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דברפתח.א

:אנושבנישבחובותוהקשותהמורכבותמןהיאהרופאעלהמוטלתהאחריות

לרשום,החיבבשרלחתוךהיכולתאתהרופאבידימפקידהציבור.אדםלחייהאחריות
גופואתהרופאבידימפקידהחולה.להמיתחלילהגםאךלהחיותהיכוליםמרשמים
בידינתונהזו."חילכלחייםהחותך"בבחינתודםבשראין,אכן.נפשואתגםופעמים

לרפואההפקולטה,כרפואההמשךללימודיהספרבביתהלימודיםשנתסיוםכטקסהרצאה* ע
קודמתגרסה.2001.6.27,א"תשסבתמוזרביוםשנתקחמה,אביב-תלאוניברסיטת,סאקלרש"
.(ב"תשס)14בהמשפטהתפרסמהזורשימהשל

לממשלההמשפטי.ליועץמשנה,שופמןיהושעד"לעותודתי.לממשלההמשפטיהיועץ'* ולפרופ
לשעברלמתמחיוכן,הערותיהםעלבירושלים"הדסה"הרפואיהמרכזמןברזיםמאיר'

גםתודה.זוהרצאהשלמוקדמתבמהדורהבשעתםסיועםעלזךוטלאסיהאיתן(ד"עוכיום)
עלילדבריםהאחריות.לשעברמתמחיזי,יפרחדוריתד"ולעובוקגלעדק"עוכיום)למתמחה

.כלבד
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הגומליןמיחסיחורגהרופאתפקידאבל-,=רופאך'האניכי"-גבוהמעלגבוה
כלשון,חייוובקדושתהאדםבערךלהכרהעילאיביטויהוא;אנושבנישביןהרגילים

המיוחדמעמדו,עודנוולדעתי,היהגםלכךבזיקה.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק
ישראלחכמי.מיסטיכמעטלפעמים,אמוןשלמעמד,האנושיתבחברההרופאשל
ורפא"המיליםצירוף,נזיקיןבענייני,מופיעשמותבספר.לרפאלרופארשותנתנו

לרופארשותשניתנהמכאן"ישמעאל'רבשםאומרהבבליהתלמוד.2"ירפא
איןולכןהמרפא4והואמכהה"הקבאומריםאין,קמאבבבאי"רפוכדברי,3"לרפאות
לרופארשותהתורהנתנה"להלכהנפסקוכךאדםידיעלברפואהכביכולצורך

שופךזההריהרופאן]עצמומונעואם.הואנפשפיקוחובכלל.היאומצווה.לרפאות
.5"להתרפאותזוכהאדםהכלמןשלא,שירפאנומילוישואפילו,דמים

שניםמשמעושלשוםתמולאם,שלשוםכתמולאינו-המשפטיבמישור-עידננו
מהאתהולידו,משפטיותהתפתחויותובעקבותיהןחברתיותהתפתחויות.שמכבר

:יסוד-בחוקובראשונהבראשזהעידןמתבטאהחוקתיבתחום.הזכויותעידןשקרוי

,החולהזכויותבחוק-השארבין-מתבטאהואהתנקיבתחום.וחירותוהאדםכבוד
ההתדיינותבתחום;71994-ד"תשנ,ממלכתיבריאותביטוחובחוק,61996-ו"תשנ

במגע,לעתיםלחושניתן.רפואיתרשלנותתביעותשלבריבויןמתבטאהואבנזיקין
ושמא,המשפטיבתחוםהמידהעליתרחשופיםהםשמאמצדםבחשש,רופאיטעם
הטיפולבמסגרתמבצעיםהיוהמזוקקדעתםשיקולפישעלרפואיותפעולותישנן

עלחוזריםהםבישראלחוליםבתימנהליעםבמגעים.מכךנרתעיםהםאך,בחולה
ההגלהכלפיהחובהזו-מאליהברורההראשונההחובההייתהשבעבר,כך

המוסדאתגםוכוללת,נשתנתההחובותתרכובתכיוםשמאאך-הרופאיםשבשבועת

חלוקתבשקלולהרובצתהאחריותשאלתאתמעליםוהם,וכדומההתקציב,הרפואי
הניתןהתקציבכיטוענותחוליםשקופותבשעהגםבהנתקליםשאנובעיה,המשאבים

שכיווןמהאתמכסהאינוממלכתיבריאותביטוחחוקבמסגרתהמדינהידיעל
במשפטהמפתחמילתשבובעידן,הנכוןהאיזוןאפואמהו.לחולהליחןהמחוקק

?איזוניםהיאהציבורי

מקבלתהיא.וברווחהבביטחון:למשל-בחיינורביםבתחומיםקיימתהשאלה
שבו,הרפואהשלהאתגרים-ורבהקשההמעשהבעולםכשמדוברחשיבותמשנה

.כו,סו,שמות1
.יט,כא,שמות2
.א,פה,קמאכבא,בבליתלמוד;א,ס,ברכות,בבליתלמוד3
אמרינןולא"בארמיתכלשונו,"לרמאותלרופאיםרשותניתנה"ה"ד,א,פה,קמאבכא,י"רש4

.(לעבריתתורגם)"מסיואיהומחירחמנא
.א,שלו,דעהיורה,ע"שו5
.("החולהזכויותחוק":להלן)1996-ו"תשנ,החולהזכויותחוק6
.("ממלכתיבריאותביטוחחוק":להלן)1994-ד"תשנ,ממלכתיבריאותביטוחחוק7
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כרוכים-ובראשונהובראש,ואתיקהמשפטמרכיביעםהמקצועמושגישזורים
.נפשובפיקוחנפשותבהצלת
מחייהמוותוטוב,בריאיםכחייםעושראין"סיראבןהקדמוןהחכםכדברי,אכן

.החייםבאיכותמזהפחותולא,החייםבשימורמרכזיתפקידלרפואה.8"תחלואים
,אחריםודתייםפילוסופייםובכתביםהיהודיתבהלכה,בסיסמהווהזהשהיגיוןנראה

-9"לנפשותיכםמאודונשמרתם"-בריאותועללשמוראדםשלהמוסריתלחובתו

יכולתוככללעשותרופאשלוהמשפטיתהמוסרית,המקצועיתולחובתוולשליחותו
.לרפא

לאחרועד,נולדבטרם,אדםשלברייתומשחרבזהזהכרוכיםוהאדםהרפואה
דיוןהמחייבותמוסריותמהן,מקצועיות-מדעיותמהן,רבותהשלכותזולכריכה.מותו

המושפע,דינמיבתהליךאלא,פעמי-חדבאירועהמדובראין.משפטיתוהסדרה
אחתהיאישראלבמדינתהבריאותחקיקת.ואחריםמדעיים,חברתייםמשינויים
.זהמסוגלתהליךהמאלפותהדוגמאות
התשתיתהייתה(המנדטורית)01940ימשנתהמנדטוריתהעםבריאותפקודת
וחוקיםהרופאיםפקודתועמה,בישראלהרפואהלהסדרתהבסיסיתהמשפטית
הסיעוד,הרוקחותלרבות,הרפואהמקצועותכילומרישאמנם.אחריםמסדירים

,אחריםבהקשרים.כדבעימוסדריםאינםעדייןרפואיים-הפאראהמקצועותומרבית
די.משיקיםבתחומיםראויהבחקיקהלהשתבחישראלמדינתיכולה,האמורלעומת

הוויכוחליזכורכילדשעוד,י!1953-ג"תשי,והפתולוגיההאנטומיהחוקאתנזכיראם

ביותרהקשהבצורתולאואולי,השארבין-ביטויומצאאשר,סביבוהנוקבהציבורי
,(והשגחהטיפול)הנוערחוק,העירברחובותדאזהבריאותלשרגנאיבסיסמאות-

העםבריאותתקנות;1969-ט"תשכ,(במפגריםטיפול)הסעדחוק;1960-ך"תש
טיפולחוק;1989-ן"תש,חיסוןנפגעיביטוחחוק;1987-ז"תשמ,(גופית-חוץהפריה)

,1992-ג"תשנ,(האיידסנגיף)דםעירוינפגעילפיצויחוק;1991-א"תשנ,נפשבחולי
המוכר)1996-ו"תשנ,(היילודומעמדהסכםאישור)עובריםלנשיאתהסכמיםוחוק
ביטוחחוקהםאלהבנושאיםהחקיקהשלהכותרתגולתאולי.(הפונדקאותכחוק

הםהתשעיםושנותהשמוניםשנותסוףחוקי,החולהזכויותוחוק,ממלכתיבריאות

.האדםזכויותאתהמקדם,מצוייםאנושבוהחברתיהעידןפרי
לבריאותהמשפטיתבגישהשחלובתמורותמבוטללאחלקהמשפטלבתיגם

בעליחידושיםמעטלאהניבההפסוקהההלכה.המדינהשלשנותיהושלושבחמישים
ויהא,כאןאלהבכלמעיסוקהיריעהתקצר.והמשפטהרפואהבתחוםרבהחשיבות

.פרקיםבראשילהסתפקעלי

.לפרק,סיראבן8
.סו,ד,דברים9

.("העםכריאותפקודת":להלן)1940,העםבריאותפקודת10
.("והפתולוגיההאנטומיהחוק":להלן)1953-ג"תשי,והפתולוגיההאנטומיהחוק11
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חירותואת,האדםאתבמרכזשמהישראלשלהמודרניתחקיקתהכיתחילהאזכיר

בחברההתפתחויותבעקבות,בכךהכרוכותציבוריותשאלותישנן.האוטונומיועולמו
השתנההישראליהאתוס.אותןהמבקריםוישלשבחאותןהדורשיםשישהישראלית

לתפיסה,לאומיותמטרותשלהגשמתןאתבמוקדהמעמידה,קולקטיביתמתפיסה-
ולכאןלכאןפניםישבוודאי,אכן.ובהתפתחותוביחידהמתמקדת,אינדיבידואליסטית

,מקוםמכל.רבחיובבוודאיעיקרםהרפואיבתחוםדווקא;אלהשינוייםבהערכת
-אותןהמעניקההיאהמדינהשלא,שונותיסודיותזכויותהמשפטיתבתפיסתנולאדם

חירותו,חייועללשמירהבאשרכך,אדםשללכבודובאשרכך."טבעיות"זכויותהן
.זולתפיסהחוקתיעיגוןמהווהוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק.גופועלוהאוטונומיה

ברמת,החייםברמתהמתמדתבעליהגםמתבטאתהחברתיתההתפתחות
.חיינואורחותעלובהשפעתההתקשורתשלובדומיננטיותבמדע,ההשכלה
הרקעעל.ומדינה2ידתלנושאי_גם-מטבעם-משיקיםורפואהמשפטענייני
.הרפואיכתחוםההתעניינותבמרכזשעמדואחדותלסוגיותאדרשהאמור

רפואילטיפולהזכות.ב

שליסודזכותרפואיטיפולקבלתהייתהלא,ממלכתיבריאותביטוחחוקלחקיקתעד
מיאורפואיביטוחבעבורלשלםבידםהיהשלאאלה.ישראלבמדינתאזרחכל

רקרפואילטיפולזכו,וכדומהבריאות,גילמגבלותבשלקיבלוםלאהחוליםשקופות
.הסעדשירותיבעזרת
מסדיר,בריאותלשירותיזכאיתושבכלכיבושנקבע,ממלכתיבריאותביטוחחוק

:פרשנותבעיותנטוליאינםהדברים.רפואילטיפולהזכותשלהכלכלייםההיבטיםאת

המדינהידיעלהמימוןהיקףשלשאלות,כאמור,מעוררממלכתיבריאותביטוחחוק
לרבות,השירותצורותשלשוניםבהקשריםשוויוניותשל;הבריאותסלשלוגודלו
עוררהחולהזכויותחוק.ועוד13וחוקיותוממשלתייםחוליםבבתיפ"השרשאלת

חוקשלאנטומיהכין-'ודמוקרטיתיהודיתמדעה'בורפואהמשפט"הכהן'א:זהלענייןראו12
.189(2000)(2)במשפטשערי"ומדינהדתיחסישללפתולוגיה

הרפואיהשירותבנהמאדעתחוותוורשימהמחברפירסם(2002.2.14)ב"תשסבאדר'בכיום13
הממדלביןמזההשוויוןשיקולביןהתמודדותעיקריה.הממשלתחםהחוליםבבתיהפרטי
השירותכיהדעתבחוותנקבע.לבריאותוחרדכשאדם,רופאלבחירתאפשרותשלהאנושי
חוק)שוגיםמשפטיםמהיבטיםחוקיאינוממשלתייםחוליםבבתיכיוםהקייםהפרטיהרפואי
אםוכי,(השוויוןועקרון,1985-ה"תשמ,המריגהנכסיחוק;1951-א"תשי,התקציביסודות

-ערכיתשאלהווו-משליםרפואישירותבהסדרתנחיצותרואיםהבריאותומשרדהממשלה

לחוק(כ)3ג1סעיףמכחכלליסלהתקיןניתןשעהוכהוראת,ראשיתבחקיקהייעשהשהדברראוי
בהסכמיםהצורךעלדגשהושם.משמרתכלליוכן,הבריאותבתאגידילפעילותהתקציביסודות

פיקוחהסדריוכןומקוםזמן,פעילותהיקףמבחינתזהלשירותהגבלותהכוללים,מפורטים
תהאשבהיכשלו'והגרזאמיתיפיקוחמחייבתבמשאהמומיתהבעאתיותכיצוין.והסכרה

כלעלרבההקפדהנדרשתולכן,חוקילבלתיהסדרכללהפוךשעלולהבוטההפרהזו
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.מלאכתםבביצוערופאיםנוהגיםשבההדרךעללהשפעתובאשרקשותשאלות
טיפוללקבלתהמהותיתהזכותאתמסדירהחולהזכויותחוק.מרובההמורכבות

.נאותהברמהרפואי

רפואילטיפולמרעההסכמה.ג

להסתירהצעיריםתלמידיואתהנחה,היפוקרטס_,הרפואיתהאתיקהאבותאבי
,"הפטרנליסטיתהאסכולה"בשםהידועה,זוגישה.מצבםעלהאמתאתמחוליהם
אותנומחייבת,הפתוחההתפיסה.עודמקובלתאינה,שוניםבתחומיםלהשהשלכות
יממשובכך,גופוגורלעלההלטותלקבלשיוכלכדילחולההדרושהמידעבהענקת

.כארםוכויותיואת
פיהעל,"האינפורמטיביתהאסכולה"גישתהיאההפוךבכיווןקיצוניתגישה
מקבלכךובתוךההחלטהאתבעצמומקבלוזה,לחולההמידעכלאתמוסרהרופא
מעין,"הפעולהשיתוףאסכולת"היאכיוםהמקובלתהגישה.כולההאחריותאתעליו
לחולההרופאשביןהיחסיםבמערכתרואהזואסכולה.הללוהשתייםביןזהבשביל
הצדדיםושני,ההחלטהקבלתלצורךמידעלספקאמורהרופא.חוזימעיןהסדר

.ביותרהטובהריפויבאמצעייחדיולדוןאמורים
נתפסאינוהחולהילחולההרופאביןההידברות,העברלעומת,גברהזומבחינה

,לזכויותיוויותריותרהחולהמודע,כיום.הטיפולילתהליךפסיביכשותףכיום
הביטוייםאחד.ואופנובוהטיפולסםבקביעתאקטיבישותףלהיותומבקש

אף,)108secondח1ע0)נוספתדעתחוותלקבלההתביעההואזולמודעותהמובהקים

.החולהזכויותלחוקקדמהזוכי
היאהלוא-פליליתעברהלהיחשביכולהחולההסכמתללארפואיטיפולמתן
הסכמתואתלתתהחולהשיוכלמנתעל.נזיקית15ולעוולה-1'התקיפהעברת

.ראוימידעלקבלעליווהמודעתהחופשית
חולהשבומצבלמנוענועדו,1984-ד"תשמ,(הסכמהטופסי)העםבריאותתקנות
אתלהחתיםשישקבעוהתקנות.המפורשתהסכמתוללארפואיטיפוליקבלמאושפז

,02/659,02/4253צ"כנ)העליתהמשפטהכיתבדיוןכעתמצויהנושא.שיעשההסדר

החוליםבכהיפ"השרשלקיומוהמשךאתיאפשראשרבינחםצולהוצאתבקשה.(02/4325
כאלול'גמיוםהעליוןהמשפטביתהחלטתלפי.נדחתה,כעתירותלהכרעהעדהממשלחים

תגבשוזובממשלהידקשהנושאכדי,זהבשלבבעתירותהדיתנדחה(02.8.11)כ"תשס
הבריאותשריאתלהנחותהממשלההחליטה(03.01.20)ג"תשסבחשוןידביוט.החלטתה
רופאלבחירתתקנותשעהבהוראתלהתקין,המדינהשירותנציבעםבהתיעצות,והאוצר
היועץבהסכמתלרשותהתקנותעלהממשלתחםהחוליםבתישלידהבריאותבתאגידיבתשלום
.לממשלההמשפטי

.("העונשיןחוק":ולהלןוד19-ו"משל,העונשיןלחוק378'ס14
.("הנעקץפקודת":ולהלן[חדשונוסחהנזיקיןלפקודת23'ס15
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פעולותביצועלפניוכן,החוליםלביתכניסתובעתהסכמהטופסעלהמטופל
קראולאשפוזהמתקבליםהחוליםרובאםשספקאלא.ניתוחאוצנתורכמו,פולשניות

,מעשיבאופן,באפשרותםהיהשלאכמעטוכן,ממנוהעתקביקשואוהטופסאת

שלעתיםגםמה,"באחרולאזהבטיפולמעונייןאני"בנוסחהסתייגויותבולהכניס

.הסבריםללאההתימהנעשתהקרובות
לקבלהחובהאתקובעלחוק'דפרק.זהמצבלתקןלנסותבאהחולהזכויותחוק
טיבואתלמסורהחובהאת,(אשפוזלצורכירקולא)רפואילטיפולאדםשלהסכמתו

שלוהפרוגנוזההדיאגנוזהנכלליםבכך.ההסכמהוצורתהפירוטרמת,המידעשל
טיפולים,בוהכרוכיםהסיכונים,הצלחתוסיכויי,הטיפוליההליךתיאור,המטופל
אףאופהבעל,בכתבשתהיהיכולשההסכמהנקבע,כבעברשלא.ועודחלופיים

דיאליזה,ניתוחים)טיפוליםשבמספרהחוקקבצזאתעם.התנהגותשלבדרך
כלקבלת-המודעתההסכמההואהעיקר.בכתבבהסכמה,ככלל,צורךיש,(וכדומה
המודרניבמשפטכמו,הדגש.הטיפוללאפשרותבאשרזהירושיקולהרלוונטיהמידע

.עיקרההסכמהאלא,הטפסיםלא;במהותהוא,בכלל
ללאגםרפואיטיפוללהעניקלמטפלהחולהזכויותחוקמתירמיוחדותבנסיבות

,האחת-חלופותשלושלסעיף.לחוק15בסעיףקבועיםלכךהתנאים.החולההסכמת

טיפוליינתןואזי,מדעתהסכמתוקבלתמאפשראינוהנפשיאוהגופנישמצבואדם
באהסכמתלקבלאפשרותאיןאםאולכךמתנגדהמטופלכילמטפלידועאיןאם

לאשראתיקהועדתתוכלואזי,טיפוללקבלתמפורשותמתנגדכשאדם,השנייה;כוחו
הייםסכנתכשישנהרפואיחירוםבמצב,והשלישית;מסוימיםבתנאיםכפויטיפול
.הפיכהבלתיחמורהלנכותסכנהאומידית

,חלופייםטיפוליםשקילתכגתמטרותיואתהחוקהשיגאםהיאשאלהעדיין
החוקשקבעמה,מקוםמכל.בהםוכיוצאלמטופלהמטפלביןהתקשורתשיפור

מה"-"תעבידלאלחברךסנירעלך"הכללשלמיצויוהוא,ביסודו,אלהבנושאים

אנושיתהגינותשלמיצויהאחרותבמיליםאו6ן"לחברךתעשהאלשנואשעליך
.בזולתולנהוגהואמתבקשכך,בושינהגורוצההיהמאתנואחדשכלכפי.בסיסית

.הרפואהלמדעכאובייקטראייתועלולא,וזכויותיוהחולהכיבודעלמצוויםאנו
יותרמובןמה-בוהטיפולהסברת,בעיותיוהבנת,כלפיורגישות,החולהעםשיחות
זכויותבענייןהמודעותכי,המשפטיםבמשרדבכךהעוסקיםאומריםוכך,דומני.מזה

לציבורוגם-לחולההניתןשהמידעכך,ותגברשתמשיךמקווהאני;גברההחולה

.אמיןיהא-כולו

.עא,לא,שכת16
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הרפואיוהמידעהרפואיתהרשומה.ד

הרפואיהטיפולפרטיאתלדעתהחולהזכותמבחינתהן,רבהחשיבותהרפואילמידע
.סודיותועלויתרלאעודכל,חסוייישארזהשמידעזכותומבחינתהןבהשנעשה
העםבריאותתקנות.הרפואיותברשומותמצויהרפואיהמידעמןניכרחלק

שמירתלנהלישוכיצדברשומותנכללמהקבעו,1976-ו"תשל,(רשומותשמירת)

בגדרנכללהאדםשלהרפואיתההיסטוריהעללהצביעכדיבושישפריטכל.רשומות

17סעיף.מתיועדהרפואיתהרשומהתישמרהיכןקובעותאףהתקנות.הרשומות

רביםבמקריםכימגלההניסיון.רפואיתרשומהניהולחובתקובעהחולהוכויותלחוק
.כדבעיקריאהאינההיאמעטותלאופעמים,מחשובהרפואיתהרשומהעברהטרם

אתלקבלזכאימטופל,ככלל.החולהוכויותלחוק18בסעיףמעוגנתלדעתהזכות
רקחלזהלכללהסייג,להעתיקהואףאליוהנוגעתהרפואיתברשומההמצויהמידע
,המטופלשלהנפשיתאוהפיזיתלבריאותונזקלגרוםעלולהמידעשבהםבמקרים
אכןאםלבדוקישעדיין.זהחוקלפיהפועלתהאתיקהועדתשלאישורנדרשולכך
.למטופלמלאגילוישלהכללבפועלמקוים

סעיףלפי.כאדםומכבודו,מפרטיותומהותיחלקבוודאיהםהאדםשלסודותיו
ולפי,"חייוולצנעתלפרטיותזכאיאדםכל"ותירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק(א)7

,ועודזאת."ברשומותיואובכתביו,אדםשלשיחובסודפוגעיםאין"בו(ד)7סעיף
המידעכלאתהחולהימסורשבו,נוחטיפוליאקליםביצירתרבהחשיבותלסודיות

ולטפללאבחןלרופאלאפשרכדיוזאת,מגילויוחששללאלמטפלהרלוונטיהרפואי
.יותרטובבו

לאישלמסורשלארופאשלחובתו,היסוד-חוקלפילפרטיותהזכותעלנוסף
סעיפיםאתלהזכירניתןלמשלכך.נוספיםרביםבחוקיםמעוגנתמטופליועלמידע

,1976-ז"תשל,הרופאיםלפקודת36סעיף,1981-א"תשמ,הפרטיותהגנתלחוק2-ו1

בריאותביטוחלחוק41סעיף,1991-א"תשנ,נפשבחולילטיפוללחוק42סעיף

לפקודת49סעיף,(בענייןפליליתעברההקובע,זהלחוק47סעיףואף)ממלכתי
קובעאףהעונשיןלחוק496סעיף,ועודזאת.1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיות

,פליליתעברהמהווה,לדיןבניגודנעשהשהדבריקום,האמורמהסוגמידעשגילוי
.מאסרחודשישישהעדשעונשה
זכויותלחוק20-ו19סעיפיםשלהוראותיהםאתכיוםלהוסיףישאלהכלעל
שלהסודיותלשמירתועוזריהםמטפליםשלחובתםאתרקלאהקובעים,החולה

הצורךמתעוררזאתבכלשבהםלמצביםוקריטריוניםמנגנוןאףאלא,מטופליהם
.בסודיותוהפגיעהלמרות,אחרלאדםמסויםמטופלשלרפואימידעלהעביר
.מהרחייםמעגליםשלושהלשרטטניתןחולהשלהרפואיתהסודיותבעניין,ואכן
-כאמור-המוסדרת,עצמוהחולהכלפיהמידעבסודיותעניינו,הראשוןהמעגל

.התולהזכויותלהוק18בסעיף

נ16ג"תשסן'חהמשפט



רובינשטייןאליקים

ניתןזהבכלל.החולהשלמשפחתולבניהמידעבמסירתעניינו,השניהמעגל
איןזוגיותיחסישלקיומםעצם,הזוגלבניבאשר.ילדיהםואתהורגבת/בןאתלמנות
זהבמקרהמידעגילויעלולכן,הרפואיתהסודיותעלאוטומטיויתורמשוםבהם

לאחר,קבעההאתיקהועדת:למשל)להוק20סעיףשקובעבקריטריוניםלעמוד

בריאותעללהגנהחיוניתאודותיוהרפואיהמידעמסירתכי,המטופלאתששמעה

זוגבני-.(מסירתו-באישישהענייןעלגוברבמסירתוהצורךוכי,הציבוראוהזולת
המשפטיתהכשרותחוקפיעל:ילד-הורהליחסיבנוגע.זהבענייןחריגאינם

עדהילדשלהטבעייםהאפוטרופוסיםהםההורים,1962-ב"תשכ,והאפוטרופסות
.הילדלהסכמתבניגודגםילדמזועלרפואימידעכללקבלזכאיםוהם,18לגילהגיעו

והמידע,ההוריםמהסכמתפטורקטינהשלהפלהניתוח:חריגיםשניזהלעיקרון
הנושא.קטינים8ןשלאידסלבדיקותבאשרמידעלגביגםכך.בפניהםחסוםבעניין

.נוסףחקיקתיבתהליךמצויעודנו
הרופאחייבמתי,אחרותבמילים.עלמאכוליכלפיהמידעעניינוהשלישיהמעגל

שקיימתמקום,ראשית:אחדותתשובותזולשאלה.מעוניין'גלצדהמידעלגלות
,[משולבנוסח]ביטחוןשירותלחוק44סעיףפיעל,למשל.כןלעשותחוקיתחובה
12סעיףפיעל;לשירותהמועמדעלרפואימידעכללקבלהפוקדרשאי1986-ו"תשמ

מידבקותמחלותמספרעלהבריאותלמשרדדיווחחובתקיימתהעםבריאותלפקודת
.(לחוקהשנייהבתוספתהמנויותמחלותועודאבעבועות,צרעת,כולירה:כמו)

נזקעללרשויותאו'גלצדלדווחהחובה,מסוימיםבתנאים,הוכרההברית-בארצות
כך,ווגישה.'מהחולה9מסויםאוכלוסייהלפלחאומסויםלאדםלהיגרםשעלול
,החולהזכויותלהוק(5)(א)20בסעיףגם,מסוימיםבשינויים,שביתהלהקנתה,נראה

מתןלאחר,קבעההאתיקהועדת"אם,היתרבין,רפואימידעלחשוףשניתןהקובע
חיוניתאודותיועלהרפואיהמידעמסירתכי,דבריואתלהשמיעלמטופלהזדמנות
באישישהעניןמןעדיףבמסירתוהצורךוכיהציבוראוהזולתבריאותעללהגנה
הרפואיבתחוםהגישה.הראיותבתהוםהרפואיהחיסיוןהיאנוספתשאלה."מסירתו

מקצועבעליחסיונותשעניינהחוקהצעתגםמבוססתשעליה,אחריםבתחומיםוגם
מטעמי,להסרהניתןמסוימותשבנסיבות,יחסיחיסיוןשלענייןהיא,בהכנההנמצאת
.הציבוראינטרס
,הפרטיכקניינונתפסיםומחלתוהרפואייםענייניו,החולהשלסודותיואפואכבלל

,חמורהסכנהשלבמצביםאומפורשתחוקיתחובהבהתקייטאלא,בולפגועשאין

.327(4)כד"פ,שטייער'נחי-בר66/25נ"דזהלענייןראו17
אידסנגיפילגילויחוק":להלן)1996-ו"תשנ,בקטיניםאיידסנגיפילגילויחוק:זהלענייןראו18

.("בקטינים
.3342d.P551,rarasofv(1976):זהלענייןראו19 Regents ofthe ],

"
, OfCat.באותו

.מיועדקרבןעלאיומיםממטופלוהשומעהפסיכיאטרשלבחובתומדוברהיהמקרה
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הקיציןכלושבוזהבמצבגם,אגב.סודואתלגלותאלאברירהכלנותרתלאשבהם
.החולהשלהמזהיםפרטיומגילויהניתןככלולהימנע,זהירותלנהוגיש

פנימיותבדיקהועדות.ה

ועדותשלמסקנותיהןאםהיא,לחקיקהולבסוףשיפוטילדיוןנושאשהייתהשאלה
שאלה.האדםשלקניינוהמהווהרפואימידעאותובגדרנכללותפנימיותבדיקה

הדיןבפסקכןלפנינדונה,החולהזכויותבחוק-להלןשנראהכפי-שנפתרהזו
עקבהחוליםלביתשהגיעבמידוברזהבעניין.גלעד20'נהדסה94/1412א"ברע
החוליםבית.מותואלהחוליםביתמחלוןקפץאשפוזוכדיותוך,התאבדותניסיון
החוליםביתאתשתבעה,והמשפחה,האירועבעקבותפנימיתבדיקהועדתמינה

,לחיסיוןטעןהחוליםבית.הוועדהח"דואתלידיהלקבלביקשה,נזיקיתבתביעה
יידעואםפעולהישתפולאשרופאיםהחששהיהטענתואתתמךשבוהעיקריוהטעם

מטרתלאלתושםוכך,שבוועדהלאלהמחוץגורמיםלאוזנילהגיעעשוייםדבריהםכי
זבותעמדהמנגד.לעתידמסקנותוהסקתהאירועפרטיכלגילוישהיא,הוועדה

.המשפטבביתהאמתאתלגלותוהרצוןהמנוחשלבגורלועלהמהלדעתהמשפחה
אינווחיסיון,העליונהעלהאחרוניםהשיקוליםשלידםכיקבעהעליוןהמשפטבית

האתיתבחובתומצויהראויהפתרון.הבדיקהועדותמטרתעללהגןכדיהראויהפתרון
.הוועדותעםמלאפעולהבשיתוףלפעולעליושמנוחה,הרופאשלוהמשפטית

.הרפואיתבקהילהנרגשפולמוסעוררהזוקביעה
,הדיןבפסקהמשפטביתשנקטמזויותרמסויגתגישהנקטהחולהזכויותחוק

.המנוגדיםהאינטרסיםשלמלאלאיזוןלהביאשואףהחוק.אותושינהולמעשה
חסוייםהפרוטוקוליםאך,הבדיקהועדתמסקנותאתלקבללמטופלמאפשר21סעיף
העובדותכלעלזאתועם.לולתיתםמשפטביתהוראתניתנהכןאםאלא,בפניו

למיצויהנושאהגיעלאעדיין,ליכנמסר.מקרהבכלאליולהגיעלמטופלהנוגעות

.הדרךזו-יוםשלבסופואבל,ראוי
אירועבדיקתאינהשמטרתן,ואיכותבקרהועדותפועלותהבדיקהועדותשללצדן
קיימותהיוהוועדות.הבריאותושירותיהרפואיתהפעילותאיכותשיפוראלאמסוים

חברותבלחץהוקמואלהועדות.לחוק22בסעיףעוגנווהן,החולהזכויותחוקטרם
כמו,אלהועדותשלעבודתן.סיכוניםניהולשלוגדלההולכתמתופעהכחלק,הביטוח

איבותאתמשפרתשהיאבכלורצויהלגיטימיתהיא,כולוהסיכוניםניהולתהליךגם
ניסיוןחלילהייעשהלאזושבעבודהולהקפידלהיזהריש,זאתעם.הרפואיהטיפול

.פוטנציאלייםמשפטייםמהליכיםלהתחמקמטרהמתוך,"האמתאתמחדשלערוך"
מכוחהבדיקהועדותביןלהבחנהבאשרהרפואהבעולםעמימותעדייןיש,ליכנמסר

.22סעיףמכוחוהאיכותהבקרהועדותובין21סעיף

.516(2)מטד"פ,גלעד'נכרם-עקהדסהמדיציניתהסהדרוה94/1412א"כע20
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רפואיתרשלנות.ו

במקצועותאחריםועוסקיםרופאיםנגדהתביעותומתרבותהולכותהאחרונותבשנים
היהזהנושא.נאותלארפואימטיפולכתוצאהלחולהשנגרםנזקטענתבשל,הרפואה
היובראשונה;כךהדבריםהיומראשיתלא.הנזיקיתבהתדיינותהמרכזייםלאחר

מקצוע,רופאיםכנגדתביעההגשתמפנימסוימתרתיעההייתה,מהוססיםהצעדים
להעידשלאהרפואיהמקצועבעליביןשתיקהקשרשלהדימויהיהוגם,ייחודבעל
בתחוםבחקיקהניכריםשינוייםהיושלאאף,האחרונותבשניםאולם.עמיתיהםנגד
.זהמשינויניכרחלקלזכותהלזקוףיכולההתקשורת.וגדלהתביעותמספרהולך,זה
.בעברמאשריותרעמיתיהםנגדלהעידנכוניםרופאיםגם

קיימתזועוולה.הנזיקיןבפקודתהרשלנותעוולתעלמתבססותהרשלנותתביעות
אלא,הסטטוטוריבפןחלולאזהבתהוםהשינוייםכןועל,המדינהטרםמימיעוד

רופאשעלהמשפטביתקבעלמשלכך.והתשעיםהשמוניםבשנותובמיוחד,בפסיקה
המקובלותלנורמותבהתאםהמקצועיתהספרותפיעל,עדכניידעעלהחלטותיולבסס
ובמאמץבשקידהלפעולהרופאשעלנקבעכןכמו.הרפואה21בעולםעתבאותה
עליווחובה,לידיעתויובאולעץבולטיםשאינםהחולהשלהממצאיםשגם,סבירים
מעיןהםהרשלנותדיני,יוםוטלבסופו.וקורותייךהחולהאחרולעקובלברר,לחקור
.לראותם23כדאיוככאלה,ראויהבלתירפואהעלשיפוטיתביקורת

,הברית-בארצותקרהשאכןכפי,לגרוםעלולהבישראלהרשלנותתביעותהתרבות
צעדיםמלעשותלהימנעלרופאהגורםדבר,"מתגוננתרפואה"שללתופעה

."הבטוחהצד"עלשיהיומיותרותפעולותעשייתלכדי,להפךאו,לטענותשיהשפוהו
עם.פוטנציאליתובעגםהואכיוםהתולהשכן,חולה-רופאביחסשינויאףנגרםבכך
כילקוותאפשר,שנית.לפיצוידוכיםהנפגעים,ראשית.יתרונותגםזולמגמה,זאת

אודהאך,הטיפולאיכותעליותרמקפידיםהרופאיםשבפועללכךמביאההביקורת
-כך24עלהחולקיםשיש

הרופאכיהיאהיסודהנחתכידומה,רפואיתרשלנותבתביעתלדוןהבאלשופט

"תקיפה"המונחי.כראויבחולהלטפלהנהכוונתווכל,אמונהמלאכתועושה
היישובמןאדם.אדםבנילשוןולאמשפטיתלשתהם,התביעותמןבחלקהמשמשים

חוותעםבהתמודדותהשופטבפניניצבקטןלאקושי."תוקף"כהרופאאתרואהאינו

(2)91עליוןתקרין,(פורסםלא)הבריאותמשרדי"מ'נקוהרי91/1833א"דנזהלענייןראו21

743.
ד"פ,מוסייכ'נקנטור82/58א"ע;276(5)מהר"פ,י"מ'נאנדל89/116פ"עזהלענייןראו22

.253(3)לט
.(ס"תש,שנייהמהדורה)רפואיתרשלנותנירנברג'ואאזר'עראוהרפואיתהרשלנותלעניין23
Fault:לאחרונהראו24 Compensation for Medical-40ד'T .A . Troyen!שD .M . Studdert

217(2001)JAAtd286"Injuries - The Prospect for Error Prevention,המערכתוהערת

JAAdI286"W:גיליוןבאותו .M . Sage "Principles, Preq)natism and Medical Injuly

226(2001).
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תאונותלנפגעיהפיצוייםתיקלפיכבתביעותשלא,הצדדיםמשנירפואיותדעת

שלמעמדומה.המשפטביתמטעםמומחהדעתבחוותככללהנדונות,דרכים

מציגהדבר?חלילה"משפטשכיר"פעמיםאו,נכבדמקצועבעלהואהאם?המומחה
,העליוןהמשפטביתפסקלאחרונה,ועוד.בתיקהדןהמשפטביתבפניקשותבעיות
פגיעהעקבשנגרםגופנילאנזקבגיןפיצוייםלפסוקמקוםישכי,דעותברוב

בשונהוזאת,המודעתהסכמתובלאניתוחבגופושבוצעבכך,החולהשלבאוטונומיה

.גוף25נזקעלמפיצוי
הנכונההדרךמההיא,זהבתהוםהעוסקכלאתהמלווה,מטרידהיסודשאלת
מדינתכלכלתאיןשמאאו-כהעדשנסללהבדרךלהמשיךהאם;עמולהתמודד
דיןועורכישופטים.נזיקיןפסיקתשלעתקסכומיעםלהתמודדותערוכההרווחה
.שתותתשובותכךעלישיבושונים

,זהבתחוםמוחלטתאחריותשל,לעתיםשנשמעברעיוןרביםקשייםשישדומה

באורחאלהמעיןבתביעותהמשפטובתיהמבטחיםיוצפופן,דרכיםבתאונותכמו
גםישאך,זודרךעלהמליצהלאבנושאשעסקהקלינגהשופטועדת.לשערושאין

.אחרתהסבורים
המשמעתיתהמערכתהייתהאילוכי-הזאתלעתבבטחהלדעתשאיןאף-ייתכן
לשנותשבאהחוקהצעת.נמנעהתביעותמןחלקהיהאולי,יותראפקטיביתהרפואית

הסמכותבעלכיוםשהנו,(הבריאותשר)פוליטידרגמידיהוצאתוידיעלזהבנושא
יעמודשבראשןלוועדותזוסמכותשלוהעברתה,בוועדהשימועלאחרהמשמעתית

.הציבוראמוןלשםרבהחשיבותלכךיש.הפרק26עלעומדת,רופאיםועמומשפטן
עםלהתמודדנכוניםיהיושרופאיםכך,ומשופרראוי,רפואיחינוךנחוץ,ועוד

.ולתקנןמהןללמוד,טעויותיהם

רפואי-המשפטיהיוםסדרעלנוספותסוגיות.ז

ואשר,משפטי-ציבורידיוןשלבעיצומוהאחרונותבשניםהמצויותסוגיותקיימות
בהמשךגםיוסדרואלהנושאים.במלואובודברהאתאמרהלאעדייןהמשפטמערכת

,טכנולוגייםחידושיםעניינןהשאלותמןניכרחלק.בפסיקהוביןבחקיקהבין,אטאט
ההפריהבתחומילמצואניתןלכךדוגמאות.בעברעמנוהיושלאאפשרויותשיצרו

,בדומה.קשותשאלותהמעוררת,המוותלאחרזרעתרומתבסוגייתלרבות,למיניהם

הןרלוונטיתשהיא,DNAבדיקתבאמצעותמשפחתיותזיקותלבדיקתאפשרויות
והן,אבהותבהוכחתהמשפחהיבדיניהן,אונסכמופשעבמקרי,הפורנסיתברפואה
.נפילתםמעתחלפורבותששניםכאלהאף,חלליםזיהוידוגמתבנושאים

.526(4)עד"ת,כרמלחשיםבית'נדעקה93/2781א"ע25
,1998-ח"תשנ,(חקיקהתיקוני)(משמעתואמצעיתלונותבדיקתהליכי)הרופאיםחוקהצעת26

.2706ח"ה
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האידסמהלת.1
בניסיון,רפואית-המדעיתההתמודדותבמישוררקלאבעיותיצרההאידסמחלת

ניתנההבעיותמןלחלק.אתיים-מוסרייםבמישוריםגםאלא,מתאימהתרופהלמציאת
.תשובהניתנהטרםאחרולחלק,חלקיתתשובה

מכוח,והמדבקותהחמורותהמחלותלרשימתהאידסמחלתהוספה1987בשנת

,שכזהבמצב,הבריאותמשרדל"למנכמעניקהזופקודה.העםבריאותפקודת
למשלכך.21-ההמאהבראשיתדמוקרטיתבמדינהבעייתיותשהן,מפליגותסמכויות

בעלותוהרכבלנהגמהלתועללהודיעחייבמידבקתבמחלההחולהשאדםנקבע

אדםבניקבוצתאואדםעלהכופיםצוויםלהוציאל"המנכמוסמךוכן,ציבורילרכב
.להיבדק
מחלתלעניןהוראותומתןרפואיותבדיקות)העםבריאותצופורסם1987בסוף
לגילוידםבבדיקתלהיבדקחובהשהטיל,1987-ח"תשמ,(הנרכשהחיסוניהכשל

עלולשהואיודיעהבריאותמשרדל"שמנכמיעל,חודשיםלשישהאחת,HIVנוגדני
ההומוסקסואלים,היצאניותאוכלוסיותהוכרזו1988בינואר.הנגיףאתלשאת

כך,מההכרזהחלקבוטלמכןלאחרחודשיים.הנגיףאתלשאתכעלולותוהקוקסינלים
.בלבדהיצאניותאוכלוסייתשנותרה
,המחלהלגילוינהליםשקבעוחוזריםהכריאותמשרדל"מנכפרסם,כךעלנוסף
מתגלהכאשרכיקבעוהנהלים.ועודהרפואייםהצוותיםהידבקותולמניעתלמעקב
השאלהעולהכמובן.המפנהולרופאהבריאותלמשרדהודעהמועברתכנשאהנבדק

נעשההקרובבעבר.הנשאשלזוגובת/לבןהמחלהדבראתלגלותמוסמךהרופאאם
שניתןנראהכיום.העםבריאותופקודתל"המנכהנחיותבאמצעותבכךלטפלניסיון
חוקהתקבל1996בשנת.החולהוכויותבחוקהמתאימותבהוראותשימושלעשות

,הוריוהסכמתללאגםלהיבדקזכאישקטיןהקובע,בקטיניםאידסנגיפילגילוי
.הקטיןבוחרכךאם,להוריויועברולאהבדיקהותוצאות
אוטומטיפיצוימעניק,1992-ג"תשנ,(האיידסנגיף)דםעירוינפגעילפיצויחוק
שירותבמסגרתשניתןדםעירויקבלתעקבהאידסנגיףאתבגופוהנושאאדםלכל

תחילתלביןהאידסמחלתגילוישביןהשנים)1981-1987השניםביןציבורירפואי
.(הדםמנותאחרהדםבנקשלהמעקב

משפטיתלהסדרההגיעולאשעדיין,נוספותרבותשאלותמעלההאידסמחלת
היותועללהודיעישהאם?אידסבנשאלטפללסרברופארשאיהאם:למשל.בישראל

לקבללסרבהניתן?לגננתאות/למחנך,בילדמדובראםאו,למעבידונשאאדםשל
?זועובדהמשוםרקלעבודהנשא

איבריםהשתלות.2
עדמטופל-המודרניתהרפואהשלהנפשותמצילי,המפליגיםמחידושיה-זהעניין
ל"מנכחוזריוכן,מכוחושהוצאותקנות,והפתולוגיההאנטומיהחוקבאמצעותכה
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עובדה.המתמןאיבריםלתרומותורקאךמתאימהזושאכסניהאלא.הבריאותמשרד

בלתיאיבריםסחרשלמצבמפניוהחששהחימןלתרומותלעתיםהנוצרהצורך,וו

מודרניפתרוןבמציאתהצורךאתהולידו,מרוסןובלחיחוקי
.ומבוקר27

לענייניהשריםלוועדתבשעתושהוגשההגם,ראויהלחקיקההגענוטרםואולם~

שהוכנההחוקהצעת.איברים28להשתלתהנוגעבכלחוקהצעתהחוקואכיפתחקיקה

פיעל,יהאאיברלתרוםהמעונייןאדםעל.באיבריםפרטיתיווךאוסהראוסרת

עובד,מרופאיםהמורכבת)שתוקםמיוחדתציבוריתלוועדהבקשהלהגיש,ההצעה

כישתוודאלאחררקהתרומהאתתאשרהוועדה.(דיןועורךפסיכיאטר,סוציאלי
טרםהחוקהצעת,ואולם.ועודונפשיתרפואיתכשיר,צלולהבדעהזאתעושההתורם
כספיתתמורהלקבלמאדםלמנועראויהאם,השאלהעולהבינתיים.לצערנו,קודמה

ברורחששקייםוהרי?הצדדיםשניעלמקובלתזותמורהכאשר,איברתרומתעל
חברתיותהשלכותלכךתהיינה,אחרתהנאהטובתאוכספיתתמורהתותרשאם

ישנה.האמידיםלשכבתכביכול"בנק"ל,חלילה,יהפכושהעניים,למשל,שליליות
לזכויותהנוגעותשאלותמתעוררותכןכמו.איבריםממכירתמערכתיתהסתייגות
פסוליאוקטיניםתורמים,התורמיםמיהות,מודעתהסכמהכמו,זהבהקשרהחולה

הסברהלמסדוהצורך,התורמיםשלמיעוטםהיאנוספתשאלה.באלהוכיוצאדין והינוך29
."אדי"בכרטיס,הפטירהלאחראיבריםתרומתלעודדמקוםיש.
,המוותקביעתכגון,רבותמוסריות-אתיותשאלותכמובןעולותההשתלותכעניין
הפסקהכינקבעבומקרה,י30"מ'נכלקר82/341פ"בעהעליוןהמשפטבביתשנדונה

.הדיןן3לפימוותהיאהמוחפעולתשלחליפהבלתיטוטאלית

המוותאחרבזרעשימוש:גופיתחוץהפריה.3
התפתחותעםהמשפטשולחןעלתדירהעולההמרכזייםהנושאיםאחדזהו

שלביםלשנימשפטיתמבחינההנחלק,המוותאחרבזרעשימושהזכרתי.הטכנולוגיה
ושלב,עתהזהשנפטרממיואםלמותהנוטההתולהמןאם,הזרעהוצאתשלב-

ובית,כליהלמכורלושיאפשרהמשפטמביתופתסהביתחסרביקשבו,למשל,מקרההיה27
,(פורסםלא)י"מ'נאטרי94/161צ"בג:מסדירהדיןהוראתבהיעדרבקשתואתדחההמשפט
.702להעלייךדינים

שנים3לפנילדיתהגיעה,איבריםהשתלתבנושא,הבריאותמשרדמטעם,ממשלתיתחוקהצעת28
חוקהצעתגםראו;שעהלפינמשכולאהדיוניםאך,חוקואכיפתחקיקהלענייניהשריםלוועדת
.3046ח"ה,2001-ב"תשס,באיבריםסחראיסורפרטית

מדימעטקיימיםבישראל.424,429-430'בע,2000לשנתב51המדינהמבקרח"דוגםראו29

2000בשנתהיוהמדעהמבקרח"דולפי-הפטירהלאחראיבריםלתרומת"אדי"כרטיסיבעלי

(%20)באירופהאחוזיםעשרותמול,כאלהכרטיסיםבעליהמדעהמאוכלוסית%3-מפחות

.(%33)הברית-ובארצות
.1(1)מאר"פ,י"מ'נכלקר82/341פ"ע30
וגערי"האיבריםהשחלתשלהמשפטייםההיבטים"פריש'ש(בדימוס)השופטתזולסוגיהראו31

.133(2000)(2)במשפט

'חמשפט

~
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דיוניםקוימוזהבנושא.נכבדותמשפטיותשאלותמתעוררותובשניהם-בוהשימוש
.שוניםגורמיםעםבמשרדנומעטיםלא

יאושרוככלללפיה,מקלהמדיניותעניינה,הזרענטילתבענייןשגובשההעמדה

מספרהמעשהלרשותעומדותשהריהפעולהבביצועהדחיפותנוכחוזאת,הבקשות

,למותוהנוטההכרהחוסרשלבמצבשנמצאלמיבאשרהנחיותנקבעו.בלבדשעות
"רפואיטיפול"כזרענטילתרואיםזהלעניין.החולהזכויותחוקהוראותחלותשאז

בתבקשתולפי,החולהלהתנגדותאינדיקציהובהיעדר,לחוק15סעיףההלתלצורך
כרוכהשאינה)מנפטרזרעבנטילתכשהמדובר.זרענטילתתיעשה,בלבדוהיא,זוגו

דומיםוהשיקוליםוהפתרלוגיההאנטומיהחוקשללגדרונכנסתהיאאין(בנתיחה
חוקשללגדרונכנסתזו,נתיחהבאמצעותבהוצאהכשהמדובר.לעילשפורטולאלה

בחוקהמנוייםמאלהמשפחהבןשלהתנגדות-איודורשת,והפתולוגיההאנטומיה
.(הוריםאוילדים)

עלהקפדהתוך,חשובלצורךמותרתהיאכי,היאנתיחהלענייןההלכהעמדת
מפורשתהסכמהעלזוגבתמעידהבהםובמקרים,הגוףבשלמותמינימליתפגיעה

.בנסיבותהצורךלפי,רבניתבסמכותהיוועצותולאחר,ומשתמעת
שימושזוגלבתככלללאפשרישכיהיאשגובשההעמדה,בזרעלשימושבאשר

אינדיקציהובהיעדר,לנסיבותיומקרהכלבחינתתוך,מותולאחרזוגהבןשלבזרעו
לפי.נתקבלה32וגםהמחוזיהמשפטבביתעמדתנוזהלענייןהוצגה.הנפטרלהתנגדות

-היהודיתובמסורתהישראליתבחברהחשובכנושאנתפסתההולדה,זועמדה
האפשרותמתןלכיווןהיאהגישהלכן.ובהלכהבמקראגםביטויהמוצאתישראלית
ניתן,הנפטרשללרצונוובאשר;המתעלהורותכפייתבכךרואיםאין.לשימוש

.יותרמחמירהדרישהבהצבתצורךואיןהחייםמציאותלפי,משוערברצוןלהסתפק
בתאיםשימושאפשרותגםלעתיםיכללוזהבענייןשימולאוהטפסיםכי,הנחינו
שיתן,המשפטביתלבדיקתמובאתבזרעלשימושבקשהכל.המוותלאחרהנלקחים

ונחוץהואיל.הרווחהמשירותיתסקירבקשת-ירצהאם-לרבות,הנסיבותלכללבו
הנוגעבכלהולםופסיכולוגיסוציאלי,רפואילליווימקוםיש,הזוגבתשלחופשירצון

.והשימושהנטילהלנושא
פטרנליסטיאופיבעלתשבגישה,ביציותתרומתהואהפרקשעלאחרנכבדתחום
לתורמותגםלהרהיבהיאוהמגמה,היריוןבטיפוליבעצמןהמצויותלנשיםהוגבלה
.בכךהכרוךהסבלמזעורתוך,אחרות

בכבודלמותהזכות.4
המשפטמביתמבקשיםסופנייםחוליםכאשרהלבלתשומתאחתלאעולהזוסוגיה

כמו.בכבודלמותלהםלאפשרכדי,ההחייאהממכונותלנתקםהרפואילצוותלאפשר

שלשמהלגביפרסוםאיסורצוניתן)(פורסםלא)מ"הי'נפלונית99/10440(א"ת)מ"ה32
,(צילוםכולל,אחריםמזהיםופרטיםהמבקשת
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אוהחולהדורשבוהמצבגם,הברית-בארצותבמיוחד,ומשפטיציבורילדיתעלה,כן
עלנוסףסבלמכלאותולגאולגםאלא,החייאהממכונותלנתקורקלאמשפחתוקרוב

.וכדומהתרופהבאמצעותאקטיביתהמתהידי
איןועדיין,מרובותזובסוגיהוהאתיותהדתיות,המשפטיות,הציבוריותהדילמות

שלההיסטוריה.ברוריםוהדברים,רבהזהירותמחייבהנושא.מתאיםחקיקתיהסדר
מלהיותלרחוקאדםעלכמהעדהמדגימותקשותדוגמאותעמוסה20-ההמאה

,הרצועההתרת,"החלקלקהמדרון"הואהברורהחשש.לזולת,"חילכלחייםהותך"
למותהזכותאתלעגןניסיוןנעשה1992-מהחולהזכויותחוקבהצעת.הדםהתרת
אושיקוםהיהנראהעליואשר,האחרטהמחלוקתלסלעזהסעיףמשהפךאך,בכבוד

שבהנושא.בנפרדהנושאיידוןשבהמשךהסכמהתוךהסעיףבוטל,כולוהחוקייפול

שלמשאלתהבעקבותזהלנושאונדרשנושבנולאחרונהרק.גוברתוהמודעות,ועולה
להינתקזכותהעליוצהרכי,(4נ.[.8.)סופנישריריםניווןבמחלתחולה,פלונית

החולההייתהכברהבקשהשהוגשהבשעה.הזנהאוהנשמה,החייאהממכשירי
סביבתהעםקשרומקחמת,צנתורבאמצעותמוזנת,מונשמת,גופהבכלמשותקת

.בלבדעפעפייםתנועתבאמצעות
הסופנילשלבהצערלמרבההגיעהכישאישר,בכירנוירולוגידיעלנבדקההחולה

מבקשתוהיא"בגיהינוםחייה"שבפניוציינהוכי,מלאההכרתהאךהמחלהשל
,אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתנשיאקבעזאתבעקבות.ההנשמהממכשירלהינתק
הטיפול)הרלוונטיהבריאותמשרדל"מנכחוורלפילפעולישכי,גורןאוריהשופט
החולהכשירותאתיעריךפסיכיאטרכיהשארביןנקבעבו,(למותהנוטהבחולה
עללהורותהמשפטביתייטה",החולהרצוןזהאכןכיתהאהדעתחוותואם;להכריע

.(הניתוקקרי)33"זוהומניתפעולה
מותרכי,הפוסקיםישנם:ההלכה34עמדתנסקרה.בלשכתינדונההמדינהתגובת

עלחובהכיוקובעיםלכתהמרחיקיםאףוישהנשמהממכשירסופניחולהלנתק
מעכבההנשמהמכשירולדעתם,מהחולההייסוריםאתלמעטכדיכןלעשותהרופאים

רביםפוסקיםאוסריםלעומתם.להסירומותרולכןמלאכותיבאופןהנשימהיציאתאת
כשפעולתההמכונהניתוקהמאפשריםמהםישאבל,ההנשמהממכשירחולהניתוק

,הסופניתהשריריםניווןמחלתלגבי,הסבוריםיש.כלשהולצורךממילאהופסקה
,יצוין.להםהצפויהרבהסבלעקבהנשמהלמכונתבהחוליםמלחברלהימנעשמותר

בין,לאקטיביתפסיביתאותנזיהביןמבחינההרפואיתבאתיקההרווחתהתפיסהכי
החולההיימלהאריךמלאכותיגורםהמונעיםאלהלביןחייםמקצרימחדלאופעולה
לאחרהנשמהממכונתשניתוקמסקנהלכללבאנובלשכתיבדיונים.סבלואתוממילא

(2)2001מחוזיתקרין,(פורסםטרם)בריאותשירותיהכללית'נסלוניה01/529(א"ת)פ"ה33

2547.
(דכרך,ד"תשנ,שנייהמהדורה)רפואיתהלפחיתאנציקלופדיהשטינברג'אזהלענייןראו34

.("למותנוטה"הערך)406-408
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בושאיןכמחדלבדיןנתפסתפסיביתאותנזיה;פסיביתאותנזיההוא,מודעתהסכמה
ואיןכלילהאסורהאקטיביתאותנזיהכןשאיןמה,החולהזכויותחוקלפיחובההפרח

.האיסוראתמבטלתהחולההסכמת
הלכתיתשהוא,מודעיםובהסכמהברצוןההנשמהממכונתניתוק,דנןבמקרה

שהמשךבעוד,פסיביתכאותנזיהנתפס,מלאכותיתהארכהמניעתאו,"המונעהסרת"
חיבורהמשכת-אילכן.החולההסכמתעתבכלכטעוןנתפסההנשמהבמכונתהטיפול
עברהאינוולכן,מצדובדיןחובהללאמחדלהואמדעתבהסכמהלמכונההחולה
אינהזו;כסמנטיותההבחנותמןחלקשיראהמישיהיהלכךעריםאנו.פלילית
.35"ההלקלקמדרון"המפניהחששמתוךולוא,ראייתנו

עלידושסמךפסיכיאטרידיעלגםהחולהנבדקהעצובמקרהבאותו,בפועל
החולה.לבקשתההניתוקאתאישרהמשפטשביתהייתהוהתוצאה,הנוירולוגקביעת

אתעודכאןאזכיר.בקשתהנתמלאהלבצעשביקשהולאחרימיםמספרעודהמתינה
שבו,"לובצקיפרשת"כגםהמוכר,'הכללית6ח"וקופפלוני'נמ"הי99/3031א"ע

חסויהשלבנהביקששבובמקרההעליוןהמשפטבביתהמדינהערעורנתקבל
המשפטכביתשלא,העליוןהמשפטבית;זונדהבאמצעותהאכלתהאתלהפסיק

A.חולהשלנוסףמקרה,הצערלמרכה,אירעההרצאהפורסמהכטרם35 .L.Sלהתנתקשביקש

עם,בהרצאהשתוארכבמקרה,דעתנועלהמשפטביתידיעלאושרוהדברההנשמהממכונת
המשפטביתהחלטתלאחר.חרדי-הדתיבציבורבעיקר,יותררחבציבוריויכוחנתעורר,זאת

אברהם'פרופבראשותלמותהנוטההחולהלענייניהציבוריתהועדהמסקנותלידיעתיהובאו
תוחלההעדכניהרפואיהידעשלפימרפאחשוכתממחלההסובלחולהכיח"בדוהוצע.שטינברג

,הנשמהלמכשיריחוברלא-הועדהכהגדרתלמותהנוטהחולה-שנהחציעלעולהאינהחייו
,ממנהניתוקםומבוקשהנשמהלמכונתחוברואשרחוליםכיהומלץעוד.זאתביקשכןאםאלא
.חוקהצעתבמסגרתהועדהי"עמומלצתשהקמתה,ארציתאתיתועדהכפניעניינםיובא

היאהנשמהשמכונת,רציףטיפולמהפסקת,הלכתיתעמדהפי-על,(רובבדעת)הסתייגההועדה
חווכםלנתקצורךיהאשבהםהמקריםכי,הונח.כאסורהראתהאותה,שלוהיחידהמקרהכמעט

במסגרת,לאלהפתרונותגםלמצואישהועדהלדעתאך,נמוךבמספריהיוהנשמהממכשירי
רציףמטיפולתוסבההנשמהמכונתפעולתכיהוצע.בחוקשתיקבעארציתאתיתועדה

מכונתעלTIMERהתקנתידיעלכגון,ככללמותרתשהפסקתו,בדידלטיפול,אסורהשהפסקתו
טיפוללהפיכתמנגנוןפיתוחלשם,מקצועיתועדההקמתהוצעה.אחרותבדרכיםאו,ההנשמה

.בדידלטיפולמלאכותיתהנשמהבמכשיררציף
לפיתוחועדהעתהכברלהקיםהכריאותמשרדשלהכללילמנהלהציעאלהשורותכותב

וייקבעו,בכךירצואםההנשמהלמכשיריחוברוכאלהשחוליםכך,זאת.מדוברשבוTIMER-ה
הדברכיסברתי.המכונהשלפעולתהלחידושולתנאיםהשעוןהפסקתלמועדיבאשרהוריות
חברתיתהסכמהולשם,מזהאלהאנושיותלבקשותלהיענותאפשרותיצירתלשםמאודראוי
לחששנוסףחסםגםוייווסף,ההלכתיההסכמהמעגלהנראהככליורחבזוכדרך;מזהרחבה

הועדה.אדםבידיחייובהארכתרוצהשאינולמינוראסבליימנעגםאם,"חלקלקמדרון"ל
,כמצוות,נעשתהאלהדבריםשלהדפסתםלעת.הלפריןמרדכיר"דהרבבראשות,הוקמה

.המכשירלפיתוחבאשרהתקדמות
.782נועליוןדינים,(פורסםטרם)הכלליתח"וקופפלוני'נמ"הי99/3031א"ע36
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לא.חופפיםוהאםהבןאינטרסתמידלאכי,דיבהאיןהבןשבקשתקבע,המהווי
להייגרםלאאו-שייגרםלסבלבאשרוגםשלהלרצונהבאשרמספקתתשתיתהעתה

קוויאתשתפרט,חקיקהטעוןשהנושאסברשםהמשפטבית.ההזנהמןכתוצאה-
אתלהשאירמותרשבהןהנסיבותלביןאסורהאקטיביתחייםהפסקתביןהגבול
.טיפולייללאהחולה

באשפוזהקשוריםפרטנייםנושאים.5
אסיריםהשתתפות-למשל-רפואייםניסויים,למיטתוחולהקשירת:כגוןנושאים

.היוםסדרעלתדירמצויים-כאלהבניסויים

והפתולוגיההאנטומיהחוקפרשנות.6

הפתולוגיבמכוןכיהוברר,חיילנהרגשבהטרגיתתאונהבעקבות,אחדותשניסלפני
בראש,חייםהצלתשמטרתןחירוםלרפואתפרוצדורותלימודשלפרקטיקהקיימת

קציןשלדעת,ייחודיותבפרוצדורותהמדובר.ל"צהלפצועישדהבתנאיובראשונה
אלא,אחרותבצורותלתרגלןניתןלאהבריאותמשרדל"ומנכל"בצההראשיהרפואה
באורחוהפתולוגיההאנטומיהלחוק(א)6לסעיףפרשנותידינועלניתנה.בגופות

צריךהדבר,כמובן.זאתלאפשרכדי,האדםחייערךבגללובראשונהכראש,תכליתי
קבלתלשםהרלוונטיהטופסשונהואכן,המשפחהקרוביהסכמתתוךלהיעשות
.ההסכמה

לעתידנוספותסוגיות.7
היאמביניהןהקשותאחת.וקשותחדשותדילמותשניםלכמהאחתלנומספקהמדע

.לדיוןפעםמדיהעולה("שיבוט")גנטייםבשכפוליםהעוסקתזו
שאלותהואגםמעלה,לושותפהשישראל,האנושיהגנוםפיצוחפרויקט,כןכמו

עודכינותנתוהדעת(גניםעלפטנטיםלרישוםבאשר,השארבין)ואתיקהחוקשל
.להןנידרש

סיום.ח

לשאולעלינו,בישראלהבריאותמשפטשלהמורכבותבאורחותיוזהקצרמסעלאחר
?הסבךבתוך,ולרופאהלרופאהיעוצההעצהמה,עצמנואת
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לתת"היאחובתואך;בשקיפות,"זכוכיתבית"בפועלהוא,אכן.ובריאותוהחולה
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.39"תחלואיכילכל

.כא,ל,יחזקאל38
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