:
" ...אי לראות בחוות דעת של פסיכולוג המוגשת מטע ההגנה ,אשר אי חולק כי הינה במידה רבה חד
צדדית מעצ טיבה ,כשוות ער לחוות דעת של שירות המבח .חוות דעת פסיכולוג מטע ההגנה יכולה
להוות תשתית טיפולית ראשונית אשר תובא לבחינת שירות המבח .א אי היא יכולה להוות תכתיב ובוודאי
לא תחלי לפועלו של גו מקצועי חסר כל שיקולי זרי הפועל לצדו של בית המשפט"95.
ע זאת חשוב לציי כי בלמעלה מ 70אחוז מהופעות הפסיכולוגי לא מצא בית המשפט סיבות להעיר על ההופעות ,ואפשר
להערי שניתנו במקצועיות .כמו כ בתחומי המשפחה וייצוג הקרבנות חסרי הישע רואה בית המשפט בפסיכולוגיה כלי עזר
מרכזי ועושה שימוש רב בדברי הפסיכולוגי המובאי בפניו ,ובפועל ג ממעט להעיר על הופעת.

דיו
במחקר זה התמקדנו בתפיסתו של בית המשפט הישראלי את עבודת הפסיכולוגי המופיעי בפניו כאנשי מקצוע .בדר כלל
אנו למדי על עבודת הפסיכולוג מתיאורי טיפולי של פסיכולוגי או מספרי הוראה שמתוארות בה דרכי הפעולה הרצויות
או האידאליות של הפסיכולוג כאיש מקצוע .צרכני השירות ,המטופלי עצמ ,משמשי לא פע מקור מוטה להערכת צורת
העבודה של המטפלי .מקור אפשרי להתבוננות מוטה פחות על עבודת הפסיכולוגי הוא בית המשפט.
המפגש בי שתי הדיסציפלינות – פסיכולוגיה ומשפט – הוא שכיח וא בעייתי 96.בית המשפט הוא הזירה שבה נפגשי בני
אד להבהרה ולהסדרה של קונפליקטי מסוגי שוני .ברור לחלוטי כי בכל קונפליקט או אירוע שבני אד מעורבי בו
קיימת תשתית פסיכולוגית להתרחשות .לכל אד המופיע בבית המשפט יש מניעי ,מבני נפשיי ,תורשה נפשית ,מצבי
נפשיי ,אירועי חיי מכונני ,א טראומטיי וא לאו ,אשר משפיעי על כוונותיו ועל פעולותיו .כל אלה נכללי בתחומי
העיסוק המקצועי של הפסיכולוגי ושל בעלי מקצועות אחרי בתחו בריאות הנפש ,כגו פסיכיאטרי ועובדי סוציאליי.
מתו קיומה של תשתית זו נובע הצור של בתי המשפט בסיוע של אנשי מקצוע בתחו זה בפיענוח המצבי והמבני
בצל של ניגודי חריפי בי שתי
הנפשיי של הצדדי המופיעי ומתדייני בפניה .צור בלתי נמנע זה מתקיי ִ
_____________________________________
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בש"א )מחוזי יר'(  6802/04פלוני נ' אלמונית )פורס בנבו.(2004 ,
עא  3798/94פלוני נ' פלונית ,פ"ד נ).(1996) 133 (3
ת"פ )מחוזי ב"ש(  8182/04מדינת ישראל נ' אריאל ציטמ )פורס בנבו.(2005 ,
גרינשפו ,א ,.מרגולי ,י ,.ויצטו ,א) .עורכי( (2009) .פסיכיאטריה משפטית בישראל .תל אביב ,הוצאת אריה ניר.

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יולי 2010

16

הפסיכולוג בראי בית המשפט – מקומו כנות עדות והערות בית המשפט על הופעותיו

הדיסציפלינות במהות  ,ניגודי המשפיעי מאוד על המפגש ביניה ועל תוצאותיו .מערכת המשפט מבוססת על קביעת
אחריותו של צד אחד למצב ענייני על פי ראיות עובדתיות המוגשות לבית המשפט בצורה גלויה ,ובדר כלל פומבית.
הפסיכולוגיה ,ובייחוד הפסיכולוגיה הטיפולית ,או הקלינית ,מבוססת על יסודות עבודה שוני בתכלית :קשר אינטימי הנוצר
בי מטפל למטופל בחדרי חדרי ,בצנעה ותו שמירת ההתרחשות ופרטיה בסוד .כמו כ מובלטת מאוד חשיבות של גורמי
סובייקטיביי המאפייני את המפגש ואת משתתפיו ,כגו החוויה ,התפיסה העצמית ,הדימוי העצמי ועוד .חלק ניכר
מהטיפולי הנפשיי מבוססי על הנחת קיומו של הלא מודע בנפש האד ועל עיבוד נגזרותיו של הלא מודע בתהליכי
האבחו והטיפול .הצגת מסד ענייני סובייקטיבי זה ,בצורה אובייקטיבית ,עובדתית ,ראייתית בפני בית המשפט היא לעתי
משימה בלתי אפשרית.
הבדלי חשובי אחרי באופ הפעולה של שתי המערכות המקצועיות הללו נוגעי בשאלת השיפוט ואיהשיפוט :לעומת
הפסיכולוג המאומ לפעול בתו הקשר הטיפולי בצורה לא שיפוטית ,השיפוט הוא הבסיס והמהות של מערכת המשפט.
ובשאלת המדעיות :פסיכולוגיה ,בהיבטיה הטיפוליי והאבחוניי ,היא תחו שנסבי עליו דיוני מקצועיי וציבוריי
באשר למידת המדעיות שלו .97קיימות לא מעט עדויות שהמקצוע מבוסס על ידע מדעי אמפירי ,ומנגד לא מעט דעות אשר
סותרות עדויות אחרונות אלה ,ואשר משייכות את עיקר מיומנות של הפסיכולוגי הטיפוליי לאינטואיציה ולרגישות
בי אישית שאיננה ניתנת להערכה או להוכחה מדעית .ציפיות בית המשפט מפסיכולוג המופיע בפניו ,כמו מכל עד מומחה
אחר ,ה בתחו אספקת המידע המדעי ,האמפירי והאובייקטיבי ,הנית להוכחה ועל כ יכול לשמש ראיה לגילוי האמת
במחלוקת המתבררת בדיו בבית המשפט .מתו כ ומכל האמור לעיל נראה כי המשימה המוטלת על כתפיו של הפסיכולוג
בבית המשפט היא כמעט בלתי אפשרית מבחינה זו ,וכי אי ביכולתו לעמוד בציפיות הללו במלוא .
המחקר שלנו מעיד בבירור כי בית המשפט מבקר לא מעט את הפסיכולוגי בעבודת המקצועית .עיקר הביקורת נסבה על
מידת המקצועיות של הפסיכולוגי ועל נטיית לעסוק בנושאי שאינ מתחו מומחיות .בעשותו כ פוגע הפסיכולוג
המעיד לא רק בלקוח ששכר את שירותיו אלא ג באתיקה המקצועית של המקצוע ,ובמשתמע – באמינות המקצוע כולו.
ממצאינו הצביעו על תחומי רבי שבה הפסיכולוגי משתמשי במומחיות ,כגו קביעת פוטנציאל שיקומי או פוטנציאל
התאבדות ,ומול הופעת פסיכולוגי כעדי אופי "רגילי" בנושאי כמו הבעת חרטה ,נסיבות חיי קשות או קביעה כי
המאסר יכול לפגוע בבריאותו הנפשית של הנאש .במקרי האחרוני הפסיכולוגי מנצלי לעתי את מעמד המקצועי
ומשרבבי לתו עדות טענות הלקוחות מתחומי שבה אי לפסיכולוג יתרו מקצועי על פני כל עד אופי אחר ,אול
העובדה שהדברי נאמרי או נכתבי מפיו של פסיכולוג עשויה להגביר את מידת השפעת .בית המשפט הרבה לבקר
פסיכולוגי על פעולה לא ראויה זו ,הנוגדת ג את קוד האתיקה של הפסיכולוגי בישראל ) ,(2004אשר קובע כי הפסיכולוגי
יעסקו במה שה מומחי בו ולא בתחומי אחרי.
במקרי רבי נשענה הביקורת על התרשמות השופטי מעמימות הדיווחי או העדויות של הפסיכולוגי .עמימות זו
מקובלת לעתי בתהלי הטיפולי ,בייחוד בחיפוש המפגש ע הלא מודע .אבל בהופעתו בבית המשפט על הפסיכולוג לדעת
בבירור כי הוא מתבקש להעיד על מצב ענייני עובדתי .עומדת בפניו כמוב האפשרות לציי בבית המשפט שהוא איננו יכול
להעיד על מצב ענייני מציאותי משו שאיננו עוסק בו .בחירת של חלק מהפסיכולוגי להתנהל בבית המשפט כבחדר
הטיפול ,בצורה מעורפלת ואסוציאטיבית ,מחטיאה את המטרה ועשויה לפגוע בפסיכולוג המעיד וא במקצוע כולו .זהו
המקו לחדד את ההבחנה בי שני מצבי שכיחי של הופעת פסיכולוגי בבית המשפט :המצב הראשו הוא זה שבו
פסיכולוג שמטפל באחד מהצדדי בדיו מוזמ ומתבקש להעיד על מצבו הנפשי של המטופל כפי שהוא מוכר לפסיכולוג
מעבודת המשותפת בחדר הטיפולי .במקרי אלה צודק לדעתנו בית המשפט בהנחתו כי הפסיכולוג מכיר את האד שבו
הוא מטפל היכרות מקיפה ועמוקה .על הפסיכולוג להתגבר במת עדותו על ההטיות הרבות האורבות לפתחו ,וא יצליח בכ
יהיה אחד המומחי הגדולי הקיימי בנושא מסתרי נפשיותו של האד שעליו מדובר .המצב השני הוא של עד מומחה
הנשכר לעשות הערכה על מצבו הנפשי של אד שלא הכיר קוד לכ  ,בהסתמ על בדיקה קלינית של אותו אד ,מבחני
פסיכולוגיי או באמצעות סיכומי טיפול וחוות דעת אשר נכתבו בעבר על מושא ההערכה .אשר לפסיכולוגי במצב זה נראה
כי סכנות ההטיה רבות יותר ,ורבות ג המגבלות של הכלי העומדי לרשות לביצוע המשימה .העובדה כי מרבית
הפסיכולוגי העוסקי בתחו זה לא עברו הכשרה ייעודית להערכה ודיווח לבית המשפט ,מכבידה עוד יותר על מצב
הענייני .זהו המצב שבו יושרתו המקצועית של הפסיכולוג עומדת על כ המאזניי וממצאי מחקרנו הראו כי שיעור לא
מבוטל של פסיכולוגי שעסקו במשימה זו – כשלו ביושרת.
_____________________________________

 97שפלר ,ג .(2008) .אתיקה בפסיכולוגיה .מתו :אסא כשר )עור( מבואות לאתיקה ,א' .ירושלי הוצאת מאגנס –המרכז לאתיקה
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עיקרו של כל מקצוע הוא יכולת של העוסקי בו להימנע מהטיות קוגניטיביות המאפיינות בני האנוש 98.ההימנעות מהטיות
נעשית בכלי מקצועיי המיועדי למטרה זאת .הבעיה טמונה בכ שאנשי המקצוע לעתי קרובות אינ ערי להטיה
האפשרית ,ולכ לא ינסו להימנע ממנה .חובת המקצועית של הפסיכולוגי המתבקשי לדווח לבית המשפט היא להכיר את
מידת ההטיה של הכלי שבידיה ,לרבות כישוריה המקצועיי האישיי .ההטיות המתגלות עקב איפעולת בדר זו ה
הסיבה לגינוי החרי ,ולעתי הגור ,של הפסיכולוגי הללו בידי בית המשפט ,וה גורמות להטלת דופי ג באנשי מקצוע
שלא הגיעו לעדות מכל סוג שהוא .סכנה שכיחה אחרת היא אישימוש נכו בכלי מתו הטיה מוקדמת או אישימוש בכל
ההנחיות המקצועיות הנלוות לכלי ,כפי שהראינו במחקר אחר99.
שופטי ג ה אנשי מקצוע ,וככאלה ה חשופי לסכנת ההטיה .הדברי נכוני ג באשר לדיו המשפטי ,ובענייננו ג
באשר לקביעותיה בנוגע ליכולות המקצועיות של הפסיכולוגי או בנוגע לטיב חוות דעת .ההבדלי הרבי בי שתי
הדיסציפלינות במהות ובשפת  ,כפי שפירטנו בפתח דיוננו ,עשויי לתרו להטיית דעתו של השופט בשמעו פסיכולוג מעיד או
בקראו חוות דעת שכתב פסיכולוג .באחד מפסקי הדי  100,למשל נאמר כי לפסיכולוג אי יכולת לקבוע נכות נפשית באשר הוא
אינו רופא .קביעה זו אינה מדויקת ,שכ לפסיכולוג הקליני המיומ והמאומ  ,המטפל באד בעל הפרעות נפשיות ,יש בדיוק
אותה היכולת שיש לפסיכיאטר בתחו זה .על א הסתייגות זו צר לנו לקבוע כי מרבית הקביעות הביקורתיות של בית
המשפט כלפי הפסיכולוגי ה נכונות .נראה לנו כי היעדרה של הכשרה מקצועית מתאימה לפסיכולוגי המופיעי בבית
המשפט בקביעות נותנת את אותותיה .היעדר שליטה בשפה המשפטית ובסוגה המקצועית שעל פיה מתקיי הדיו גור לא
אחת לפסיכולוגי להופיע ולהעיד באופ המעורר גיחו או תחושת אירלוונטיות ,ובמקרי קשי א רוש של חוסר יושרה
מקצועית ,רדיפת בצע והטיה במזיד.
לסיכו הדברי ,נראה כי שיעור לא מבוטל מהפסיכולוגי המופיעי בבית המשפט זוכי לביקורת על תפקוד המקצועי
מטע בית המשפט .בחלק ניכר מהמקרי הביקורת לדעתנו מוצדקת ,ואיכות מת חוות הדעת עשויה להשתפר באמצעות
למידה והכשרה מקצועית .בחלק מהמקרי עשויה הביקורת להתמת באמצעות העשרת השופטי בידע על אודות תחומי
העיסוק ושפת של הפסיכולוגי ובאמצעות התאמת הציפיות ההדדיות לרמה מציאותית יותר .ייתכ שאחת הדרכי
לשיפור במוב זה היא עריכת מפגשי אקדמיי ומקצועיי משותפי לשופטי ולפסיכולוגי העוסקי בעדות בבית משפט.

_____________________________________
Ben Shakhar G., Bar-Hillel M., Bilu Y., & Shefler G. (1998). Seek and ye shall find: Test results are what you hypothesize they 98
.are. .Journal of Behavioral Decision Making, 11: 235-249
Shefler, G. Ben Shakhar G, and Bilu Y. (2009) . The ethical significance of diagnostic test results in psychology practice. 99
.Medicine and Law, 28:349-367

 100ת"א )מחוזי חי'(  1032/90עזבו המנוח אוסאמה איברהי עיד חמד נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(2005 ,
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הערות למאמר הפסיכולוג בראי בית המשפט
מאמר של וול ושפלר פותח צוהר רחב וחשוב לעול המורכב – ולעיתי ג המסוכ – הקיי בצומת שבי פסיכולוגיה
למשפט .הוא ממחיש את הידוע לפסיכולוגי רבי והוא שמקומו של הפסיכולוג בבית המשפט הוא מבחינת חרב פיפיות .מחד
גיסא ,מעמדו ומומחיותו של הפסיכולוג הוא משמעותי ביותר ויכול במקרי רבי – כגו בדיני משפחה ,כפי שצוי במאמר –
להיות גור מכריע בתיקי רבי ,וזאת ג א מבחינה משפטית ההכרעה הסופית נתונה לסמכותו הבלעדית של בית
המשפט .מאיד גיסא ,כאשר הפסיכולוג יוצא אל מחו לכותלי מרפאתו ומסיר את מעטה הסודיות השומר על המטופלי
–ולפעמי ג עליו ,הוא נחש לעיתי לביקורת נוקבת מפי אנשי התלויי בעדותו של הפסיכולוג ומפי שופט ֶה$מו על
עשיית צדק על פי מה שעיניו רואות והנית להוכיח בבית המשפט .אותו פסיכולוג נוכח לדעת – ולפעמי ג להרגיש – כי אות
תחושות בט ואינטואיציות קליניות המשמשות אותו בכורסת הקליניקה לא תמיד עומדות לו על דוכ העדי .ראוי כי
פסיכולוגי יזכרו כי חלק ניכר מהתלונות המוגשות לוועדת האתיקה ה סביב מת חוות דעת.
ההזמנה למת חוות דעת מומחה יכולה להחמיאלפסיכולוג ,ה בשל המעמד המיוחד שהיא מקנה לו וה בשל השכר הנאה,
שבדר כלל ,נמצא לצידו .ע זאת ,בדיוק בנקודה זו נדרש מהפסיכולוג לעיי היטב בתקנו האתיקה על מנת לבדוק א חוות
הדעת הנדרשת או המוזמנת ממנו יכולה באמת לעמוד בעקרונות של מיומנות ,מקצועיות ,יושר ,כיבוד זכויות האד ,דאגה
לרווחת אחרי ואחריות חברתית .מעבר לעקרונות אלה ,על הפסיכולוג לבדוק א חוות הדעת אותה הוא עומד להגיש עומדת
בכללי האתיקה הקשורי לסודיות ,הסכמה מדעת והיעדר מקבילי ניגוד ענייני .לא זו בלבד ,אלא שעל הפסיכולוג להבי
היטב את ההקשר שבו ניתנת חוות הדעת .דהיינ – על הפסיכולוג להבי היטב לא רק את החוק והפסיקה הרלוונטיי כי א
ג מה בדיוק בית המשפט מבקש ממנו ומה מותר ואסור לו לומר .ע זאת חשוב ביותר לשמור על הגבולות בי פסיכולוגיה
למשפט .חשיבות גבול דק זה הובהרה היטב במאמר של וול ושפלר ,ודבריה משקפי את דבריה של גולדסטי  ,פרויד
וסולניט בכתביה המזהירי מפני חציית הגבולות על ידי אנשי מקצוע העובדי בדיסציפלינות משיקות.
רצוי תמיד כי הפסיכולוג המתמנה על ידי בית המשפט יקבל מבית המשפט שאלות ספציפיות ויקפיד להשיב עליה אחת
לאחת .חשוב כי הפסיכולוג יהיה מודע לעובדה כי כאשר הוא משחק בזירה המשפטית לא רק שאי הוא תמיד חופשי לומר את
כל אשר על דעתו ,אלא שלפעמי הוא נאל בשל מגבלות החוק לומר דברי אשר ,בסופו של דבר ,ה ה מנוגדי לתפיסה
שלו את טובת הלקוח .כ ,לדוגמא ,כאשר פסיכולוג מתמנה לתת חוות דעת במסגרת תיק של חוק אמנת האג )החזרת ילדי
חטופי( ,התשנ"א ,1991אי הוא נשאל על טובת הילד כפי שהוא נשאל בתיק משמורת "רגיל" או בתיק אימו .הוא נשאל
שאלה מאד ספציפית לגבי החריגי המופיעי בסעי  13לחוק .אי לכ ,יכול להיווצר מצב שבו הפסיכולוג נות יד להחזרת
ילד חטו לחו"ל ,ג א הוא סבור כי מבחינה פסיכולוגית טובת הילד היא להישאר באר .כמו כ  ,על הפסיכולוג הנות חוות
דעת בבתי משפט להיות מסוגל לחיות ע המציאות שלעיתי שיקולי משפטיי גוברי על שיקולי פסיכולוגיי כגו
במקרה המפורס של ברונה קרולי )קונסלוס ואח' נגד תורג'מ ואח' בג"  (243/88שבו על א המלצות פסיכולוגי להשאיר
באר את הילדה שנחטפה מברזיל ואומצה על ידי משפחה ישראלית ,היא הוחזרה –משיקולי משפטיי גרידא – להוריה
הטבעיי שבחו"ל.
פעמי רבות עורכי די פוני לפסיכולוגי בבקשות למת חוות דעת .ככל שהדבר אולי מאתגר ,ראויה מידה רבה של זהירות
בהיענות להצעות אלה .על הפסיכולוג לזכור כי במקרי מסוג זה "האמת" אינה זו שתמיד מנחה את הבקשה ,כי א השגת
מטרה מאד ברורה כגו שיעור גבוה יותר של פיצויי ,איהרשעה או קיצור תקופת מאסר .אי בדברי כדי לקבוע כי יש
לדחות על הס פניות כאלה או שיש בה פסול ,אלא שעל הפסיכולוג לזכור תמיד את הסיכוי הממשי כי הוא יידרש לעמוד על
דוכ העדי ולהג על חוות דעתו ,אל מול הצד שיראה את עצמו נפגע ממנה .כמו כ  ,עליו לזכור כי ההגנה שבית משפט נוטה
לתת למומחי אות הוא ממנה ,לא תמיד ניתנת למומחה הבא לבית המשפט מטע אחד הצדיי ,ואשר עלול להיראות
כ"שכיר חרב ".טוב ג יעשה המומחה א עובר למת חוות דעת "מטע" הוא ישקול א חוות הדעת יכולה להיות מבוססת
מספיק ,מקצועית מספיק או שקולה מספיק על מנת שהיא תישקל )ג א לא תתקבל( על ידי בית המשפט .אל לו לפסיכולוג
לשכוח כי פסיכולוגיה היא מדע "ר" ומעטי המקרי בה יכולות להיות קביעות חד משמעיות שאינ מאפשרות פרשנות
שונה .חוות דעת טובה צריכה להיות ברורה וחותכת ,אול צריכה ג לקחת בחשבו השערות מתחרות למסקנתו הסופית של
הפסיכולוג.
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לסיכו ,מאמר של וול ושפלר תור רבות בכ שהוא ממפה בצורה שיטתית את מקומו של הפסיכולוג בזירה המשפטית.
האמירות "מפי" בית המשפט מבהירות נאמנה לפסיכולוגי ה את התהילה וה את הקשיי הצפויות לה ממשחק מסוכ
זה.

ד"ר דניאל גוטליב ,מנהל קליני ,מכו שינוי ,הרצליה
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שופטי ,פסיכולוגי ואתיקה מקצועית
גבי שפלר*

ביוני  2009נתבשרנו כי תהלי הבחירה והמיו של שופטי ילווה בקרוב בהערכה מקצועית מקיפה של פסיכולוגי 1.לכאורה
שיפור בהליכי הבחירה של שופטי ישראל .האומנ? אבירמה גול כעיתונאית 2,סבורה כי הצעה זו אינה ראויה מבחינה
ציבורית .במאמר זה אני מבקש לדו בהצעה מבחינה מקצועית כפסיכולוג.
אחד מתחומי העיסוק המובהקי של פסיכולוגי מכל סוגי ההתמחויות השוני הוא במחקר והכרה של התכונות האנושיות
המגוונות ,לרבות האינטליגנציה למרכיביה השוני ,העול הרגשי הסבו מאוד ,וכמוב מחקר והערכה של מבנה האישיות על
זהותה ,מניעיה ,רגשותיה ,מרכיביה ההתנהגותיי והתפקודיי  3.במצבי הפתולוגיי משמשות הערכות כאלה בסיס
להערכת ההפרעות או החולי והטיפול בה .במצבי הלא פתולוגיי ,משמשות הערכות אלה בעיקר למיו לימודי ותעסוקתי
שעיקר ניבוי הצלחה במשימות ובתפקידי לימודיי ותפקודיי שוני 4.קיומ של תחומי מודעי ולא מודעי באישיות
של כל אחת ואחד מאיתנו מסבכת ביותר את משימות ההערכה הללו במיוחד מכיוו שחלק נכבד של הרגשות ,הזהות,
והמניעי מצוי ופועל בתחו הלא מודע ,ולפיכ גילויי סבו עוד יותר.
הבעיה הגדולה בכל מערכות הכלי העומדות לרשות פסיכולוגי )ראיונות ,תצפיות ומבחני פסיכולוגיי( היא תקפות
)קרי באיזו מידה בודק הכלי המקצועי את מה שרוצי שיבדוק( ומהימנות )כמה טוב בודק הכלי את מה שנועד לבדוק( הלא
גבוהות במיוחד של מרבית הכלי  5.הכלי להערכת אינטליגנציה ידועי כתקפי ומהימני למדי  6,בעוד שתקפות
ומהימנות של הכלי להערכת האישיות שנויה במחלוקת וכמעט בכל המקרי לא מגיעה לרמות גבוהות מאוד 7.בהיעדר
כלי פסיכולוגיימקצועיי טובי יותר ,לא נותר לנו הפסיכולוגי אלא להשתמש בכלי שיש לנו ,לדאוג לשכלול ולהיות
מודעי וערי למגבלות הניבוי שלה ,דבר שלצערי לא תמיד נעשה במידה הנדרשת.
ההערכה הפסיכולוגית מתארת בדר כלל מצב עכשווי ,ולעיתי נדירות יכולה להצביע ג על מגמות תהליכיות .ישנ מצבי
בה יש חשיבות רבה למיו מהיר של מועמדי רבי ולא מוכרי למערכת שקולטת אות .דוגמה לכ היא המיו
הפסיכולוגי )תעסוקתי ובריאותי כאחד( לשירות בצה"ל .זה תהלי מיו וסינו שנועד ג לאתר כישורי ויכולות
פוטנציאליי ,ג להערי התאמה ,וג לאתר בעייתיות נפשית במספר עצו של אנשי ,שעומדי להיכנס למערכת שמטילה
מידה גבוהה מאוד של אחריות על המשרתי בה ,כאשר שאולי לחלק מה יש ג עניי ומניעי להסתיר את מה שצפו בה
לטוב ולרע.
לאנשי ובכלל זה לאנשי מקצוע יש נטייה טבעית להטיות קוגניטיביות 8.הכלי המקצועיי נועדו לצמצ את ההטיה
הטבעית ,א זאת בתנאי שה תקפי ומהימני .במידה ולא – גוברת אשליית השימוש בכלי אובייקטיבי9.
_____________________________________

*
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3
4
5
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7
8
9

פרופסור גבי שפלר – פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי – בית חולי הרצוג ירושלי; מרכז פרויד האוניברסיטה העברית ירושלי;
המרכז לאתיקה משכנות שאנני ירושלי.
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החלופה לניבוי הפסיכולוגי היא הניבוי הנסיבתי המבוסס על מהל וקורות החיי האישיי והמקצועיי של אד .הערות
והערכות של אנשי שמכירי את המועמד ,את מסלול חייו ,את תפקודו המקצועי ואת אישיותו של המועמד בעבר ,מהוות
בסיס רלבנטי ואית יותר ,שחשו הרבה פחות להטיות מאשר המיו הפסיכולוגי.
אפשר להבי את ההישענות על כלי מקצועיי במיו לכל משימה כרצו של אנשי התחו לקבל את המועמדי המתאימי
ביותר מכל בחינה שהיא .מי א לא אנשי המקצוע ,במקרה שלנו השופטי יידעו מיהו השופט הראוי? ההחלטה ליטול את
סמכות הבחירה של שופטי מידיה והעברתה לאחריות מקצועית של פסיכולוגי צריכה להיבדק במידת היותה ראויה ה
מבחינת מזמי העבודה ,וה מבחינת המבצע שלה.
בחירת שופטי לבטח אינה משימה שמאופיינת בדחיפות בזמ .יש מצוקת שופטי א היא נובעת מהליכי הבחירה
המורכבי מהבחינה החברתית ,התרבותית והפוליטית .על א שיש צור במינוי של הרבה שופטי ,אי מדובר בציבור או
בהמו.
המועמדי לשיפוט אינ אלמוניי .ה חייבי להיות עורכי די או בעלי השכלה משפטית ,חייבי להראות עניי בפעילות
שיפוטית שהיא יותר מכל פעילות מקצועית אחרת פומבית וחשופה לכל .כול רואי ,ולבטח חברי הקהילייה המקצועית של
השופטי והמעגלי שמסביב.
התכונות האישיותיות של שופטי שעיקר יושר ,חוש צדק מפותח ,מזג שיפוטי )מושג שלא מוגדר דיו( ,אינטליגנציה גבוהה,
רגישות בי אישית והתעניינות אמיתית בבני אד ומעשיה ,רגישות חברתית 10,כל אלה תכונות שנית להערי לאור מהל
החיי עוד בטר התגבשה המחשבה להיבחר לשופט ולבטח תכונות )למעט כאמור האינטליגנציה( שקשה מאוד להעריכ
במבחני פסיכולוגי או בתצפיות .הסכנה שהמועמד והפסיכולוג הבודק ג יחד ידע שאלה התכונות שאות מנסי למצוא
אצל המועמדי ,עשויה לגרו בדר כלל בלי כוונה מוקדמת ,ולעיתי אולי א ע כוונה מוקדמת להטיות רציניות מאוד
בקבלת ההחלטה.
הרצו לדעת מראש אי ינהג שופט או איש מקצוע בזירת העיסוק האמיתית שלו אחרי המיו ,הוא רצו מוב ביותר א לא
נית להשגה .ובכלל ,העניי של בני אד בניבוי העתיד הוא עצו .א על פי כ אי זה אומר שבגלל העניי הרב – אנו יודעי
לנבא בצלחה .התנהגות מוצלחת ותואמת בצד ביצועי והישגי מבחניי מניחי את הדעת לא יחסנו שו מערכת מפני
טעות .במיוחד ע המגבלות שציינתי לגבי כלי ההערכה.
למערכת המשפט ,יש את כל האפשרויות לבחו היסטורית וג מעשית את כישוריו של המועמד למינוי לשופט) .למשל הנוהג
בבית המשפט העליו למנות שופטי במינוי זמני על מנת להתרש מאופ עבודת( .אי מדד יותר טוב להערכה מקצועית
מאשר לאפשר לאד המועמד לתפקד באופ מקצועי ולהערי בידי אנשי אותו מקצוע את יכולותיו .שפיטה היא עיסוק
מקצועי שאי כל בעיה ללוות את העוסק בה באופ צמוד ,לבחו תפקודו ודרכי התמודדותו בזמ אמת ,ועל בסיס זה לקבל
החלטה סופית מנומקת ומחייבת.
אז מה הדחיפות ומני הרעיו להערי בהערכה ובדיקה פסיכולוגית כל מועמד למשרת שיפוט.
ידיעת הציבור הרחב על תהליכי מנוי שופטי על ההיבטי החברתיי ,התרבותיי והפוליטיי ,הופכי את התהלי לטעו
ורווי במניעי שלא ברור כי ה מניעי היסוד של הבחירה המקצועית .ומשגוברי מניעי אלה מתעוררת המשאלה למצוא
"כלי אובייקטיבי" כלי מדעי שיאפשר להתגבר על כל המניעי שהוזכרו לעיל.
לדעתי זוהי טעות גדולה .האחריות לבחירת אנשי מקצוע )ושופטי ה אנשי מקצוע( מוטלת על כתפי אנשי המקצוע בעצמ.
הטענות בדבר הטיה ,בחירת מקורבי וכיוב' חייבות להיות נידונות בקרב השופטי .מי א לא ה אמורי להיות עמידי
בפני הטיה מסוג זה? א כחברה לא נאמי לבחירות השופטי במועמדי ראויי לכה במשרות אלה ולעבוד במחיצת ,כיצד
צפויי אנו להאמי ,לקבל ולכבד את פסיקותיה והחלטותיה? זהו מצב רע שלמבח או ראיו פסיכולוגיי אי כל
רלבנטיות להתמודדות איתו.
_____________________________________
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שופטי  ,פסיכולוגי ואתיקה מקצועית

מנגד א חלילה קורה ,ולעיתי קורה שבחירת שופט תתגלה כלא מתאימה )המזג אינו שיפוטי דיו ,מוסר העבודה אינו גבוה
דיו ,קצב העבודה הנדרש מהיר מכפי יכולתו של הנבחר( ,נצטר להבי ולקבל שאלה תופעות צפויות ,מקובלות ,שלא תמיד
ניתנות לניבוי מראש ולעיתי מתפתחות א כפועל יוצא של העיסוק .במקרי כאלה תיקח המערכת החזקה והאמינה כל כ
את האחריות על מצב לא מתאי זה ובדרכי שמקובלות בכל תחו ,תנסה לסייע לאד שנמצא לא מתאי לתק את הדרוש
תיקו ולא – תדאג להפסיק את פעילותו כפי שנעשה בכל תחו אחר.
כל מערכת חברתית שנותנת את הבקרה הפנימית על פעילויותיה לידי החוק או לידי אחרי היא מערכת שמסמנת כי מעמדה
המקצועי בעיני עצמה וכתוצאה ג בעיני הציבור מתערער .היחסי בי מערכות המשפט והפסיכולוגיה מורכבי .בהכירי לא
מעט ביקורות ראויות שיש לשופטי כלפי פסיכולוגי והערכותיה בדיוני משפטיי ,אני מתקשה לחשוב כי הצעה זו של
מיו פסיכולוגי של שופטי עלתה מקרב שורותיה .אני יכול לחשוב ביתר קלות על מקור פוליטי להצעה זו שבחופזה ובחוסר
העמקה ,בחר לראות את הכלי הפסיכולוגיי ככאלה שיושיעו את המצוקות החברתיות של מערכת המשפט והעוסקי בה,
ובכ ג לסרס אותה מחלק מעוצמתה.
על א הפיתוי שלי כפסיכולוג לראות בהצעה הזו של ליווי תהליכי המיו והמינוי של שופטי בידי פסיכולוגי ביטוי להערכה
הרבה שרוחשות מערכת המשפט והמערכת הפוליטית לפסיכולוגי ולעיסוק .אני סבור כי הצעה זו היא בעיקרה ביטוי לסדק
בזהות המקצועית של השופטי והטלת ספק עצמי מדאיג ביכולת לשפוט מי ראוי לשבת על כס המשפט.
ומנגד ,טעות מקצועית גדולה יעשו אות פסיכולוגי שיקבלו על עצמ את משימת המיו המקצועית הזו ,כי הכלי שיש
ביד לא נועדו למיו מסוג זה.
המהות של אתיקה מקצועית היא עשיית המעשה המקצועי הנכו והראוי ,תו הכרה במגבלות ובנזקי האפשריי11.

נראה לי כי בהצעה לא מוצלחת זו שני צבורי מקצועיי שאני מכבד עד מאוד ,יעברו פיחות בזהות המקצועית ובאתיקה
המקצועית של מקצועותיה ,ובסופו של דבר יפגעו במערכת השיפוט .השופטי מתו ניסיונות השפעה גדולי עליה
מבקשי או מתבקשי להסיר יד ללא כל הצדקה מהתהלי החיוני הזה של מיו ובחירת עמיתיה לעיסוק ומקצוע,
והפסיכולוגי שישגו בהבטחה לעמוד במשימה שגדולה ממידותיה.
*

_____________________________________

 11כשר ,א .(2007).אתיקה מקצועית .מתו שפלר,ג .אכמו י ,וייל ג .סוגיות אתיות במקצועות הייעו והטיפול הנפשי ,מהדורה שלישית
מעודכנת .ירושלי הוצאת מגנס האוניברסיטה העברית .פרק  1עמ' .1915
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"א החוק מצוי והמציאות לא מצוינת –
מה הועילו חכמי בתקנת?"
עשור לחוק לשיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס2000
ציפי הלמ* ,משה קליא** ,ח שטייזמיר*** חגית זוננפלדאלרואי****

תקציר
חוק שיקו נכי נפש בקהילה מבטא תפיסות מתקדמות בבריאות הנפש שעל פיה עיקר הטיפול צרי להינת בקהילה בגישה
רבמקצועית בהדגשת התהליכי הנלווי למודל הרפואי הקלאסי .בתו עשור מהחלת החוק מאמר זה בודק שלוש סוגיות
מרכזיות:
הא היישו תוא את רוח החוק?
הא גובשו הגדרות לשיקו נכי הנפש והא הוצבו מטרות,יעדי ומדדי להצלחה?
הא נבדקה שאלת עלותתועלת לאור רמת התקצוב ?
נמצא כי היישו הלכה למעשה תוא רק בחלקו את רוח החוק.
עלות החוק – כ 450מיליו ב) 2009פי שלושה מתקצוב המרפאות לבריאות הנפש – (1מנותבת ברובה לפתרונות דיור
בקהילה ובמיעוטה ליזמות שיקומיות אחרות כתעסוקה ,השכלה ותרבות פנאי .נוס על כ ,עד כה כ 16,000נכי נפש בלבד,
שה  20%10%מפוטנציאל הזכאי לסל השיקו 2,נהני מיישומי החוק.
הגדרת המונח "שיקו" בחוק מורכבת וכוללנית ואינה מכילה מרכיב אופרטיבי מדיד המאפשר להגדיר יעדי ולבחו את
הגשמת .לפיכ הוסט הדגש ממדידת איכות השיקו ויצירת זיקה בי האיכות לתשלו ,לתמחור ותקצוב של מסגרות
השיקו על פי עלויות בלבד .נראה כי דר יישו זו תורמת לתהלי של "רהמיסוד" בחלופות אשפוז בקהילה והיא בניגוד
לכוונת המחוקק.
לא נקבעו כללי הקושרי בי ממצאי בקרה לבי התגמול ליזמי ובכ נפגעה יכולתה של המדינה להפעיל סנקציות כנגד
מסגרת לקויה .הסכנה היא שחולי הזקוקי לשיקו יתגוררו בקהילה באיכות חיי נמוכה מזו שלה זכו בבתי החולי.
המידע המצטבר מצביע על מגמה מדאיגה של בעייתיות ביישו החוק ומעלה חשש ג לפגיעה בכבוד האד 3.קיימת הסכמה
כי יישו המלצות הבקרה המקצועית של משרד הבריאות ואכיפת על ספקי השירותי ה מרכיב חיוני בשמירה על כוונתו
המקורית של החוק.
מילות מפתח :חוק ,שיקו ,נכי נפש ,קהילה ,בקרה ,תקציב ,מחקר.
_____________________________________

* ציפי הלמ  , RN, MPAע' הפסיכיאטר המחוזי לבקרה ,לשכת הבריאות המחוזית ,לשכת הפסיכיאטר המחוזי ,ירושלי; החוג
לסיעוד ,מכו טל ,בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ,ירושלי .Tsipi.helman@lbjr.health.gov.il
** ד"ר משה קליא ,הפסיכיאטר המחוזי ,לשכת הבריאות המחוזית ,ירושלי.
*** ד"ר ח שטייזמיר ,רופאת המחוז ,לשכת הבריאות המחוזית ,ירושלי; בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של
האוניברסיטה העברית והדסה ,ירושלי.
**** עו"ד חגית זוננפלדאלרואי ,היועצת המשפטית בלשכת הבריאות המחוזית ירושלי; מרצה לדיני בריאות ואתיקה רפואית במכללת
הדסה ירושלי.
 1משרד הבריאות ,הצעת תקציב לשנת הכספי  ,2008ירושלי ,תשרי התשס"ח ,אוקטובר  .2007עמ' .89
 2שטרו ,נ ,.שרשבסקי ,י ,.נאו ד ,.דניאל ,נ ,.פישמ ,נ (2009) .אנשי ע בעיות נפשיות קשות בישראל – ראיה משולבת של מערכות
השירותי .מכו ברוקדייל ,משרד הבריאות – שרותי בריאות הנפש.
 3דרור ,ח' בהדרכת פרופ' ער פיטלסו ,פרופ' איל סלומו ,מר ראוב מרחב ) .(2007נייר מדיניות בנושא :שיקו נכי נפש בקהילה.
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מבוא
רפורמות בבריאות הנפש בהיבט היסטורי
בשנות החמישי והשישי התחוללו בד בבד שתי מהפכות :המהפכה הפסיכופרמקולוגית ,אשר שינתה את המציאות של

הטיפול התרופתי בתחו הפסיכיאטרי ,לצד המהפכה הקהילתית ,אשר החלה לפתח מגוו שירותי בריאות נפש בקהילה4.

באותה עת היו בתי החולי הפסיכיאטריי מושא לביקורת מדעית וציבורית נוקבת ,שלפיה השהייה באווירה של מוסד
פסיכיאטרי פוגעת במעמד ,בתפקוד ובזכויותיה של חולי הנפש.
בעשורי האחרוני מתבצעות בעול המערבי רפורמות מרחיקות לכת בטיפול בחולי נפש כחלק מאידאולוגיות ,תהליכי
חברתיי והתקדמות הרפואה שאפיינו את המאה העשרי5.

ב 1990המליצה ועדת נתניהו 6על תוספת משאבי ייחודית לתחו בריאות הנפש תו הדגשת שירותי השיקו בקהילה ,א
עד  ,1998שבה הוחל בפרויקט שיקו ניסויי ,הוזנחה המערכת הפסיכיאטרית ובודדה מהרפואה הכללית .בד בעת נמשכה,
ללא הכוונה ,מגמת ירידה בשיעורי האשפוז הפסיכיאטרי ושיעור המיטות הכרוניות ירד7.
בשנת  2000קבעה ועדת שני 8כי עד שנת  2005יסתיי תהלי הוצאת החולי הזקוקי לשיקו מבית החולי ,ובמחלקות
פסיכיאטריות בישראל יישארו רק חולי "פעילי" )"הרפורמה המבנית"(9.
ב 11ביולי  2000הגיעה לסיומה דר ארוכה ,שהחלה ב .1996חוק שיקו נכי נפש בקהילה התש"ס) 2000להל – החוק( עבר
בקריאה שלישית ברוב של  37חברי כנסת בלא מתנגדי או נמנעי 10ונכנס לתוק בינואר  .2001לחיקוק החוק ,שנחשב
לפריצת דר בתחו זכויותיה של נכי הנפש בישראל ,היו שותפי נציגי משפחות ונפגעי נפש 11והוא נועד לאפשר לנכי נפש12
לחיות חיי עצמאיי בקהילה ככל האפשר ולהשתת במסגרות שיקו שמשרד הבריאות יז את פתיחת בקהילה .יוזמי
החוק היו מתקשי להעבירו היו בשל התיקו  13המגביל הצעות חוק פרטיות בעלות תקציבית של  5מיליו  ומעלה.
הרפורמות בבריאות הנפש נחקרו ונותחו 14,ואילו המחקר בנושא חוק שיקו נכי נפש בקהילה דל ביותר .אלה עסקו בחוק:
מחקר של כ ,רווח וזיו עסק במפעל מוג – "עגלות הקפה" 15.מכו פאלק ד בחזרת חולי מהקהילה לאשפוז 16.במאמר
של שטרו וחב' 17יש התייחסות לחוק .הופיעו פרסומי בנושא בעיתונות 18והערות בדוחות מבקר המדינה 202007 19,2005
_____________________________________
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פרבשטיי והידש ,1997 ,חטיב ,1999 ,חטיב וכה ,1996 ,קפל ואחרי ,2001 ,מוס 1997 ,בתו גול ,ח .והלמ ,צ (2003).לצאת בלי
פתק לשומר .על ס ) (5עמ' .2617
הכנסת – מרכז מחקר ומידע ) (2004מסמ רקע לדיו בנושא :הרפורמה בבריאות הנפש .מוגש לוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות.
ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל בראשות השופטת שושנה נתניהו
אליצור ,א'  ,ברו ,י' ,לרנר ,י' ,שני ,מ' ) (2004הרפורמות בבריאות הנפש בישראל )טיוטא(,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
בישראל ,ירושלי )הוועדה לתכנו פריסת השירותי בראשות פרופ' מ' שני(.
ועדה שהוקמה על ידי משרד הבריאות בשנת " 2000הוועדה לתכנו פריסת שירותי אישפוזיי ואמבולטוריי בבריאות הנפש".
בראשה עמד פרופ' מרדכי שני .לפי המלצות הוועדה תיער רפורמה מבנית במער בריאות הנפש שבמסגרתה יצומצ מספר
המאושפזי בבתי החולי הפסיכיאטריי בכלל ואלה בה שאינ זקוקי לאשפוז יועברו לטיפול במסגרת הקהילה באופ שבסופו
של התהלי יהיה מספר המאושפזי בבתי החולי הפסיכיאטריי כ 3,500מאושפזי לעומת כ 4,500מאושפזי בעת כינונה.
צוי לעיל ,אליצור וחב' ).(2004
דברי הכנסת ,חוב' ו' ,עמ'  ,1103וכר  174עמ'  ,2709נספחות ,קריאה שניה ושלישית.
צוי לעיל ,דברי הכנסת.
בדרגת נכות של  ,40%שיעור שנקבע כפתרו פשרה עקב אילוצי כלכליי.
חוקיסוד :משק המדינה ,תיקו מס' .11
צוי לעיל) ,אליצור וחב'.(2004 ,
כ ,נ ,רווח  ,ע' ,וזיו )" (2009עגלות קפה" ,מסגרת תעסוקה שיקומית בסביבת חיי נורמטיבית לאנשי המתמודדי ע הפרעה
נפשית .המוסד לביטוח לאומי ,מנהל המחקר והתכנו ,האג לפיתוח שירותי.
מכו פאלק לחקר בריאות הנפש ,ד"ר י' לרנר :מכתב לממונה השיקו ומכתב לפרופ' שני מיו  14יוני  :2006שחרורי מאשפוז מלא
בשני  20042000בגילאי  ,+20אחוז החוזרי לאשפוז תו  3שני מיו השחרור סכיזופרני מבוגרי ,אשפוז ראשו בחיי,
שרשבסקי יחיאל ,שיקו נכי נפש בקהילה בישראל ,תהליכי ואתגרי ,עמ' .376
צוי לעיל ,שטרו וחב'.(2009) .

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יוני 2010

2

"הא החוק מצוי והמציאות לא מצוינת – מה הועילו חכמי בתקנת?" עשור לחוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס2010

ו 21.2010בשנת 2007נכתב באוניברסיטה העברית בירושלי 22נייר מדיניות בנושא שיקו נכי נפש בקהילה )להל "נייר
מדיניות"(.
עשר שני מהחלת החוק מיוחד מאמר זה להערכת החוק ויישומו תו התייחסות לשלוש סוגיות מרכזיות:
הא היישו תוא את רוח החוק?
הא גובשו הגדרות לשיקו נכי הנפש והא הוצבו מטרות ,יעדי ומדדי להצלחה?
הא נבדקה שאלת עלותתועלת לאור רמת התקצוב ?
ולאור אלה – הא אפשר לקבוע כי נכי הנפש בישראל מקבלי שיקו?

בחינת החוק ויישומו לאחר עשור 20102000
להל סעיפי החוק העיקריי ומימוש בפועל:

חוק לשיקו נכי נפש בקהילה התש"ס2000
מטרה )סעי (1
"מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומ ושילוב בקהילה של נכי הנפש ,כדי לאפשר לה להשיג דרגה
מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיי תו שמירה על כבוד ברוח חוק יסוד :כבוד האד
וחירותו".
הגדרות )סעי (2
"שיקו"
תהלי המכוו במסגרת הקהילה לפיתוח היכולות והמיומנויות של נכה נפש ,כדי להבטיח לו דרגה מרבית
אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיי ,המלווה במעקב רפואי ,לרבות כל אחד מאלה:
) (1מימוש זכויותיו של נכה הנפש בתחו הדיור ,התעסוקה ,הלימודי וההכשרה המקצועית
) (2הכשרה לפיתוח מיומנויות חברתיות וניצול שעות הפנאי.
זכאות לחוק )סעי (3
"נכה נפש שמלאו לו  18שנה ,והסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית" ...נכות זו תהיה בשיעור של 40%
לפחות"23
_____________________________________

18
19
20
21
22
23

סיני ,ר' ) ,(2005האר 70 ,מאושפזי שוהי בבתי חולי פסיכיאטריי לשווא .סיני ,ר' (2005) ,בעיית תקציב מונעת שיקו של נכי
נפש ,רזניק ) (2005ראה הערה להל ,ברק תחיה ) (23.4.2010נפלו לידי של בוארו .ידיעות אחרונות ,המוס לשבת.
מבקר המדינה ) (2005דוח שנתי 55ב' ,פיקוח תפעולי מקצועי – משרד הבריאות ,עמ' .721
מבקר המדינה ) (2007דוח  57ב' עמ' .391
בעת כתיבת המאמר עדיי לא פורס.
צוי לעיל )דרור ,ח' .(2007
לפי פריטי  33או  34בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות.
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המועצה הארצית לשיקו )סעיפי (124
א מספר הסעיפי שיוחדו בחוק למועצה ) 9מתו  25שה כ 40%מהסעיפי( הוא מדד כלשהו ,הרי שהמחוקק ייחס לה
חשיבות רבה 24.המינוי למועצה הוא מינוי שר )הבריאות( ,מספר החברי בה ) (23נקבע בחוק ,וכ נקבע בו כי היו"ר יהיה נציג
השר ועובד משרד הבריאות ונציגי של אילו ארגוני וגופי יהיו חברי במועצה .נקבעה תקופת כהונה של ארבע שני,
והסייג היחיד למינוי הוא הרשעה בעברה חמורה.

"השר ימנה מועצה ארצית לשיקו נכי נפש בקהילה" )סעי (4
הרכב המועצה
הרכב החברי במועצה נקבע כמקובל במועצות מסוג זה 25,אול בניגוד למקובל ,26אי כל התייחסות בחוק לנושא ניגוד
אינטרסי אפשרי27.
לפי סעי זה ימונו  23חברי .רק אחד מה יהיה נציג השר ועובד המשרד .שני רבות 28כיהנו עוד שני חברי במועצה :ראש
שירותי בריאות הנפש והממונה על שיקו נכי הנפש אשר לא מונו על ידי השר .מצב זה תוק  ,וב 2009ה מופיעי בדוח
המועצה כ"משקיפי ממשרד הבריאות"29.

תפקידי המועצה )סעי (5
) (1לייע לשר בנושא שיקו נכי נפש ,לרבות בענייני אלה:
א .התוויית מדיניות שיקו ארצית רב שנתית
ב .תכנו שירותי השיקו בקהילה ושיפור איכות ,זמינות ,ונגישות וכ דרכי לקידו השוויוניות
בכל אלה.
ג .פיתוח תכניות חינו והסברה בקהילה ,בכל נושא הקשור לנכי נפש
ד .שינויי בסל שירותי השיקו
ה .קביעת אמות מידה לנותני שירותי שיקו
) (2לקבל דיווח ונתוני בדבר ביצוע החוק
) (3ליזו מחקרי בנושא שיקו

ייעו לשר ,קבלת דיווח ונתוני בדבר ביצוע החוק:
בדוח הפעילות של המועצה מ) 2009להל – הדוח( ניכרת חשיבה ,מעורבות והתייחסות לנושאי רבי בעבודת המועצה
בהרכבה החדש.
_____________________________________

24
25
26
27
28
29

לעומת מועצת הבריאות ,לדוגמה ,שהיא רק  7%מחוק ביטוח בריאות ממלכתי ) 5סעיפי מתו  71סעיפי החוק(.
ראה לדוגמה" 1 :מועצת הרשות לשירותי ציבוריי" ע"י נציב המי ,הצעת חוק הסדרי במשק המדינה /תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  – 2006התשס"ו :2,מועצת הבריאות – חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
בדוגמה  1הנ"ל ,ס' )83ב( "לא יתמנה ולא יכה מי שעלול להימצא ,במישרי או בעקיפי במצב של ניגוד ענייני בי תפקידו כחבר
המועצה לבי עניי אחר שלו או של ב משפחתו או של תאגיד שהוא או ב משפחתו ה בעלי עניי בה".
כנציג הארגו הגדול ביותר של הפסיכיאטרי ,לדוגמה ,כיה שני מי שהוא יו"ר עמותה המפעילה שירותי שיקו רבי בבריאות
הנפש ,והעלול עקב כ להימצא במצב של ניגוד אינטרסי.
מדינת ישראל ,ילקוט הפרסומי .26.3.05 ,5809
המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה ,דוח פעילות שנתי  ,20092008נספח :חברי המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה.
.29.12.09
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קביעת אמות מידה לנותני שירותי שיקו:
מהדוח הנוכחי עולה כי יש חשיבה ופעילות בנושאי אלו בשני האחרונות .על המועצה להתכנס ארבע פעמי בשנה לפחות.
החלטות מתקבלות ג בנוכחות שלושה חברי בלבד .נעשה דיווח 30על פעילות בכנסת ופגישות ע שר הבריאות ובכירי
המשרד.

על המועצה לקבל דיווח ונתוני בדבר ביצוע החוק .סעי (2)5
המועצה ערכה סיורי וקיימה קשר ע ראש שירותי בריאות הנפש ואחראי השיקו ,א ג לאחר פרסומי בתקשורת על
דוחות בקרה 31לא הוזמנו צוותי הבקרה ,מבקר הפני או מבקר המדינה ,שבדקו את הנושא ,לישיבות המועצה.

על המועצה ליזו מחקרי בנושאי שיקו .סעי (3)5
לא ידוע על מחקרי שנעשו ביזמת המועצה לשיקו .ב 2008יזמה המועצה דיו אצל מנכ"ל משרד הבריאות בנושא חשיבות
המחקר .בדוח 32נכתב" :חייבת להיות הקצאה תקציבית ייעודית לנושא מחקר והערכה בשיקו] [...מומל לאמ את הדג
של חוק ביטוח בריאות ממלכתי המבטיח הקצאה ייעודית ומנגנו לצרכי מחקר והערכה".

תקופת כהונה )סעי  ,(6סייג למינוי )סעי  (7פקיעת כהונה )סעי  (8העברה מכהונה )סעי (9
חברי המועצה אמורי להתמנות לארבע שני .כהונת חבר אינה פוקעת ג א אינו פעיל כלל ,אינו מופיע לישיבות ,וא א
עבר עברה פלילית .רק "א נבצר ממנו דר קבע למלא את תפקידו" ,השר רשאי להעבירו מתפקידו.

ועדת שיקו אזורית )סעיפי (15–13
שלושה סעיפי עוסקי בוועדות שיקו.

בוועדה יהיו  3אנשי מקצוע ,שניי לא מאותו תחו עיסוק )ס' .(13
הוועדה תעיי מדי שישה חודשי בתכנית השיקו כדי לעמוד על התאמתה לנכה הנפש )ס'  14ד'(.
ועדות שיקו אזוריות .סעי )13ב(
ועדת השיקו תמנה שלושה חברי ,שה עובדי מקצועיי ] [...שניי לא מאותו תחו עיסוק ][...
אחד מחברי הוועדה יהיה עובד מדינה והוא יהיה יושב הראש
ועדת שיקו אזורית תעיי מדי שישה חודשי בתכנית השיקו שנקבעה לנכה הנפש כדי לעמוד על התאמת
תכנית השיקו שנקבעה לו .ס) 14 .ד(
החוק קובע שיושב ראש הוועדה יהיה עובד מדינה .נוהל משרד הבריאות 33פירש זאת כתפקידו של רכז שיקו מחוזי  /אזורי
ומלבד קביעה זו לא התייחס לדרכי הפעלת הוועדה .החוק מטיל על רכזי השיקו בפירוש לבצע מעקב אחר מימוש ההחלטות
ומצב המשתקמי ,משימה שמתבצעת באופ חלקי ביותר34.
_____________________________________

30
31
32
33

צוטט לעיל )המועצה הארצית.(2009 ,
רזניק ,ר' (2005) ,לחצי פוליטיי פוגעי בשיקו חולי נפש .האר.
צוטט לעיל )המועצה הארצית ,עמ'  ,103סעי החלטות והמלצות(.
משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,נוהל  – 80.001שירותי שיקו בקהילה  ,2009ס' .5.5
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בוועדה לביקורת המדינה בכנסת עלה כי ועדת סל שיקו מעיינת בתכניות השיקו – במקרה הטוב – לאחר שנה 35.הממוצע
הוא  15חודשי 36ולעתי עוברות שני עד שנערכת בדיקה חוזרת .זה שני ששיעור יישומי ההחלטות בוועדות הוא
כ) 3760%שיעור גבוה של "לא מממשי"( .יו"ר המועצה לשיקו סבור ש"הוועדות אינ עומדות בדרישות החוק" .ג
הפורו הארצי של משפחות נפגעי נפש "עוצמה" מתרש כי "העומס על הרכזות הוא גדול מאוד"38.

ועדות ערר מחוזיות )סעיפי (1716
"השר יקי וועדות ערר מחוזיות "...בראשות אד הכשיר להתמנות שופט שלו ובהשתתפות שלושה עובדי מקצועיי
מתחומי עיסוק שוני ונציג ציבור.
ועדות אלו לא הוקמו עד כה.39

שירותי מידע )סעי (19
"השר יפעל למת שירותי מידע זמיני בכל הנוגע לזכויותיה של נכי הנפש ...לרבות בנושא שירותי
השיקו העומדי לרשות והנותני אות"
מהעובדה שרק חלק קט מהזכאי מקבלי שירותי שיקו וכמחצית מהנכי עדיי אינ מודעי לזכויותיה במסגרת חוק
השיקו 40עולה שכנראה לא קוי הסעי בחוק ,א כי עמותות משפחות פרסמו מידע חלקי לקהל.41 .

שינוי סל השיקו )סעי (20
"השר ,בהתייעצות ע שר האוצר ,רשאי בצו לאשר הפעלת שירותי שיקו שאינ נמני בסל השיקו"....
)לגרוע מהסל יכולה ועדת הבריאות בכנסת(

תקצוב )סעי (23 ,21
התקציב נקבע בהחלטת ממשלה 42בהקצאה מיוחדת מתו תקציב הבריאות .משרד הבריאות 43תיאר בהנמקתו לבקשת
התקציב את התכנית לשיקו מטופלי נפש בקהילה כחלק ממאמצי הממשלה לקד את איכות חייה של נכי הנפש
המאושפזי במחלקות פסיכיאטריות והשוהי בקהילה ופירט את יעדיה.
_____________________________________
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ראה להל.
פרוטוקול  155מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה 11 ,בדצמבר .2007בעקבות דוח מבקר המדינה  57ב' עמ' .391
צוטט לעיל )דרור ,ח ,2007 ,עמ' .(76
משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,היחידה למחקר והערכה ) ,(2005שירותי שאושרו על ידי ועדות סל שיקו ואחוז השירותי
שמומשו לפי סוג שירות ,20052001 ,וג אביר ,א' המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה ,דוח פעילות שנתי ,20092008
נספח :חברי המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה29.12.09 .
עוצמה – פורו ארצי של משפחות נפגעי נפש ,ביטאו מס'  ,18פברואר 2010
פרוטוקול  155מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה 11 ,בדצמבר  .2007בעקבות דוח מבקר המדינה  57ב' עמ' .391
נתוני שמסר מר י' שרשבסקי ,ממונה השיקו בריאיו עיתונאי .ראה הערה  45להל.
בזכות – המרכז לזכויות אד של אנשי ע מוגבלויות ,עמותה .חוק שיקו נכי נפש בקהילה – ד מידע .ירושלי ,עוצמה – אתר
האינטרנט.
החלטת ממשלה בק 165/מיו  17למרס 1999 ,בתו "לקט מעקבי" דוח מס'  .49שקבעה "תוספת  60מליו  לסל שיקו נכי נפש
בקהילה לשנת  2001בתקנה ייעודית  ,59בנוס ל  37.1מליו  שהוקצבו בתקנה זו .לסכומי אלו יתווספו בשנת  35 ,2002מליו ,
ב 35 2003מליו  ,ב 52 – 2004מליו  ולשנת  85 – 2005מליו ".
משרד הבריאות ) (1999עיקרי התקציב.
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"הא החוק מצוי והמציאות לא מצוינת – מה הועילו חכמי בתקנת?" עשור לחוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס2010
הנחת משרד הבריאות והאוצר הייתה שמער השיקו יגיע לאחר שבע שני למצב קבוע שלא יחייב תוספות תקציביות44.

בפועל התבססה בניית תקציב השיקו על תפיסה של התאמת תקציבי לעלות אספקת השירותי ללא חשיבה על תקציב
לחיזוק הפיקוח והבקרה הנדרש כדי לוודא שהיעדי מושגי .לא נבדקו תהליכי וקבלת החלטות תקציביות במער השיקו
בבריאות הנפש ולא נבדקה המשמעות הכלכלית של החוק45.
מ 1998גדל התקציב לשיקו פי תשעה ,ולא רק שלא חלה בעת הזאת ירידה בהקצאה הממשלתית בשביל שירותי אשפוז,
אלא שזו א עלתה ב.4625%

טבלה 1
השקעה כספית חלקית של המדינה בנכה נפש47
שנה

תקציב

מספר משתקמי תקציב למשתק לשנה

תקציב שנתי למשתק כולל סיוע

199848

 21מיליו 

4,350

 4,800

46,200

2006

 377מליו 

17,000

 22,000

 63,400

2010

 450מליו 

16,000

 25,000

 66,400

מ 21מליו לשנה הגיע התקציב בשנת  2006על פי הערכה אחת ל 377מיליו  49,ועל פי הערכה אחרת 360 – 50מיליו .
ב 2010מושקעי  450מיליו ב 16,000משתקמי ) 25,000למשתק( 51.תקציב זה הוא כרבע מתקציב שירותי בריאות
הנפש בישראל ,ואילו תקציב כל המרפאות לבריאות הנפש במדינה ,המטפלות בכ 140.000איש ,הוא  7.8%בלבד52.
עלות חודשית של  –  750השתתפות המדינה בשכר דירה למשתק וכ  2,700קצבת נכות לכל משתק הביאו את
ההוצאה הכוללת של המדינה לנכה נפש אחד בשנה בשיקו עד ל 68,900ש"ח .על תקציב זה יש להוסי סכומי משתני
הניתני על ידי הביטוח הלאומי להצטיידות ובינוי של מסגרות שיקו ולציוד אישי למשתקמי במסגרת "קר שיקו".
התקציב מושקע לפי "חוק פארטו" 80% 53:מהמשאבי מושקעי ב 20%מהנזקקי לאור ההערכה שרק  10%עד  20%מנכי
הנפש באר מקבלי שירותי שיקו.

טבלה 2
הערכות מספריות של נכי הנפש המהווי קבוצת יעד לשיקו
הגו המערי

הערות

ההערכה המספרית

_____________________________________

 44צוטט לעיל )אביר (2010 ,עמ' .6
 45צוטט לעיל ) דרור ,ח.(2007 .
חוק
)(2010
א.
 46אביר,
47
48
49
50
51
52
53

נכי
שיקו
.http://www.themedical.co.il/article.aspx?itemID=2781
לא כולל השקעת הביטוח הלאומי בבינוי והצטיידות למסגרות השיקו ולציוד אישי של כל משתק.
מסגרות שיקו שפעלו טר החלת החוק.
סיני ,ר' (2006) ,בעיית תקציב מונעת שיקו של  1200נכי נפש .האר.
צוטט לעיל )דרור ,ח' .(2007
צוטט לעיל )דרור ,ח' .(2007
משרד הבריאות ,הצעת תקציב לשנת הכספי  ,2008ירושלי ,תשרי התשס"ח ,אוקטובר  .2007עמ'  66,762) .89פוני למרפאות
המדינה המהוות  50%מהמרפאות באר 755,000 ,מגעי(.
עיקרו הידוע ג בש כלל  ,20/80הוא כלל שנוסח ע"י הכלכל האיטלקי וילפרדו פארטו.
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ח"כ תמר גוז'נסקי – מיוזמי החוק(2000) 54

60,00050,000

פרופ' מרדכי שני(2006) 55

120,000

הכרה של הביטוח הלאומי ב 40%נכות56

62,686

גילאי 6518

שטרו ואח'(2009) 57

244,000

מתוכ  160,000נמצאו זכאי לקצבת

אביר ,אורי )58(2010

100,00085,000

מספר נכי הנפש שחיי בקהילה

ל

סוגי שרותי השיקו הניתני במסגרת החוק והתוספות לחוק59

שירותי דיור באינטנסיביות משתנה ,מהוסטלי שבה מתגוררי עד  30נכי נפש ,עד דיור מוג  ,שהוא שירות הנית לדיירי
ברמת תפקוד גבוהה יותר בדירות שבה ה מתגוררי לבד או ע שותפי.
 .1מסגרות תעסוקה שמטרת להקנות מיומנויות והרגלי עבודה לנכי נפש שאינ מסוגלי לעבוד בשוק החופשי .המסגרות
כוללות מועדוני ,מפעלי מוגני ותעסוקה נתמכת.
 .2שירותי חונכות – שירות אינדיווידואלי הנית לתקופה קצרה לנכי נפש המתגוררי בקהילה כדי להגיע להישגי בתחומי
שוני על פי הצור.
 .3שירותי סמ – שירות אינדיווידואלי לנכי נפש המתגוררי בבית כדי לעבוד על מטלות הקשורות לתפקוד בבית ובסביבה
הקרובה.
 .4שעות פנאי – שילוב בחוגי במתנ"סי או בחוגי במועדוני ייעודיי לנכי נפש.
 .5השכלה נתמכת – אקדמית – סיוע לסטודנטי נכי נפש הלומדי במוסד להשכלה גבוהה או השלמת השכלה.
 .6מסגרות אחרות :טיפול דנטלי חינ ,שירותי תמ למשפחות ,תיאו טיפול.

טבלה 3
התפלגות המשתקמי על פי סוג השיקו60
2005

2006

דיור

6,145

6,427

מועדוני

3,916

4,264

חונכות

1,197

1,175

תעסוקה

1,067

6,624

השכלה תיכונית

740

720

סמ

404

303

השכלה אקדמית

33

40

_____________________________________

54
55
56
57
58
59
60

צוטט לעיל )דברי הכנסת(.
שני ,מ ,4.6.2006 .האר" ,אנחנו לא רעי לב".
המוסד לביטוח לאומי ,מנהל המחקר והתכנו ) (2009סקירה שנתית .2008
צוטט לעיל )שטרו וחב' .(2009
צוטט לעיל )אביר.(2010 ,
משרד הבריאות ,סל שיקו – אזור ירושלי – חוברת שירותי.2010 ,
משרד הבריאות ,הצעת תקציב לשנת הספי  ,2008ירושלי ,תשרי התשס"ח– אוקטובר  .2007עמ' .91

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יוני 2010

8

"הא החוק מצוי והמציאות לא מצוינת – מה הועילו חכמי בתקנת?" עשור לחוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס2010
הערה :משתק יכול להופיע ביותר מסוג שיקו אחד .ב 2007קיבלו  13,000משתקמי  19,000פתרונות מסוג כלשהו61.

תוספת לחוק
נקבעו בנושא התעסוקה ,הדיור ,השלמת השכלה ,חברה ופנאי ,תחו המשפחות ,טיפול שיניי ותיאו הטיפול.
בתחו המשפחות – ב 2009פועלי חמישה מרכזי למשפחות שבה פעילות מעטה 62.טיפול השיניי – הוועדות מפנות
חולי רבי לטיפול מוזל ,א היישו מועט .תיאו טיפול – מונו בהדרגה מתאמי טיפול בכל מחוז.
"מתא טיפול" הוא איש המקצוע שתפקידו לדרב  ,לעודד וללוות את המשתקמי בניסיונות להשתק ,להימצא לצדו בעת
משבר ולהעלות בכ את סיכויי הצלחת השיקו .למרות החשיבות המיוחסת לה לא נקבעו נוהלי עבודה מסודרי לנושא.
נושא זה עולה בדוחות מבקר המדינה.

הבקרה בתחו השיקו
לעומת הפיקוח על מוסדות רפואיי הבקרה במער השיקו מתבצעת מכוח היותה של המדינה צד לחוזה לרכישת שירותי
ולא כסמכות סטטוטורית .הבקרה מנוהלת על ידי עוזרי הפסיכיאטרי המחוזיי ומבוצעת בצוות רבמקצועי באחריות
הפסיכיאטר המחוזי.
מבקר המדינה 63קבע כי "ספק א המשרד יכול לוודא שכל מסגרות השיקו אכ מתנהלות על פי הסטנדרטי שהוא קבע
] [...רכישת השירותי נועדה ,בי היתר לחסו בכספי ,ולפיכ ראוי להפנות לפחות חלק מכספי החיסכו למימו פיקוח,
שהוא חלק בלתי נפרד מתהלי רכישת השירותי ]."[...
מנכ"ל משרד הבריאות התייחס לנושא בסיכו דיו על בקרה בהוסטלי שנמצאו בה ליקויי חמורי או ליקויי
חוזרי" 64:יש חשיבות עצומה לפיקוח ובקרה של המשרד בכל התחומי ,ובתחו של נכי נפש החשיבות גבוהה פי כמה".
לדבריו ,לרשות שירותי בריאות הנפש עומד מער בקרה מקצועי ומסור א "יש לגבש את נוהל הטיפול בליקויי שמתגלי
בבקרה ] [...והצעדי הננקטי בהתא".
מער השיקו מופעל בשדה על ידי יזמי פרטיי ,דבר המעלה את חשיבות הפיקוח והבקרה של משרד הבריאות על
הפעלת .בצד ההוסטלי המופעלי באנושיות ובמקצועיות הצביעו ממצאי הבקרה הארציי מ 652006על רמה גרועה של
כ 30%מההוסטלי והומל על סגירת.
הוסטל הוא מסגרת מגורי שמתגוררי בה עד שלושי משתקמי .השירות בהוסטלי נית בדרגת אינטנסיביות משתנה,
והתשלו ליז נעשה על פי דרגה זו .בשני האחרונות מתגמל משרד הבריאות יזמי העוברי ממסגרת מסורתית של הוסטל
אינטנסיבי ל"קהילות תומכות" שה דג עצמאי ומתקד יותר של הוסטל.
הבעיות העיקריות שנמצאו :ליקויי במבני ההוסטלי )כמה מבני הוכרזו "מסוכני""/לא ראויי למגורי אד"( ,בעיות
תברואה ,פגיעה בזכויות החולה ,גביית כספי שלא כדי  ,תזונה לקויה ובעיות בכוח אד .בכמה הוסטלי דווח על רעב של
דיירי ופנייה לבתי תמחוי .מנהל הוסטל אחד נעצר בגי עשיית מעשי מגוני ,זמ רב ,בדיירי ובצוות ונמצאו איסדרי
חמורי בניהול כספי הדיירי .בהוסטל לקשישי קבע משרד הרווחה כי מדובר בבית אבות הפועל ללא רישיו ולא
_____________________________________

61
62
63
64
65

צוטט לעיל )דרור ,ח(2007 .
המועצה הלאומית לבריאות הנפש 20092008 ,דוח פעילות שנתית ,עמ' .100
מבקר המדינה ) (2005דוח שנתי 55ב' ,פיקוח תפעולי מקצועי ,משרד הבריאות ,עמ' .721
פרוטוקול דיו בנושא בקרות בהוסטלי מתארי .5.3.06
דוח הוסטלי רמה ג' כפי שהוגשו למנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' א' ישראלי ,לבקשתו ,בינואר  2006על ידי כל הפסיכיאטרי
המחוזיי באר – לא פורס.
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בהוסטל 66.בהוסטל אחר נער מחקר ללא אישור ועדת הלסינקי – על חשבו דמי הפנאי של הדיירי – וללא קבלת אישורי
והסכמת המשתתפי כחוק.
ע השני נמצאה חלוקת תרופות על ידי א בית/מדריכי ללא כל הבנה בנוגע למהות התרופות הניתנות ,תופעות לוואי,
צור בהפסקת טיפול או שינוי במינו  .דווחו מקרי של ניצול מיני ,הטרדה מינית בי צוות לדיירי ,בי דיירי לדיירי,
אלימות קשה בהוסטלי כולל מקרה רצח וניסיו לרצח .בשנת  2010נכתב דוח בקרה על ליקויי חמורי שנמצאו בהוסטל
ניצולי השואה67.
להל דוגמאות מתמונות שצולמו בהוסטלי שנכשלו בבקרה ברחבי האר:

מקרר לקוי וריק בהוסטל שנכשל בבקרה68.

"ארו תרופות" בהוסטל שנכשל בבקרה69.

יש לציי כי בעקבות דוחות הבקרה הופעלה סמכותו של משרד הבריאות כלפי היזמי ,ואלה תיקנו את הליקויי במקומות
המצולמי.
בשנת  2002נערכה בקרה ארצית על תחו הדיור המוג 70,ובקרה חוזרת נערכה בחלק מהמחוזות ב .2009דיור מוג מיועד
לדיירי עצמאיי המסוגלי לגור בדירה משל עצמ .השירות נית לדיירי בדירות שה שוכרי ע שותפי ,נכי נפש ג
ה ,או לבד .הדיירי מנהלי בדירותיה אורח חיי עצמאי כפי יכולת ,בסיוע צוות ,באינטנסיביות משתנה על פי מצב.
דיירי דיווחו על שביעות רצו רבה מהשירות" :כל פגישה זה כמו אויר לנשימה במיוחד בימי קשי"" ,ה מהווי את
מקור התמיכה העיקרי שלי"" ,ה המשפחה שלי".

_____________________________________

66
67
68
69
70

מכתב של פאני יוז ,המפקחת הארצית על השירות לזק ,יוני .2006
משרד הבריאות ) ,(2010לשכת הפסיכיאטר המחוזי חיפה ,דוח בקרה "הוסטל ניצולי שואה" ,לא פורס.
צול על ידי ע' פסיכיאטר מחוזי באחד ההוסטלי באר.
צול על ידי מגר' ישראל פאר.
בקרה על דיור מוג ,2002 ,דוח מסכ .הוגש על ידי פרופ' פ' סילפ להנהלת משרד הבריאות.
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אול ג בתחו זה נמצאו ליקויי .נמצא כי א על פי שמשרד הבריאות משל ליזמי על ביצוע חמישה עד שישה ביקורי
בשבוע ,בפועל מתקיימי הרבה פחות ביקורי ,וזאת בלי להודיע לדיירי .היו מקרי שלא היו כלל ביקורי בית והדיירי
חויבו להגיע למשרד לפגישות .לדיירי בדיור המוג קשיי כלכליי והתארגנות בעייתית בנושא התזונה .בדוח הומל על
עריכת שינויי בנוהל ובסטנדרטי של הדיור המוג  ,ובי השאר להפחית את מספר אנשי המקצוע ולהוסי אנשי שטח,
להיער בקהילה למצבי משבר של משתקמי כדי למנוע אשפוזי ועוד ,א ההמלצות לא יושמו.
"עגלות הקפה" הוא מפעל ייחודי שהוק בסיוע הביטוח הלאומי כדי לאפשר לנכי נפש עבודה נורמטיבית ברמה גבוהה.
במחקר שליווה את הפרויקט 71דווח בי השאר על ירידה משמעותית בער העצמי של המשתקמי .ממצאי בקרה 72הצביעו
על הפעלה לקויה ,תשלו שכר אפסי למשתקמי ,איסור גור על המשתקמי לאכול במקו ועוד.
בעקבות ממצאי הבקרה הביאו עמדה תקיפה של הנהלת משרד הבריאות ,הפסיכיאטרי המחוזיי ומטה השיקו לתיקו
מרבית הליקויי בפחות משנה73.
דוגמה אחרת לתעסוקה בשיקו – מועדו תעסוקתי – הוא "סדנת פסיפס" שמועסקי בה נכי נפש בהכנת חפצי אמנות
שימושיי למכירה בשוק החופשי בתמונה להל  .במפעל מועסקי  35משתקמי בשכר של  440100ש"ח לחודש74.

כפי שנכתב בנייר המדיניות 75,הליקויי שנמצאו בבקרות מלמדי כי חלק מהמסגרות שעמ מתקשר המשרד אינ עומדות
כלל בסטנדרטי הבסיסיי שהמשרד קבע .המשמעות היא שאות מסגרות אינ מסוגלות לתת למשתקמי את השירות
המינימלי שמשרד הבריאות הגדיר כנחו לצור שיקומ של נכי הנפש ,וקיימת בה פגיעה רבה במשתקמי .במרבית
המקרי יש נטייה להימנע מהטלת סנקציות ,והמשרד ממשי להפנות משתקמי למסגרות כושלות .עובדה זו לצד מעקב
לקוי אחר מימוש תכניות השיקו משמעה הוצאת מיליוני שקלי ללא בקרה ראויה על מהות התמורה ואיכותה .המחברי
ממליצי על שילוב בי תמריצי כלכליי לבי פיקוח ובקרה ומדגישי כי כל פתרו שאינו כולל שילוב זה צפוי להיות בלתי
אפקטיבי בהבטחת איכות שיקו ועמידה ביעדי החוק .ה טועני כי כל עוד יז יודע שיוכל לקצ באיכות השירות ולהמשי
לקבל אותה תמורה ,יש לו אינטרס מובנה לקצ באיכות השירות ולעכב בכ את שיקומ של נכי הנפש.
ביקורת על יישו חוק השיקו משמיעי ג המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה והוועדה לביקורת המדינה.

ביקורת המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה על יישו

החוק76

תפקוד המועצה :המועצה מתקשה לייע היות שאי מובאי לפניה בזמ נתוני חשובי והיא אינה חשופה לדוחות הבקרה
המופקי על ידי הפסיכיאטרי המחוזיי.
_____________________________________
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צוטט לעיל )כ ,נ ,רווח  ,ע ,.וזיו .(2009
דוח בקרה על עגלות הקפה ,לשכת הפסיכיאטר המחוזי ירושלי .2009 ,לא פורס.
דיווח שהתקבל בלשכת הפסיכיאטר המחוזי 11.4.2010 ,בירושלי על ידי הצוות החדש בפרויקט "עגלות הקפה".
דיווח טלפוני ביו  15.4.10על ידי שרה מונסנגו ,מנהלת הסדנה.
צוטט לעיל ) דרור ח' .(2007
צוטט לעיל )המועצה הארצית.(2009 ,
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מספר הנהני משירותי "שיקו" נמו ביותר ועומד על כ 16,000נכי נפש שה כ 10%מפוטנציאל נכי הנפש הזכאי
לשיקו .ג אחוז מימוש החלטות ועדות סל השיקו נמו ועומד על כ .60%לא נמצאו עדויות לתקפות הערכת שירותי
בריאות הנפש לתוספת של  1,200משתקמי בשנה ולתוספות התקציביות הדרושות.
מחקר והערכה :למרות החשיבות הנודעת לסעי זה ,כולל הערכת יעילות ותועלת של תכניות תעסוקה לנכי נפש ,המחקר
בנושא דל ואי מבוצעות הערכות של סל השיקו הקיי לאור הניסיו שהצטבר מאז נחקק החוק .בדוח המועצה הודגש כי
אשר לחלק מהשירותי ולשיטות השיקו אי עדויות אמפיריות כיצד הדברי פועלי .המועצה סבורה שיש לעשות מאמ
לפעול על פי התכניות שהוכחו כמועילות ויעילות .המועצה ממליצה על הקצאה תקציבית ייעודית לנושא מחקר והערכה
בתחו השיקו בדומה לדג של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,המבטיח הקצאה ייעודית ומנגנו לצורכי מחקר והערכה.
המועצה מציעה להקי מנגנו לקביעת יעדי המחקר ותכניו והסדר ארגוני למערכת הפעלה בלתי תלויה של המחקרי
והערכת.
בקרה :ג המועצה סבורה שמערכת מופרטת בחלקה הגדול דורשת מנגנו רציני של בקרה והערכה וכי יש לתגבר את כוח
האד בנושא זה.
שירותי בסל הדורשי תיקו משמעותי :רצ של המסגרות ,איכות אנשי צוות ומספר בכל מסגרת ,תחלופה גבוהה של
אנשי מקצוע ,היעדר הכשרה למדריכי ,משכורות נמוכות ,מעורבות לא מקצועית של יזמי בתהליכי שיקו ,דלות בפעילות
בתחו המשפחות ,טיפולי שיניי נדרשי שאינ ניתני ,בזבוז תקציב על טיפולי שאינ מותאמי לאד.
מער הדיור :זהו מרכיב מרכזי במער השיקו מבחינת היקפו ,נתח תקציבו הגבוה ומספר המשתקמי בו .יש חסמי
שוני במעבר לדיור מוג וה מנוגדי למטרות השיקו.
מיצוי הזכויות אינו אופטימלי .שיעור גבוה מקרב המשתקמי בדיור בקהילה אינ מודעי לזכויותיה .קיימת תופעה של
"הוסטליזציה" – אנשי "נשארי תקועי" בהוסטלי א על פי שהיו יכולי לעבור למסגרות עצמאיות יותר.
היעדר מער נתוני ותכנו רבשנתי :לממונה על השיקו אי מסד נתוני זמי ומהימ  ,ולכ נמנעי תכנו ראוי והערכה
ונפג תהלי קבלת החלטות.
בעיתיות בטיפול בצרכי רפואיי :לעתי אי טיפול מתאי לצרכי רפואיי שוני במועד ובמתכונת הדרושי במסגרת
ההוסטלי.

ביקורת על יישו החוק בוועדה לביקורת

המדינה77

הוועדה לביקורת המדינה התרשמה כי בוצעו מעט מאוד מחקרי שנועדו לומר א השיקו אכ
משיג את מטרתו .צוי כי נתוני הביטוח הלאומי מצביעי על אחוז נמו של נכי נפש הנהני מתכניות שיקו ,וכי שיעור
המימוש של החלטות הוועדה הוא  .50%כ צוי כי משרד הבריאות לא נקט אמצעי נגד היזמי שלא תיקנו את הליקויי
וא הוסי להפנות אליה משתקמי.
מנכ"ל משרד הבריאות אישר בוועדה את נתוני המבקר" :מתו  56.000זכאי 13.500 ,מקבלי שיקו ...אנחנו מסכימי
לרוב הדברי שכתובי בדוח המבקר".
לדברי יו"ר הוועדהח"כ זבולו אורלב" ,א החוק מצוי והמציאות בשטח לא מצוינת ,מה הועילו חכמי בתקנת?" הוא
שואל איפה כל יתר נכי הנפש ,וקובע " :כ ?א יש שישי אל נכי המוכרי ע"י ביטוח לאומי שמתוכ רק  20%נכנסי
לתו מסגרות שיקו בקהילה  ,החוק לא מתקיי".

_____________________________________

 77צוטט לעיל ,פרוטוקול  155הוועדה לביקורת המדינה.(2007 ,
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הא נבחנו החוק וישומו בשאלת עלות/תועלת?
הא הובהר מהו "שיקו" נכה הנפש ,מה מטרותיו ויעדיו וכיצד יש למדוד את הצלחתו?
"מסמ המדיניות" 78ד ג בנושא העלות התקציבית אשר גדלה ללא התייחסות או קשר למספר הנמו של המשתקמי,
לאיכות הטיפול ולמסגרות ולממצאי הבקרה .העובדה שאי כלל הגדרה ל"שיקו" ואי הצבת מטרות ויעדי להשגתה בפועל
מציבה סימני שאלה בנוגע לחוק ומימושו .לפי דעה זו ,ניתני בפועל שירותי רווחה וחלופות אשפוז באצטלה של שיקו.
הכותבי מסכמי שמער השיקו שהוק אינו אפקטיבי בהשגת יעדי החוק .אי מעקב אחרי תכניות השיקו ,הניידות בי
המסגרות נמוכה ,נעשית הפניה למסגרות שאינ בסטנדרט שהמשרד קבע .לדעת הכותבי ,חוסר האפקטיביות בביצוע החוק
פוגע בסיכויי ההחלמה של נכה הנפש ,שלא זוכה להשלמת פערי בהשכלה ואיננו בונה מחדש יכולות ותפקידי שנפגעו
מהמחלה .כ תור החוק לדעת לריבוי אזרחי תלותיי ולא יצרניי ,מובטלי וחסרי פרנסה ההופכי לנטל כלכלי על
המדינה שמממנת את קצבאות הרווחה שלה.
ה סבורי כי למסגרות השיקו יש תמרי מובנה לקצ באיכות ולעכב את תהלי השיקו ,ולממוני על מער השיקו
חסרי כלי מדידי שיאפשרו הערכת איכות השיקו לפרט שמספקות המסגרות השונות .היעדר הגדרה לשיקו איכותי
במונחי אופרטיביי ,ובעיקר היעדר הזיקה בי דיווחי הבקרה על ליקויי שנמצאו במסגרות לבי התשלו והמש
ההתקשרות ע היז ,מקשה על המדינה כרגולטור להפעיל סנקציות נגד פגיעה באיכות .בעקבות זאת יז פרטי המפעיל
שירותי שיקו יודע שיוכל לקצ באיכות השירות ולהמשי לקבל אותה התמורה ,ג עבור השקעה פחותה ,ומשרד הבריאות
נאל להמשי ולשל למסגרות על בסיס מחיר יו.
ההבדלי האיכותיי בי המסגרות אינ באי לידי ביטוי בתגמול הכספי ,והתגמול אינו קשור לתוצאות אלא נובע א ורק
משוני בתשומות לצור הפעלת המסגרת )ככל שהמסגרת מוגנת יותר ושיקומית פחות – עלותה גבוהה יותר ,והיזמי –
המונעי על ידי אינטרס כלכלי – יעדיפו לפתח מסגרות מוגנות ויקרות בהתאמה( .הכותבי מדגישי שפיקוח ללא תמריצי
ותמריצי ללא פיקוח מביאי לירידה באיכות ולגידול בעלויות.
במאמר שפורס ב 792003הובאה סקירת ספרות נרחבת ,בי השאר בנושא מדדי מקובלי להצלחת השיקו של נכי הנפש.
במדדי צוינו אלה :ירידה במספר האשפוזי החוזרי 80,עלייה ברמת העצמאות ב 81,ADLיציאה לתעסוקה והתמדה82,
התנהגות נורמטיבית 83,שיפור בתפקוד החברתי 84,שיפור בתסמיני החולי 85,שביעות רצו של הדיירי והמשפחות 86,יכולת
מעבר למגורי עצמאיי יותר 87.שפע מחקרי זה ,שקד לחקיקת החוק ,מעלה ג הוא סימני שאלה בנוגע לעובדה שלא
הוצבו יעדי מדידי לשיקו בחוק או בנהלי.
זאת ועוד ,הקמת מער השיקו לא לוותה בפיתוח תפיסה כוללת בנוגע למבנה הפיקוח והבקרה על המסגרות ושיטות הפיקוח
הרצויות ,מה שמסביר את מיעוט כוח האד שהוקצב לזה 88.החוק אינו מגדיר סמכויות ואחריות בתחו הבקרה ומתרכז
בהגדרת הזכאות לשירותי ובהסדרת אספקת .לא הותקנו תקנות לחוק ,המטה מתרכז בהגדרת צרכי ,התקשרות ע
יזמי ,הפניית משתקמי ופיתוח מסגרות ,וסמכויות המועצה אינ כוללות את הפיקוח.
_____________________________________
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צוטט לעיל )דרור ,ח' .(2007
גול ,ח' ,הלמ ,צ (2003) .לצאת בלי פתק לשומר .על ס ) (5עמ' .26–17
חטיב וכה ,1996 ,חטיב 1999 ,1994 ,בתו גול ,ח',והלמ ,צ' .(2003) .צוטט לעיל.
חטיב וכה ,1996 ,ברש ובא ,1992 ,סלעJorda-Moscardo & Espinosa-Ibora, 1991, Webb et al, 1993, Zissi & Barry, 1997 ,1988 ,
בתו גול ,ח ,.והלמ ,צ – (2003) .צוטט לעיל.
חטיב ,Hamerman, 1984 ,1999 ,בתו גול ,ח' ,והלמ צ' (2003) ,צוטט לעיל.
 ,Hamerman, 1984, Webb et al, 1993, ZISSI & Barry, 1997בתו גול והלמ ) (2003צוטט לעיל.
 Higgins et al, 1997, Webb et al, 1993בתו גול ,ח' ,והלמ ,צ (2003) ,.צוטט לעיל.
 Higgins, 1997, Simpson et al, 1989בתו גול ,ח' ,והלמ ,צ (2003) ,.צוטט לעיל.
 Ball et al, 1993,Booth et al, 1990, McLackland et al, 1996, Test, 1981בתו גול ,ח' ,והלמ ,צ' (2003) ,צוטט לעיל.
) Webb et al, 1993בתו גול ,ח' ,והלמ ,צ' (2003) ,צוטט לעיל.
ב 2009אושרו ללשכות הפסיכיאטרי המחוזיי עוד תקני לבקרה
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בסיכו המסמ נכתב כי במצב הנוכחי איכות השיקו לקויה ומער השיקו מתקשה במימוש יעדי החוק .הכול חו
מהיזמי נפגעי מהמצב .בראש הנפגעי נמצאי נכי הנפש שנאלצי לשהות במסגרות שאינ עושות די לשיקומ ולעתי
א בתנאי מחיה בלתי אנושיי .הכלכלה הישראלית ,משפחות החולי ואזרחי המדינה נפגעי בשל העלויות הכרוכות
באישיקומ של נכי הנפש הנופלי לנטל על החברה 89.ההפסד לתוצר הלאומי הגולמי נאמד ב 2.5מיליו דולר90.
הנהני היחידי מהמצב הנוכחי ,מסכמי הכותבי ,ה יזמי השיקו הפרטיי שמקבלי מהמדינה תשלו שאיש אינו
בודק את שוויו ואיכותו האובייקטיביי .לדעת ,למרות ההשקעה הכספית קיימת פגיעה ניכרת בכבוד של הנכי ובאיכות
חייה.

הא נית אפוא לקבוע כי נכי הנפש בישראל מקבלי "שיקו "?
עגנו מתאר ב"סיפור פשוט" 91מעי "תהלי שיקומי" של גיבור הסיפור ,הירשל ,שנישא לאישה שבחרה בשבילו אמו בעוד
הוא מאוהב במשרתת בלומה .מצבו הנפשי מתדרדר עד שהחל "לקרוא כתרנגול" ובעצ הפסיק לתפקד .הוריו מביאי אותו
לדוקטור לנגז כמוצא אחרו תמורת תשלו עבור אוכל ומגורי .הרופא מטפל בו בסבלנות ,בלא תרופות ,ומתייחס אליו
באהבה ,כאד לאד .הוא מסייע לו לרכוש הרגלי חיי נכוני בנושא תזונה ,פעילות גופנית ושעות שינה .הוא דואג לו
לעבודה בגינה ,לטיולי ולבילוי פנאי )במשחק "שחמת" – שחמט( .לאחר שלושה חודשי חוזר הירשל לביתו .וכ מתאר
אותו עגנו לאחר ה"שיקו"" :פניו נתמלאו והשחימו ,מבוכת הפחד נסתלקה מעינו ,א דעתו נתיישבה עליו וכל תנועותיו
שקולות .שלושה חודשי שדר אצל רופאו...שהרחיקו מדברי המאבדי את הגו ונתעמל ביו ואימ את אבריו בחמה ויש
מתחילת הלילה עד סופו  "...הוא חזר לעבודתו בחנות "עכשיו עבודתו עיקר ומחשבותיו טפלות" "שוב אי צירל מזרזתו כל
יו שיטייל ,מי שעסוק כהירשל אינו עשוי לטייל...עכשיו הוא מטייל ע אשתו ...אחת לשבוע באי חבריו של הירשל אצל
הירשל".
ג בתחו הרגש מציי עגנו שינוי" :אתמול היה הירשל אומר תינוק זה איני אוהבו והיו הוא עומד עליו ומנשקו" .לאט לאט
הוא פסק מלהרהר בבלומה" ,חתימת שחוק החלה מבצבצת מבי שפתיו" ונולד לו עוד ילד .רגשותיו לאהובתו האמתית,
בלומה ,זו שאיננו יכול להינשא לה ,קהו והיא נישאה בינתיי לאחר.
בעת העברת החוק בכנסת סיכמה חברת הכנסת תמר גוז'נסקי את הברכות באמרה" :אני מאוד מקווה ,שנוכל לסכ בעוד
כמה שני ,שג נמצא הכס ,ג הופעלו הועדות וג נכי הנפש השתלבו בקהילה .אנחנו רוצי נכי נפש שלא יהיו בבתי חולי,
אבל אנחנו ג לא רוצי שה יתגוללו ברחובות .אנחנו רוצי אזרחי פעילי בחברה ,שממצי את היכולות שלה,
שממצי את האפשרות שלה ,שממצי את הפוטנציאל שיש בה"92.
ההגדרה המילונית 93ל"שיקו" היא קימו .החזרת אד או דבר לאיתנו ולמצבו הקוד .ריהבליטציה.
הנוהל היחיד שבו מופיעה הגדרה לשיקו עוסק ב"דיור מוג " 94.לפיו "שיקו" הוא תהלי עבודה משות ע הדייר לקראת
שילובו בקהילה בשאיפה להעביר אותו למסגרת דיור עצמאית יותר לפי פוטנציאל ההתקדמות האישי שלו.
בשנות הפעלת החוק לא נער כאמור כל מחקר מקי בנושא ,ו"שיקו נכה נפש" התגלה כנטול הגדרה אופרטיבית ולמעשה
נותר מושג ערטילאי .לא הוצבו מטרות ויעדי מדידי כלליי או אישיי מחייבי להערכת איכות השיקו .בעקבות זאת
למרות חוק ייעודי והשקעה כספית כבדה אי נעשית ואי יכולה להיעשות מדידה של הצלחת השיקו ושל כדאיות ההשקעה.

_____________________________________
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עלויות אשפוז גבוהות ,עלויות גבוהות של מער השיקו ,הגדלת ההוצאה הציבורית לשירותי רווחה.
צוטט לעיל )l Kessler et aבתו אביר ,א.(2010 .
עגנו ,ש' )תשכ"ב( סיפור פשוט ,על כפות המנעול ,הוצאת שוק ,ירושלי ותל אביב.
צוטט לעיל )דברי הכנסת(.
אב שוש ,המילו החדש ,הוצאת קרית ספר בע"מ ,ירושלי.
משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ) (2009נוהל מס'  – 80.002שרותי שיקו בקהילה :דיור .ס' .5.15
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זאת ועוד ,הא  16,000נכי הנפש שזכו ליהנות משירותי סל שיקו נזקקו לו יותר או שהגיעו לכ באופ אקראי? הא יש נכי
נפש שיכולי לחזור למעגל היצרני הנורמטיבי של החברה ובגלל חוסר מודעות אינ יכולי ליהנות מתכניות סל שיקו
מצויות וזולות יותר למערכת?
עד כה נעשה ניסיו לבדוק את הצלחת השיקו רק על פי מדד של אשפוז חוזר ,וג בנושא זה אי ממצאי חדמשמעיי
התומכי בשיקו.
ב  2006נבדק הקשר בי מש האשפוז לבי השמה במסגרת שיקומית ואחוז החזרות לאשפוז 95.נמצא כי מתבגרי אשר
מופני למסגרת שיקומית חוזרי לאשפוז ושוהי בו זמ ארו ומשתקמי מעל גיל  ,20ואילו אלה שאושפזו בי חצי שנה
לשנה ויותר ,חוזרי פחות לאשפוז ומש אשפוז מתקצר באופ מובהק.
נוס על כ הושוותה באותו מחקר החזרה לאשפוז של חולי סכיזופרניה שאושפזו לראשונה בחייה :אלה שאושפזו לפני
החלת החוק לשיקו לעומת אלה שאושפזו אחריו .נמצא כי אצל החולי הכרוניי חלה ירידה באחוז החזרות לאשפוז ,ואילו
אצל החולי האקוטיי לא חל שינוי.
מהבחינה המספרית ,כאמור" :א יש שישי אל נכי המוכרי ע"י ביטוח לאומי שמתוכ רק  20%נכנסי לתו מסגרות
שיקו בקהילה  ,החוק לא מתקיי".
מהבחינה האיכותית ,במער השיקו יש מסגרות שעושות פעילות מרשימה ,יש עובדי מקצועיי ומסורי ,א בהתייחס
לממצאי הבקרה ולכל הנאמר לעיל יש לקבוע בצער כי במקרי רבי נכי הנפש במסגרות השיקו אינ מקבלי את השירות
המגיע לה כזכאי החוק וכבני אד.
שפר הגורל והחוק חוקק טר החלת המגבלה על הצעות חוק יקרות ,א חובה להציב את השאלה א המשאבי מוצדקי,
א החוק מקד מטרות ,ומה המטרות ,בעצ ,א ה לא הוגדרו.
זכות קיו לחוק תהיה בכפו לביצוע כמה שינויי הכרחיי:

חלוקה מושכלת של תקציב בריאות הנפש
מערכת בריאות הנפש– אשפוז – שירות אמבולטורי ושיקו פועלת ככלי שלובי התלויי זה בזה .תפקוד לקוי של אחד
המרכיבי פוגע באחרי וברמת השירות ואיכותו 96.המצב הנוכחי ,שמושקעי בו בשירות האמבולטורי פחות משמונה
אחוזי מתקציבי בריאות הנפש בישראל ,הוא סכנה לעתיד השיקו כמו ג לעתיד המרפאות ,כי ללא טיפול מרפאתי הול
לא ייתכ שיקו ,וללא תקצוב נאות עתיד השירות האמבולטורי לוט בערפל .יש לדאוג לטיפוח השירות האמבולטורי למע
כדי לאפשר את קיומו.

חיזוק הבקרה ורגולציה הרתעתית בצד תגמול על הישגי
יש לפעול ליצירת זיקה בי תוצאות הבקרה לבי המחיר המשול למסגרת והמש קניית השירות ממנה .זיקה זו תית בידי
המשרד כלי יעיל להשפעה על התנהגות היזמי והמסגרות ותיצור מאז הרתעה שאיננו קיי בי המשרד ליזמי .כל פתרו
שאינו כולל שילוב כזה צפוי להיות בלתי אפקטיבי בהבטחת איכות שיקו ועמידה ביעדי החוק .יש להפעיל סנקציות חמורות
בגי חריגה מהסטנדרטי הפיזיי ולתת משקל רב לבדיקת העמידה של המסגרת ביעדי החוק .נוס על כ במסגרת
הפרמטרי לתקציב יובא בחשבו מספר המשתקמי .יגובשו נוהל לטיפול בליקויי שהתגלו בבקרה ומדרג סנקציות מחייב
עד סגירת מקו כושל.
יש לפעול לפרסו המידע על איכות המסגרות השונות במסגרת "חוק חופש המידע" והשקיפות השלטונית.
_____________________________________

 95מכו פאלק לחקר בריאות הנפש ,יוני  ,2006לא פורס.
 96צוטט לעיל )אביר (2010 ,עמ' .4
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ועדות מעקב )"מעקב פרטני"(
יש לפעול ליישו מלא של חובת ביצוע של ועדות מעקב תקופתיות )"מעקב פרטני"( על ידי רכזי שיקו כדי לוודא את יישו
ההחלטות הקודמות ואת התאמת למשתק .הפסיכיאטר המחוזי ירכז את המידע מהבקרה ,וועדות המעקב ברמה המחוזית
וראש שירותי בריאות הנפש ברמה הארצית .החלטות בנוגע למסגרות יתקבלו לאור הממצאי והמדדי שייקבעו לשיקו
איכותי.

ועדות השיקו
ייקבעו נהלי להפעלת הוועדות מלבד הכתוב בחוק .בנהלי יפורטו דרכי הפנייה לוועדה ,דרכי ניהולה והפעלתה כולל ועדות
מעקב כחוק .ייקבע אופ מסירת המידע לנכי הנפש על מהות השירות שאושר לה בוועדה ואופ מימושו .יובא לידיעת נכי
הנפש ומלוויה כי זכות לערער על החלטת הוועדה.

ועדות ערר
יוקמו וועדות ערר על החלטות ועדות השיקו כנדרש בחוק.

מחקר והערכה
תיקבע בחוק או בתקנות לחוק הגדרה אופרטיבית לשאלה מהו שיקו איכותי של נכה נפש כולל פיתוח והגדרת מדדי תוצאה
לשיקו איכותי ,יעדי ,מטרות ומדדי להערכה.
תבוצע הערכת "סל השיקו" הקיי והערכה אובייקטיבית של הישגי החוק בשיקו נכי נפש בישראל.
המחקר ייער על ידי גו אובייקטיבי מדעי ואקדמי ,ויוקפד שלא ישתתפו בו – ישירות או בעקיפי – עובדי מער ומטה
השיקו במשרד הבריאות ,יזמי ועמותות המפעילי מוסדות שיקו וכל הנוגעי בדבר .ממצאי המחקר יפורסמו ויופצו
ויהוו בסיס לקבלת החלטות.

מתאמי טיפול
תיקבע הגדרת תפקיד ל"מתא הטיפול" ותיקבע מכסת מהטופלי למשרת מתא והקצבת זמ ייעודי לעבודות משרד.

דיו וסיכו
מערכת בריאות הנפש הקהילתית בארצות הברית ובעול המערבי ניסתה להתמודד ע מדיניות שחרור חולי לקהילה בלא
שנבנתה תשתית מתאימה של שירותי ההולמת את צורכיה של חולי הנפש .לאחר עשור אחד היו התוצאות חמורות
והסתכמו בשתי תופעות עיקריות :מיסוד והתרחבות אוכלוסיית מחוסרי הבית ) (homelessועלייה ניכרת בשיעור האשפוזי
החוזרי ) 97.(revolving doorמחקרי הוכיחו כי אפשר לשחרר חולי נפש לקהילה בהצלחה ,א התברר כי הציפייה לחיסכו
במשאבי בתהלי זה איננה מתממשת היות ששירותי הקהילה יקרי יותר .עוד התברר כי בהוסטלי שנפתחו בקהילה
הייתה רמת השיקו והטיפול נמוכה ביותר ופחותה ברמתה אפילו בהשוואה למחלקות ירודות בבית החולי98.
בישראל הייתה ציפייה כי עקב הקצאת התקציב הרבשנתי לשיקו נכי הנפש בקהילה תהיה תוצאה מאוזנת יותר ,אול
התברר כי משכי האשפוז לא התקצרו ,שיעורי התפוסה עקב אשפוז כפוי עלו בהרבה )מ 2,066מאושפזי ב 1996ל4,063
מאושפזי ב 99,(2005וההכנה לשיקו בקהילה ורצ הטיפול והתיאו ע שירותי הקהילה לוקי בחסר 100.ע זאת
_____________________________________
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חטיב וכה Aviram, 1990 ,1996 ,בתו גול ,ח' ,והלמ ,צ (2003 ).צוטט לעיל.
צוטט לעיל )אליצור וחב' ,עמ' .(29
משרד הבריאות ) (2007בריאות הנפש בישראל ,שנתו סטטיסטי .2006
צוטט לעיל )משרד הבריאות .(2007
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בישראל לא התפתחה תופעה של דיירי רחוב מקרב המשוחררי מבתי החולי הפסיכיאטריי ,בי השאר הודות לחוק
השיקו .יש בישראל נכי נפש שנהני משירותי קהילה ברמה טובה .יש נכי נפש )ומשפחות( שחשי אסירי תודה על מה
שקיבלו על ידי החוק ,אול מספר מועט ,אחזקת יקרה ,ושאלת שיקומ עדיי בבחינה.
לאור כל הנאמר לעיל נראה כי חקיקת החוק הייתה רק צעד חלקי ולא מספק בשיקו נכי הנפש בישראל.
לעומת הרפורמה המבנית שעוצבה בידי צוות בכיר בעל סמכויות אופרטיביות )"ועדת שני"( 101ומער המחקר של המכו
לחקר שירותי הבריאות שליווה את חוק בריאות ממלכתי ,פרויקט יקר וחדשני כשיקו נכי נפש בקהילה נוהל על ידי צוות
מצומצ ביותר בשירותי בריאות הנפש ,ללא גיבוי של צוות מחקר ,הערכה ובקרה וללא מומחה כלכלי .מחקר ראשו
המתייחס לחוק השיקו פורס רק ב102.2009
לעומת "ועדת שני" ,שהציבה יעדי ופרמטרי מדידי להערכת הרפורמה בבריאות הנפש ,לפרויקט השיקו לא הוצבו
יעדי ברורי ,כמותיי ומדידי ,לא נקבע מועד ולא צוות להערכה.
ההערכות בנוגע למספר המשתקמי הקיי משתנות על פי הגו המערי .ב 2010עדיי אי הערכות בנוגע למספר האנשי
העשויי לפנות לשיקו ,ורק שליש מבעלי הזכאות קיבלו שירותי שיקו בבריאות הנפש.103
מכיוו שתקציב המדינה מוגבל ,יש לשקול בכובד ראש כיצד לחלק את עוגת התקציב ,ומכל מקו לא נראה כי התשובה
טמונה בתוספת לתקציב כל עוד לא ייפתרו הסוגיות שהועלו במאמר.
מחקרי מעידי ששילוב השירותי הפסיכיאטריי והתעסוקתיי מצליח פי שניי מכל מודל אחר 104,ובפסיקה נקבע כי
הוסטל לא ייחשב בשו אופ למרפאה 105.ג מבחינת התקינה וג מהבחינה השיקומית דיירי ההוסטלי נדרשי לפנות
לטיפול רפואי ופסיכיאטרי במרפאות ייעודיות .על כ משנה חשיבות נודעת לטיפוח השירות האמבולטורי שהוזנח לעומת
התמיכה המסיבית בשירותי השיקו ,שכ ללא הטיפול הרפואי יורדי בחצי סיכוייו של נכה הנפש להשתק.
פסיכיאטרי 106טועני שהפיצול בי הפסיכיאטרייה לשיקו מפריע לשיקו ומעכב אותו.
ג במועצה לשיקו מביני כי "התגלו בעיות ודברי המחייבי תיקו " וכי "מ הראוי כי לקראת העשור השני ליישו חוק
שיקו נכי נפש בקהילה נבח ונערי את המער שהוק ,את דרכי העבודה ותוצאותיה"107.
תמימות דעי קיימת בי כל הגורמי בנוגע לחשיבות ומרכזיות של הפיקוח והבקרה .אי ספק שיש להעמיד את ההסדר
הנאות של נושא המעקב ,הפיקוח והבקרה בראש סדר הקדימויות של המערכת בעשור הבא 108.עלהסדר זה לכלול התייחסות
רצינית לממצאי הבקרה ,יישו המלצותיה ויצירת החיבור החיוני בי הממצאי לבי התגמול ליזמי.
בנושא הרפומה הביטוחית בבריאות הנפש כותבי אליצור וחב' 109כי יש צור בקיו צוות מעקב לאומי שיכלול נציגי
ממשרד הבריאות ,האוצר ,קופות החולי וחולי ובני משפחותיה.
נראה כי המלצה זו יפה ג לנושא השיקו של נכי הנפש בישראל.
_____________________________________

 101צוטט לעיל )אליצור וחב'.(2004 ,
 102צוטט לעיל ) שטרו וחב' .(2009
 103צוטט לעיל )שטרו וחב'.(2009
J. Cook., A. Lehman, Drake et al. (2005) Am. y. Psychiatry. Integration of Psychiatry and Vocational Services: A 104
.Multisite Randomized, Controlled Trial of Supported Employment. 162:10
 105ע"א  ,8797/99השופטת מ' נאור .ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענייני מנהליי בחיפה בתיק
עת"מ  85/99מיו  3.11.99שיינת על ידי כבוד הנשיא ד"ר ד' ביי.
 106לדוגמה ,ד"ר אבי בליי בדבריו ביו עיו בנושא שיקו בקהילה ,הערכת ביניי והערכות לעתיד ,29.12.09 ,כפר המכביה.
 107אביר ,אורי ,המועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה .יו עיו :שיקו נכי נפש בקהילה :הערכות ביניי והיערכות לעתיד .מכתב
למשתתפי.29.12.09 .
 108צוטט לעיל )אביר א' .(2010
 109צוטט לעיל )אליצור וחב' .(2004
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הערות למאמר
עיינתי במאמר ולצערי מדובר במאמר מגמתי קיצוני הלוקה בבעיות מתודולוגיות קשות ובעיקר בסילו נתוני ובהתייחסות
לאיסו נתוני משני עברו ,ללא התעדכנות כלשהי במתרחש כיו.
לטעמי ,התייחסות הוגנת ורצינית לנושא ,דורשת פניה אל האחראי,והתעדכנות במציאות הנוכחית .דבר זה לא נעשה
וכתוצאה מכ מוצגת תמונה מעוותת ומזיקה ביותר.
להל מספר דוגמאות:
בתחו הדיור המוג והמפעלי המוגני מער השיקו החל לפעול בשנות ה 80ע"י עמותת אנוש ועמותת אש"ת ובמשרד
הבריאות ב 1993ולא ב 1998ויש לפעילויות אלו חלק משמעותי בהפחתת מיטות האשפוז .כ שהאמירה שהירידה הייתה
ללא הכוונה )עמ'  (2הינה בעייתית.
עמ'  :3יש מחקרי רבי נוספי שנערכו במסגרת פרויקטי משותפי למשרד הבריאות והבטוח הלאומי כמו"כ מחקר גדול
על הסטיגמה .במאמר מתעלמי מה ומדגישי רק את מיעוט המחקרי.
שיעור יישומי ההחלטות כיו הוא  75%ולא .60%
עמ'  – 7ועדות הערר הוקמו ובמאמר ניזו ממידע מהעבר
עמ'  – 8למשרד הבריאות והאוצר לא הייתה הנחה שלאחר שבע שני נגיע למצב יציב ולא יהיה צור בתקציב נוס.
המשרדי הסכימו שלאחר שבע שני המצב ייבדק מחדש.
סכו הקצבה הינו   2400ולא   2700כ שהתחשיב על עלות משתק מופרז.
עמ'  :9אומד הזכאי הפוטנציאלי לשיקו מופרז .בפרסו של שטרו ואחרי מדובר על קבוצה רלוונטית של  97280וג
לגביה יש להפחית חלק גדול מהקשישי.
המספר של  244,000מועמדי לשיקו מעיד על חוסר הבנה .המספר של  160,000שיהיו זכאי לבטוח לאומי רחוק
מהמציאות.
סוגי שרותי השיקו:
תעסוקה נתמכת ניתנת כליווי ליותר מ 2000איש בשוק החופשי ולא כנאמר במאמר ,שהשיקו התעסוקתי מיועד רק לאלו
שאינ בשוק החופשי.
השכלה נתמכת כוללת ג השכלה תיכונית ,השלמת בחינות בגרות ,לימודי עברית לעולי ולימודי מחשב בסיסיי ,כל אלו
הושמטו.
עמ'  :10אי התייחסות להוספת  30מתאמי טפול דר מיז משות ע קר טאובר )בנוס ל 22המתאמי בלשכות
הבריאות(.
אי התייחסות לכ שכמעט ואי ככל פקוח על בתי החולי הפסיכיאטריי והמרפאות וכי הפקוח על מער השיקו גדול
במאות אחוזי לעומת הפקוח על בתי החולי והמרפאות.
עמ'  :11בדו"ח הנזכר במאמר הומל על סגירת  5מסגרות ולא  30%מההוסטלי כלומר  6%בלבד.
מובאי ציטוטי רבי של הבקרה ללא כל התייחסות למספר הכללי של המסגרות .כ יוצרי רוש כללי של מצב גרוע
באופ קיצוני .א היו מביאי את הנתוני על כלל המערכת ,הפרופורציות היו מאפשרות התייחסות שונה לחלוטי .
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השכר בתעסוקה מוצג כבעיה שבאחריות המערכת השיקומית ללא כל הבנה בנושא.
נאמר כי אי שימוש בסנקציות כספיות כלפי היזמי .החוזה שנחת על היזמי ב 2009כולל סנקציות כספיות כבדות .יש
התעלמות ג מכ.
מדובר על העדר הערכה של איכות השיקו והאפקטיביות שלו .המשרד עוסק בבניית מער כולל למדדי תוצאה ומובטח לכ
תקציב .ג מכ יש התעלמות.
למחקר הוקצו כיו  . 500,000אי לכ אזכור אלא רק הצעות להקצות כספי.
כוח האד בבקרה תוגבר .א המאמר מתעל מכ.
המאמר מדבר על כ שההערכה של תוספת  1200איש לשנה אינה מבוססת .הכותבי אינ מכירי את הנתוני ,היות והדבר
נעשה על בסיס התוספת השנתית לאור שמונה שני.
הטענה כי אי מסד נתוני מופרכת.
הטענה על העדר טפול רפואי מתעלמת מכ שנפתחו בשנתיי האחרונות  5הוסטלי לאנשי ע בעיות גופניות.
יש נתוני ברורי על ירידה קיצונית בימי אשפוז ובמספר האשפוזי של האנשי המקבלי שיקו .יש התעלמות מכ.
יש מער של מדדי תוצאה במחוז המרכז ות"א העוסק בשביעות רצו של המשתקמי ,במצב הקליני ,באיכות השיקו ועוד.
המאמר מתעל ממנו ומדבר רק על העדר מדדי תוצאה.
יש נתוני על תנועת המשתקמי במסגרות למסגרות מתקדמות יותר ולהיפ המאמר מתעל מכ.

יחיאל שרשבסקי ,ממונה שיקו ,משרד הבריאות
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תגובה להערות
לכותבי המאמר לא היה ספק שהוא מעלה סוגיה מורכבת מבחינה חברתית ,מקצועית ,אנושית ואפילו לאומית ובהתא יעורר
תגובות ,אמוציות וחששות של המעורבי בדבר.
מטרתנו הייתה לעורר דיו ציבורי ברוח חוק חופש המידע ועל בסיס שקיפות ציבורית .משכ ,נית מטבע הדברי להתבסס
א ורק על נתוני שפורסמו עד כה וגלויי לכל .כאשר מדובר בחוק יקר ומשמעותי שעלות הפעלתו גבוהה מתקציב כל סל
התרופות ,חיוני לעודד חשיבה מחדש ,מה ג שחקיקת החוק עוררה ציפייה לצמצו עלויות.
הביקורת שהועלתה מחזקת – מחד גיסא את טענתנו במאמר כי יש איבהירות רבה בנושאי של הערכות מספריות ומסד
נתוני בכלל .מאידגיסא אי בביקורת התייחסות לנושאי הקריטיי שהועלו במאמר ,כמו מספר המשתקמי אשר על פי
דיווח עדכני של המחלקה למידע והערכה במשרד הבריאות )נמסר אישית ביו  (18.6.10הינו א פחות מכפי שכתבנו במאמר
ועומד על  15,241משתקמי בלבד .ההערה לגבי טעות בסכו קצבת הביטוח הלאומי שננקב במאמר אמנ נכונה )ונית
לתקנה( אול משמעותה זניחה )פער של  1%בלבד מתקציב סל השיקו(.
מותר וא רצוי שהמאמר יעורר פולמוס א ג בביקורת יש להביא עובדות מבוססות .לא כ נעשה בביקורת הרצופה אי
דיוקי – וזאת בלשו המעטה – ההופכי את הביקורת למוטה ) .(biasedלדוגמא :לגבי ועדות ערר – כפי שנכתב במאמר וכפי
שהעיר מבקר המדינה ,אלו לא הוקמו בכל עשר שנות הפעלת החוק .באחרונה הוחל בגיוס מועמדי לוועדות אלו א נכו
לסו יוני  2010ועדות ערר אינ פועלות .דוגמא נוספת – לגבי החוזי הנחתמי ע היזמי בפסיכיאטריה – למיטב ידיעתנו
החוזי הללו ותנאיה אינ ולא היו גלויי לציבור .זאת למשל בניגוד לתנאי המכרז למוסדות סיעודיי בגריאטריה אשר
פורסמו לציבור.
אמירות כגו "יש מחקרי רבי נוספי" או "יש נתוני ברורי על ירידה קיצונית בימי האשפוז" והתייחסות לסכומי
ומספרי ,דורשות אסמכתאות כמקובל באמירה אקדמית בעיקר לאור האסמכתאות הרבות המובאות במאמר .בבירור
במוסד לביטוח הלאומי ) (20.6.10עלה כי יש אכ מספר פרויקטי מחקריי בעבודה א מלבד עבודה בנושא השכלה נתמכת
)פיילוט( לא פורסמו מחקרי נוספי.
יש לציי כי במאמר חדש שפורס בסו מר  1,2010במקביל להגשת מאמר זה ,מביא יו"ר המועצה לשיקו נכי נפש ,פרופ'
אורי אביר הערכות שונות על מספר נכי הנפש המהווי את אוכלוסיית היעד לשיקו ,וג הוא טוע שאי נתוני מדויקי.
במאמרו נית למצוא סימוכי לעובדות נוספות שהועלו במאמרנו בנושאי השוני ,מעמדה שונה ,ואנו מפני את הקוראי
לעיי בו.
אנו מאמיני ומקווי שחשיפת הנושא לציבור ולמקבלי ההחלטות תביא לדיו ציבורי ולשיפור ההתמודדות ע הנושא.
מפאת אילוצי הזמ לא נוכל להתייחס לכל פרטי הטענות ונשמח לעשות כ בהמש.

המחברי
המחברי ה עובדי משרד הבריאות א אי בדעות המובעות במאמר משו ייצוג של משרד הבריאות.

_____________________________________

1

אביר ,א .חוק שיקו נכי נפש בקהילה הערכת ביני והערכות לעתידwww/themedical.co.il/Article.aspx?itwmsID=2781 .
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עיכוב תשלומי על ידי חברות ביטוח :הא אור בקצה המנהרה?
בעקבות חוק חוזה ביטוח )תיקו מס'  ,(4התש"ע2010
אס פוזנר*

תקציר
תופעה ידועה היא שחברות ביטוח אינ ממהרות לשל תשלומי ג א די ברור שבסופו של דבר ה תיאלצנה לשל אות .
המאמר מנתח תופעה זו ומגיע למסקנה שמדובר בתופעה רציונלית לחלוטי ,אשר מביאה נפגעי רבי לוותר על תביעת
כליל .ג א מוגשות תביעות ,חברות הביטוח מרוויחות :התובע מותש )כלכלית ונפשית( ומגיע לפשרה תו ויתורי מפליגי .
ג א הוא "מתעקש" ,חברות הביטוח מרוויחות :התובע נמנע – במקרי רבי – מהוכחת פרטי חשובי בתביעתו בשל
חוסר יכולת לשל למומחי  .מעבר לכ ,הוא נמנע מלרכוש את העזרה שהוא זקוק לה ,דבר המפחית את הוצאות העבר שבה
מחויבות חברות הביטוח וג מפחית את התשלומי לעתיד )שכ הערכת העתיד מבוססת על העבר( .תופעה זו נושאת תוצאות
קשות לנפגעי  ,א ג למערכת המשפטית בכלל ,הנאנקת בהתמשכות ההליכי .
המאמר ד בכלי המשפטיי השוני שנועדו להתמודד ע תופעה זו ,ובה שני כלי חדשניי  :הכלי הראשו הוא התשלו
"על חשבו" ,ולפיו הנתבע מחויב לשל – עוד במהל המשפט – סכו הנגזר מהסכו הצפוי להיפסק )להבדיל מתשלו תכו
שנמדד לפי הצרכי המינימאליי ( .כלי זה קיי במשפט המשווה ,וניצני לו מצויי בפסיקה הישראלית .הכלי השני הוא
הריבית המיוחדת הקבועה בחוק חוזה ביטוח .על פי הוראה זו ,במקרה שחברת ביטוח אינה משלמת סכומי שאינ שנויי
במחלוקת בתו לב ,רשאי בית המשפט לחייב את חברת הביטוח עד כדי פי ארבעה מהריבית החוקית .לאחרונה הורחבה
הוראה זו ,בחוק חוזה ביטוח )תיקו מס'  ,(4התש"ע ,2010הרחבה ניכרת :ככל שמדובר בביטוחי אישיי  ,חייב בית המשפט
להטיל ריבית מיוחדת ,ואילו בביטוחי אחריות – הכוללי רשלנות רפואית ותאונות דרכי – רשאי בית המשפט לעשות כ.
מילות מפתח :חוזה ביטוח; עיכוב תשלומי ; תשלו על חשבו; תשלו
זמניי ; תאונות דרכי ; ביטוח אחריות; ביטוחי אישיי .

תכו; ריבית מיוחדת; רשלנות רפואית; מזונות

מבוא
חברות הביטוח אינ ממהרות לשל סכומי ג א די ברור שבסופו של דבר ה מחויבות בסכומי אלה .להל יתברר
שמדובר בתופעה רציונלית לחלוטי .לתופעה זו תוצאות הרסניות לתובעי וא למערכת המשפטית ומסתמני לה פתרונות
אחדי  .פתרו אפשרי בפסיקה )שהיא בעקבות התפתחויות מקבילות בעול ( דרמטית ופיתרו דרמטי בחקיקה ,בימי אלה
ממש.

תופעת איהתשלו :ההיגיו שמאחורי העיכוב
פעמי רבות נטע סירוב של חברות ביטוח לבצע תשלומי תו שה מעלות מ הגור ומ היקב כדי להימנע מתשלו תגמולי
ביטוח )כאשר מדובר בפוליסות אישיות ,כגו ביטוח תאונות אישיות ,ביטוח חיי  ,ביטוח דירה וביטוח רכב( או פיצויי
)כאשר מדובר בתביעות בגי נזקי גו בתאונות דרכי  ,תביעות רשלנות רפואית ,תביעות אחריות צד שלישי וכיו"ב( .תופעה זו
מתוארת לעתי כאטימות וחוסר התחשבות ,וא זוכה לעתי לביקורת נוקבת של בתי המשפט ולביקורת ציבורית בכלי
התקשורת .א אפיו התופעה כאטימות מחטיא את מהות התופעה ,וממילא מונע את ההתייחסות הנכונה לתוצאותיה כמו
ג הפתרונות הראויי .
_____________________________________

*
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התופעה היא רציונאלית :היא חוסכת סכומי ניכרי לחברות הביטוח )ג א נביא בחשבו את הוצאות ההלי( .נעמוד על
עניי זה.
התוצאה של התעלמות ממי שדורש מחברת ביטוח תשלו היא לכאורה ברורה :מי שפנה לחברת ביטוח ולא בא על סיפוקו
יגיש תביעה בבית המשפט .אלא שהניסיו מגלה שחלק מהאנשי נושר בדר; הסיבות לכ רבות ,ובה הצור למצוא עור
די ,עלות הגשת התביעה )המחייבת – לפחות בתביעות בגי נזקי גו – צירו חוות דעת רפואית 1,שעלותה מרובה( ,הסיכוני
הכרוכי בתביעה ,הזמ הנדרש לצור ניהול התביעה ועגמת הנפש הכרוכה בה :חלקה טבעי ומקורו בצור לחזור ולדוש
באירועי שאנו מבקשי לשכוח ,וחלקה הוא תוצאת לוואי של ההליכי המשפטיי )כגו טענות המושלכות – בקלות מרובה
– נגד התובע והקרובי לו ,שהוא אש באירוע עצמו; 2נוס על כ ההליכי כרוכי בפגיעה קשה ביותר בפרטיות של התובע,
הנחש לפעילות של חוקרי פרטיי מטע הנתבע וא נאל לענות על שאלוני מכבידי שרוב המכריע אינו רלוונטי כלל(.
למותר לציי כי ככל שנוגעי הדברי לדורשי שאינ תובעי  ,חברת הביטוח "כבר" הרוויחה .א ג אלה שאינ נכנעי
ושוכרי שירותיו של עור די ,משלמי אגרה ומצטיידי בחוות דעת ,אינ זוכי לתשלו  .איהתשלו נועד בי היתר
דווקא להגדיל את הקבוצה הראשונה )הדורשי שאינ תובעי ( :ככל שקבוצת הדורשי ידעו שהדר שמצפה לה היא דר
חתחתי  ,כ קבוצת המוותרי תגדל .א מעבר לכ ,חלק מאלה שבכל זאת תבעו מותשי מ ההלי המשפטי או מעלויותיו.
ואז ,ברגע הנכו ,מוצעת לה הצעת פשרה :חלק יסכימו לקבל אחוזי ניכרי פחות ממה שמגיע לה כיוו שה צריכי
היו את הכס )למשל לצור טיפולי רפואיי או לרכישת עזרת הזולת( ,ואי לה המשאבי הנפשיי והכספיי
להמשי בהליכי עד למיצוי  3.יתרה מזו ,במקרי רבי בית המשפט )או המגשר( שטר צלל לנבכי התיק )והמצוי – בטר
ראיות – ממילא בעמימות עובדתית( מציע הצעת פשרה ,שבה – כדי לשכנע את הצד החזק ,חברת הביטוח – מקזז הוא
סכומי לא קטני ומפעיל לח )לעתי לא מתו( לסיי בפשרה .הפחתה ניכרת זו ,המתקבלת במקרי רבי על ידי
התובעי )השונאי סיכו( ,א היא רווח חדמשמעי לחברות הביטוח .נכו ,קיי חלק ש"למרבה הצער" ה עקשני .
בעניינ חברת הביטוח תצטר לשל את התשלומי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית .אמנ יש בכ הוצאה גדולה יותר ,אבל
ממילא זה משק את ער הכס ,ובינתיי חברת הביטוח משקיעה את הכספי בצורה יעילה .וכפי שיתברר ,ג אצל
"עקשני " אלה ,הפסד העיכוב יוצא ברווח.

הפחתת גובה הפיצויי בשל עיכוב התשלו
לכאורה ,לפחות כשמדובר ב"עקשני " ,הנתבעי – לרוב חברת הביטוח – מפסידי  ,שכ עליה להוסי הפרשי הצמדה
וריבית והוצאות משפט .א עניי זה הוא לכאורי בלבד .בפועל עיכוב התשלו מביא להפחתת התשלו ג בעניינ :
א" .נוחות" בפשרה – ככל שהתובע יהא במצוקה גדולה יותר ,הוא צפוי להיות "נוח" יותר בדיוני וא להתפשר על סכומי
נמוכי )ובלבד שאלה "יחזיקו אותו מעל למי "( .המצוקה אינה רק שמישהו רעב ללח  .המצוקה מתבטאת ג במצב שבו
אנשי צריכי "לעצור" את החיי על פני שני ארוכות ביותר .א למשל בשל נכות ה רוצי לעבור לדירה בקומת קרקע
שבה מפתחי רחבי  ,אומרי לה לעצור את החיי ולהישאר בקומה שלישית בלי מעלית בשל חוסר יכולת .נכו ,לא מתי
מזה ,אבל המצוקה רבה .כבר עכשיו כדאי לומר שלדעתנו צרי להילח בגישה זו .הפיצוי נקבע כאיזו של הדי המהותי4.
אנחנו חושבי שהסכו הנפסק על פי הדי המהותי הוא האיזו הראוי בי האינטרסי השוני  .א באמצעי שוני ייאל
התובע לוותר על כספי שכאלה ,מדובר בהפרת האיזו שבדי .ודוק :א האיזו בדי המהותי אינו טוב ,אז צרי לשנות
אותו .בתור משל ,א מישהו סבור שפיצויי בגי כאב וסבל נפסקי בסכו גדול מדי 5,צרי לדו בכ .בדומה לכ ,א
_____________________________________

1
2
3
4
5

תקנה  127לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד.1984
ביטוי מוצלח לתופעה זו נת השופט דוד חשי בת"א )מחוזי י(  1254/96טרלובסקי נ' מדינת ישראל )נית ביו  ,26.10.99פורס
בנבו( שהתייחס ל"סגנו טורפני" בטענה כלפי א האחראית לפיגור הקשה של בתה .באופ חריג ביותר נפסקו ש לחובת הנתבעת
הוצאות – מעבר להוצאות הרגילות בתיק נזקי גו – בשיעור של   150,000בתוספת מע"מ.
להדגשת עניי זה ראו דברי ח"כ אמנו כה ,מציע חוק חוזה הביטוח )תיקו מס'  ,(4התש"ע ,2010בפרוטוקול ועדת הכספי מיו
.30.12.09
למשל ,ע"א  357/80נעי נ' ברדה ,פ"ד לו).(1982) 762 (3
בעניי זה היה שינוי בעשור האחרו ,וכיו בתי המשפט – כעניי שבמדיניות – פוסקי סכומי גבוהי פי כמה משנפסקו בעבר:
פסק הדי הראשו היה בע"א  398/99קופת החולי של ההסתדרות הכללית נ' דיי ,פ"ד נה) ;(1999) 765 (1בע"א  6978/96עמר נ'
קופת חולי של ההסתדרות הכללית ,פ"ד נה) ,(1999) 920 (1הובהר על ידי בית המשפט העליו שמדובר בשינוי מודע .בע"א 2055/99
פלוני נ' הרב זאב ,פ"ד נה) ,(2001) 274 ,241 (5א ניתנה התשתית התאורטית לשינוי.
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מישהו סבור שאי מקו

באמצעות ניצול מצוקה7.

לתת פיצוי בגי אבד שכר בשני

האבודות ,צרי לדו בכ 6.אי להתיר שינוי נקודת איזו

ב .מניעת הוכחת הנזק – ככל שהתובע יהא במצוקה גדולה יותר ,כ ייאל הוא להימנע מלהוכיח את תביעתו כדבעי ,דבר
שיתרו לפסיקת סכומי שאינ הולמי את מצבו של התובע .במסגרת הוכחת הנזק צרי כל צד להביא בפני בית המשפט
חוות דעת מחוות דעת שונות :א מדובר בתביעות בגי נזקי גו )למעט תאונות דרכי ( ,התובע חייב לצר לכתב התביעה
חוות דעת רפואיות שילמדו על מצבו .כאשר מדובר בתביעות בגי רשלנות רפואית ,מחייבי את התובע לצר ג חוות דעת על
הרשלנות ,וכ תובע אופייני צרי – לעתי – לצר מספר רב של חוות דעת .א נפנה לתיק אופייני של רשלנות רפואית בעת
לידה ,יצטר התובע לצר חוות דעת גינקולוגית )שתלמד על ההתרשלות( ,חוות דעת של נירולוג ילדי )שילמד על הקשר
הסיבתי ועל הנזק הנירולוגי( ,חוות דעת פסיכיאטרית )בנוגע לנכות הנפשית שנגרמה מהפגיעה הפיזית( ,חוות דעת שיקומית
)על הצרכי ( ועוד כהנה וכהנה )כגו חוות דעת גנטית ]במקרי שהיה מדובר ברשלנות בביצוע בדיקות גנטיות ,או א כדי
להראות שהנזק של התובע אינו נובע מבעיות גנטיות כדי לשלול טענה נגדית של הנתבעי [ וכ חוות דעת על ליקויי שוני
ומיוחדי שנגרמו לו באברי שוני  ,כגו חוות דעת קרדיולוגית וכו'( .חוות דעת אלה עולות עשרות אלפי שקלי  .בכ אי
מסתיימות העלויות :התובע זקוק )ודבר זה נכו ג בתיקי תאונות דרכי ( לחוות דעת כדי לכמת את נזקיו הכספיי  .למשל,
במקרה שיש צור בהתאמת דיור יש להביא חוות דעת של מהנדס )ואולי שמאי(; במקרה שהתובע זקוק לניידות ,יהיה צור
בחוות דעת של מומחה לעניי ער השימוש ברכב; ג כאשר ידוע שהתובע זקוק לסיוע ולאביזרי יש צור בחוות דעת
המכמתות את הצור הזה בסכו כספי .מטבע הדברי  ,א חוות דעת אלה ה חוות דעת המחייבות הוצאה כספית נכבדה8.
מאחר שהתובע – באופ טבעי – מקדיש את הסכומי המידיי שברשותו לצור קיומו האישי )ג א לא המספיק( ,הרי
שאי בידו המשאבי לניהול התביעה כדבעי .מוב שממצוקה זו נהנה הנתבע ,שניצב מולו תובע שלא הוכיח את תביעתו
במלואה .הוצאות אלה א מביאות למצב שבו התובע – במקרי רבי – "מוותר" על מה שלא חיוני באופ מוחלט ,למשל
מוותר הוא על חוות דעת לעניי הנכויות הספציפיות או לעניי עלות התאמת הדירה; המשמעות היא כמוב שבענייני אלה
לא ייפסקו לו פיצויי .
חשוב להדגיש :על פי כללי האתיקה המקצועית החלי על עורכי די ,אסור לעור די לממ את הלקוח 9.ג קיימת מניעה
שהמומחי יחייבו את הלקוח על פי תוצאות ההלי המשפטי )ומתו כספי הזכייה( 10.נמצא שבהיעדר יכולת של התובע )וזה
מקרה אופייני( ,כגו לתשלו ביניי  ,ההוכחות מטעמו תהיה לקויות ותביעתו לא תוכח במלואה.
מצב זה כמוב אינו ראוי .א הדי בדעה שיש ראש נזק שיש לשל עבורו ,הרי שא נביא את התובע למצב שהוא איננו יכול
להוכיח אותו ,אנחנו מעוותי את הדי .וא הדבר נובע ממצוקה של התובע בשל איתשלו כספי שידוע וברור שהוא זכאי
לה  ,העיוות קשה שבעתיי .
ג .איהוצאה וקביעת "ר" הוצאות נמו – ככל שמתאר המשפט סכו התביעה פוחת .תובע אופייני זקוק לסיוע
ולטיפולי ניכרי  ,למשל בשל חוסר יכולתו לנקות את ביתו הוא נאל לשכור עוזרי שיעשו כ .ג א הצור הוא אמתי
וראוי ,הרי שא לתובע אי המשאבי הנדרשי  ,הוא ימנע מלשכור את העוזרי ; במקרה כזה התובע ייזקק לעזרה מרובה
מבני משפחה וחברי  ,או – במקרי רבי – ביתו יישאר מלוכל .אלא שבמקרה כזה מרוויח הנתבע :כאשר בית המשפט
יפסוק סכו ביחס לעבר )היינו ,עד למועד פסק הדי( ,יפסוק הוא סכו מופחת א העזרה שניתנה היא עזרה של בני משפחה
_____________________________________

 6בפועל השינוי היה הפו :בעבר לא נית פיצוי בגי אבד שכר בשני האבודות ,והדבר שונה באופ מהותי בפסק הדי המפורס בע"א
 140/00עיזבו המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקו ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלי בע"מ ,פ"ד נח)486 (4
)) (2004להל – פרשת אטינגר(.
 7עניי זה דומה למדיניות השוויו בי בני זוג :העמדה העקרונית היא שראוי שבני זוג שנפרדי יחלקו את הרכוש ביניה .א שיקולי
השוויו שבדי מחייבי חלוקה ,אזי באופ אינסטינקטיבי אי להתיר לבעל להימנע מלית גט עד שהאישה תוותר על התשלו .בשל
תופעה זו נחל המחוקק לעזרה ונחקק חוק יחסי ממו בי בני זוג )תיקו מס'  ,(4התשס"ט ,2008שהקדי את חלוקת הרכוש לגט
ובכ "אותת" לבעלמעכבהגט שרצונו לא יעלה יפה.
 8במקרי חריגי קושי זה מתעצ .ניקח בתור דוגמה תושב חו הנפגע בישראל .יהיה עליו להביא חוות דעת על המצב המשפטי בחו"ל,
א זכאי הוא לתשלומי באר מוצאו ,א סכומי אלה מקוזזי וא קיימת למיטיבי שוני באר מוצאו זכות שיבוב :והשוו
ע"א  702/87מדינת ישראל נ' כה ,פ"ד מח).(1994) 705 (2
 9על"ע  9960/06חודלנקו נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי בת"א )נית ביו  ,3.12.08פורס בנבו( כלל  44לכללי לשכת עורכי הדי
)אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו.1986
 10כלל  35לכללי לשכת עורכי הדי )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו ,1986אברה סהר ,דיני עדות מומחי – עיקרי  ,סדרי די ואתיקה,
חוש למשפט ,תשס"ד עמ'  398ואיל.
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)שכ פיצוי במקרה שכזה אינו נית בדר כלל על פי חישוב של עזרה קנויה ;(11א הבית נשאר מלוכל בית המשפט אולי
יפסוק סכו נוס בגי כאב וסבל יתרי )ובתאונות דרכי לא יפסוק בכלל( ,א סכו זה הוא סכו נמו באופ יחסי .יוצא
מזה שהנתבע נהנה מחסרו הכיס של התובע ,חסרו כיס שהנתבע – בגרמו את האירוע מושא התביעה – גר לו .דברי
אלה נכוני ג כשמדובר באיביצוע טיפולי רפואיי וכיו"ב; א תובע צרי לעבור פעמיי בשנה בדיקת  CTא נמנע מכ
בשל חסרו הכיס ,אז " CTנדחה הוא  CTנחס" .ג א יפסקו בעתיד  ,CTבעוד שבע שני לא יחייבו לשל עבור  14בדיקות
 CTשלא נעשו .וא נהיה ציניי  ,אז אולי א יתמזל לנו המזל ובשל איהטיפול הנכו התובע ימות או ייאל ללכת למוסד,
וודאי שהנתבע הרוויח סכו ניכר.
כאמור לעיל ,ההימנעות מההוצאות )הנובעת מחסרו כיס( א מקטינה את הפיצויי לעתיד :א שופט יראה שפלוני נעזר
במשפחה לניקוי הבית במש חמש שני  ,אולי הוא יית שעות ספורות מיו פסק הדי )היינו יערו את החשבו על פי מספר
שעות( .לעומת זאת א אותו פלוני – לאחר התאונה – התמזל מזלו והפרוטה מצויה בכיסו ויוכל לרכוש שירותי עוזרת שתנקה
את ביתו כל יו וג תבשל לו ,הסיכוי הוא שבית המשפט יכיר בכ ג ביחס לעתיד הוא גדול לאי שיעור12.
מהאמור לעיל ברור כי לנתבעי יש אינטרס שלא לשל סכומי ביניי  13.א האמת היא שחלק מהנימוקי הללו מביא ג
לתוצאה אחרת :לנתבעי יש אינטרס להארי את הדיו .התמשכות הדיו מביאה בהכרח למצב שבו התובע אינו מוציא את
הוצאות המשפט המחויבות ,נקבע ר נמו יותר ,והתובע נכנס למצוקה גדולה יותר .למותר לציי שלמערכת המשפטית יש
אינטרס הפו 14:האינטרס המערכתי הוא לא רק לדאוג שהתובעי יקבלו את מה שמגיע לה על פי הדי המהותי )ולכ
יוכלו להוכיח את תביעת  ,ה מבחינה כספית וה מבחינת אור רוח לנהל את התיק( ,אלא ג לדאוג שתיקי יסתיימו ולא
יימשכו מעבר לצור .המלחמה בהתארכות הדיוני היא בראש ובראשונה אינטרס מערכתי15.

הפתרונות האפשריי
וסיכומנו עד כה :אכ יש לנתבעי אינטרס מובהק שלא לשל לתובע תשלומי ביניי מצד אחד ולמשו את הדיו מצד אחר.
ע זאת אינטרס זה הוא אינטרס פסול ,וראוי להילח בו .נעמוד על כמה פתרונות אפשריי :

_____________________________________

11

ראו למשל ע"א  9499/07מימי פלאס נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נית ביו  ,8.12.09פורס בנבו(.

 12לכ שהמצב הרגיל הוא שלתובע אי אמצעי לשאת בהוצאותיו ולשיקול זה כתומ בתשלו על חשבו ראו I. GRAINGER, M.F.
).FEALY, M. SPENCER, THE CIVIL PROCEDURE RULES IN ACTION 157 (Cavendish Publishing, 2000

 13במקרי חריגי א הנתבע יחשוב מבעד לאינטרסי האישיי שלו ,הוא יגיע למסקנה ש"כדאי" לו להקדי תשלומי .הסיבה היא
לא הריבית אלא מצב שבו מדובר במת טיפולי שמשפרי את מצבו של התובע ומקטיני את נזקו .למשל ,כאשר התובע זקוק
לניתוח בחו"ל .זה היה המצב שבו היה התובע בבש"א )מחוזי י(  1462/08פלוני קטי נ' בית חולי קפל )נית ביו  ,3.6.08פורס
בנבו( .זה ג המצב שבו התובע זקוק לטיפולי פסיכולוגיי ואי באפשרותו לשאת בה .אכ התובע צרי להקטי את נזקו ,וקיימת
פסיקה ענפה בנושא הטיפולי שעליו לעבור )למשל ,א הוא צרי לעבור ניתוח או לא :למשל ,ע"א " 4837/92אליהו" חברה לביטוח
נ' בורבה ,פ"ד מט) .(1995) 257 (2אבל הכלל הוא שהוא צרי להקטי את נזקו בצורה סבירה :עמוס הרמ ,מבוא לדיני נזיקי 397
) .(2006א לתובע אי יכולת לשאת בעלות הטיפולי ,יש להניח שבית המשפט לא יאמר שהוא היה צרי למכור את ביתו כדי לממנ.
דומה שראוי שתובע יפנה לנתבע בכתב ,יעמיד אותו על כ ויציע שהוא ישל .א לא ישל ,ירוויח התובע ,או הנתבע יהיה מנוע
מטענת הקטנת הנזק.
 14על שיקול מערכתי אחר לתשלומי על חשבו עמד D.M. Rubenstein, The Problem of Delay in Tort Recovery and the British
) .Interim Payment Scheme, 39 CHIC. L. REV. 836 (1972לדעתו התארכות הדיוני )וסדנא דארעא חד הוא( ואיביצוע תשלומי
בסמו לאירוע הנזק גור לכרסו באמו הציבור במערכת בתי המשפט.
 15בצד השיקולי הנ"ל יש להביא עוד שיקול אחד :קיי חשש של אינסולוונטיות של הנתבע ,להברחת נכסי על ידיו ולמעבר הזמ
)למשל בתיק רשלנות רפואית( ,שישנה את מצבו הכלכלי של הנתבע לרעה ,ובייחוד בשל מעבר זמ רב בתיק .עניי זה לא קיי
בתאונות דרכי ,שלעניינ קיימת קרנית )הנושאת בתשלו הפיצוי במקרה של אינסולוונטיות של חברת הביטוח הנתבעת( ,אבל הוא
קיי בתיקי הנזיקי הרגילי ,ע זאת אי להפריז ג בתיקי נזיקי רגילי בחשש זה .ברוב המקרי קיי נתבע מוסדי )מדינה,
רשות מקומית ,קופת חולי( שהסיכוי לקריסתו היא נמוכה ,ומעבר לכ ברוב המקרי הנתבע מבוטח .מכל מקו  ,הרי שבעיה זו
יכולה להיפתר ,במידה מסוימת ,א בתי המשפט בתיקי נזיקי יטילו עיקולי זמניי על נכסי הנתבע ואז התובע יוכל לדעת
שלפחות בסו הדר יהיה לו מניי לגבות ,אבל בתי המשפט אינ נוהגי לעשות כ.
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החשת הדיו
פתרו ראוי ראשו הוא להחיש את הדיוני בבית המשפט .חלק מהבעיות הנזכרות נובעות מכ שהמערכת המשפטית
מאפשרת משיכת הדיוני  .במקרה כזה התובע נקלע למצוקה :מוב שלו הסתיי הדיו בתו יו לא היה התובע נקלע
למצוקה .בדומה לכ לו הסתיי ביו  ,לא היה התובע צרי להגיע למצב שבו ביתו יהיה מלוכל כי הוא איננו יכול להרשות
לעצמו עזרה ביתית בתשלו  ,או להימנע מטיפול רפואי בשל חסרו כיס .כיוו שכ ,ברור שא נשנה את המערכת שתעבוד
בתו זמ קצר ביותר ,נקל ג חלק מהבעיות הנזכרות )א לא עלות הוכחת הנזק( .אכ ,המערכת המשפטית עושה ככל
שביכולתה להחיש דיוני  .ע זאת מאחר שאי סומכי על הנס ,נניח שהבעיה לא תיפתר בעתיד הנראה לעי וננסה להגיע
להצעה טובה יותר16.

מימו ממקורות חיצוניי ושינוי הסכומי הנפסקי
פתרו אחר ,חלקי ,הוא שהתובע ימצא דרכי חלופיות לממ את עצמו בתקופת הביניי  .מאחר שנקודת המוצא שלנו הייתה
שהתובע האופייני אינו יכול לממ את עצמו ,המשמעות היא שהתובע יצטר לפנות לשוק האפור ולשעבד את פסק הדי הצפוי
וא נכסי אחרי )כגו בית מגורי ( .מוב שא התובע יממ את סכו הוצאותיו מהלוואות שלווה במסגרת השוק
החובנקאי ,יביא הדבר לחיוב ריבית לא מועט .במקרה כזה הריבית היא חלק מהנזק ועשויה להגדיל במאוד את סכומי
הפיצוי )או לשכנע את הנתבע ,בשל הסיכו ,שכדאי להגיע להסכ מוקד או – למרות הכול – לשל סכו על חשבו פסק
הדי ,שיאפשר את הטיפולי שלא ממקור בעייתי(.
כיוו שהאמור אינו מצוי ,אפשר להקטי את התמרי לעכב תשלומי באמצעות הגדלת סכו הפיצוי ,באמצעות פסיקת
סכומי נוספי על הפיצוי הרגיל בגי עגמת הנפש שנגרמה לתובע בגי תרגילי ההתשה של הנתבע 17,או חיובו בהוצאות
התוצאתיות הנובעות מדלות האמצעי של התובע )והיעדר אמצעי אלה נובע מפעולת הנתבע(18.

תשלומי ביניי
מוב שפתרו אפשרי אחר הוא שישולמו לתובע כספי עוד בטר זכה בתביעה ,כדי שיוכל לממ את הוכחת התביעה,
ובינתיי לחיות בצורה ראויה .קביעה שכזו נראית מהפכנית .בפועל בחינת תחומי מקבילי מלמדת שאי היא מהפכנית כל
כ:
א .תאונות דרכי – המקבילה הראשונה היא הפתרו בתאונות דרכי  .חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי פותר חלק
מהבעיות שעליה עמדנו בשתי צורות :תחילה בחייבו את הנתבעי לממ חלק מהוכחת הנזק :המומחי הממוני על ידי בתי
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 16מוב שיש להיזהר מהחשת הדיו מדי .דיו ראוי מחייב הליכי מוקדמי )גילויי מסמכי ,שאלוני וכיו"ב( ,וצמצו רדיקלי באלה
יפגע ביכולת התובע להוכיח את תביעתו )בתור דוגמה נציי שבתביעות רשלנות רפואית הנתבע מכיר את סיפור המעשה ,וא התובע
לא יוכל לחל את הראיות ממנו ,ממילא תידחה התביעה .כמו כ א ייקבע לוח זמני זריז מדי ,הצדדי לא יוכלו להכי ולהגיש את
חוות הדעת מטעמ .והשווה :יאיר שילה "צדק דחוי עדי על אי צדק מהיר" עלי משפט ג ) 318תשס"ג(.
 17ראו למשל ת"ק )קטנות ,י(  3491/08לוי ידיד נ' קנית בע"מ )נית ביו  ,16.11.08פורס בנבו( ,מפי השופט א' טננבוי .באותו
עניי לאחר תרגילי התשה שהביאו לצור בהגשת התביעה ,בעת הדיו בבית המשפט הציע הנתבע לשל את מלוא הנזק .בית המשפט
חייב את הנתבע בהוצאות גבוהות מאוד מסכו הנזק ,כעגמת נפש בגי תרגילי ההשהיה .נוהל זה אינו נית ליישו בתיקי נזקי גו
בגי תאונות דרכי משו שהנזק הלא ממוני נתח במדדי מדויקי של ימי אשפוז ,אחוזי נכות וגיל התובע .ע זאת ,ואולי כדי
לעקו את המגבלות הללו ,חייבו בתי משפט – לעתי – את הנתבעי בשכר טרחת עור די בשיעור הגבוה מזה הקבוע בתקנות .דר
זו ,ככל דר עוקפת ,היא בעייתית א הכוונה היא שהלקוח יקבל את התשלו )שכ עור הדי המייצגו ,מטבע הדברי ,אינו סובל
מעגמת נפש בגי עיכוב התשלו( .וראו :ת"א )שלו ק"ג(  761/04אוחנה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נית ביו  ,3.9.06פורס בנבו(
ת"א )שלו כ"ס(  4385/99זחאלקה נ' זחאלקה )נית ביו  ,9.1.03פורס בנבו( ,ת"א )שלו ראשל"צ(  5646/01אגבריה נ' סהר
חברה לביטוח בע"מ )נית ביו  ,22.12.02פורס בנבו(.
 18ת"א )מחוזי חי'(  270/00סקאי קלאב בע"מ נ' סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ )נית ביו  ,24.4.09פורס בנבו( .באותו עניי חייב
השופט יצחק עמית חברת ביטוח בגי נזקי תוצאתיי שנגרמו מ העובדה שלא שילמה בתו זמ סביר את תגמולי הביטוח ,ולכ
נסגר מועדו הצניחה .בפסק הדי קיי דיו על ההשוואה לסעי 28א לחוק חוזה ביטוח ,התשמ"א 1981תו ציו שסעי 28א הוא
עונשיהרתעתי ,ולעומת זאת תשלו הפיצויי התוצאתיי הוא תשלו רגיל של פיצויי ,וא אפשר לצפות נזק כזה ,הרי שג א
הנתבעי פעלו בתו לב יש לשלמו.
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המשפט משולמי בעיקר על ידי הנתבעי  19.מלבד זאת וכדי לאפשר לתובע תנאי מחיה מינימליי  ,קיי מוסד של תשלו
תכו .מדובר במוסד שנקבע בחקיקה ,ובהחלט לא נועד להביא לכ שהתובע יחיה בנחת 20.אלא שהלי זה הוא פתרו של
"עזרה ראשונה" בלבד ,ובית המשפט אינו פוסק סכומי פיצוי מלאי )ג א תקופתיי ( במסגרת התשלו התכו .הסיבה
לכ כפולה :ראשית ,היעדר מידע; ההלי איננו מתאי להבאת ראיות מלאות מטע שני הצדדי  ,ועל כ בית המשפט איננו
יודע מה גובה הסכומי הראוי .שנית ,קיי חשש שא בית המשפט יפסוק סכומי גבוהי מדי ,ולאחר מכ ,בהוכחות בתיק
העיקרי ,יתברר כי התובע זכאי לסכומי נמוכי יותר ,לא יהיה לתובע מניי להחזיר את היתרה .בהמש ננתח נימוק זה,
ואול כבר עתה נציי שבית המשפט מוסמ לפסוק תשלו תכו הג שייתכ שבסופ של הליכי ייקבע שאי אחריות.
אכ ,בתאונות דרכי  ,שבה שורר משטר של היעדר אש  ,האפשרות שייקבע שאי אחריות היא החריג ,ג א בגדר האפשר,
וא על פי כ קיימת אפשרות של תשלו תכו )שעלול להיות ביתר( והדי מוכ להסכי ע זה.
ב .מוסד שני הוא מזונות זמניי – עניי שגור ורגיל הוא שנפסקי מזונות זמניי כדי לתובעת מזונות – בדר כלל האישה –
כדי שלא תמות ברעב בטר יסתיי התיק .בדר כלל בית המשפט פוסק סכומי המאפשרי "להשאיר את התובעת בחיי "
בלבד ,א אינ מאפשרי קיו רמת חיי מלאה שאליה הורגלה התובעת .ג כא קיימת אפשרות שבסיומ של ההליכי
יתברר שבית המשפט שגה בפסקו מזונות זמניי  ,והתובעת חייבת להחזיר הכול ,או חלק ,לנתבע.
העמדה הזאת הומחשה בדברי השופט קיסטר ,בע"א  37/68גינז נ' מאירי ,פ"ד כב):525 (1
"תפקידו של צו זמני להסדיר זמנית מצב ענייני ולהבטיח ביצועו של פסק די סופי שיוצא לאחריו והחידוש
בתביעת מזונות לעומת תביעות מסוג אחר הוא שבית המשפט מצווה על תשלו כספי על חשבו מזונות
טר נקבעה הזכות למזונות .הסיבה לכ היא זאת :בית המשפט רואה כי במקרה והמשפט לא יוכל להתברר
בזמ קרוב ,ולפחות על פי ראיות לכאורה יש סיכויי שהתובע יזכה במזונות שהוא זקוק לה למחייתו ,מ
הצדק הוא לא להמתי עד בירור המשפט ,אלא על פי ראיות שאפשר לגבות בדר מקוצרת ,יצווה בית
המשפט על הנתבע לשל מזונות לקרוביו התובעי עד לבירור המשפט ,כדי שקרוביו הזקוקי למזונות
ושאינ בעלי אמצעי מספיקי לפרנס את עצמ לא יסבלו בינתיי חרפת רעב".
מוב שתשלו בשיעור שכזה איננו פותר את הבעיה של מאז הכוחות בי הצדדי  .מאחר שהתובעת איננה מקבלת סכומי
מלאי  ,היא נאלצת במקרי רבי לרדת ברמת החיי  .כאשר האישה תגיע למשא ומת על ההסדר הסופי ,היא תהיה
קצרת רוח ותיאל להתפשר ג א בדי המהותי מגיעי לה סכומי גבוהי יותר .בעניי זה נית פסק די מהפכני בבר"ע
)מחוזי י (  1081/05פלוני נ' אלמוני )נית ביו  ,8.8.06פורס בנבו( שבו השופט דרורי קבע שיש מקו לפסוק מזונות
זמניי מלאי :
"בעניי מזונות זמניי  ,מ הראוי לשקול שיקול נוס ,שלטעמי יש להתייחס אליו במיוחד :כאשר מדובר
בפער כלכלי משמעותי בי בעל לבי אישה ,יש חשש כי אי פסיקת מזונות זמניי בשיעור הול  ,תיצור פערי
כוחות בי בני הזוג ,בעת המשא ומת לגירושי ,ובעת ההליכי המשפטיי ביניה  .ייתכ כי אישה,
שהמזונות הזמניי שנפסקו לה יהיו נמוכי  ,או שלא ייפסקו לה מזונות זמניי כלל ,תמצא במצב נחות כל
כ ,עד שתהיה מוכנה במסגרת משא ומת לגירושי או במהל התדיינות ממושכת – שהבעל העשיר יכול
להרשות לעצמו – לוותר על המגיע לה .סבור אני – מבלי שרואה אני צור לפתח עניי זה לעומקו – כי יש
לשקוד ,עד כמה שנית ,להביא את בני הזוג למצב פחות או יותר שוויוני מבחינה כלכלית בסיו הנישואי,
ופועל יוצא מכ הוא כי במשא ומת לקראת הגירושי ובהליכי המשפטיי שבי בני הזוג ,מפרו הסכסו
ועד הגירושי עצמ  ,מ הראוי כי כל אחד מבני הזוג יימצא באותו מצב כלכלי ,פחות או יותר ...מכא ,שהדר
_____________________________________

 19למוסד התשלו למומחי :תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )מומחי( ,התשמ"ז .1986כאמור בטקסט ,הנוהג היה שבתי
משפט חייבו את הנתבעי לשל את הוצאות המומחי )למעט מקרי שבה היה ספק רב א יש בכלל מקו למינוי מומחה( .איזו
זה הופר בהחלטת בית המשפט העליו ברע"א  4915/08ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נ' ד"ר וסילבסקי )נית ביו
 ,24.3.09פורס בנבו( ובתו זמ לא ארו תוקנו התקנות באופ שהושבה עטרה ליושנה :תקנות הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי
)מומחי( )תיקו( ,התשס"ט ,2009רע"א  4911/09סהר ציו חברה לביטוח בע"מ נ' כשרי )נית ביו  ,29.7.09פורס בנבו(.
 20למוסד התשלו התכו :תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תשלומי תכופי( ,התשמ"ט ,1989סעיפי 55ז לחוק הפיצויי
לנפגעי תאונות דרכי ,תשל"ה .1975המחוקק א קבע ריבית מוגברת לנושא התשלומי התכופי ,סעי 5ד ,בדומה לסעי 28א
לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981
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הנאותה היא פסיקת מזונות זמניי שתשק ,פחות או יותר ,את המצב הכלכלי שהיה לפני פרו הסכסו,
וכ יוכלו שני בני הזוג לגשת לשולח המשא ומת ,ולהליכי המשפטיי שביניה בכל הערכאות )בית
משפט למשפחה; בית די רבני; וערכאות הערעור עליה ( ,כאשר אי מנצח ואי מנוצח ,וכי מצב הכלכלי
ורמת חייה היא דומה או א זהה לזו שהייתה לפני תחילת ההליכי המשפטיי ביניה 21".
כלומר אנו מכירי  ,במידה רבה ,מוסדות משפטיי מוכרי  ,שעל פיה צרי לבצע תשלומי  .הראינו ג את הנימוקי מדוע
סביר שיהיה תשלו זמני .א הא אי ג אינטרסי לגיטימיי שלא לשל ? שאכ נמתי עד לפסק הדי הסופי?
א .פסיקת סכו גבוה מדי – נימוק ראשו ,ומרכזי ,שצרי להביאו בחשבו הוא שמאחר שהקביעה הנוכחית איננה מדויקת,
ועל סמ ראיות מופחתות ,ייתכ שאנו טועי  .ייתכ שאנו נותני כס למי שלא מגיע לו .ייתכ שללא דיו מעמיק אנו שוללי
כס מהנתבע ,שהוא יתקשה לאחר מכ לקבלו מהתובע .ייתכ שאנו פוגעי בזכות הקניי של הנתבע .א ייתכ ששיקול זה
מושפע מסעי  3לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו .ייתכ ששיקול מעי זה הביא לכ שהמחוקק בחר להסדיר את נושא
התשלו התכו בנוגע לתאונות דרכי בחקיקה ראשית ,ואילו נושא התשלומי העתיי וסוגיית המומחי הותקנו בחקיקת
משנה.
שיקול זה בהחלט צרי להביא למחשבה זהירה א כי הוא איננו מכריע .תחילה נציי שתמיד יש ספק .ג כאשר יש פסק די
סופי וחלוט :אולי תוגש בקשה למשפט חוזר אזרחי? 22אולי פסק הדי הוצא במרמה? וא פסק הדי נית בערכאה ראשונה,
אולי הוא יתהפ בבית המשפט שלערעור?
בדומה לכ צרי לזכור שאנו מכירי בצווי זמניי בהלי משפטי .אלה יכולי למשל לשלול זכות שימוש במקרקעי ופגיעה
בזכות הקניי בתקופת ביניי חר העובדה שהתביעה טר התקבלה וחר העובדה שייתכ שה בעלי משמעות כלכלית
גדולה לנתבע .במקרי מסוימי א ניתני צווי עשה זמניי  .ומה יקרה א תידחה התביעה?
מכל מקו  ,שיקול זה של פגיעה בזכות הקניי צרי לגרו לנו להיזהר ולקבוע תשלו או לשקול תשלו רק א יש סיכוי
גבוה שיינת תשלו  .ג המחוקק התרכז בתאונות דרכי ובמזונות ,שכ בה באופ סטטיסטי התובע יהיה זכאי לפיצוי .על
כ כדי שנבקש להוציא ממו מידו של הנתבע ,באופ זמני ,עלינו לבחור מקו שבו יש סיכויי טובי שהתובע יזכה בתשלו .
שיקול אחר שעלינו להביא בחשבו בעניי זה הוא אפשרות של "שולי ביטחו" :א אנו חושבי שלתובע יגיעו לבסו  ,100אל
לנו לפסוק בדיוק  100אלא לשמור על שוליי  .ועוד עניי שיש להביאו בחשבו הוא אפשרות לדרוש – כמו בכל צו זמני –
שיעבודי ובטוחות להבטחת החזרה :נבקש מהתובע שיאפשר שיעבוד ביתו או ערבי למקרה שיצטר להחזיר .בכל הענייני
האלה אנו ממזערי את הפגיעה בזכות הקניי.
א .נימוק אחר שמועלה הוא בזבוז זמ שיפוטי – א בית המשפט יצטר התיק לקיי דיו במסגרת בקשת ביניי לתשלו ,
הוא פעמיי בפועל לקיי דיו כפול באותו תיק; פע במסגרת בקשת הביניי ופע במסגרת התיק העיקרי ,והכל תו בזבוז
זמ שיפוטי יקר .עניי זה איננו מכריע א יכול להשפיע .א למשל צפוי שבית המשפט יית החלטה בתיק עצמו )בתביעה
העיקרית( בתו זמ קצר ,סביר שלא יינת תשלו זמני .א לעומת זאת פסק הדי צפוי להינת לאחר זמ רב ,ראוי לשקול
תשלו זמני 23.עניי זה א משלי על נושא אחר :א הפיצויי הצפויי ה נמוכי  ,הרי שאי זה הגיוני לערו דיו כפול
)בבקשה לתשלו זמני ובתיק העיקרי( ,שכ התוצאה של תשלו זמני )מבחינת שיקולי המצוקה( אינה מצדיקה את בזבוז
הזמ השיפוטי .ואכ במשפט המשווה נקבע שרק א צפוי להיפסק סכו גדול בפסק הדי ראוי לשקול מת תשלו ביניי .
א א צפוי להיפסק סכו פעוט ,ממילא אלמנט המצוקה של הנתבע – בתקופת הביניי – אינו בעל משקל של ממש.
_____________________________________

 21פסק די זה אומ בכמה פסקי די מאוחרי לו ,בי היתר על ידי השופט דרורי שחזר על עמדתו )למשל ,ע"מ )מחוזי י(  821/05ש.א.
נ' ש.ג) .נית ביו  ,12.11.06פורס בנבו(( ,וכ על ידי השופט שטרק בבית המשפט לענייני משפחה )בש"א )משפחה ת"א( 14694/07
תמ"ש  33841/07ל.ד .נ' ב.י.ח) .נית ביו  ,29.4.08מפי השופט שטרק ,פורס בנבו( ,בש"א  ,10224/07תמ"ש )משפחה ת"א(
 32560/07ת.מ .נ' ד.מ) .נית ביו  ,5.12.07מפי השופט שטרק ,פורס בנבו(.
 22ראו למשל ע"א  6019/07טורג'מ נ' אחי עופר )ניהול( בע"מ )נית ביו  ,25.2.10פורס בנבו(.
 23להבאת שיקול זה בחשבו ראו :לדחיית בקשה לתשלו זמני ,כאשר היה מדובר באירוע משנת  ,1992הדיוני הראשוני בדצמבר
 1995לא הספיקו ,ובמועד מת ההחלטה בעניי הבקשה לתשלו זמני )אוגוסט  (1996היה הדיו כולו צפוי להסתיי בתו חודש
בלבד; ראו פסק די של בית המשפט העליו של קולומביה הבריטית .Monahan v. Nelson, [1996] BCJ No. 1755. :לעומת זאת ראו
פסק די נוס של אותו בית משפט ,שפסק תשלו זמני בדצמבר  1995כאשר היה מדובר באירוע מפברואר  ,1994והתיק היה צפוי
להידו רק במאי  .Britney v. Barber, [1995] BCJ No. 3006, 17 BCLR (3d) 122 :1996לו היו בתי משפט בישראל פוסקי על פי
אמת מידה זו ,דומה שתשלו זמני היה נית כסעד שבשגרה.
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מעניי לציי שבפסק הדי בע"א  283/89עיריית חיפה נ' מוסקובי 24ד בית המשפט העליו בנושא פיצויי עתיי בתיק
שאינו תיק תאונות דרכי  .במסגרת זו התייחס בית המשפט לטענה כי מת תשלומי עתיי פוגע בעקרו סופיות הדיו ,שכ
בית המשפט יידרש לדו בתיק עוד כמה פעמי בהמש; בית המשפט העליו דחה חשש זה ,ודומה – מהכיוו ההפו –
שדחייה זו ג יאה לענייננו .נתבעי מעלי חשש שבית המשפט המחוזי ידו בנושא כמה פעמי )פע בנושא התשלו התכו
או על החשבו ופע בפסק הדי הסופי( .ובכ ,לא זו בלבד שחששלאחשש זה נדחה על ידי המחוקק בחוק הפיצויי לנפגעי
תאונות דרכי  ,אלא שנדחה הוא ג על ידי בית המשפט העליו בנושא התשלומי העתיי ואגב פקודת הנזיקי.
חשוב להדגיש :ציינו לעיל כי אחת האפשרויות להתמודד ע המצב )א כי באופ חלקי בלבד( היא הטלת עיקולי זמניי .
ע זאת מוב שג הלי של עיקול זמני סובל מקשיי דומי של בזבוז זמנו של בית המשפט מאחר שיש צור בדיו.
ג .הצפת בתי המשפט בבקשות – "ב דוד" של טיעו בזבוז הזמ השיפוטי הוא הצפת בתי המשפט בבקשות .חשש זה למשל
הועלה על ידי השופט ענבר בבש"א ) 8305/01מחוזי י (  3256/01דורו נ' המועצה המקומית מבשרת ציו 25.האמת ניתנת
להיאמר שטיעו זה נשמע במקרי רבי  ,בכל פע שעולה משהו חדש לדיו .בכל פע מתברר שמדובר בחשש שווא .ע זאת
טיעו זה מוביל אותנו – לפחות בזמ הנוכחי ועד להתייצבות הפסיקה – לדבר על חסמי מסוימי  ,ולמשל להגביל את
תשלו הביניי בעיקר לתביעות בגי נזקי גו ,מקרי שבה צפוי להיפסק סכו גבוה ודיו שאמור להימש זמ רב.
ד .התארכות הדיוני – הא הדיוני יתארכו בגי פסיקת סכומי ביניי ? לעתי נטע כי הדיוני לא יתארכו לא רק בשל
בזבוז הזמ השיפוטי אלא ג בשל העובדה שהתובע יהיה "שבע" ,ועל כ לא ימהר להתפשר וימצה – חלילה וחס – את כל
זכויותיו .טיעו זה הועלה ונדחה על ידי בית המשפט המחוזי בבש"א )מחוזי י (  1462/08פלוני קטי נ' בית חולי קפל26.
בית המשפט היה ער באותו עניי לאפשרות של ההתארכות א קבע שג א כ הוא ,אי בכ כדי למנוע את מת הסעד.
האמת ניתנת להיאמר שא שדעתי במישור הערכת טיב הטיעו )היינו שג א יהא עיכוב בדיו אי בכ כדי למנוע מת סעד
זמני( זהה ,שונה היא במישור האמפירי של הערכת הסיכוי שזה יארי דיוני  .טענת משיכת הדיוני מתעלמת מהעובדה שמי
שרוצה להארי הוא – במקרי רבי – דווקא הנתבע .קביעת פיצוי זמני ג תהווה תמרי שלילי למשיכת הדיו על ידי
הנתבעי  ,דבר שצפוי להביא לידי מנגנו יעיל להגעה לפשרות מהירות )באופ יחסי( ,ומערכת המשפט כולה – הנאנקת ג
היא תחת עול כבד – תצא נשכרת.
ה .מצוקה של הנתבע – ככל סעד זמני צרי לחשוב לא רק על מצוקתו של התובע אלא ג על מצוקתו של הנתבע .א קיימת
אפשרות שהנתבע לא יחויב בסופו שלדבר ואנו נוטלי ממנו סכו גבוה ,הוא עלול להיכנס למצוקה גדולה שתתברר כלא
מוצדקת .ראוי לציי כמוב שהדבר נכו רק בתיקי שבה רמת הוודאות שיהיה חיוב היא רמה נמוכה יחסית .א ברור
שצפוי חיוב ,אי משקל למצוקת הנתבע ,שכ בסופו של יו מצוקה זו תגיע ממילא .על כ כאשר הסיכוי קט יותר צרי לבדוק
מאז נוחות .למשל ,ההסדר שבאנגליה מגלה שתנאי לתשלו הוא שיהא מדובר בחברת ביטוח או גו מוסדי .הסיכו שגו
כזה ישל סכו מוגז ולאחר מכ לא יוכל לגבות את הכס בחזרה ,הוא סיכו שיש להביאו בחשבו ,א אינו סיכו מכריע,
בהיות הנתבע מפזר נזק יעיל.
מסקנתי היא כי ראוי אפוא להכיר בתשלו "על החשבו" .תשלו זה ,במקרי מתאימי  ,איננו צרי להיות "תשלו
תכו" בלבד .תשלו תכו הוא תשלו שנועד למנוע קריסה מוחלטת של התובע ולהותיר אותו ע קיו מינימלי בלבד .ע
זאת תשלו תכו איננו פותר את בעיות המצוקה האישית של התובע ואת הצור של התובע לעצור את מהל חייו לתקופה
ארוכה .תשלו תכו א איננו פותר את בעיית הסולוונטיות של הנתבע .ספק רב ג א תשלו תכו פותר את בעיות עלויות
ההליכי  .ולבסו ,תשלו תכו איננו פותר את בעיות המערכת ומשיכת הדיוני .
על כ דומה שיש שני סוגי של תשלומי ביניי  :תשלו מסוג אחד הוא תשלו תכו .מטרת התשלו התכו היא לדאוג
לקיו מינימלי תו הבאה בחשבו של הסכו המרבי הצפוי להיפסק .תשלו מסוג שני הוא תשלו "על חשבו" .תשלו זה
יוצא מתו נקודת הנחה בסיסית של הסכו הצפוי להיפסק ולא רק של הצרכי המינימליי של התובע.

_____________________________________

 24ע"א  283/89עיריית חיפה נ' מוסקובי ,פ"ד מז)) (1993) 718 (2להל – עניי מוסקובי(.
 25בש"א ) 8305/01מחוזי י(  3256/01דורו נ' המועצה המקומית מבשרת ציו )נית ביו  ,16.2.03פורס בנבו ,להל – עניי דורו(.
 26בש"א )מחוזי י(  1462/08פלוני קטי נ' בית חולי קפל )נית ביו  ,3.6.08פורס בנבו ,להל – עניי פלוני נ' קפל(.
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מתי אפוא ראוי לאמ שיטת תשלו תכו ומתי שיטת תשלו על חשבו ,ומתי אי מקו לתשלו ביניי כלשהו? דומה
שהשיקולי ה כדלקמ:
א .סיכוי לזכייה :ככל שהסיכוי לזכייה גדול יותר )או ודאי ,כגו מקרה שבו כבר נקבעה האחריות של הנתבע( ,הרי שראוי
לאמ שיטה של תשלו על חשבו .לעומת זאת א קיי סיכוי סביר בלבד לזכייה ,הרי שראוי לאמ את השיטה הנקוטה
בסעדי זמניי  ,ולאמ תשלו תכו בלבד.
ב .גובה הנזק :א צפוי להיפסק סכו גדול ,הרי שתהיה נטייה למת תשלו ביניי )תשלו תכו או תשלו על חשבו( .א
צפוי להיפסק פיצוי קט בלבד ,הרי שלאור היעדר מצוקת התובע אי מקו לתשלו זמני כל עיקר.
ג .סוג הנזק :ככלל ,דומה שככל שמדובר בנזק גו יש מעי "חזקת מצוקה" של התובע ,ואילו במקרי אחרי יש צור
בהוכחה ממשית של המצוקה .ע זאת אי זה אומר שתמיד כאשר מדובר בנזק רכוש לא ייפסק תשלו זמני :כ למשל בעניי
דורו ,היה מדובר בנזק רכוש בלבד שנגע לבית מגורי שאינו ראוי לשימוש .בית המשפט המחוזי פסק תשלו חודשי )דמי
שכירות זמניי ( כדי לשכור לתובעי מקו מגורי  ,ומתו חשיבותו של מקו מגורי .
ד .מתי צפוי להינת פסק הדי הסופי בתיק :א פסק די זה צפוי בזמ הקרוב לבקשה ,הרי שחבל להכפיל את הדיוני
)ומעבר לכ ,מצוקת התובע לא תהיה משמעותית( .לעומת זאת א פסק הדי צפוי בעוד זמ רב ,הרי שהנטייה צריכה להיות
פסיקת סכו ביניי .
ה .זהות הנתבע :א הנתבע הוא אד פרטי )ולא גו מוסדי( ,הנטייה תהא שלא לפסוק סכו ביניי בשל המצוקה שלה הוא
צפוי בגי התשלו  .לעומת זאת א הנתבע הוא חברת ביטוח או מי שאחריותו מבוטחת ,התשלו על חשבו יינת ביד רחבה
יותר.
ֵקל הדבר בתנאי האחרי 27.
שיקולי אלה ה בגדר "מקבילית כוחות" ,וככל ששיקול אחד יהיה מובהק יותר ,י ַ

ראוי לציי שהאפשרות של תשלו ביניי וא של "תשלו על חשבו" אינו רעיו חדשני .עניי זה קיי בחקיקה ובפסיקה,
בכמה מדינות .אי מקו במסגרת זו לנתח את כלל ההסדרי  ,ודי א נפנה למדינה שסדרי הדי בישראל הושפעו ממנה –
אנגליה 28.הכללי הדני בתשלומי על חשבו ) (interim paymentsב Civil Procedure Rulesה סעיפי  25.6ואיל 29.על פי
כללי אלה ,התנאי המהותיי לפסיקת סכומי על חשבו כוללי הבטחת סיכויי זכייה גבוהי )בי מתו הודאה של
הנתבע בחבותו ,בי בשל החלטה בעניי האחריות ובי בשל הערכתו של בית המשפט שהתובע צפוי לקבל פיצויי ( ,על גובה
הסכומי הצפוי להיפסק להיות משמעותי ) ,(substantial amount of moneyועל הנתבע להיות גו ציבורי ) (public bodyאו מי
שאחריותו מבוטחת  30.במקרה שתנאי אלה מתקיימי  ,בית המשפט יפסוק חלק סביר מהסכו הצפוי להיפסק
) ,(proportion of the likely amount of the final judgment a reasonableוזאת מהסכו "נטו" )היינו לאחר הפחתת אש תור
צפוי וניכויי  ,כגו – במקבילה הישראלית – ניכויי ביטוח לאומי וכיו"ב(.
חשוב להדגיש :הסכומי הנפסקי באנגליה רחוקי מלהיות צנועי  .בתור דוגמה ,בעניי  31Wade v. Turfreyפסק בית
המשפט סכו של  850,000ליש"ט כתשלו זמני .בדומה לכ ,בעניי  32Stringman v. McArdleנפסק – כתשלו זמני שלישי –
סכו של  100,000ליש"ט )כאשר הסכו הקוד שימש לרכישת בית(.
_____________________________________

 27והשוו לעניי זה רע"א  2826/06שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות ) (1993בע"מ )נית ביו  ,6.6.06מפי השופט
גרוניס ,פורס בנבו(.
 28להסדר דומה ראו ג סעי  82לחוק הפרוצדורה האזרחית החדש בניו סאות' ויילס ) .(Civil Procedure Act, 2005לסמכות לפסוק
תשלומי ביניי בתביעות בגי נזקי גו במשפט הצרפתי ראו למשל D Corbe-Chalon, M. A. Rogoff, Tort Reform A La Francaise:
Jurisprudential and Policy Perspectives on Damages for Bodily Injury in France, 13 COLUM. J. EUR. 231, 286 (2007); M.
).WARREN NEOCLEOUS, PERSONAL INJURY PRACTICE AND PROCEDURE IN EUROPE 86 (Cavendish Publishing, 1997

 29ודומה שהסדרת העניי – ג אצלנו – בתקנות סדר הדי האזרחי ראויה.

 30וראו למשל לשקילת יכולתו של הנתבע לשאת בתשלו במסגרת שקילת תשלו על חשבוKok Yew, Access to Justice for the GC :
).Poor: The Singapore Judiciary at Work, 17 PAC. RIM L. & POL'Y 595, 621 (2008
) Wade v. Turfrey (2007) 31להל – עניי .(Wade
) Stringman v. McArdle, [1994] 1 WLR 1653 32להל – עניי .(Stringman
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בפסוק בית המשפט האנגלי סכומי ביניי אי הוא נכנס לנעלי התובע ובודק את תכניותיו אשר לסכומי
חשוב להדגישְ :
הנזכרי ; בכ הוא מבהיר שמדובר בסכו על חשבו ולא בתשלו תכו .למשל ,בפסק הדי בעניי  Stringmanהיה מדובר
בתשלו זמני שלישי ,בסכו של  100,000ליש"ט ,והתובע ביקש להשתמש בסכו כדי לשפ בית )שנרכש בכספי תשלומי
זמניי קודמי ( .הערכאה הדיונית סברה שתכניות השיפו ה מוגזמות ולא יותירו די כספי למחיית התובע ,ואילו בית
המשפט לערעורי הפ החלטה זו וקבע שאי מקו להיכנס לבירור דר הוצאת הכספי  ,וכי השאלה היחידה – בפסיקת
סכו התשלו הזמני – היא הזכות לפיצויי )ורק א התובע טעו הגנה ]כגו קטי או חסוי[ ,אזי בהלי אחר ,שהמזיק אינו
צד לו ,יהיה על בית המשפט לאשר את ההוצאה מתו הכספי שהתקבלו( 33.בדומה לכ ,בפסק הדי בעניי  ,Wadeפסיקת
הסכו הזמני של  850,000ליש"ט נבעה מהטע היחיד שבית המשפט סבר כי הסכו שצפוי להיפסק לא יפחת מ1,248,750
ליש"ט ,ולא מכל טע אחר .ובפסק הדי בעניי  34Spillman v. Bradfield Riding Centreקבע בית המשפט כי הפרופורצייה
הראויה לפסיקת סכו ביניי היא  75%70%מהנזק הצפוי 35.במילי אחרות ,הגישה המרכזית במשפט האנגלי אינה
מתייחסת לצור )תשלו כדי להחזיק את התובע מעל למי ( אלא כתשלו על חשבו.
אי צרי לומר שלפני אימו סעד של תשלו "על החשבו" יש לשקול את התשתית החקיקתית כדי לבחו א אכ בית
המשפט מוסמ לפסוק מה אצלנו .הא עניי זה אפשרי? דומה שאי קושי של ממש לאמ סעד של תשלו "על החשבו" בי
כנובע מסמכותו הכללית של בית המשפט לית כל סעד 36בי מכוח סמכותו של בית המשפט לית פסק די חלקי 37ובי מכוח
סמכותו הכללית של בית המשפט לית סעדי זמניי  ,וא לפתח סעדי זמניי 38.
ומה ע העובדה שהמחוקק קבע הסדר מיוחד של תשלו תכו בחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי ? המכלל ה – בתאונות
דרכי – אתה שומע לאו לתשלומי ביניי בתיקי אחרי ? 39טענה דומה נדחתה בפסקי הדי שנעמוד עליה להל ,א דומה
שנדחתה היא ,ולו במשתמע ,ג על ידי בית המשפט העליו בעניי מוסקובי .באותו עניי ד בית המשפט העליו באפשרות
לקבוע פיצויי עתיי בתיקי נזיקי שאינ על פי חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,שבו יש הסדר מיוחד של פיצוי עתי.
חר זאת לא ראה בית המשפט העליו קושי להחיל דר פיצוי זו על תיקי נזקי גו אחרי  ,ובלבד שיש לה קו דומה לחוק
הפיצויי )לצור אותו עניי ,סולוונטיות חדמשמעית של המזיק(.
הפסיקה בעניי התשלו "על חשבו" בתיקי נזיקי או תשלו תכו בתיקי נזיקי שאינ כפופי לחוק הפיצויי לנפגעי
תאונות דרכי עדיי בחיתוליה:
א .הנושא נדו לראשונה בהרחבה בפרשת דורו .עוד בטר קביעת אחריות חייב השופט ענבר את הנתבעי לשל לתובעי
דמי שכירות חודשיי בשל בניי שנטה לקרוס .השופט ענבר הביע את הדעה שאפילו במקרה כזה ,כאשר קיימי סיכויי
טובי לתביעה ומאז הנוחות נוטה לטובת התובע ,יית בית המשפט סעד כספי זמני )בהבהירו שמבחינה מהותית אי בכ
הבדל לעומת כל סעד זמני אחר ,שיש לו משמעות של הכבדה על הצדדי ( .השופט ענבר מדגיש שמאחר שמדובר במקו

_____________________________________

33
34
35
36
37
38

39

הלי דומה קיי בישראל על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב 1962ובמסגרתו האפוטרופסי פוני לקבל אישור
מבית המשפט לביצוע פעולות שונות ,על פי סעיפי .47 ,20
.Spillman v. Bradfield Riding Centre, [2007] EWHC 89
לפי ה ,Tort Reform A La Francaise-לעיל הערה  ,28הסמכות בצרפת מוגבלת ל 80%מהסכו הצפוי.
סעי  75לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד.1984
תקנה  191לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד.1984
תקנה  362לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד .1984בתור דוגמה ,נפנה לע"א  144/79יוטבי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לד)(2
 ,347346, 344יצר בית המשפט העליו – יש מאי – סעד הצהרתי זמני .בדומה לכ ,צוי מרווה ואנטו פילר אומצו בפסיקה ,ורק
לאחר מה אומצו בחקיקת משנה )לצו אנטו פילר ,ראו למשל ,בש"א  ,5791/99ת"א )מחוזי חי'(  742/99נור נ' "כפר ביאליק" אגודה
שיתופית להתיישבות בע"מ )נית ביו  ,24.10.99פורס בנבו( ,כאשר הצו של תפיסת נכסי נקבע לראשונה ,בתקנה 387א ואיל,
בשנת  2001בלבד; לצו מרווה ראו למשל ת"א )מחוזי י(  1820/96קהתי נ' אל עפיפי)נית ביו ,9.12.98פורס בנבו( כאשר הסעד
נקבע בתקנות לראשונה ,בתקנה  383בשנת  2001בלבד(.
שאלה אחרת שאפשר שתישאל בתיקי תאונות דרכי היא זו :הא העובדה שהמחוקק קבע "ה" לתשלו תכו מהווה "לאו"
לתשלו על חשבו? לשיטתי התשובה היא בשלילה :לא זו בלבד שתשלומי אלה מגני על אינטרסי שוני ,אלא ג המקור לחיוב
בתשלו על חשבו ,כגו הסמכות לית פסק די חלקי ,קיי ג בתאונות דרכי שחלות בעניינ הוראות תקנות סדר הדי האזרחי.
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מגורי  ,משווי את התובע לאד הרעב ללח  40.השופט ענבר הוסי שאינו רואה הבדל מהותי בי מקרה זה לצו עשה זמני,
שבו בית המשפט משנה את הסטטוס קוו.
ב .בבש"א )מחוזי ,י (  3815/05מדינת ישראל – משרד התחבורה נ' דגני ,שפירא ושות' – עורכי די 41הורה בית המשפט
על הפקדת סכו התביעה א על פי שטר נקבעה אחריות .כאשר הגיע עניי זה לבית המשפט העליו – וא שההחלטה נהפכה
לגופה – 42קבע השופט גרוניס במפורש כי אפשר לקבל צו כספי זמני:
"אכ ,בית המשפט מוסמ לית סעד כספי זמני ,אלא שהשאלה העיקרית היא הא ומתי ראוי להפעיל את
שיקול הדעת למת צו כאמור .אילו היה מדובר בתשלו עיתי ,הרי שבנסיבות מסוימות וחריגות נית לעשות
כ".
ג .בבש"א )מחוזי חי'(  9006/05אמיר רנד ,קטי נ' החברה לאמנות ,תרבות ספורט חיפה בע"מ 43היה מדובר בתביעת ילד
שנפגע במשחק כדורגל .הג שעיו בהחלטת בית המשפט מגלה שבית המשפט אינו שולל את האפשרות להעניק תשלו זמני,
הרי שהבקשה נדחתה לגופה בשי לב לסכומי הגבוהי שהתובע קיבל מגורמי שוני )היינו היעדר אלמנט המצוקה( וא
מהנתבעי עצמ )בשיעור של כמיליו .(#
ד .ג בת"א )מחוזי חי'(  787/99כ נ' עיריית הרצליה 44לא נית צו ,א זאת בשל העובדה שלא הוצגו לו סיכויי זכייה
משופרי  ,ומההחלטה עולה שבית המשפט סבור ג סבור שהוא מוסמ לפסוק סעד של תשלו זמני.
ה .בע"א )מחוזי י (  9095/06לוי נ' קצי התגמולי  45חייב בית המשפט המחוזי את קצי התגמולי לשל באופ זמני – עד
לבירור – תגמולי למערער.
ו .ג בבש"א )מחוזי י (  3180/06ימית בטחו ) (1998בע"מ נ' התחנה המרכזית בירושלי ניהול ) (1966בע"מ 46ראה
עצמו בית המשפט המחוזי מוסמ לפסוק סעד כספי זמני ג א לגופ של דברי – ובשל היעדר מצוקת התובע – לא נית צו.
הרחבה משמעותית ביותר – מעי "קפיצת דר" – נעשתה בפרשת פלוני נ' קפל .באותו עניי היה מדובר בשלפוחית שת
פתוחה שממנה סובל התובע .הצדדי הסכימו כי במקו הכרעה בנושא האחריות ישלמו הנתבעי  50%מסכומי הנזק
שייקבעו בהמש ההלי ,וניתנה להסכמה זו תוק של החלטה .לאחר מכ הוגשה בקשה ועל פי עוד בטר קביעת הנזק יחויבו
הנתבעי בתשלו "סכו על חשבו" .השופט דרורי חייב את הנתבעי בתשלו ס של  # 1,200,000תו פירוט הצדדי
העקרוניי של הסעד של תשלו על חשבו .כאשר הגיע העניי לבית המשפט העליו" ,הציעהמלי" בית המשפט העליו
שההחלטה העקרונית תבוטל ,ובמקו זאת "ישלמו" 47:# 450,000
"בהסכמת הצדדי  ,אנו מורי כי המבקשי ישלמו למשיבי  ,עלחשבו סכומי הפיצוי העתידיי  ,סכו
של  450,000ש"ח )הכולל את הסכו ששול כבר( .החלטת ביתהמשפט המחוזי נשוא בקשת רשות ערעור
זו מבוטלת".
_____________________________________

40
41
42
43
44
45
46
47

עניי זה א נכו בהקשרי אחרי ,ובתור דוגמה נציי שבית משפט נעתר ביתר קלות למת צו עיכוב ביצוע )שא הוא במוב הרחב
בגדר סעד זמני( כאשר מדובר בבית מגורי :רע"א  8352/08בנק הפועלי בע"מ נ' סרוסי )נית ביו  ,1.2.09פורס בנבו( מפי
השופט גרוניס.
בבש"א )מחוזי ,י(  3815/05מדינת ישראל – משרד התחבורה נ' דגני ,שפירא ושות' – עורכי די )נית ביו  ,19.1.06מפי השופט
סולברג ,פורס בנבו(.
רע"א  9926/99דגני שפירא ושות' ,עו"ד נ' מדינת ישראל – משרד התחבורה )נית ביו  ,25.3.07מפי השופט גרוניס ,פורס בנבו(.
בש"א )מחוזי חי'(  9006/05אמיר רנד ,קטי נ' החברה לאמנות ,תרבות ספורט חיפה בע"מ )נית ביו  ,28.12.05מפי כבוד השופט
יצחק כה ,פורס בנבו(.
ת"א )מחוזי חי'(  787/99כ נ' עיריית הרצליה )נית ביו  ,3.8.03מפי השופט גריל ,פורס בנבו(.
ע"א )מחוזי י(  9095/06לוי נ' קצי התגמולי )נית ביו  ,11.6.06השופטי דוד חשי ודרורי כנגד דעת המיעוט של השופטת ב
עמי ,פורס בנבו(.
נית ביו  16.10.06מפי השופט י' שפירא.
הצעה זו א אושרה כפסק די ברע"א  5991/08בית חולי קפל נ' פלוני )נית ביו  ,24.12.08פורס בנבו(.
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על החלטה זו אפשר להסתכל מכיווני אחדי  :הראשו הוא כי התשלו הוא "על חשבו סכומי הפיצוי העתידיי " .ג
הסכו אינו תוא כל עיקר את הנהוג כתשלו תכו .רוב התובעי א לא היו "מתנגדי " שישול לה סכו כזה על
חשבו ,ואי זה משנה כיצד יכונה .מצד אחר ,מבחינה פורמלית יש כא ביטול ההחלטה העקרונית של בית המשפט המחוזי,
ועניי זה נותר פתוח מתו תקווה שהמחוקק אולי ייחל לזה ,או שההתקדמות תהא אבולוציונית ,עקב בצד אגודל.

ההסדר החקיקתי :ריבית מיוחדת
בד בבד ע הניסיונות לפתח בפסיקת בתי המשפט סעד של תשלו זמני פעל המחוקק על דר של חיוב חברות הביטוח49,48
במקרי מסוימי  ,בריבית מיוחדת 50.בתשמ"ח נחקק סעי 28א לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981שקבע )עד לאחרונה(

כי

"28א .ריבית מיוחדת
מבטח בביטוחי אישיי  ,שלא שיל את תגמולי הביטוח שלא היו שנויי במחלוקת בתו לב ...רשאי בית
המשפט לחייבו בתשלו ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי שלושה מ הריבית הקבועה בהגדרת
הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,1961שתחושב על תגמולי הביטוח
האמורי ועל תוספת הפרשי הצמדה על תגמולי אלה ...מהמועדי בה היה על המבטח לשלמ עד
תשלומ בפועל .הריבית המיוחדת תשול בנוס לריבית האמורה בסעי  .28לעניי זה 'ביטוחי אישיי ' –
ביטוח חיי  ,ביטוח תאונות אישיות ,ביטוח רכב )רכוש( ,ביטוח דירות ותכולת ,ולמעט ביטוח אחריות51".
ובדברי ההסבר נכתב כי "הסעי נועד להרתיע את חברות הביטוח מלהשהות את חיוביה שאינ שנויי במחלוקת על ידי
אימו מכשיר עונשי המקובל בארצות חו"...
במילי אחרות ,בית המשפט הוסמ לפסוק ריבית חריגה ,נוספת ,בשיעור של פי שלושה מהריבית החוקית ,באופ שבס
הכול חברת הביטוח תשל פי ארבעה מהריבית החוקית ,שיעורי שבהחלט – מקו שנפסקי – אמורי לעקר את רצונ של
חברות הביטוח למשו דיוני .
_____________________________________

48

49

50

51

לדעתי מקומה של ההוראה – בחוק חוזה הביטוח – באופ שהחיוב בריבית מיוחדת חל רק על חברות ביטוח הוא מקו בלתי ראוי.
אי זה ראוי לפטור נתבע מוסדי מלשל את הסכומי שאינ שנויי במחלוקת בתו לב רק מאחר שבחר שלא לרכוש ביטוח חיצוני.
מדוע למשל נית פטור למדינת ישראל מלשל את הסכומי שאינ שנויי במחלוקת בתו לב רק מהטע שהיא בוחרת שלא לבטח
את האחריות אלא ליצור קר שמורה ,בבחינת ביטוח עצמי?
כאמור לעיל ,לדעתי ראוי להרחיב את ההוראה ג על נתבעי שאינ חברות ביטוח .ואול ,כבר עתה שאלה מעניינת נוגעת למקרי
שבה היה נתבע מחויב על פי די )או על פי נוהג או חוזה( לבטח אירוע מסוי והוא נמנע מלעשות כ .בתור דוגמאות אפשר להפנות
לסעי  2לחוק ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,תש"ל ,1970הקובע חובת ביטוח לפני שימוש ברכב מנועי .בדומה לכ ,סעי  7לחוק
הספורט ,תשמ"ח ,1988הקובע חובת ביטוח של הספורטאי בתחרויות מאורגנות .לעתי א קיי נוהג לביטוח ,כגו ביטוח
תלמידי הלומדי במוסדות חינו .קיו חיוב חוזי נפו בחוזי שכירות שבה השוכר מתחייב כלפי המשכיר לדאוג לביטוח הנכס.
מה קורה א האחראי לבטח לא ביטח את מקרה הנזק? דעתי נוטה לכ שבמקרה כזה נטל מפר החובה את אחריות חברת הביטוח )לו
הייתה כזו( לשל ריבית מיוחדת ,שיקבע שהוא אחראי בגי עוולה של הפרת חובה חקוקה ,או שמדובר בנזק בשל ההפרה החוזית.
ניסיו אחר של המחוקק לפתרו נעשה על דר של פסיקת ריבית כללית גבוהה ,שאמורה לעקר עיכוב בביצוע תשלומי .בשנת 1989
נקבע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,1961כי הריבית החוקית תהיה בשיעור של  8%ריבית צמודה לשנה לגבי חובות שטר
נית לגביה פסק די ,ו 10%ריבית צמודה לשנה לגבי חובות שנית בה פסק די .פתרו זה מבהיר – בעליל – כי מתייחסי לחייב
ש"יודע" שהוא צרי לשל סכו כלשהו )נית נגדו פסק די( לעומת חייב שאינו "יודע" בוודאות שהוא יצטר לשל )טר נית נגדו
פסק די( .ע זאת הסדר חקיקתי זה – שבהחלט היה אמור לעקר את רצו הנתבעי למשו את הדיו – לקה בשילובו בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,אשר ככלל עוסק ב"מחיר הכס" .כיוו שכ ,סכומי אלה נפסקו כדבר שבשגרה )ובמקו שלא נפסקו העמיד בית
המשפט העליו את הסכומי על מכונ :ע"א  5145/02גרוס נ' פז גז חברה לשיווק )נית ביו  ,3.11.03פורס בנבו(( ,ולא שיקפו
הבחנה בי תובעי שוני ובי נתבעי שוני .יתרה מזו ,דווקא בשל איההבחנה היו סכומי ריבית אלה א יכולי לגרו לתובעי
למשו את הדיו .ואכ ,בשנת  1993בוטלו שיעורי הריבית הנזכרי.
לפיתוח דומה בקנדה דר פסיקה )קביעת פיצויי עונשיי בס מיליו דולר(Yehuda Adar, Whiten v. Pilot Insurance Co.: The :
Unofficial Death of the Independent Wrong Requirement and Official Birth of Punitive Damages in Contract, 41 CANADIAN
.BUSINESS JOURNAL 247
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ההסדר הזה לא הותיר את חותמו הברור בפסיקה ובפרקטיקה .הסיבה הראשונה והמהותית לכ היא שההסדר הוגבל
לביטוחי אישיי  ,ולא למקרה השכיח שבו חברת הביטוח מופיעה מכוח ביטוח אחריות .סיבה אחרת לכ היא שפסיקת
הריבית המיוחדת הושארה לשיקול בית המשפט .משסעד זה לא נפסק כדבר שבשגרה ,א לא נוצרה הרתעה יעילה; חברות
הביטוח יכלו "להמר" – ובצדק רב – שלא יחויבו בריבית המיוחדת ,וכי עדיי באופ כללי ,עדי לה שלא לשל את הסכומי
שיוטלו עליה בדיעבד.

תיקו מס' 4
אלא שבימי אלה נפל דבר בישראל .כמעט בהיחבא תוק סעי 28א ,לכאורה באופ טכני ,אבל באופ שיש בו פוטנציאל
לשנות את מאז הכוחות שבי התובעי לבי הנתבעי  .במקו המילי "רשאי בית המשפט לחייבו" הוספו המילי "יחייבו
בית המשפט ,ולעניי מבטח כאמור בביטוחי שאינ ביטוחי אישיי – רשאי בית המשפט לחייבו".
החלק הראשו של התיקו ,הג שמאותת הוא על כוונות המחוקק ,הוא בעל משמעות פחותה :כאשר מדובר בביטוחי
אישיי  ,בית המשפט מחויב לחייב את חברת הביטוח בתשלו ריבית מיוחדת לגבי הסכומי שלא היו שנויי במחלוקת
בתו לב .שינוי – לכאורה דרמטי – זה מעוקר בשל העובדה שעדיי ,ג היו  ,אי חובה לפסוק )ג במקרי של חוסר תו לב(
את מלוא הריבית המיוחדת אלא ריבית "בשיעור שלא יעלה" על השיעור שקבוע בדי .במילי אחרות ,בית המשפט מוסמ
ג לפסוק ריבית מיוחדת נמוכה יותר .ע זאת אי לזלזל בהצהרה זו ,ודומה שבית משפט אשר יוסי פרומיל בלבד לשיעורי
הריבית יחטא לכוונת המחוקק.
החלק השני של התיקו הוא בעל משמעות גדולה פי כמה :הסמכות לחייב בריבית מיוחדת אינה מוגבלת עוד לביטוחי
אישיי אלא ג ל"ביטוחי שאינ ביטוחי אישיי " ,ולמעשה לכל ביטוח ולרבות ביטוח אחריות )היינו ביטוח שבו המבטח
ביטח נתבע וישל את חבותו במקרה שהנתבע יחויב בדי .(52במילי אחרות ,ההוראה החדשה תחול ג בתיקי חבות רגילי ,
כגו תיקי רשלנות רפואית 53וא תיקי תאונות דרכי 54.
_____________________________________

 52ברור בעינינו שהכוונה היא ,לפחות אשר לביטוח אחריות ,לריבית שתוס לחיוב שאותו תשל חברת הביטוח לנפגעתובע ,ולא
תשלו שחברת הביטוח תשל לפוגענתבע ,כאשר הוא יחויב לשל תשלו לנפגעתובע .הסיבה לכ היא כפולה :ראשית ,במקרה
שהנפגע קיבל את התשלו מהפוגע ,דומה העניי – מבחינתו של הפוגע – לביטוח אישי .במילי אחרות ,לא היה מקו להבחי בי
ביטוח אישי לביטוח שאינו אישי מבחינת שיקול הדעת של בית המשפט .שנית ,וזה עיקר ,האירוע שבו חברת ביטוח איננה משלמת את
הסכו שנפסק כנגד המבוטח שלה ,הוא אירוע לא שכיח )ג א חברת הביטוח כופרת בחיוב ,ברוב המכריע של המקרי תצור היא
כצד שלישי ,וחבותה תיקבע בד בבד במועד קביעת חבות הנתבע ,וממילא התשלו ייגבה ממנה ישירות( ,ואי זה מתקבל על הדעת
שכלפי אירוע לא שכיח זה תוק החוק .הפרשנות הנ"ל א עולה מהתנגדות איגוד חברות הביטוח להכללת ביטוח האחריות בחוק –
התנגדות אשר נדחתה – בטענה שמדובר בתיקו בעל תוצאות מרחיקות לכת :ישיבת ועדת הכספי מיו .8.2.10
 53בתיקי אלה ברוב המקרי האחריות שנויה במחלוקת בתו לב .ע זאת ,ולבד ממקרי בוטי )כגו הותרת חפצי זרי בבטנו של
מנותח( ,קיימת אפשרות שבית המשפט יפסוק תחילה בנושא האחריות .מכא ואיל הכפירה היא שלא בתו לב ,לפחות בנוגע
לסכומי ניכרי )ודי א נציי שכאשר בית משפט מורה על הגשת תחשיבי נזק מטע שני הצדדי ,הנתבעי – הג שכופרי ה
בסכומי שלה טע התובע – מעריכי במקרי רבי את התיק בסכומי ניכרי( .לאחריות ישירה של חברת הביטוח – ג בביטוח
אחריות – כלפי הנפגע ראו סעי  68לחוק חוזה ביטוח.
 54חוק חוזה ביטוח חל ג על תאונות דרכי אלא א בפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש"ל 1970יש הוראות מיוחדות לעניי,
ובנושא הכפירה שלא בתו לב אי הוראות שכאלה .בהקשר זה ,זה מ הראוי לציי מספר הערות :ראשית ,ביטוח חובה ותיקי
תאונות דרכי אינ מעוררי בעיות שונות מכל ביטוח אחר ומכל תביעה אחרת ,באופ שמ הראוי – מבחינה עקרונית – להתייחס
אליה בצורה שונה :ג בביטוח חובה התובענפגע סובל ממצוקות קשות ,וג כא מצוקתה של המערכת המשפטית באה לכדי ביטוי
חרי .אדרבא .א בכלל ,אזי מ הראוי מבחינה עקרונית להחיל את ההסדר של הריבית המיוחדת בצורה שכיחה יותר בתיקי תאונות
דרכי דווקא .זאת ,ה מחמת העובדה שהאחריות ברורה ברוב המכריע של המקרי ,וה מחמת העובדה שבמקרי רבי )ובמיוחד
כאשר מדובר בפגיעותיו של הנהג עצמו( ,הביטוח דומה במהותו לביטוח אחריות )שש ,כזכור ,קיימת חובה לחייב בריבית מיוחדת על
הסכו שאינו שנוי במחלוקת בתו לב( ,והוא נרכש על ידי הנפגע עצמו או למענו .מעבר לכ ,דרכי חישוב של סכומי שוני
)ובמיוחד נזק שאינו נזק ממו :תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )חישוב פיצויי בשל נזק שאינו נזק ממו( ,תשל"ו(1976
פשוטי וברורי )לפחות מעת שהוגשה חוות דעת של המומחי מטע בית המשפט ,או נקבעה הנכות על פי די אחר ,כגו על ידי
המוסד לביטוח לאומי :סעי 6ב לחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי( .שנית ,וכעולה מהדיו במאמר זה ,ג ההליכי של תשלו
תכו אינ סותרי את הריבית המיוחדת ,ונועדו להג על אינטרסי אחרי .כפי שההוראות בעניי הליכי ביניי אינ מוציאי
הוראות בעניי פסק די חלקי או תשלו על חשבו ,כ ג נכוני הדברי ביחס לתשלו תכו )שהוא הלי ביניי( ,לעומת ריבית
מיוחדת .בדומה נית להשוות את השאלה ליחס בי מזונות זמניי לבי פירוק שיתו בנכסי המשותפי לבני הזוג ,שההלי הראשו
אינו מוציא את ההלי השני .שלישית ,ראיה נוספת לדבר היא העובדה שבעבר ,כאשר חלו חיובי ריבית גבוהי מכוח חוק פסיקת
ריבית והצמדה )עד כדי  8%ריבית צמודה לפני פסק די ,ו 10%ריבית צמודה לאחר פסק די( ,אלה חלו ג על חיובי מכוח חוק
הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי .ורביעית ,בי חברות הביטוח לבי המוסד לביטוח לאומי נכרתו הסכמי שוני הנוגעי לזכויות
המוסד לביטוח לאומי כלפי חברות הביטוח בגי תשלומי המשולמי על ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי; והנה ,הוראות אלה,
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פרשנות תיקו מס'  :4הא צרי לצר את חברת הביטוח?
עדיי נותרת השאלה א לצור חיוב חברת הביטוח צרי לצרפה כצד 55.עניי זה ,לשיטתנו ,אינו ברור :מצד אחד סעי 28א
לחוק חוזה הביטוח מתייחס לחיובה של חברת ביטוח – בלבד – ולא של נתבעי בכלל .מצד אחר ברוב המקרי א
שהנתבעהמזיק הוא צד לתיק ,הרי שבמקרה שקיי ביטוח אחריות ,חברת הביטוח היא הממנה את עור הדי מטעמו והיא
מנהלת – לכל דבר ועניי – את התיק .מעבר לכ :בהיותה "בעל המאה" ,הרי שהיא החס האמתי בפני הסכמי פשרה .מעטי
ביותר המקרי שבה חברת הביטוח מבקשת לשל ולהתפשר ,ואילו המבוטחהנתבע עומד במריו ומסרב להגיע להסכמה.
ע זאת לאור נוסח החוק וכדי למנוע מחלוקת ייטיבו תובעי א יבחרו לצר ,לפחות מעתה ואיל ,את חברת הביטוח כצד
עצמאי ,וזאת מכוח סעי  68לחוק חוזה הביטוח 56,הקובע את חבותה הישירה של חברת הביטוח.

תיקו מס'  :4הוראות המעבר
נדב חשוב בתיקו מס'  4לחוק חוזה הביטוח הוא הוראות המעבר .מפאת חשיבות הוראות המעבר נצטט כלשונ:
"תחילתו של חוק זה  30ימי מיו פרסומו )להל – יו התחילה( ,והוא יחול ג על הליכי שהיו תלויי
ועומדי לפני בית המשפט ערב יו התחילה".
בעוד הרישה דוחה את מועד התחילה של החוק ,הרי שסיפת הדברי מחילה את ההוראות בתחולה אקטיבית 57ג על תיקי
הנוגעי לאירועי שעניינ לפני שני  ,ובלבד שלא נסתיי הדיו 58בה טר יו תחילת החוק.

_____________________________________

55

56

57
58

קבעו חיובי ריבית גבוהי ביחס לסכומי שאינ משולמי על ידי חברות הביטוח מיד ע דרישת המוסד לביטוח לאומי .קיו
ההסכ ,מלמד שמוסד הריבית המיוחדת )ש ריבית הסכמית( ,אינו זר לאירוע של תאונות דרכי .וראו לעניי ההסכמי :דנ"א
 10114/03המוסד לביטוח לאומי נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד ס) .(2006) 132 (4לעניי הריבית ההסכמית ראו למשל :רע"א
 8429/06הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי )נית ביו  ,1.7.07פורס בנבו( .לאחר מסירת מאמר זה
לדפוס ,נית פסק דינה של השופטת דודקבי בת"א )מחוזי מרכז(  39511207עיזבו המנוח ב .י.י .ז"ל ואח' נ' דרורי מנח  ,נית
ביו  ,24.5.10סנונית ראשונה ,בה בית המשפט מחיל על תאונות דרכי את הוראות תיקו מס'  4לחוק חוזה ביטוח ,ג א תו
פירוש מצמצ לטעמי של התיקו לגופו.
עובר לתיקו הוגשו רוב התביעות נגד מוסדות רפואיי ללא צירו חברת הביטוח כצד נוס )וא לא היה בכ צור שכ חברת
הביטוח לא התכחשה לאחריותה א תיקבע אחריות המוסד הרפואי( .ע זאת לעתי צורפה חברת הביטוח ,ולו כצד ג .וראו :ת"א
)מחוזי י(  2605/00מנת נ' המרכז הרפואי שערי צדק )נית ביו  ,1.10.03פורס בנבו( ת"א )מחוזי חי'(  863/99מנור נ' ד"ר רצקי
)החלטה מיו  ,3.1.02פורס בנבו( ע"א  8316/06ארג'י נ' שירותי בריאות כללית )נית ביו  ,3.7.08פורס בנבו( ע"א 4384/90
ואתורי נ' בית החולי לניאדו ,פ"ד נא).(1997) 171 (2
"בביטוח אחריות רשאי המבטח – ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא – לשל לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב
למבוטח ."...וכדברי שחר ולר "ע הקניית זכות התביעה הישירה לניזוק מכוח הסעי הוקנה לו מעמד הדומה במידה רבה לזה של
המוטב" )ביטוח – פירוש לחוקי החוזי מיסודו של ג' טדסקי )כר שני .361 ,(2007 ,וראו ג ירו אליאס ,דיני ביטוח ) 1155כר ב,
מהדורה שנייה.(2009 ,
עע"א  1613/91ארביב נ' מדינת ישראל ,פ"ד מו).(1992) 765 (2
נוסח זה ,המתייחס לסיו תיקי ,הוא נוסח עמו :הא הכוונה לתיקי שנסתיימו בערכאה הדיונית או שמא החוק יחול על תיקי
התלויי ועומדי בערכאת הערעור? ברור שא הערכאה הדיונית דחתה את התביעה ,שהחוק לא יחול ,א זאת מאחר שאי אפשר
לומר על חברת הביטוח שהיא נמנעת מלשל סכו שאינו במחלוקת בתו לב .לעומת זאת מה הדי א התביעה התקבלה ,וחברת
הביטוח טר שילמה? הא התובע יכול לעתור לחיוב בריבית מיוחדת? ראוי לציי שכאשר נית פסק הדי בפרשת אטינגר ושונתה
ההלכה שעל פיה אי פיצוי בגי אבד שכר בשני האבודות ,הוחלה פסיקה זו ג על תיקי התלויי בערעורי )ובתי המשפט א
התירו תיקו הודעות ערעור( ,א לא על פסקי די חלוטי ופשרות שהושגו בעת שהלכה זו טר נהגה :רע"א  8925/04סולל בונה בני
ותשתיות בע"מ נ' עיזבו המנוח אחמד עבד אלחמיד ז"ל )נית ביו  ,27.2.06פורס בנבו ,להל – עניי סולל בונה( .מכל מקו,
לשיטתי ראויה ההוראה לתיקו ולהבהרה תו הרחבתה ג לעבר הליכי התלויי בהוצאה לפועל ועד לתשלו המלא של החוב.
למשל ,א נית פסק די העומד לביצוע בהוצאה לפועל ,דומה שברור שמדובר בתשלו שאינו יכול להיות במחלוקת בתו לב ,וא
חברת הביטוח לא שילמה את מלוא החוב הפסוק ,יש מקו לחייבה בריבית המיוחדת .ע זאת לשו החוק היו מתייחסת להליכי
התלויי לפני בית משפט דווקא )מעבר לכ :הסמכות שבסעי 28א – לחייב בריבית המיוחדת – נתונה לבית משפט דווקא ,ולא
לרשויות ההוצאה לפועל(.

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יוני 2010

14

עיכוב תשלומי על ידי חברות ביטוח :הא אור בקצה המנהרה?

ע זאת הוראה זו אינה מציינת את התקופה שלגביה תוטל הריבית המיוחדת .הא מיו חקיקתו של החוק ואיל? מיו
התחילה ואיל? או שמא מהמועד שבו חדלה חברת הביטוח מלשל את הסכו שאינו שנוי במחלוקת בתו לב )ג א זה
קד למועד תחילת החוק(?
דומה שהשאלה נוגעת למטרות החוק :א נתמקד א ורק במרכיב העונשי 59,דומה שראוי לחייב בריבית המיוחדת א ורק
מיו התחילה של החוק ואיל )או לכל היותר מיו פרסומו של החוק המתק( .זאת ,מאחר שאי אפשר להשיג אפקט התרעתי
באופ רטרואקטיבי ,והרי אי עונשי אלא א מזהירי; אפשר לבסס טיעו זה ג בכ שהמחוקק דחה את מועד תחילת
החוק בחודש ,ככל הנראה לצור מת אפשרות לחברות הביטוח להיער להפעלת החוק ,א אי היגיו בדחייה זו א הריבית
תוחל – ממילא – ממועדי קודמי  60.ע זאת ציינו לעיל שנימוקי עיכוב התשלו נובעי ג מסיבות אחרות ,ובה רצונ של
חברות הביטוח להרוויח מהשקעת הכספי בתקופת הביניי ורצונ לדאוג להקטנה מלאכותית של הסכו הנפסק .א נבקש
לראות בחוק משו איזו של העיוות המלאכותי של הסכו שנפסק ,מאחר שהפסיקה לא השכילה לתק – בעצמה – את
הסכומי הנפסקי  ,או יישו פרטני של דיני עשיית עושר ולא במשפט )על ידי טריפת הרווח העוד – הנובע מפערי בי
ההשקעות לריבית החוקית – מחברות הביטוח( ,אי קושי בחיוב בריבית המיוחדת ג לגבי התקופה שקדמה ליו
התחילה 62,61.מכל מקו  ,דומה שג את תאומ העמדה המחילה את הריבית לגבי תקופות שבעבר ,ייטיבו בתי המשפט א
יעשו כ בהדרגה ,באופ שביחס לתקופה שקוד לחוק לא תוטל הריבית המיוחדת המרבית ,אלא ריבית חלקית בלבד.

הא תיקו מס'  4מייתר את התשלו על חשבו?
כאמור לעיל ,כדי למנוע את עיכוב התשלומי קיימת אפשרות של חיוב הנתבעי בתשלו "על חשבו" ,ואפשרות זו נבחנת
ומאומצת בהחלטות שונות ג א באופ זהיר ואטי )וכאשר זהירות זו נובעת מהיעדר הוראות חוק מפורשות הקובעות את
התשלו על חשבו( .לכאורה ,משהמחוקק מצא פתרו ,אי עוד צור – וממילא אי עוד מקו – לפיתוח הפסיקתי .יש לדחות
טענה זו :לא זו בלבד שההוראה החוקית אינה שלמה 63,אלא שהיא פועלת רק בדיעבד )ללא חילו התובע ממצוקתו
מלכתחילה( .ועוד ,ההוראה החוקית חלה רק במקרה שהסכומי אינ שנויי במחלוקת בתו לב ,ואינה חלה במקרי
אחרי  ,שבה ההסתברות לפסיקת פיצוי גבוהה וההלי צפוי לארו זמ רב .יתרה מזו ,ההוראה החוקית חלה רק על תיקי
שהגיעו לכדי סיו בפסק די ,ולא על תיקי שהסתיימו בפשרה .בנסיבות אלה אנו רואי בחיוב את ההתפתחות המקבילה,
ה בחקיקה וה בפסיקה.

הצפי לעתיד :אור בקצה המנהרה
התחלנו את המאמר בראייה פסימית של תופעת עיכוב תשלומי על ידי נתבעי המנצלי את כוח העדי .א לעומת מזג
האוויר שהכול מדברי בו א איש איננו עושה בעניינו דבר 64,הרי שההתפתחויות בענייננו ה מעודדות :הפיתוח הפסיקתי
של התשלו על החשבו והרחבת הריבית המיוחדת בחקיקה אל עבר ביטוחי אחריות מבשרי עתיד מאוז יותר :א
ההתפתחות תימש ,ייתכ שחברות הביטוח ייטו או יחויבו לשל סכומי כבר בתחילת הדר ,תו חילו תובעי ממצוקה
_____________________________________
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האלמנט העונשי הודגש בדברי מציע החוק בדיו בוועדת הכספי ביו .8.2.10
ע זאת אפשר לטעו שהתקופה של חודש נועדה לעודד את חברות הביטוח לשל את כל הסכומי שאינ שנויי במחלוקת בתו לב
מתו רצו "לפתוח ד חדש" וכנגד מת פטור חדפעמי מתשלו הריבית המיוחדת .א זו הייתה הכוונה ,דומה שמדובר בתקופה
קצרה מדי.
השיקולי בעניי החלה רטרואקטיבית של הלכה משפטית פורטו בעניי סולל בונה ,אמנ בנוגע להלכה פסוקה ,א יפי ה ,באופ
עקרוני ,ג לפרשנות הוראת תחולה ,כבענייננו .בית המשפט העליו נת משקל מיוחד לכ שמדובר בשינויי בדיני הנזיקי )ובה
אלמנט ההסתמכות אינו גבוה( ,לכ שאי מטילי חובות חדשות )ובענייננו ,חובת התשלו של הסכו הייתה ידועה וא לא שנויה
במחלוקת בתו לב( ,וא לכ שהמחויב הוא חברת ביטוח ,היכולה לפזר את הסכומי בעתיד .נימוקי אלה יפי ג לענייננו.
דברי אלה נכוני בוודאי ג בנוגע לשינוי הנובע מחיוב בית המשפט לפסוק ריבית מיוחדת בגי ביטוחי אישיי  .לעומת זאת קוד
לתיקו מס'  4היה מדובר בסמכות בשיקול הדעת בלבד .שינוי זה נובע במובהק ,מחוסר הנחת של המחוקק על איחיוב בריבית
מיוחדת למרות הסמכות לעשות כ .ע זאת לחברות הביטוח לא הייתה זכות קנויה שלא להיות מחויבות ג קוד בריבית
המיוחדת ,וודאי שלא היה לה זכות קנויה שלא לשל את הסכו שאינו שנוי במחלוקת בתו לב או אינטרס הסתמכות בעניי זה.
כ למשל לא הוחלה על נתבעי מוסדיי שאינ מבוטחי.
כאמרתו של צ'ארלס דדלי וורנר.(1829-1900) Charles Dudley Warner ,
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עיכוב תשלומי על ידי חברות ביטוח :הא אור בקצה המנהרה?

קשה ותו פתיחת אפשרות לסיו תיקי רבי יותר בפשרות מתקבלות על הדעת מחו לכותלי בתי המשפט או בתחילת של
ההליכי .
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חדשות חו :רפואה ומשפט מסביב לעול
הימנעות מהשתתפות בוועידה מדעית בקהיר

כתב העת האינטרנטי Medscape ,מדווח כי ד"ר  Alok Khoranaחוקר מ J.P. Wilmot Cancer Center, University of Rochester,
 Rochester, N.Y., USAהודיע פומבית על סירובו מהשתתפותו ,והזמנתו לשמש יו"ר אחד המושבי בוועידה השנתית של The
) International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTHבתגובה לסירוב שלטונות מצרי להעניק ויזת כניסה לפרופסור

)אמריטוס( אורי זליגסו )אוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי ע"ש ח .שיבא( ,שהוא חוקר בעל ש בעול בתחו
ההמטולוגיה וחבר האקדמיה למדעי בישראל ,שא הוא הוזמ לוועידה.

ארה"ב
התוצאות הצפויות לרופא מ הרפורמה במערכת הבריאות בארה"ב
להל סיכו הדעות:

חיוביות

רווחה – הרחבת הנגישות לביטוח בריאות ,לרבות
מטופלי ע ליקוי קוד ,שבעבר נמנעה מה
אפשרות ביטוח.
במבטחי שמתגמלי
רופאי שכיו קשורי ַ
אות בשכר נמו משל  Medicareיזכו בתוספת
הכנסה.
בתי חולי ורופאי הפועלי בה עשויי להוסי
להכנסת שכר ממטופלי שקוד לכ לא היו
מבוטחי.
צפויה אפשרות של פעילות רופאי באזורי עוני
בערי ,בה לא היה טיפול רפואי סדיר בעבר.
צפויה תוספת השקעה בבתי ספר לרפואה לצור
הגדלת מספר הרופא הראשוניי.
רופאי הנוטי להיעזר ולהעסיק אחיותמומחיות
ועוזרירופאי עשויי להגדיל את פעילות
והכנסותיה.

שליליות

לדעת רבי התקציב המיועד לא יספיק לצרכי
ויידרש מיסוי נוס.
תוספת מס בשיעור  3.8%תוטל על הכנסה שמעל
) $200,000לרופא רווק( או ) $250,000לבעל
משפחה( .רופאי רבי נמצאי במדרגת הכנסה
זאת.
מומחי לא יזכו בהעלאת שכר טרחת לרמות
הנהוגות ב.Medicare
היעדר רפורמה בפיצויי בנזיקי יגרו להמשכת
נוהגי "רפואה מתגוננת".
אמצעי לחיסכו בהוצאות לא נכללו בחקיקה.
בחוק אי תמריצי למטופלי לאחריות על
בריאות או השבחתה וא לא על שמירה על
איכותה.

חיסו נגד מגיפה המונית ) – (pandemic vaccinationהיבט משפטי
כתב העת הרפואי החשוב  1New England Journal of Medicineמביא מאמר פרי עטה של  Wendy E. Parmet, J.D.העוסק
בהיבטי המשפטיי בחיסו המוני במגיפות.
תשומת הלב של הקונגרס האמריקאי הופנתה לנושא זה מאז שנת  ,1976בה בעקבות מגיפת שפעת החזירי ,שולבה ההגנה
מפני חבות בתביעות שעלולות להיות מופנות נגד יצרני החיסוני במערכת ביטוח נפגע חיסו בגיל הילדות ) National
 (Childhood Vaccine Injury Actהמבטיח פיצוי במנגנו מפושט באמצעות ה Special Masters of the U.S. Court of Federal
 (Vaccine Court)Claimsשהוזכר בכמה מאמרי בחוברות קודמות של כתב עת זה.
הקונגרס חזר על עקרו זה בעקבות מגיפה בשנת  2005במסגרת חקיקת ,Public Readiness and Emergency Preparedness Act
המאיי את הצור בהוכחת אש להוציא מקרי רשלנות .הפעלת תוכנית זאת מותנית בהכרזה על המגיפה כעל מצב חירו.
בחודש יוני  2009הכריזה גברת קאתלי סיבליוס ,מזכירת הבריאות ושירותי אנוש ,על מצב חירו לאו מגיפת ווירוס .H1N1
_____________________________________

1

).NEJM, Vol 362:1949-1952, May 27'2010 (No. 21

רפואה ומשפט גיליו מס'  – 42יולי 2010

1

מדור חדשות חו :רפואה ומשפט מסביב לעול

מצב או הבטחה משפטית זאת השפעתו על נכונות הציבור להתחס הייתה מוגבלת .וא זאת ,פעילי המתנגדי לעצ
החיסוני העלו טענות על יושרת ה Special Mastersוכי המדינה מגנה על האינטרסי של יצרניות החיסוני .ההוכחות
המדעיות ,מכל היבט אפשרי בדבר בטיחות החיסוני לא שינו את דעת הנחושה של המתנגדי לחיסו.
התנגדות המסיבית הובילה מדינות בארה"ב לחוקק חובת חיסו ילדי ,ולהכיר רק בדת ואידיאולוגיה כנימוקי לפטור
מחובה זאת .בדומה לכ ,קליפורניה ומסצ'וסטס מאפשרות לעובדי רפואה חיסו נגד שפעת מדי שנה אלא א ה חותמי על
התנגדות .בשנת  2009הוציא משרד הבריאות של מדינת ניו יורק תקנת חירו המחייבת עובדי רפואה שבאו במגע ע חולה
 N1H1לקבל חיסו .היו עובדי שפנו קבלו צווי מניעה נגד הממשל .הטלת חובת חיסו עלולה ,למרות כל ההוכחות המדעיות,
להתנגדות בלתי רציונאלית א בלתי נשלטת מצד ציבורי שוני.
ראו בהמש ידיעה מבריטניה בדבר "נזקי חיסו".

תביעות נגד רופאי
כלי להתגוננות בפני תביעה נגד רופא
כתב העת  Medscape Businessמיו  13.05.2010מביא מאמר מאת  ,Brian S. Kern, Esqובו מידע על אודות קבוצות )חברות(
רופאי הפועלי בפלורידה ,האחת של מומחי ברפואת נשי ויילוד והשנייה של רופאי ילדי ,רופאי בודדי וא חברת
ביטוח רפואי ,המתני התקשרות מטופלי עמ לקבלת טיפול על ידי חבריה בהסכמת המטופל לבוררות חובה במקרה של
סכסו.
המצדדי בשיטה זאת מאמיני כי הבירור בדר זאת עשוי להיות קצר וזול יותר ובעיקר מושפע יותר מהערכות של עדי
מומחי ,מאשר דיו על ידי חבר מושבעי ששיקוליו חשודי כמונעי חלקית על רגשות .ע זאת מזהיר הכותב מפני
האפשרות של תקיפת תנית בוררותחובה בנימוק של מניעת הזכות לדיו בפני מושבעי.
הצעת חוק המרשה הכנסת תניה להתחייבות לבוררות בהסכמי ע גופי מטפלי ,מונחת על שולח בית הנבחרי של
פלורידה .בי הוראות הצעת החוק יש חובת הסכמה מדעת המחייבת מת הסבר מקי ,קביעת זמ הדרוש לעיו בהסכ שבו
התניה ,מסירת עותק ההסכ לידי המטופל .ע זאת יש בהצעת החוק איסור על הימנעות ממת טיפול בהיעדר הסכמת
המטופל לתנית הבוררות.
אפשרות תקיפת הסכ כזה ביחס למומחי ברפואת נשי ויילוד ,עלולה לעלות משאלות בקשר לזכויות התביעה של האב
והיילוד .השאלה א ועד כמה – ובמקרה הילד עד איזה גיל – אפשר לכלול את זכות התביעה של האב והילד ולהתנות
בהסכמת האישההא.
המבטחי מצד עלולי שלא להסכי לחייב לבוררות מנימוק של פגיעה בכושר להתגונ.
דיוני משמעתיי
הוועדות הרפואיות של מדינות ארה"ב ) (State Medical Boardsמדווחות כי בשנת  2009הוגשו  5,721תלונות נגד רופאי בכל
המדינות .מספר זה מהווה עליה של  6%לעומת שנת .2008
ביטול הצעת חוק – התקרה לפיצויי בגי כאב וסבל
בית המשפט העליו של מדינת אילינוי ביטל את חוק המדינה ב  5השני )גרסה שלישית לאחר שני ביטולי קודמי( המגביל
את הפיצויי בגי כאב ,סבל.ונזק בלתי ממוני אחר .ביטול זה בא בעיצומי של הוויכוח בי הרפובליקאי לדמוקרטי
בקונגרס ארה"ב על חקיקת פדראלית של תקרה דומה )עניי שהושמט מחוק הרפורמה בבריאות שהתקבל בינתיי( .חוק
מדינת אילינוי קבע תקרת  500,000דולר בתביעה נגד דופר ,ושל  1,000,000דולר בתביעה נג בית חולי.
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בית המשפט החליט ברוב של  4נגד  2כי החוק הפר את עקרו הפרדת רשויות השלטו בכ שבית המחוקקי נטל לעצמו
סמכות שמטבעה נתונה לשיקולו של בית המשפט – מושבעי ושופטי.
כצפוי זכה פסק הדי בשבחי של איגוד עורכי הדי ולהבעת צער מהתאחדות הרופאי ) .(AMAאיגוד הרופאי של מדינת
אילינוי נימק את תמיכתו בחוק ,בהצלחתו בעצירת בריחת רופאי ממקצוע או מ המדינה בכלל ,בגלל תשלומי פרמיות
הביטוח שה נאלצו לשל.
החלטת הביטול של בית המשפט העליו באה כהחלטת ביניי בשלב ה discoveryבתביעה בגי נזק מוחי חמור שנגר לתובעת
בלידתה בניתוח קיסרי 4 ,שני קוד לכ.
טיפול נמר בארה"ב  :2005 – 2000מספרי מיטות ,תפוסה ,עלויות
המחברי  Neil A. Halpern, MD, FCCM; Stephen M. Pastores, MD, FCCMמפרסמי בכתב העת Critical Care Medicine

מיו .08.20.2010

מ הסקר מתברר כי מיטות אלה סווגו כמיטות ט.נ .כללי ,אחרניתוחי ,קרדיולוגי ,יילודי ,תינוקות וילדי ,נוירוכירורגיה
ועד .מספר המיטות פחת בתקופה זאת מ 3,586ל) (12.2%) 3,120לעומת ירידה מ 655,785ל 628,409מיטות ) (4.2%בכלל
מיטות האשפוז במדינה ,ועליה ה במספר ימי האשפוז ,וה תפוסת המיטות ב 5.1%המהל תקופה זאת(.
מספר ימי האשפוז ביחידות לטיפול נמר עלה ב) 10.6%ל (23,200,000ושיעור התפוסה עלה מ 65ל.68%
עלות הטיפול הנמר עלתה מ 56.6מיליארד דולר ארה"ב ל 81.7מיליארד דולר ).(44.2%

בשנת  2005היוו ההוצאות על טיפול נמר  13.7%מכלל הוצאות בתי החולי.
הסדר בסכו של  81מיליו דולר בתביעה בעניי Topomax

שתי יצרנות תרופות מניו ג'רסי ,חברותבנות של חברת  ,Johnson & Johnsonהואשמו בהפעלת תכנית פרסו והפצה שכונתה
בש "רופא ליו" בה הועסקו רופאי כמלווי צוותי מכירה של תרופות באירועי הפצה כגו אארוחות ערב וכיו' .בי היתר
נעשה מאמ לשווק את התרופה  Topamaxשאושרה על ידי ה FDAלשיווק כתרופה לטיפול באפילפסיה ,וכמונעת מיגרנה.
התרופה לא אושרה לטיפול במצבי פסיכוטיי.
החברה חויבה בתשלו קנס בס  6.1מיליו דולר וסכו של  75.4מיליו דולר כפיצוי בגי תביעות אזרחיות .מסכו זה
הוקצבו  9מיליו דולר לאלה מתו החברה שדיווחו על המעשה.
מחסור ברופאי בתי חולי באה"ב
במשאל שערכה חברת  AMN Healthcare Servicesדיווחו  95%ממנהלי  284בתי חולי בארה"ב על מחסור ברופאי
בצוותיה 1 .מתו  0משרות נשארה בלתי מאוישת 46% .צ הנשאלי השיבו כי להערכת המטופלי סובלי מקושי בגישה
וקבלת טיפול כתוצאה ממחסור זה ברופאי )הידיעה הובאה ב American Medical newsמיו .(07.12.2009
בחינות לאשרור רישיו מומחה
תעודות ההסמכה להתמחות בתחומי רפואה רבי בארה"ב ,תוקפ מוגבל בזמ ומכא נדרשת בתו התקופה עמידה
בבחינות הסמכה מחדש .בחינות ההסמכה כוללות ה עמידה בכושר תקשורת ע המטופלי ,וה בבדיקת רמת כישורי
טכניי לרבות צפייה בביצוע הפעולות על ידי הנבדק.
ביטול זכות פטנט על גני
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ביו  29.03.2010ביטל בית משפט פדראלי בניו יורק פטנט שנרש לזכות חברת  Myriad Geneticsעל הגני  .BRCA1/2במאמר
בעיתו  The Wall Street Journalהערי  Dr. Topolכי ההחלטה עשויה להשלי על עתיד התעשייה הגנומית ויישומה לצורכי
טיפול.
רשומה אלקטרונית ועלויות
מחקר שנעשה בבית הספר למינהל עסקי של אוניברסיטת טמפל של אריזונה מעלה סברה כי הפעלת רשומות מחשביות בבתי
חולי מעלה את ההוצאות ואת רמת הצוות הסיעודי ואת שיעור הסיבוכי ,א לעומת מפחית את התמותה בכמה מצבי
מחלה.
במחקר נעשה ב 326בתי חולי בקליפורניה התברר כי העלות לחולה שהשתחרר מבית החולי עלתה ב 10% – 6לחולה
ביחידות לטיפול נמר ,שעות עבודת אחיות מוסמכות עלו ב .26% – 15ע זאת התמותה ירדה ב 3%במצבי מחלה מסוימי.

____________________
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W. P. Carey, Electronic Medical Records, Nurse Staff and Nurse-Sensitive Patient Outcomes: Evidence from
California Hospitals, 1998-2007” Health Services Research

מרשמי אלקטרוניי לתרופות
כתב העת האינטרנטי  Medscape Medical Newsמדווח כי בשנת  2009לעומת  ,2008הושלש מספר המרשמי לתרופות שנשלחו
ישירות על ידי רופאי ,אחיותמטפלות ועוזרירופאי ,לבתי מרקחת .הממשל הפדראלי מתמר שיטה זאת של שליחת
מרמשי באמצעות הוספת פרמיה של  2%על תשלומי שכר הטרחה שניתנה במסגרת החוק – Medicare Improvements for
 .Patients and Providers Actמספר המרשמי שנשלחו ישירות לביתי המרקחת הגיע לכדי  18%מכלל המרשמי שניתנו
במסגרת ה.Medicare
יתרו השיטה הוא בכ כי המרש נכתב בתוכנה ברורה ומועבר למחשב הרוקח ,ש תוספת לתוכנה מאפשרת הצלבת המידע
בדבר התרופה החדשה לעומת התרופות הישנות .ההצלבה מאפשרת אזהרה ומניעת הנפקתה למטופל של תרופה אשר פעולתה
ביחד ע תרופה קודמת עלולה להזיק למטופל.
)תכנה זאת מקורה בפיתוח ישראלי(
העלייה בעלויות טיפול רפואי
שני מומחי כל אחד בתחומו –  Frank J. Veith, MDמנתח כלי ד מניו יורק ו ,Zvonimir Krajcer, MDשוחחו ע כתב
ה Medscape-על הסיבות לעליה התלולה בעלויות הטיפול:
•

הקמת מבני פאר למינהלות המוסדות וההכרח בהגדלת צוותי העובדי שנדרשו ה לעבודה וה לתחזוקת המבני.

•

כפילויות וא שילוש מוסדות מטעמי יוקרה א מעבר לצורכי הקהילה הנזקקת לשירות המסוי .מדובר בהוספת
יחידות ספציפיות שה יקרות מטבע ,כגו יחידות השתלת איברי ,בנוס לקיימות בסביבה הקרובה.

כפילות כזאת ג מדללת את הידע והניסיו של המטפלי המתפעלי את היחידות.
•

כשלו חקיקת הרפורמה בקביעת תקרת פיצוי בנזיקי.

•

ההכרח של בית החולי לעמוד בתקציבו .הלח יורד עד לרופאי הנדרשי צוותי לנטות להגדלת מספר הפעולות
המכניסות והימנעות מפעולות שעלות גבוהה וסיכויי קבלת תשלו נמוכי .ואלה תו איו בהטלת ניכוי משכר
רופא שאינו עומד "במכסת" ההכנסה הצפויה ממנו.
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בריטניה
חיסו ואוטיז
וועדת בדיקה מטע ה) General Medical Council (GMCהגדירה את מה שהתיימר להיות מחקר בדבר הקשר בי החיסו
המשולש לבי אוטיז כנגוע במרמה ובחוסר אחריות.
המחקר פורס לפני כ 12שנה על יד ד"ר  Wakefieldוחבריו ,על סמ בדיקת  12ילדי ,והתיימר להוכיח כי יש קשר בי קבלת
החיסו לבי אוטיז .פרסו המחקר זכה לתפוצה רחבה מאד והביא להחמרה משמעותית מוכחת בתחלואה בחצבת.
בשנת  2004חזרו בה  13מהשותפי למאמר מדבריה בו וכתב העת המכובד  The Lancetשבתחילה תמ במחבר הראשו
הודיע על הסתלקותו מ התמיכה בגלל מידע בדוק כי  Wakefieldקיבל תשלומי מעורכי די שתבעו בגי אוטיז.
וועדת  Fitness to Practiseשל ה GMCשמעה  148עדי בתקופה של שנתיי וחצי .וועדה משמעתית זאת מצאה אותה
בהתנהגות שהתעלמה מסבל חוליו שאינה עומדת במופה ממומחה ברפואה ,ובשל העלמת העובדה של ייעו והדרכה תמורת
תשלו של הורי ועורכי די על דרכי אפשריות להצגת תביעותיה.
עדיי עומדת לדיו אפשרות שלילת רישיונו של  Wakefieldלעסוק ברפואה .האיש עצמו ממשי להכחיש את מעשיו.

___________________
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General Medical Counsel, "Fitness to Practise Panel Hearing, 28 January 2010

רשימת בקרת ) (checklistבטיחות
המסמ חובר על ידי צוותי מומחי ,הוא פשוט וקל מאד לביצוע ומובא כא במלואו:
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http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/index.htm
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