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מבוא

לעולמויילךשבהוהדרךהצורהאתלקבועלמותהנוטההחולהשלזכותו
אמורותבכנסתלדיוןהעומדותחדשותחוקהצעות.בחוקכיוםמוגנתאינה-

הממשלתיתהחוקהצעת.בגישתןמזוזושונותהןאך-זהמצבלשנות
איתןכ"חהשלהצעתםואילו,שטיינברגועדתחברישלהרובהצעתאתמאמצת
הצעת;חלקיבשינוימסתפקתאךהוועדההצעותמרביתאתמאמצתוברונפמן

-לילך"עמותתנשיא,לשעבראביבבתלהמחוזיהמשפטביתנשיאסגן,בדימוסשופט* ככבודולמותלחיות
עלהוקמהזוועדה.הסופניהחולהלענייןהמייעצתבוועדהוחבר,"

בחוליםמטיפולוההימנעותהטיפוללאפשרויותביחסהחוקיתהבהירות-איאתלכמוןמנת
בראש.הברוררצונםוהבעתהמפורשתבקשתםלפי,ימיהםבסוף,מרפאחשוכותבמחלות
פיתוחההואזהמאמר.הבפרק,להלןבהרחבהראו.שטיינברגאברהם'פרופעמדהוועדה

'מראו,שונהבגרסהופורסמהחיפהבאוניברסיטתזהכנושאבכנסשהושמעההרצאהשל
.37(ג"תשס)28ורפואהמשפט"?כגיגיתהראוגשר-הסופניהחולהחוקהצעת"טלגם
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הוראות"לפילנהוגמטפליואתלחייבאפשרותלחולהמעניקההממשלתיתהחוק
בששתדווקאכשירבלתימחולהזווכותשוללתהיאאך,"מוקדמותרפואיות
מוסכםשאינומהמכפייתנמנעתהכנסתחבריהצעת.לחייוהאחרוניםהחודשים

גופועלהחולהשלהאוטונומיתששליטתוכךעללהצביעמכווןהמאמר.הכולעל

אשראזרחיםעלשמרניתגישהלכפותניסיון.ובדיןהחולהזכויותבחוקהוכרה
ומהווההקייםהחוקיבמצבפוגע-גופועלהחולהשלבאוטונומיהדוגלים

.לגביהםקשהעוול
בכינוינקטובהן,15-הלכנסתשהוגשוהחוקמהצעותלקוחהמאמרשלשמו

משוםנדחה"סופניחולה"הביטוי;ימיובאחריתהחולהלגבי"למותנוטה"
בנתיבפוסעיםאנולידתנוומשעת,סופנייםכולנוהרי-שנייהשבמחשבה

,במחלתוימיםלהאריךעשויסופניתבמחלהשחולהמי-;מראשקבועשסופו
.שנהחצישלצפויבטווח,ממשקרובשמותםלחוליםנוגעהחוקשלועניינו
,"הסופניחולה=למיוחדתהתייחסותיש,1פליאטיביבטיפולשבדיוןלצייןחשוב
.2"למותהנוטההחולה"מיותררחבמושג
מעטיםרקבזמננושכן-"נשיקהמיתת"צדיקיםשלמיתתםמכונהלחינםלא
באורח.הפדטיותואיבודהתבזותבהשאקמיתה,שבביתםבמיטהלמותזוכים

אתמאריכיםשהםעם,הרפואיוהטיפולהרפואהשהתקדמותנמצאפרדוקסלי
מטפליםבידי,ומנוכרזרמוותעליומביאיםגםהם-אדםשלחייותוחלת

האחרונותשעותיולומתאפשרותקרובותכשלעתים,חוליםבבתימקצועיים

מיויש;מלאכותיבאופןאותןלושמעניקיםחיים-מקיימימכשיריםבאמצעות
.להוותו,עליונכפותאלוששעות

חסדהמתת.בוהמטפליםידיעלהחולהשלהמוותכזירוזמוגדרתחסדהמתת

החולההמתת)אקטיביתאו(רפואייםאמצעיםשלנקיטה-אי)פסיביתלהיותיכולה

.'(מחלתומייסוריאותולגאולמנתעל,רופאידיעלכללבדרך,פעילבאופן

נפשי,גופניסבללהפחיתהיאהעיקריתמטרתואשר,לחולהשניתןכוללניטיפול"דהיינו1
."הנוחתיםהחייםאיכותאתולשפר,וקיומי

הנוטהבחולהלטיפולשטיינברגועדתח"לדו((פליאטיבי)מקלטיפול)15-ו(הגדרות)2'ס2
,ראופליאטיביטיפולעל.("הוועדהח"דו":להלן)5(ב"תשס)ע-סטאסיא(02.1.17)למות
Cancer=:אצל,למשל Research UK [http://ww.cancerhelp.org .uloihelp/default.asp?page

בשלבחולה'":הבאהההבחנהאתיוצרהוועדהח"לדו2'ס.2632](visited1851ת04.5.290)

,שבועייםעלעולהאינהחייושתוחלת,מאדמיידיסופניבשלב,למותנוטהחולה-'סופי
;"משמעותיסבלסובלוהוא,אחתחיוניתגופניתממערכתיותרשלכשלשלבמצבוהוא

הרפואיהידעשלפי,מרפאחשוכתרפואיתמבעיההסובלחולה-'למותנוטהחולה'"
."שנהחציעלעולהאינהחייותוחלתהעדכני

http]/"ברפואהמוסריותדילמות-סקירות"שובלל3 ://gifted .cet. ac .il/gifted/skirvmedical

(04.5.2908euthanasia.asp] Oast visited.
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הבעיותהיקף.א

הצעתלכנסתמשהוגשההחקיקתיהיוםסדרעלעלתהלמותהנוטההחולהסוגיית
זכותואתשמעגן10סעיףכלולזובהצעה.4"החולהזכויות"בענייןממשלתיתחוק
קואליציוניומתןמשאשלבסופו.חייואתיסייםשבוהאופןאתלקבועחולהשל

אינוהוא-19965-ו"תשנ,החולהזכויותובחוק,ההצעהמןזהסעיףהושמט
.מופיע

בהצעת,15-הבכנסתמאורענתהכנסתחברתידיעלנעשהנוסףחקיקהניסיון
אתצלחהההצעה;6'חייםמהארכתהימנעות'-מצומצםבנושא,פרטיתחוק
לא,הרציפותחוקאתעליהמחילהשהייתה,הצבעהלכללאךהטרומיהדיון
לסיעהחברהידיעלהןמחדשהוגשהמאורהכנסתחברתשלהצעתה.הגיעה
איתןמיכאלהכנסתחבר,ומשפטחוק,חוקהועדתר"יוידיעלוהן,ברונפמןיורי

אתהיאאףוצלחההכנסתשליומהסדרעלעלתהזווהצעהימזערייםבשינויים

,8הבריאותמשרדשלחקיקהבתזכירשגובשהממשלתיתחוקהצעת.הטרומיהדיון
,היאגםהוגשה,להלןידוברשעליושטיינברגועדתח"דושלאימתןמהווהאשר
.יחדיוחידונהההצעותושתי

ימיובאחריתבחולההטיפולסביבהמתעוררותהשונותלבעיותיוקדשזהמאמר
האוטונומיתזכותםעללשמורשמבקשיםמישלבבעיותיהם,ובמיוחד,גםוייגע

.וצלילותכשירותאבדןשלבמצביםכשהיואו,חייהםסיוםלעתבגורלםלשלוט
הנוכחיהמשפטיובמצב,ומגוונותרבותכאמורהןלמותהנוטההחולהבעיות

בשנות.הכרעתואתומצריכותהמשפטביתשלסיפואלאחתלאמגיעותהן

.9בפסיקותייברורקוונקטתיאלובבעיותרבותפעמיםנתקלתיכהונתי
יוכרעשגורלןומבקשאלומהכרעותלהימנעמנסההמשפטבית,ככלל
רופאעודוכל,מחייבצולבקשחולהעשויעודכלאך,'אחרים0בפורומים

אחרפורוםקייםלא,עוולהעלפיצוייםלשלםלהיתבעאובפליליםלבואעלול
זהמסוגבבעיותלדוןאלאברירההמשפטלביתואין-להפנותםאפשרשאליו

.("החולהזכויותחוקהצעת":להלן)1992-ב"תשנ,החולהזכויותחוקהצעת4
.("החולהזכויותחוק":להלן)1996-ו"תשנ,החולהזכויותחוק5
ח"ה,2001-א"תשס,מקדימותרפואיותהוראות-חייםמהארכתהימנעותחוקהצעת6

.("רפואיותהוראות-חייםמהארכתהימנעותחוקהצעת":להלן)3019
מהארכתהימנעותחוקהצעת":להלן)2003-ג"תשס,חייםמהארכתהימנעותחוקהצעת7

.("חיים
,להלןבהרחבהראו.("החוקהצעת":להלן)2002-ב"תשס,למותהנוטההחולהחוקהצעת8

.הבפרק
פרשת:להלן)253,263-264(2)נהמ"פ,כלליתחוליםקופת'נארד95/2242(א"ת)פ"ה9

:להלן)871(6)לכמחחידינים,(פורסםלא)מ"הי'נשמחי99/10543(א"ת)פ"ה;(ארד

.43בהערההמובאיםהמקורותאתלהלןוראו.(שמחיפרשת
:להלן)782נזעליוןדינים,(פורסםלא)פלוני'נמ"הי99/3031א"בעלויןהשופטלדברי10

.34(א"תשנ)מהפרקליט"הלבתיקון"טירקל'י;(פלוניפרשת
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מן-הבעיותשלהקרדינליתחשיבותןבגללדווקא,כןעליתר.בהןולהכריע

המשפטכביתואין,אחרתאוזולגישהמחויבותללאכןיעשהבהןשהפוסקהראוי
בעיקרובאהמשפטבתיעלהלחץ,זהבעניין.אישיותממחויבויותלהתנתקהמסוגל
בחייהםשליטתםעללשמורלהםשחשובמחוליםובייחוד,החוליםמן,מלמטה
מןופטורשמייםבידיגורלומוסרעצמובגורללהכריעשמסרבמישהרי,ובמותם
.הדילמה

מןהיא-הפסקתואובוהטיפולמניעת,ימיובסוףבחולההטיפולדילמת
החברתיתמבחינתהסבוכההבעיה.![המשפטבבתיהנדוניםהסבוכיםהנושאים

לבין("השמרנים":להלן)הוויטאליסטים,"החייםמקדשי"ביןהמתחבגלל-
אחתבכל;("החופשיים":להלן)גופו12עלהחולהשלוהאוטונומיההחופשמקדשי

אתלהשליט,חייבתעצמהרואהואףהמוכנה!קיצונית3קבוצהקיימתמהקבוצות
להשליטםאף-מתערביםדתיותומגמותשרגשותובמקום,מחירבכלעקרונותיה

שביסודמהעקרונותאחדשאףהרובעלמוסכםהדיוןשלבסופו,אכן.אחריםעל
מוחלטתלאוטנומיהזכאיםאינםשהחופשייםוכשםמוחלטאינוהללוההשקפות
מולעינייםלעצוםיכוליםהשמרניםאיןכך-!4החברהבאושיותלפגועשעשויה
להחליטזכאימיהיאמכךהעולההשאלה.החופשיורצונוהסופניהחולהמצוקות

.המשפטמביתזולהכרעהפניותוחסרמיומןנמצאלאעתהועד,הגבולותעל
;אלוערכיותמהכרעותהמשפטיתהמערכתנרתעתמדוע,מקוםמכל,ברור

ביתשלבתהומודווקאשאינםחשיבהובתחומיחייםבתחומינוגעותהבעיות
לסייםאפשרותמתןעלאחריותלקחתהצורךבגלל-כבדההבעיה.המשפטר

החייםניסיוןסמךעל.רצחאוהריגהאףאו,המתהבההרואיםשיש,אדםשלחייו

,למותלוולהניחבולטפלשלאהוראותשרשםאדםשגםלהניחאפשרהכללי
לחזורעשוי-קריטילמצבשנכנסלפנירבזמןאובצעירותוזאתרשםאםבמיוחד

.לושנותרהחייםדקתכללהוקירעשויוהוא,מוחשיתנעשיתהמוותכשאימתבו
המוותמורא,השערהבגדררקהמוותלוהיהומלכתחילהשמאחראפשרותקיימת

השופטשלדינופסק)(שפרפרשת:להלן)87,96(1)מחד"פ,י"מ'נשפר88/506א"ע11
.(אלון

Paci(ש."Botford,141:ראו189!-בכברשהוכרהבריתבארצותיסודעקרון12

*
Railways

Scheendadf:הדיןבפסקקרדוזוהשופטדבריאתוכן.ט.250.5(1981)

I

" ~ociety ofN/Y .Hospital,!05א.א92(1914)
.A.Tא!13 Fortunato "Fighting The 'Burden of Life' :: The Moral Judgment Of Tenninally

.http ://etd[."!1

~

About10]Can501ט

~

Their ]' Lives and What

'

:

Thei

Rest'01

~

Rega~ding

!

the Value

-bioethics-!08!8תט104שש

~

library.pitt.eduETD/available/eod-8-2%11202אתמ140557

(04.7.2500tthesis .pdfi aast visited

אתלאבדמנתעלאו(בעבדות)לאבדהמנתעלניהנהלאאוטונומיהכימצייןגליקפרופסור14

ofMed1Am102".Unbiased.(בהתאבדות)נושאה Decisionv48:S .M . GEck "Euthanasia

(1997)295,294.
דינופסק)(גלעדפרשת:להלן)441,446(נעומ"פס,סורוקה'נגלעד95/1030(ש"ב)פ"ה!5

.(ריבליןהשופטשל
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,'כשירבלתי'במצבהואאם,מוכניםוהשמרניםדעתואתלשנותלויגרוםהמתקרב

.הוראותיולמרות-זוהנחהסמךעלטיפולעליולהטיל
,לרפאהמחויבים,הרופאיםאיןשכן,הרפואיתהבחינהמןגםסבוכההבעיה

חוששיםוהם,קצואתהחולהעלהמביאהתלייןתפקידאתעליהםלקבלששים
הגיעו.חייםלקצרגםמתפקידםזהיהיהאםבהםהחוליםשלהאמוןלאבדן
-חוליםשלחייהםלסיוםהרפואיהסיועשאלתשכשנדונהכךלידיהדברים

Physician-Assisted-הרפואיתבספרותהרווחהביטויעלשהתרעמובהםהיו

Suicide,הניתוקמלאכתאתבעצמםולעשותלבואלמיניהםלפילוסופיםוהציעו

שלמנגנוןפועלכיצדנראה":אמרו,אדרבה;(פשוטהפיזיתפעולהשהיא)

Philosophers-Asslsted-'פילוסופיםבסיועהתאבדות' Suicide6ן.
רפואיותבעיות,פילוסופיות-אתיותבעיות,דתיות-הלכתיותבעיותגםקיימות

ידיעלמשפטבביתלהיחתךדינןאין,טוענים,אלהכל;חברתיותובעיות
ובאינטרסשלובלקוחועניינושעיקרפרקליטשלטיעוןובאמצעותמזדמןשופט

איןמשפטשביתלזכורצריך.הבעיותבמכלולמעונייןושאינו,שלוהמצומצם
אינםהרלוונטייםמהתחומיםורבים,הצדדיםידיעלבפניוהמונחהחומראלאלו

,פתוחיםהמשפטשעדיזאתעם.להעלותםאפשרותגםואין,בדיוניוכללמועלים

לעלותשעלולאזרחילהליךאופלילילמשפטלהביאושעשויהבעיהלושישומי
,ופסקתשובהלוחייבהמשפטובית,טענותיואתומביאבא-מרובהבממוןלו

.ממנהשחמקווביןבפניוכולההסוגיהשנגולהבין
,רפואיות,הלכתיות-ומוותחייםשלשאלותמהן,קשותששאלותלכןקורה
;שונותעולםהשקפותבעלישופטיםבפנילהכרעהמובאות,וחברתיותאתיות

למםבתוךשכן,אישיותעמדותמגווןמשקפיםהרי,מגווןשהרכבםוהשופטים
הבנתםכמיטבהלכהבדברי,בתקדימיםדינםפסקיאתמעגניםוהם,חייםהם

שהלכהלזכורויש)מישראלונבדלשונהרקעעלנולדושלפעמיםזריםדיןובפסקי
נהפכהלאאם,המנחהההלכההיא,מחמישהאחד,מחוזימשפטבביתשנפסקה
הנוטההחולהשבסרגייתמשום,ומתעצםהולךרקשבבעיותהקושי.(בערעור
סעיףלפיהקיימיםהפתרונותלמרות,וברורחדנורמטיבימענהלדעתיאיןלמות

.הבריאות17משרדל"מנכחוזרולפי,החולהזכויותלחוק16

Britishן(996ן)16 Medical313"Philosophers Assisted Suicide and Euthanasia"101ש.]
1088.

("הבריאותמשרדל"מנכחוזר":ולהלן96.1.31מיום,96/2הבריאותמשרדל"מנכחמר17

שהחולהברורהקביעהשתהייה:למותהנוטהבחולהלטיפולמעשיותהמלצותמוצעותשם
,כזהזהתלוייםשאינםרופאיםשניידיעלוהערכהאבחנהושתהייה,סופניבמצבנמצא
http://w~whealth.-.gov.iUdown]-.נוספותוהמלצות,מחלקהמנהלהנולפחותמהםאחדאשר

Oastת04.6.10) visited81051עתח10ש108_2שש_96.מ4ק.

349ד"תשסן'טהמשפט



טלגםמשה

מנוגדותזכויות.כ

שלכל-השוניםהמעורביםשלזכויותיהםהתנגשותעקבמתעוררותהבעיות
.פתרוןהמבקשותובעיות,שלוזכויותמהםאחד

החולה.1
לדאוגהמחייבת,החייםלקדושתהטענהומכאןלחיים8ןהיאהיסודיתזכותו

הזכותוממנהלכבודהזכותהיאפחותלאחשובהזכות.אמצעיבכללקיומם

מן.גופועלהחולהשלהאוטונומיה19ומכאן,בושייעשהבמהלשליטה
סבלבין-מרצונועליוקיבלשלאוכאבמסבללהימנעזכותונגזרתהאוטונומיה

לשמרחשובעמושהכרתולחולה.בזהוכיוצארוחניבין,נפשיבין,גופניוכאב
חולה;לעולמובשלוםללכתזכותהכוללת,בגורלוהעצמיתהשליטהתחושתאת
ועשוירצונואתלהביעמסוגליהיהולאיוםשיבואמראשלצפותגםעשויכזה

כןעליתר.לפהלושיהיהכוחמיופהלמנותאו,מחייבותהוראותלהשאירלבקש
ולצורך,שאפשרביותרהחיוביתבצורהימיושאריתאתלחיותלחולהחשוב-
,נפשיתמבחינהוהןגופניתמבחינההןביתוולבנילו,מקלטיפוללקבלכך

.20פליאטיביטיפול,דהיינו,וחברתיתסוציאלית
אזשכן)כשיראינוהחולהכאשר,במיוחדואולי,גםחשובותאלוזכויות

כשירשאינובין-(טיפוליותהוראותולתתדעתואתלשנותיכולתונעלמת
אופגאוקטיןכגון,מלכתחילהכשירשאינוובין,תאונהאומחלהמחמת
.לרחמיםוקוקשהואובין,להתפכחעשוישהואבין;דעה-חסר

בימיהםנעשים,כשיריםשהיואלואף,הסופנייםהחוליםמרבית,לצערנו

עולהאלהשלששיעורםקבעהבריתבארצותומחקר,כשיריםבלתיהאחרונים

החולהבהיותלאוטונומיהערךכלשאיןטועניםיש.21למותהנוטיםמן%75כדי
ממנו"מצקה"ההסביבהלהשפעתונתון,ישעוחסרדווי,בולחזוראפשרותחסר
והןפיזיתהן,בטיפולוהכרוךהקושימןולשחררהסבלהעללהקלמנתעללמות

.פיננסית

.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק18
פרשת;(אכר-בןפרשת:להלן)858,858-862(4)נאד"פ,אכר-כן'נמ"הי97/5587א"רע19

.(ריבליןהשופטשלדינופסק)448'בע,15הערהלעיל,גלעד
רפואה"בונה'י;14(ד"תשנ)65גרונטולוגיה"ההוספיסשלוהעקרונותהפילוסופיה"ולר'א20

.5'בע,שם,"הטיפולעקרונות-פליאטיבית
Attorney,0Increasingסע(21 The Completion of The Durable Power.61עS .M. Rubin

209(1994)JAMA127"Randomized Controlled Trial.4נ,Healtheare.
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המשפחה.2
:22החולהזכויותאתחופפותחלקןשרק,משלהוזכויותבעיותישלמשפחה

הנטלעםבהתמודדותהורגשיתפיזיתולתמיכהלעידודהיאגםזכאיתהמשפחה

פליאטיביבטיפולהצורךומכאן-מנשואקשהלהיותעשויאשרוהנפשיהפיזי
גםמתלבטתהמשפחה.(החולהשמקבלהפליאטיבילטיפולבנוסף)למשפחה

שמאאו,המדאיבהטיפולמנטלהימלטותהםמעייניהכלשמאהחשדצלעם

שהואלמהמעבר,שלהלחולהלדאוגוכאיתהמשפחה.23מוקדמתבירושהעניינה
,מקובלאינוהטיפולאםגםהטיפולמרבאתעבורוולדרוש,לעצמולדאוגמסוגל

ללכתהחולהשלזכותואתלכבדלדרושזכאיתהמשפחה,מאידך;רקלענחשבאו
.סבלממנוולמנוע,עולמולבית

הרופא.3

חובתולבין-לרפאממנונבצרכאשרגם-לעזורהרצוןביןנעהרופא
עזרהשל=חסדפעולות"ביצעואףהטיףהמפורסםקבורקיאןר"ד;החוקית24

.מוותגרימתבעווןשנכלאוסופו,למות25לחולים
הכרתושלפיכגזירבלתיחולהלפניוכשמוטלביותרקושההרופאשלהדילמה

.מחייו26מותוטובהרופאשל
פרשת;96'בע,11הערהלעיל,שפרפרשתראווזכויותיהבעיותיה,המשפחהבנושא22

.858-862'בע,19הערהלעיל,אכר-בן
23(1976)6472d.A355,10.70א.נ,the Matter of Quinlan1בחורהעלדוברהדיןבפסק.ח

.!975אפרילבחודשנשימהמהפסקתכתוצאה"צמח"לשהפכהקווינלןקארןבשםצעירה
מכשירישלפעולתםהפסקתעללהורותרשותלקבלבבקשה,המשפטלביתעתראביה

בטענהבקשתואתדחהראשונהערכאהשלהמשפטבית.בחייםבתואתהמחזיקיםההנשמה
,רסי'ג-ניושלהעליוןהמשפטלביתההחלטהעלערערהאב.דייםברוריםאינםשמניעיו
.ההחלטהאת6ך19בשנתשהפך

עירית'נניבם96/528(א"ת)פ"ה:ראוהרופאשלהחוקיתוהחובהרפואיתאתיקהבנושא24
,אויתנזיהחסדהמתת"וראו;(כיבספרשת:להלן)86(7)כומחוזידינים,(פורסםלא)יפו-א"ת

ספריית)הכנסתאתרמתוך,"ובאלץל"בחוהתמודדות,ומעשיםמשפטיםמוסרתםהיבטים
[htm:(מחברללא,הכנסת aast visited.14[hte://wwwlalesset.gov.it

~

ibary/heb/docs/sifD

.ת04.4.140)
ועד1990שנתמאז;למותנפשםאתביקשואשראנשיםלעשרותסייעקבורקיאןר"ד25

נמצאקבורקיאןר"ד.אדםבניושלושיםמאהבהמתתסייעהוא1999מדץבחודשלמאמדו
עדעשרשלמאסרהיהדינוגזר,בפיקוחהמצויחומרובהזרקתשנייהמדרגהברצחאשם

.הרעלהזרקתבגיןשניםשבעעדושלוש,שנייהמדרגההרצחבגיןשניםוחמשעשרים
באתיקהדילמות"בכבודלמותוהזכותלהתאבדותסיוע,אוטונומיהעל"אלמגור-כהן'רראו

לסייעהחליטכיצדבפרוטרוטמתארקבורקיאןר"דבספרו.342,346(ב"תשס)רפואית
he:ראוהעולםמןלהיפרדלחולים Goodtsess of7:Kevorkian Prescription-~Medicide.7

(118101ם19918)

Death

שש1ו'

מ1"

(2.
חולההריגתעלמורדהוידר"דהרופאמושבעיםחברידיעל1999בשנתזוכהבאנגליה26

GP"למותחוליםוחמישיםלמאהסייעשנהשלוקסיםבתוךכישהצהיראףלידל'ורג'גבשם
OId~1999.11)[קאא://ששש. Patient" Gwandian Weekly (May-021-85וCleared Ofl:

Murdering

(04.4.3%0visited1851)[418תםנש%.1.00ט/ןט_8שסח/ןז1.00,298532,3604,0/510מ!1ת.
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החולהחייעלהמאבקעלמוותרהואשמאחשדשלצלונופלהרופאעלגם
באנגליה.החולהמותאתבכךומזרז,קשהטיפולינטלזהשלהיותומחמת
ללכתמרפאחשוךלחולהלסייעמוכניםשהיוהרופאיםשאחוז1999בשנתדווח

.%4727-לוהגיעבהתמדהעולהלעולמו
החייםשביבאתלקפדורגשיתמצפוניתבעיהישרביםלרופאיםמאידך
.זהתפקידעצמםעללקחתמוכניםאינםהםקשהלסבלעדיםכשהםוגם,האחרון

החברתיתהמערכת.4
,הרבניםידיעלהמיוצגתההלכתיתהמערכתבראשםשעומדת,הםבאשרלשמרנים

החוקשלחקיקתובהליכיגםוכך,בכללבישראלכך,משלהםבעיותמערכתיש
מתרוצצותהיהודיתבהלכהגם.בפרטלמותהנוטהבהולההטיפולבדברהמוצע

אתכאןלפרטנוכללא,אלובעיותשללפתרונן,מנרגדותולפעמים,שונותגישות
ונסתפק,לאסכולותיהםההלכהפוסקישבדעותלעתיםוהמנוגדיםהשוניםהגוונים

:המגמותעיקריבהתוויית

ועלגופועלהאדםשלאוטונומיה,ההלכהפישעלגורסתהדוגמאטיתהגישה
דקהגריעתדיןכיעדחמורכההואבנפשלפגועוהאיסור,כללקימתאינהגורלו
קטילהכדין-באפיוחייםנשמתישעודכל,אדםשלקיומומאפשרותאחת
כןועל;ולהתאבדחייואתלקפדלאדםלסייעהאיסורגםכמובןכמוהו.28דברלכל
המוותלמלאךבכךיסייעושמא-הגוססלשלוםלהתפלללהפסיקאפילואסרו
.שליחותו29לקיים

לחולהאםגם,חייםמקייםטיפולשלהפסקהגםכקטילהרואיםהמהמירים
;לריפויתוחלתכלאין

ואין,לבוראהלחזורמשתוקקתשהנפשמשעהכישגורסיםרבניםיש,לעומתם

באמצעיםבחייםולהחזיקוהחולהחייאתלהאריךאסור-החולהאתלרפאסיכוי
כגון)שגרתיתחוזרתמפעולהבהימנעותהרואיםהרבניםמגדולייש;30מלאכותיים

.מותרתשהיא,"הימנעות"פעולת(דיאליזהובוודאי,אינפוזיההחלפת
,החייםקדושתשלבערךבדבקותמחמיריםאשררביםורופאיםחוליםגםאבל

מתמשךסבלשלהבעיהמולעומדים,ומצוותתורהעולעליהםשמקבליםאלוואף

.סב,יח"ח;פב-פ,יד"ח;פט-פז,ג"חי;מז'סט"ח;כח,רחלרמתה"חאליעזרצקןת"שו28
הבבליכתלמודשהובאהמתפלליםובתלמידיוהנשיאיהודהרבישלהגוססתבאמתוכמעשה29

.כתובותבמסכת
בתחומין"מלאכותיתהנשמהממכונתלחיותסיכוייושאפסוחולהניתוק"הלוי'ד'ח30

איבריםוהשתלתהמוותרגעקביעת";'לסימןה"חרבלךעשההלוי'ד'חוכן297(א"תשמ)
בהערות,א"הרמ,אשכנזפוסקיגדולשלמאמרוראו.183(ו"תשל)אאסיא"סימפוזיון-

...הנפשיציאתעכובשגורםדברשםישאםאבל"שמוסיף,'ערוךשולחן'הלפסיקת(הגה)
אגרותת"שווכן;א"הרמהגהת,ט"שלדעהיורהע"שו."המונעשמסיר...להסירומותר
.קלט,יג"ח,שם;גענףקעד,ב'חדעהיורהחלקמשה
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אתלנקוטוהאפשרות,עליוולהקלעמולהתמודדדרכיםומחפשיםתוחלתוחסר

.להםהשובהפחותהמחמירהההלכה
,ואתיותפוליטיות,כלכליות,סוציאליות-מבוטלותלאבעיותישלקהילה

ומניעתשווהטיפולהבטחת:מיחידיהסבלמניעתכמומתמודדתהיאשעמן
שעשוייםהחוליםביןמוגבליםמשאביםשלורציונליתהוגנתהלוקה;הפליה
בנוטיםהטיפולםל,העצומותההוצאותלנוכחבייחוד,מאחריםיותרמהםליהנות
החברהמרכיבישלערביהםעםהתמודדותבעיית,ולבסוף;"צמחים"ובלמות

החובה,מאידך,חבריהשלהדתערכיאתלכבדהחובה,מחד;הדתובהםהשונים
דרישתםואת,לרגליהםנראינםהדתשציווייהחופשיםשלרגשותיהםאתלכבד

.מדתלחופש

ממסדיות-חוזןתשובות.ג

הנוטהבחולההכרוכותהבעיותעםמתמודדתהחברתיתשהמערכתלצייןחשוב
שלשםמשוםזאת;ממסדית-תרןהתארגנותבעזרתגםהסופניובחולהלמות

אלובבעיותהמטפליםבחוקיםהגלומותהטובותהכוונותשליעילההפעלה

מראה,למשל,הברית-ארצותשלניסיונה.בפסיקהלאואפילובחקיקהדיאין
שלקטןאחוזרק-מקדימותרפואיותבהוראותשימושמתירשהחוקשאף

בשנתהאמריקניבקונגרסהועברזהבענייןחוק.31בזכויותיושימושעושההחולים
רפואיותהוראותליחןזכויותיואתלחולהלהודיעמאשפזמוסדמחייבוהוא1991

מסכיםשאינוטיפוללמנועוכך,בוהרפואילטיפולמודעתהסכמהליתן,מקדימות
חוליםשלבזכויותיהםהדיןהוא.מאודמוגבלאלובזכויותהשימוש,כאמור;32לו

בזכויותיהםגםלטפלהדיןמן.לדצתםשאינםמטיפוליםלהימנע,סופנייםשאינם
להםצופהואינהידיההרימההרפואהאךלמותנוטיםשאינםסופנייםחוליםשל

לטיפולהאפשרותעלכלליודעיםאינםהמכריערובם-שיפוראוהחלמה

לקבללזכותםעריםאינםבהםהמטפליםהרופאים,מזהשחמורומה,פליאטיבי
שתקדם,ממסדית-חוץביןממסדיתבין,לפעילותרבהחשיבותאפואיש.זהטיפול

זכויותיואתלדעתהציבוראתושתחנך,מאידךולזכויות,מחדלבעיותהמודעותאת
המאוגדותההתנדבותיותהאגודותמקיימותכזוציבוריתפעילות.בהןולהשתמש
האגודה,"תמיכה","בכבודולמותבכבודלחיות,לילך"-עצמאיותכעמותות

ראו,(סם01אResusitate(1.א.[).הוראותלמסמך1988-במשפטיתוקףנתנהיורקניומדינת31

21,אע.209:אצלההיענותשיעור

Rubin

, sapra note;במאמרומפורטתביבליוגרפיהראו

הרפואה"פנימיתלרסואהבאגףחיים-תומך-טיפולמתןלאיהחלטהשיעורי"זוננבליק'משל

,36(ג"תשס)16המשפט"כזקנהמשפטיותכנקמניעה"דורון'יראי;650(ג"תשס)142
(בופרק)39

32infonn patients10..,":(1990))cc(a1395.u.s .c42404Federal Patient

Self

~

' Detennination

fonn0)make their own medical care decisions . . . and10,rights under state law61"זof

"...give advance directives...001חש5חtheir informed.(ט.מ-שליההדגשות.).
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חוליםבביתמיטותואחתעשרים)המזעריתהפליאציהומערכת,החולהלזכוירת
=בית-הוספיס"טיפוליובמספר,33(שיבאש"עהחוליםבבית,אחד

שהוזכרולבעיותשניתנוהמשפטיותהתשובות.ד

בחקיקה.1
הנוכשיריהיהשלאלשעהמוקדמותהוראותלהשאירכיוםשמבקשמישלמצבו
שהרי,מחייבתוקףלוואין,כללצוואהאינו"מחייםצוואה"הקרויהמסמך:גרוע

שהרי,בעייתיהואאף"כוחמיופה"מינוי;נותנה34בחייתוקף-בתאינהצוואה
הוראהכביכולשישאלא.35"המייפהשלכסיירותובהיגרע"דווקאפוקעכוחייפוי

נוסחו.החולהזכויותלחוק16סעיףלפיחולהידיעלהניתןכוהייפוילגבימיוהדת
נוסחואולם-החולהכערירותכשאבדהגםפיועלפעולהמאפשרזהסעיףשל

:נאמרבסעיף.מצמצםלפירושלאחרונהעדזכההזהיר

במקומולהסכיםמוסמךשיהיהמטעמוכחבאלמנותרשאימטופל"(א)
."רפואיטיפוללקבלת

אחתועל,להסכיםשלאסמכותכוללתאינה'להסכים'שסמכותהייתההטענה

מטיפולהימנעותעלאוטיפולהפסקתעללהורותסמכותכוללתאינהוכמהכמה
אדםלאתרלחולהשישהקושימלבדזאתכל.המטופללמותלהביאשעלולה
.גורליותהחלטותלקבלומוכןמסוגלשיהיהעליומהימן

שלנוסףחוזר2003אפרילבחודשפורסםכאשרדברהתחדשזהבעניין
בתוך)מוסיףאךהחוקהוראותאתשמשנן,זובסוגיההבריאות36משרדל"מנכ

אותו."לסרב/להסכים"הוראהנותןהכוחשמייפה(לחוזרהמצורף'הכחיפוי'נוסח
העשויהבהוראה,"עתהלעת,מדובראין"שאמנםמדגיש,6בסעיף,ל"מנכחוזר

.למותנוטהמטופלשלמותוגרימתאתלאפשו
.פלגיהביןהדעותחילוקימחמת,לנושאמלהיזקקארוכהתקופהנמנעההכנסת
עלנטלה,נורמותקביעתשלרביםבתחומיםשעשתהכפי,המשפטבתימערכת
,יסודכנורמתהחייםקדושתועללחייםהזכותעל37והכריזההמשימהאתעצמה

.רחבאזרחיבסיסעלגםמסתמכתאךההלכהגישתאתמאזכרתשהיאתוך
באותה.3'וחידותוהאדםכבודיסוד-חוקהוחק1992בשנת

לכנסתהוגרסהעה"

"ציגליוףקולומבי'ס33
צו-קריאטיביטיפוללקבלת'פדזיטיביח'חוקיתבזכותכדה"

.277,291-297(ג"תשס)ותרפותחברהמשפט"השעה
.("הייושרחוק":להלן)1965-ה"תשכ,הידושהלחוק2-ו1'ס34
.1965-ה"תשכ,השליחותלחוק14'ס35
.03.4.2מיום,03/06הבריאותמשרדל"מנכחוזר36

http://www.health.-.gev.ilffonns/search-resultת04.4.130) .aspl Oast visited[,
.(זילבדגהכשפטשלדינופסק)1319,1333יזד"פ,מזיאר'נצים62/461א"ע37
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק38
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שלהיסודיתההנחהאתשאמצה,1992-ב"תשנ,החולהזכויותחוקהצעתגם
הסכמתולהניתנהשלארפואיתפעולהכלואסרהגופועלהחולהאוטונומיית
עלזואוטונומיהמחילהאשר10בסעיףהוראהגםנכללהבהצעה.המודעת39

:נוסחההיהוזההחולהשלהאחרונותשעותיו

וככל,ואמונתועולמוהשקפתעיקריפיועלבכבודלמותזכאיסופניחולה"
והמוסדהמטפלוהרופא,בורצהשהמטופלאדםבנוכחות,אפשרישהדבר

."בכבודולפגועהעלולדברכלוימנעו,זוזכותובמימושלויסייעוהרפואי
37לסעיףבהוסיפה11977-ז"תשל,העונשיןחוקאתהכנסת40תיקנה1994בשנת

:(4)הפסקהאת("מאלהבאחדשעשהלמעשהפליליתבאחריותאדםישאלא")

שתכליתם,רפואייםטיפולאופעולהתוך,כדיןבהסכמהבאדםעשהו"
-"הזולתטובתאוטובתו

רואההמקובלתהפרשנותאך,פעילהחסדלהמתתאףהיתרבכךשראווהיו
סעיף,כאמור,אולם.גרידארפואיתפעולהעלפליליתמאחריותפטוררקבכך

בעייתואפואנותרה.1996בשנתשנחקקבחוקלהיכללזכהלאשבהצעה10
הכרההמחוסר,כשירהבלחיהחולהשלובייחודלמותהנוטההחולהשלהיסודית

זכויותלחוק16סעיףלמעט,חקיקהבדברברורהתשובהללא-,מודעותאו
.200341משנתהבריאותמשרדל"מנכחוזרוהוראותהחולה

בפסיקה.2
יעלבענייןביותרהבולטבאופןניתןהחייםקדושתשללערךמכריעמשקל
,להםלאפשרלמותהנוטהקטינהילדההורישלבקשתםנדונהזהבעניין.שפר42

לביתללכתלהולהניחבההרפואיהטיפולאתלהפסיק-וכבודהסבלהמחמת
חמשכעבור,הדחייהנימוקילפרסוםעדאך,קצרזמןתוךנדחתההבקשה.עולמה
הצטרפודינושלפסק,אלוןמנחם,לנשיאהמשנה.מאליההנערהנפטרה,שנים

שלמלאאימוץבהםשישהדיןפסקנימוקיאתפרסם,ואריאלמלץהשופטים
האפשרככלחייובהארכתהואהאדםשכבודהטיעוןוקבלת,השמרניתהגישה
במבוגרעסקשאילוייתכןבקטינהעוסקהדיןשפסקשמכיווןסברהיש.דווקא
נדונהלאזוואפשרות,שנפסקהההלכהשלמתוקפהמשנהזהאין;שונההיה
.עדיין

שלקולאתרואפשר,זהבקוהמשיכולאהמשפטשבתילינראהאולם
גם-חייהםסיוםעללשלוטבזכותםוהכרהאלוחוליםשללדרישותיהםהיענות

.החולהזכויותלחוק13-14'ס39
.1994-ד"תשנ,(כלליוחלקמקדמיחלק)(39'מסתיקון)העונשיןחוק40
.(בופרק)40'בע,31הערהלעיל,דורוןראו41
.11הערהלעיל,שפרפרשת42
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חולהשלבזכותושהכירהבפסיקההחל;אבחונהתוך,האמורההפסיקהלאחר
בבוא,בוייעשהלאומה,ייעשהמה,רצונולהביעיכולעודשהואבעת,להורות
למכשיריםחיבורלנתקמסוימיםבתנאיםלרופאיםשאפשרהבפסיקהוכלה,43יומו

למידתנגעוהםזהלענייןשופטיםביןדעותחילוקישהיובמידה.44חיים-מקיימי
.45החולהשלהמוקדמתהרצתהבעתעלשהובאובראיותליחןשאפשרהאמון

הנחיהבחוזרביטויוקיבלההממשלגופישלעמדתםעלגםהשפיעהזופסיקה
המשפטביתנתןאף,לאחרונה.199646בשנתהבריאותמשרדל"מנכשפרסם
שהשתכנעלאחר,כתובהצוואהללאגם,מלאכותיבאופןחייםלהאריךלאהיתר
.47סופניבמצבחייואתלהאריךשלאלמותהנוטההחולהשלהברוררצונובדבר

,ומעצוריםבקרההפעלתושלמרביתזהירותשלבקולהבחיןגםאפשר,מנגד

הובעושלאמשאלותבדחייתהחלוזאת.העליוןהמשפטביתבפסיקתבמיוחד
המחוקקידיעלשיוכרעהראוימןכבדכהשענייןבהכרזההמשך,מלאבבירור

,הדוחהעליוןערךהחייםבקדושתשראתהבפסיקהוכלה,48משפטביתידיעלולא
.אחר49שיקולכל,היהדותערכיברוח

זכויותחוק"בהמחוקקהכרעתבעקבות,דעתילעניות,המשפטבתינטיית
,כאמור;"ליברלית"בעיקרההיא,גופועלהחולהבאוטונומייתלהכיר"החולה
רצונואתלהביעושטורחכשירשעודנוחולהשלזכותוהמשפטבבתיהוכרה
,כשיריהיהלאהואשבהלשעהגם,בוהמטפליםעלרצונואתלכפות,בפירוש
אם,למשל,כשירשהואבשעהמטפליועלרצונואתלהשליטזכאישהואכשם

המשפטבתי,זאתלעומת.בטיפולרוצהאינומטעמיווהואלחייוסכנהנשקפת
ושלאספיקאספקלכלמעבררצינותההוכחהשלארצוןהבעתעללהסתמךהיססו
.חותכות50ראיותלההובאו

'נצעירי93/498(א"ת)פ"ה;187(3)א"תשנמ"פ,וילנסקי'נאייל90/1141(א"ת)פ"ה43
,האלהכיח'נצדוק92/759(א"ת)פ"ה;441(3)93דאור"פ,(פורסםלא)הכלליתח"קופ

(3)לבמחוזידינים,(פורסםלא)מ"הי'נמאיר98/401(א"ת)פ"ה;485(2)ב"תשנמ"פ

;(לוכצקיפרשת:להלן)851(6)לבמחוזידינים,מ"הי'נלובצקי99/10403(א"ת)פ"ה;67

,(פורסםטרם)הכלליתח"קופ'נפלונית04/529(א"ת)פ"ה;9הערהלעיל,ארדפרשת
2002עליוןתקדין,(פורסםטרם)מ"הי'נכהן02/8245א"ע;2547(2)2001מחוזיתקדין

והאוטונומיההאדםכבודשלהעיקרוןהדגשתתוך,נקבעשם,(כהןפרשת:להלן)329(4)
.מיידיבאופןנדרשתהיאאםקיימתהזכותכי,שלו

.9הערהלעיל,שמחיפרשת;24הערהלעיל,ביבספרשת;9הערהלעיל,ארדפרשת44
היהשלאמאחררשותניתנהלאאך,הוכרההזכות784'בע,10הערהלעיל,פלוניבפרשת45

.43הערהלעיל,לוכצקיבפרשתלויןהשופטשלדינופסקאתוראו.החולהברצוןבטחון
.17הערהלעיל,הבריאותמשרדל"מנכחוזר46
שמורעותק),(פורסםטרם)"הרופאאסף"ש"ערפואימיעז'נפלוני04/929(א"ת)פ"ה47

.(04.7.13-בניתן,במערכת
.15הערהלעיל,גלעדפרשתוראו48
לעיל,ביבספרשתראווכן;(אלתלנשיאהמשנהדברי)96'בע,11הערהלעיל,שפרפרשת49

.100'בע,סירוסההשופטתשלרינהבפסק,24הערה
.782'בע,10הערהלעיל,פלוניפרשת50
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שטיינברגועדת.ה

המייעצתהוועדהאת,בניזריהרב,דאזהבריאותשרהקיםזהענייניםבמצב
אברהם'פרופ,הוועדהר"יואתהשרמינהלמעשה.הסופניהחולהלעניין

מומחיםועדתהראשיושבהרכיב,ואכן;אותהלאיישידיואתומילא,51שטיינברג
הלכתית,משפטית,רפואית-ועדות-תתיכארבעמומחימכשישים,לתפארת
והעמדותהדעותמגווןאתשישקפוכךנבחרוהמומחים.פילוסופית-ואתית

בעליבוועדהלכלולטרחהמרכיב.וחופשייםשמרניםובהם,שבמקצועותיהם

;האוכלוסייההרכבאתלייצגהתיימרלאההרכבאך,ומגוונות52שונותעמדות

ועדהבהיותהמאליהמובנתמרבניםכולההורכבההוועדותשאחתהעובדה
,והמשפטיתפילוסופית-האתית,הרפואית,הוועדותיתרבכלגםלכךנוסף.הלכתית

למצואהיתההמרכיביםשכוונתמאחר-דתאנשיטבעיבאופןההרכבכלל
ציווייעםהחוקייםהפתרונותאתהאפשרככלוליישבההלכהאנשיללבמסילות

לשר53הוועדהשלמסכםה=דוהוגשמרתונייםדיוניםשלכשנתייםבתום.ההלכה
להצעתהפכוח"בדוהרובהמלצות.מסקנותיואתאימץאשר,דהאןהרבהבריאות
שולחןעללהנחתהכהכנההממשלהבמשרדיחקיקהבתזכירשהופצההממשלה

אוזכרו,הכותבדוגמת,החופשייםהוועדהחברישלאלוכולל,ההסתייגויות.הכנסת
הצעת.הממשלתיתהחוקבהצעתנכללולאאך-הוועדהלהצעתובנספחח"בדו

ידיעללאחרונהואושרה,נווהדני,הנוכחיהבריאותשרידיעלאומצההחוק
ועדתשלמשותףלדיוןקואליציונימיקוחלאחרוהועברה,54לחקיקההשריםועדת
בראשותהבריאותוועדת,איתןכ"חההצעהמגישבראשותומשפטחוק,חוקה
,ברוטציהתהיההמשותפתהוועדהשראשותסוכםלאחרונה.יהלוםשאולכ"חה
.הראשונההשנהבמחציתר"כיויכהןיהלוםשאולכ"וח

ענייניםבמספרלקירמקירהסכמותהולידשטיינברגבוועדתהמשותףהדיון
,חופשישהואוביןשמרןשהואבין,למותנוטהחולהלכלקרדינאליתשחשיבותם

ועורך,ישראלפרסחתן,"צדק-שערי"ח-ביה,העבריתמהאוניברסיטהשטיינברג'פרופ51
ההשוואהבנושאמתמידשיחוקייםזהבנושארבותכתב,הילכתית-הרפואיתהאנציקלופדיה

ביןהשוואתימבט:למותהנוטההחולה"שטיינברג'אראו,והילכתייםדמוקרטייםערכיםבין

שטיינברג'א;283-321(ב"תשס)רפואיתכאהיקהדילמות"והלכתייםדמוקרטייםערכים

'פרופ.25-39(ג"תשס)ב"ע-א"עאסיא"'למותהנוטהחוק'להצעתההלכתיהבסיס"
אתהמסכםח"לדוהמבואאתוכתבהוועדהדיוניאתרבהביעילותניהלגםשטיינברג
.הדיוניםמשתתפישלהשונותהעמדותאיזכורתוך-עבודתה

העלהאולם,הועדההחלטותבניסוחוהשתתףהמשפטיתהוועדה-תתעלנמנההמחבר52
הדבריםברוח,החוקלהצעת(ג)13,13,(ב)12בסעיפיםהסופיהנוסחמןהסתייגויות
.זהשכמאמר

.להקצרומבואההצעהפורסמהשם,2הערהלעיל,הוועדהח"דו53
שהוגשהלמותהנוטההחולהחוקהצעתאתהיוםאישרהלחקיקההשריםועדת"יעקובס'ע54

:הדוברהודעות-הכנסתאתר(04.5.23)"נווהדני,הבריאותשרידיעלהיום

:*185)]220=ht(visitedחס04.6.1) //www.health.gov.iUnews/news.asp?ID[.
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עלהוסכם.הפרקעלהעומדיםהענייניםבמרביתתועלתלחוליםהביאולמעשה

למתןאפשרותלתת;55מחייבותמוקדמותרפואיותלהוראותאפשרותלתתהכול

אפשרותהועמדהובהצעה;(גרידא'הסכמה'מלהבדיל)"החלטה"לצורךכוחייפוי
להימנעחוקיתאפשרותניתנהלרופאים;56ולמשפחתולחולהפליאטיביטיפולשל

מטיפוללהימנעחוקיתאפשרות;עקרלטיפולמשפחתואוחולהדרישתמלמלא

,'בדידטיפול'מוגדרהטיפולאםטיפוללהפסיקואפשרות;מרפא-חשוךבחולה
.57רציףמטיפוללהבדיל
שוניםלחלקים"אדומיםקווים"שלקיומםהתבררההסכמותשבצדאלא

מנתעלעמדותיהם58אתכופפושהמסתייגים,השמרני"רוב"הוכי,בציבור
עלגםתחולנהעמדותשאותןכךעלעמד,לוהחשובים"האדומיםקווים"ללהסכים

הרצוןחזקתוכןלהתאבדותסיועואיסורהמתהאיסור.שוניםואמונתושדעתומי
שלילתואילו,הדדיתבהסכמהח"לדווהוכנסו,לשמרנים'אדוםקו'היו-לחיות

,(האחרוניםחייוחודשיבששתדווקא)החולהשלהמוקדמותההוראותמןתחולה

האדוםהקוהיו-"מטיפולהימנעות"מלהבדילעקרטיפולהפסקתעלוהאיסור
.לחופשיים

הןלעילשנזכרוהמוסכמיםובעניינים,'רובהחלטות'כהוצגוהוועדההחלטות
נתקבלושלאבהחלטותהתעוררההבעיה.הכולעלמוסכמותהחלטותהיואכן
אבל,למהדריןכשרדמוקרטיהליך,לכאורה.הסתייגויותעליהןושהיואהדפה

מקוםאיןשמלכתחילהמשוםמטעהמונחהוא"רובהצעת"המונחלמעשה
לדעתלהסכיםיכולשאינולמיעקרונייםשהםבענייניםכשמדובררובלהחלטת

.הרוב
שוניםבתחומיםמומחיםשלהרכבאלאזובוועדההיהמייצגהרכבלא,כאמור

דרכיםלמצואבמטרהדווקאאלא,השונותהגישותביןהכרעהלשםזומנושלא

משמעותהייתהלא-אחריםבענייניםכזודרךנמצאהמשלא;ביניהןלגשר
נטיותבעלימומחיםהיוהוועדהשבהרכבהעוברה."רוב"ההלטתההחלטהלהיות

חילונים,וחופשייםשמרנים,ואוטונומיסטיםוויטאליסטים,שונותעולםוהשקפות
מכאן.להכריעהייתהאמורהלאוהכמות,כמותיביטוילתתבאהלא-ודתיים

ועדהשלהמיוחדההרכבאתאלאכלשהימדידהמשקףאינו"רובדעת"שהביטוי
מצרכיםהוועדהח"דומתעלםהרבותמעלותיובצד-להלןשאצביעכפי.זו

-והאחרונים,החופשייםוהןהשמרניםהןלמותהנוטיםהחוליםשלחשובים

.החוקלהצעת21-28'וס8-11'ס55
.15'בס,שם56
.זאתפסקהבהמשךלהלןראווכן12-13'בס,שם57
רגישות,הרפואיתהקידמה,הגוףייסוריעל-'האדםלכבודהחייםקדושתבין'"שלף'ל58

,25הערהלעיל,אלמגור-כהןראווכן;207(ד"תשנ)כדמשפטים"הפליליוהמשפטאנושית
.322'בע
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קרדינאליתוהופכת,להםחשובהבגורלםוהשליטהשלהםהאוטונומיהשמירת

.למותנוטיםהיותםלעתדווקא
שלרביםמקריםתיקונםעלהמביאותנכבדותהסכמותשהושגולעילאמרנו

אך,חסראינווזהנהנהזה-שפיראתיהכוללכאורה;למותהנוטיםחולים
החוקהצעתשלמעשהמגלה.בוועדה'הרוב'ההלטתשהיא,החוקהצעתבדיקת
ההצעהאמנם;ההלכתייםלצוויםכפותשאינומיעבור"האדוםהקו"חצייתמהווה
העושיםוגדרותסייגיםמציבההיאאך,האוטונומיהעקרונותאתלכאורהמקבלת

.להכרעהביותרוהקשיםהחמוריםבמקריםדווקאפלסתרהאוטונומיהאת
שלמקיומובמנותקגם,ומחייבותמוקדמותרפואיותהוראותלתתהאפשרות

תמציתן.59שטיינברגועדתשלביותרהחשובהחידושספקללאהיא,הכוחמיופה
יכולהואככושרבהיותולהורותיכולכשירשאדםמהשכלהיאאלוהוראותשל
בלתיכמעטאוטונומיהכשירלאדםישוכזכור)מוקדמתכהוראהלהשאירגם

לוולתתכוחמיופהלמנותגםיכולהוא;(בגופורפואיטיפוללכלבנוגעמוגבלת
.בוטיפולהפסקתעלאוטיפולעלבמקומולהחליטסמכות
הזוהחשובההאפשרותאתעושותשכאמורהמגבלותמתחילותואילךמכאן
-:דווקאהקשיםבמקריםפלסתר

בששתדווקאמהןנשללטיפול-מונעות-מוקדמות-הוראותשלהמחייבתוקפן
חוליםלגבי(הרופאיםהערכתלפיהכול)החולהפטירתשלפניהחודשים
שלגביהםהחוליםמרביתולצערנו)מודעת-עצמאיתהחלטהלקבלכשיריםשאינם

בשבועייםרקאליהןחוזרותוקפן,(כשירשאינובמצבהםאלובעיותמתעוררות
התוקףשלילת.'סופיבמצבחולה'מוגדרהואשבהם,החולהלחייהאחרונים
ממתן,משתייה,מהאכלהלהימנעהמורותמוקדמותלהוראותגםמתייחסת

להימנעלהוראההשלילהמתייחסתעוד.שגרתייםומטיפוליםאנטיביוטיקה

חולהשאםהדברמשמעות,המרפאחשוכתבמתלהטיפולשאינורפואימטיפול

-רפואיטיפולכללולתתשלאהורה('סופי'לאעודאבל)סופניבמצבסרטן
אותומעבירהשהייתה,בהשלקהריאותדלקתשלוריפויטיפולהדברימנעלא

בדלקתשלקהלמוותנדוןשלריפויוכמעשהזהוהרי)ייסוריםללאהאמתלעולם
.(ריאות

זכותואתמחולהלשלולניתןהיאךהיאהעקרוניתהמשפטיתהשאלה
כברוכיום,ממושךציבוריבמאבקשהושגהזכות,גופועלמלאהלאוטונומיה

.60בחוקקבועה
לנסיבות61מתאימות,ברורותלהוראותרקבהצעהניתןהמחייבהתוקף
שניתנוהואהמחייבלתוקפןנוסףותנאי,טכנייםבאמצעיםאובכתבומתועדות

.29-35'בס,שם,כוחמיופהמינויבדברהוראותלהוסמוכות,החוקלהצעת21-28'ס59
.החולהזכויותלחוק13'ס60
.החוקלהצעת27'ס61
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והתיעוד,מוסמכת62אחותאורופאמפיהרפואיהמידעאתקיבלשנותנןלאחר

.עדיםשניבידיחתום,שניתןההסברתמציתאתלכלולאמור
טיפוללאיזה,ימיותוםלעתלגורלוהחרד,אדםיידעמנייןלשאלהלרגענניח
להביןנקלאולם;רפואיהסברלולתתיבקשטיפולאיזהועלאזיזדקקהואבדיוק
חוליםשלמזעריאחוזרקהללוהמכבידיםוהתנאיםהסייגיםכלבהיעדרגםשאם
-מפחות)האחרונהלשעתומוקדמותהוראותלתתנוטה

~
שנערךסקרלפי5נ

רפואיהסברבקבלתחיובשלבתנאיםהרי-(זאת63מתירהחוקשם,יורקבניו
סגולהיחידיאלאיימצאולא-מפורטותיעודעדיםשניבנוכחותחתימה,ספציפי
.החוקבדרישותשיעמדו
שללרצונומרביתוקףלתתכוונהקיימתאםאלהממכשוליםלהימנענקל
נותזהסעיף:הידושהחוקבהודאות23בסעיףמצויהלכךטובהודוגמה,החולה
אפשרותניתנתלחוק25ובסעיף,לאלתרנרשמורקאם,מרעשכיבלדבריתוקף
.טכנייםפרטיםאחרמילאהשלאלצוואהתוקףליחןהמשפטלבית

הצעה,החוקלהצעת12אבסעיףהאתיתהוועדה-תתהציעה'יצירתית'הצעה

טיפול:רפואייםטיפוליםלהפסיקהצורךלכשיתעוררהמחליטעללהקלשבאה
אפשרויהיה'בדידטיפול'יקרא-בעלילעצמאיותשהןמפעולותשמורכב
,דיאליזהפעולתהיאטובהדוגמה;הבודדותמהפעולותאחתכלמנקיטתלהימנע

פעולהאלא,רציחהבגדרשהיאהפסקהתהווהלאמחדשמהפעלתהשהימנעות
מחלוקת.'הימנעות'עלהחלותההגבלותבמסגרת)דשמרניםאליבאגםמותרת

כגון-ורצוףאחידמתהליךחלקשהן,כבדידותהנראותפעולותלגביהתעוררה
.(דםאואינפוזיהשקיותהחלפת
מהדיוניםהנובעותבהמלצותהעוסק'הבפרקהוועדהח"בדו:החיוביבצדעוד
רציףטיפולשלמכשירבכללהתקיןנוספתאפשרותהועלתה,החוקבהצעת
מראשלקבועלמכשירהחולהאתשחיברמייוכלשבעזרתו)Timer(עצרשעון

אתלחדשהמטפליידרשאזאו;מסויםזמןכעבורתופסקהמכשירשפעולת
גורם"להיותמוכןאינואךמכךלהימנעהיהשרצוישסבורומי,המכשירפעולת
.מלחדשהלהימנעיוכל-"הקיוםאתהמפסיקהאדם"להיותדהיינו'"המוות

בחולהמטיפוללהימנעחוקיתאפשרותמתןבענייןמצויהנוספתמקלהתוצאה
,מהחייאההימנעותעלחלהוהיאהחוקלהצעת13בסעיףנקבעהמרפאחשוך

מבדיקות,מניתוחים,מהקרנותאוכימותרפייםמטיפולים,הנשמהלמכשירימחיבור
סובלשהחולהבשעהרקונתונההוגבלהזואפשרוחאך-ניסיונייםומטיפולים

שהוחלרציףטיפולהפסקתהאיסורבתכליתנאסרה,לכךפרט;"משמעוגניסבל=

שמלכתחילהחולהחובראם,וכך;החולהלמותלהביאעשויהההפסקהאם,בו
יישארהוא,הנשמהלמכונתשחוברבתאונהנפגעכגון,לחברוהסכמההייתהלא

.25-ו24'בס,שם62
שסח21,אק.63271

Rubin

, supra;(בופרק)39'בע,31הערהלעיל,דורהראו.

360



החקיקהוניסיונות"למותהנוטה"בחולההטיפול

גורסיםויש,להברושלאהוראותהניחאםוגם,אחרתשדרשיתברראםגםמהובר

מניעתאסורהכןכמו.החיבוראתלהפסיקמבקשוהואכושרואליוחזראםגם-
פריטוניאליתמלאכותיתהזנהוהפסקתמניעתגםמשמע,צורהבכלושתייהאוכל

.בחייםמחזיקהשרק,ומייסרתמכבידה
המקובלבעקבות,טועניםהחוקלהצעת13-ו12בסעיפיםלהגבלההמתנגדים

מפעולההימנעותביןהבדלכל,למעשהולאלהלכהלא,שאיןהמערבבארצות
שהרי,מלכתחילהלהימנעותראויההייתהכאשר-הפסקתהלביןרפואית

כפעולהנוספתמזוןמנתהזרמתתיחשבלאמדוע,ועוד.תוצאהאותהלשתיהן
סקוטלנדשלהעליוןהמשפטביתלהחלטתבסיסשימשזההיגיון,ואכן?בדידה

המשיךשלוהמוחשגזע,להחלמהסיכויכלחסרמוחפגועשלהזנהלהפסיק
"צמח"חייחיוכך,ונשימהעיכול,לב:החיוניותהמערכותאתבפעולהלהחזיק
המשפטוביתבאנגליה65הלורדיםביתהחליטוגםוכמוהו.ארוכות64שניםמשך

.66אירלנדשלהעליון
מובאלהיותעתידוהוא,עדייןקייםאינוהמכשיר-העצרלשעוןאשר

,כזהמכשירבבנייתעדייןנפתרושלאטכניותבעיותיש.67"הלסינקיועדת"בפני
לניתוקויגרוםמוקדמתהתראהללאפעולתויפסיקושלא,ויזיקבטעותיופעלשמא

,גדולבץ9רצורךיהיהלמעשה.פעולתולחדשאפשרותתהיהשלאבשעהולמוות
ביןיש,הטכנילסיבוךבנוסף;החייםמקיימיהמכשיריםכלעבור,עדייןזמיןשאינו

המתנגדים.מכונהבידיקשיםבמקריםההכרעהאתלהפקידשמסרבמיהרופאים
,עתהעדבעולםמקוםבשוםזהמבריקרעיוןהופעלולאעלהלאכיצדתמהיםגם
.בעולםרווחתתוחלתוחסריכשירים-בלתיחוליםשלניתוקםשבעייתאף

שהיאבכךלטובהשינויהחוקהצעתמהווהוהחולההרופאיחסיבתחום
"דווקא"שנעשהמחקר;והנסתרהחסויהתחוםמןהרפואיתהפעילותאתמוציאה
הופסקשבהםרביםבמקריםכיגילה,ההלכהלהוראותהמחויבחוליםבבית

ולא,אחרברופאלאכךעלשהחליטהרופאנועץלא-חוליםהמקייםהטיפול
,התורןהרופאזההיהרביםבמקרים.עצמובחולהלאגםכמובןולרוב,במשפחה

.68גורליתכההחלטהשתופקדמצפההייתשבידומיאוהמחלקהמנהלולא
כל,שגרתישאיננוטיפוללדרוש(ולמשפחתו)לחולהמאפשרתהחוקהצעת

טיפולממתןלהימנעלרופאמאפשרתומנגד,לחולהמזיקאיננוהטיפולעוד

64(1996)848Lord

.

Advocate SLR(7"ג"0א"ש)וtldW Hospital ,NHS 'Trust

65821ALL ER[1993]Bland, FELאAireda

~

e NHS Trust1תLord Keith of

FGinkal

.
66401ILRM2[1995]Ward of

Court

8

;

the Matter of10.
(04.5.5%004%5"

.[%קא://ץהיש.ח1ש08105485.6עממ0[/1/1995.%%ות](185(
ניסויים)העםבריאותתקנותפיעלשהוקמה,אדםבבניגנטייםלניסוייםהלסינקיועדת67

.4189ת"ק,1980-א"תשמ,(אדםבבנירפואיים
68Israel : Structure, Function and1חHospital Ethics Committees".י0שWenger.5.א

(2002).Med Ethics128"The Setting of Statutory Et

~

cs CommitteesתוHeterogeneity

17.
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הכרתו,שמצפונולרופאהחוקהצעתמאפשרת,כןכמו.עקרטיפול,תוחלתחסר

להשתחררכלשהןמוקדמותהוראותמילויעםמתיישביםאינםהדתיתאוהאישית
מקבלשהואאו,אחר69מוסמךלרופאהטיפולאתמעבירהואאם-מהחובה

.להלןארחיבשעליה,לאתיקההוועדהמןאלומחובותשחרור

סיכום.ו

למותהנוטההחולהשלבעייתואתבחקיקהלהסדירהניסיוןאתלסכםמשבאים
שהנה-שפרבפרשתהעליוןהמשפטביתלעמדתבניגוד,שבפסיקהמוצאיםאנו

ניכרת-רצונהאתבעצמההביעהשלאבקטינהשםשדוברכיווןייחודיתפרשה
זכויותעללשמור,70זהבכללהעליוןהמשפטובכית,המשפטבבתיבולטתנטייה
אתתואםאינוזהרצוןאםגם,החופשירצונולהבעתתוקףולתתהקיימותהחולה
לפורומיםההכרעההעברתבזכותשופטיםהתבטאומקריםבמספר.ההלכהעמדת
לאכוףהוויטאליסטיתהמגמהבעליהשמרניםמכוונים,זאתולאור,משפטיים-חוץ

ולצורך,ההלכהלעמדתהקרובההעמדהאת(דעיםתמימותעליושאיןכתחום)
שטיינברגועדתחברידובהמלצותאתהמשקפתהממשלההצעתמציעהכך

,חדשבהרכבשתוקמנהאתיקהלוועדותקשיםבמקריםההכרעהאתלהעביר
Wenger(71(ונגרשלמחקרולפי.החולהזכויותבחוקשהוקמומהוועדותשונה

למרות,מועילהפעילותהראולאהחולהזכויותחוקפיעלשהוקמוהוועדות-

ההצעה.בלבדהמלצהבגדרהחלטתןהייתהכשפעלווגם,יחסיתהמצומצםתפקידן
את-קבעדרךנוסףגורםומכניסה,לרופאיםרובבושאיןהרכבמציעההנוכחית

משפטיולארפואי-אתיענייןהואביסודושהענייןהעמדהעקב,כןעליתר.הרב72

בוועדות.השופטשלמעורבתוהבלחיהמקצועיתהנחייתועלההצעהמוותרת-
יושבימונה,ההצעהלפיאך-מחוזישופטבדרגמשפטןהראשיושבהיההקיימות
,הבריאותמשרדל"מנכבידי,פוליטית-מקצועיתאישיותבידיואילךמכאןהראש

.7'(דעותברובשהכרעותיה)הוועדהמחבריאחדאלאיהיהלאשבהרכבוהמשפטן
החלטתעלבערעור,הנוסףהערעורבשלברקתהיההמשפטלביתהגישהואילו
מאודיצומצםזושבדרךנראה.דווקא74הלתאולמותב,הארציתהאתיקהועדת
תהיהשהתערבותוכיווןהחולהזכויותבתחוםהמשפטביתשלהתערבותותחום

מתערבתשאינההכרעההיינו,הוועדותבהחלטתהמנהליתההתערבותבגבולות

.החוקלהצעת55'ס69
;מידיתנדרשתהיאאםקיימתהזכותכינאמרשם329'בע,43הערהלעיל,כהןפרשת70

שלאמאחררשותניתנהלאאךהוכרההזכותשם,782'בע,10הערהלעיל,פלוגיפרשת
.החולהברצתביטחתהיה

71177.at

p

,68Wenger, supra note.
.החוקלהצעת45'ס72
.49'בס,שם73
.52'בס,שם74
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זוגישה;לאותו,מנהליותבחריגותדנהאלא,המבוקרהגוףשלהדעתבשיקול
ומשאירההמשפטןשלהפנייהוחסרותהמקצועיותהידייםמןהבירוראתמוציאה
ציבוריותועדותכאשרגם.מקצועיובלחימקרילהיותשעשויהרכבבידיאותו

הוועדהענייןוראו)מכרעתתהיהשדעתוביטחוןאיןמשפטןשלבהנהגתופועלות
.(זו75בוועדהשמגרהנשיאשלודעתו-הקישוןבזיהוםשדנה

שפורטבכיווןהחוקיהמצבאתליישםהמשפטבתישלשנטייתםנותנתהדעת

בשטחהוועדהאתולהקיםהקורהלעובילהיכנסהממסדאתשהביאההיא,76לעיל
.זהוממוקשסבוך

ביתשלידד"יחממועצתיעקובוביץהרב)דתייםחוגיםהתעוררובאחרונה

אלא,כולולציבוראחידותתהיינהלאהאתיותשהוועדותבדרישה(המדינהנשיא
,רפואייםביועציםשתיעזר,רבנייםהלכהמפוסקישמורכבתאתיתועדהתוקם
לסמכותההסכמהשיביעוחוליםשלבעניינםהבלעדיתההכרעהזכותתהיהולה

לערעורנתונהתהיהלאכללזוהלכתית-אתיתועדהשהחלטתמוצע;הבלעדית

.המשפטבבתי
שלהםשוניםציבוריםשלהמיוחדיםבצרכיםלהכרהפתחייפתחשבכךייתכן

עלהמוסכםכלאתשתכלוליסודיתחקיקתיתתשתיתתהיה;מיוחדתערכיתגישה
להכרעתםיישארמוסכםשאינוומה,"בית-שלום"מטעמירקהוסכםאפילו,הכול
.נפרדיםפורומיםשל

לזכורחובה-לאחדותבמקום,לפירודפתחייפתחשבכךלהודותשישאף
-יסודיתוגישהאמונהבעיקריוכרוכים"האדוםקו"למעברשהםשבעניינים

לפשרההניתןביןלהבדילומוטב,"ומיעוטרוב"שלבנוסחלחיתוךמקוםאין
.כןשאינומהלביןולהסכמה
להוראותעצמומכפיףואינושמרןשאינוהחולהשלשזכויותיואפואברור
ההייםקדושתאתלאאך)ההייםקדושתאתמכבדהואאםגם,ההלכה

בפני,החוקהצעתלפי,עומדות,ובדיןבחוקשהוכרוזכויותיו,(המלאכותיים
לוועדותונמסרההמשפטמבתיהורחקהבזכויותיוההתדיינות.קשהפגיעה

מהעלחמורותהגבלותכזהחולהלגביוהונהגו,מושפעלהיותעשוישהרכבן
.לאוטונומיהכזכותושהוכר

לושאיןחייםלויוכתבואחרשלאמונתושבשםמוכןאינוהחופשיהחולה
-מחייומותושטובאחרעבוראדםיחליטשלאמוסכםהכולעל.בהםחפץ

שטובים-אדםעבורלהחליט,רבאורופא,אחראדםרשאיאםהיאהשאלה
.ממותוחייו

לומניחיםאינםהדתיתהכרתואושמצפונובשמרןפוגעאיננוהחדשהמצב

הסביבהומימיהקישוןבנחלצבירתפעילותדולההשלכוהבעטיןהחקירהשדהוחשנכןדץ75
המשפטביתנשיאעמדהוועדהבראש.(2001)במקוםשפעלול"צהחיילישלבריאותםעל

.doc.10[(04/5/1408visited1881).שמגר'מהעליון [http://wwwdau .ac .i
~-

~bh]cishon/decision

.70הערהלעיל;43הערה,לעיל76
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טלגםמשה

טוביםוהסדריםשיקוליםכאמורמביאההחוקהצעת.עולמולביתבשלוםלהסתלק
ומשתררותפוגעותהןהמוצעותההגבלותואילו,שהוזכרובתחומיםומוסכמים

עליומקבלשממילא,לשמרןדרושותאינןהן,פיהןעללחיותמוכןשאינומיעל
.בליברליותבושינהגולבקשעשויאינוזהשכן,שמייםמלכותעול
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