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1סידיבענייןהדיןפסקבעקבותהרהורים

*אייל-קרקונילי

מבוא.א
באשרהרהבאישהמטפלעלההלההגילויחובתשלהיקפה-סידיהלכת.ב

לירחיהטרוםהאבחוןלאפשרויות
הדיןפסקשלביקורתיתבחינה-סידיהלכתעלוערעוריםהרהורים.ג

מבוא.א

,קטןילד!ליהיהלובן"
.ונבוןתלתליםשחר
לאטולפסועבידולאחוז

.הגןבשבילי
.ילד
.2"קטן

רחל,"עקרה"מתוך

.בטנהפרילילדהנואשתכמיהתהאתביטאורחלהמשוררתשלאלהשירהדברי
שניתן,ונבוןתלתליםשחרלילדאםכי,רחלהמשוררתכמההילדלכלשלאאלא
הוארחלהמשוררתלושייחלההילד.הגןבשביליעמוולפסועבידולאחוזיהיה
."מושלם"ילד-ובריאחכם,יפהילדאפוא

לבנותיימוקדש.למינהלהמכללההאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,למשפטיםדוקטור* יובל-האהובות
.אימהותמהייוםמדיאותיהמלמדות-ושלי

.למאמרהמועילותהערותיהןעלדולכ-השילוכייעלר"ולדתירושיופיר"לדלהודותכרצוני
11'פס,3055(4)05על-תק,הכלליתההסתדרותשלחוליםקופת'נסידי04/4960א"ע1

(2005).
,א"ת'דבר'הוצאת,26מהדורה)רחלשירתראו."עקרה"רחלהמשוררתשלמשירהלקוח2

.צב(ה"תשל
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מהציבורניכרנתחשלחלקומנתהנה"מושלם"לילדהכמיההכינראה

בהיעדראףהמבוצעות,בעובר3מומיםלגילויפרטיותבדיקות.ישראלבמדינת
בכלמאשריותרישראלבמדינתנפוצותהנן,בביצועןלצורךרפואיתאינדיקציה

,מוםשלקיומועלהצביעואם,אלהבדיקותיביאוהמקריםבמרבית.אחרת4מדינה
.5ההיריוןשללסיומו

,בעובר6מומיםשללידתיטרוםאבחוןהמאפשרותבדיקותשלהגדולהמגוון
,בביצועןלצורךרפואיתאינדיקציהבהיעדראף,פרטיבאופןלרכושאפשראותן
עלהמוטלתהגילויחובתהיקףשאלתאתהמשפטביתשלדלתולפתחהביא

לאפשרותבאשרהאישהאתליידעהחובהחלהזהעלהאם.ההרהבאישההמטפל
רפואיתאינדיקציהכלבהיעדראף,פרטיבאופןלידתי-טרוםאבחוןבדיקותלבצע

במאמרשימושאעשהשבוהמינוחמההתלבטתיארוכותדקותמשךכיואתוודהאידה3
במאמרהנדוןבתחוםאחראוזהבמינוחהבחירה,בהמשךשאראהכפי.אלהבדיקותלתיאור

בעלתוהנהערכיותמשמעויותבחובהנושאתאלא,חשיבותחסרתאואקראיתאינהזה
בדיקות";"בעוברפגמיםלגילויבדיקות":בפנייעמדואפשרויותכמה.חברתיותהשלכות
שבה-והאחרונה;"בעוברמהנורמהסטייהלגילויבדיקות"או;"בעוברלקוייםלגילוי
הראשונותהאפשרויותשתיאתדחיתי."בעוברמומיםלגילויבדיקות"-לבסוףבחרתי
ייחוסמשוםיש"בעוברליקויים"במינוחאו"בעוכרפגמים"במינוחשבשימושמאחר
"פגומהשרכשתיהמכונית":לומרנוהגיםאנו,למשל,כך)לעובריםמוצריםשלתכונות

עוליםאינםאלהמינוחיםכיסברתי,לכךבהתאם.("שרכשנובדירהבניהליקויייש"או
כפילעובריםלהתייחסאיןושלפיה,זהמאמרמתבססשעליה,הערכיתגישתיעםאחדבקנה

שקיימתמניחהשהיאמאחרהשלישיתהאפשרותאתגםדחיתי.צריכהלמוצרישמתייחסים
שקיומהאלא.בעוברבעיהעלמעידהממנהסטייהאשר,מוסכמתוקוגנטיביתפיזיתנורמה
וקוגניטיבייםפיזייםבמומיםעסקינןשבהםבמקריםלמעט,בספקמוטלזומעיןנורמהשל

נושא,מהנורמהכסטייההעוברסובלשממנומסויםמוםשתיאורמכאןעולהממילא.קשים
מבקשתשאניהכרעה,הראויהוהקוגניטיביתהפיזיתלנורמהבאשרערכיתהכרעהעמו

לגילויבדיקות",כאמור,שהיאהאחרונההאפשרותעםלבסוףאפואנותרתי.ממנהלהימנע
מידתגםוכך,ביותרהקלותהןזהמינוחשלוהחברתיותהערכיותמשמעותיו."כעוכרמומים

,זאתעם.הרצויהוהקוגניטיביתהפיזיתהנורמהמהילשאלהבאשרבוהטמונההשיפוטיות

משמעויותבעליבמונחיםמשימושלחלוטיןלהימנעהצלחתילאאנישאףלכךמודעתאני
משמעותעמונושא"בריא""יפה""מושלם"ילדבביטוייםהשימוש,למשל,כך.ערכיות
על.אפשריתבלתיכמעטהנהאלהמעיןמביטוייםמוחלטתהימנעות,לצערי.ברורהערכית

לצורךלנדרשמעברנסתרותמשמעויותאלהלביטוייםייחסלאהקוראכיהיאתקוותיכן
.זורשימה

OFאו:ראו4 LIvING ; REPRODUCIIVE GENETICS0(א0)י,צ1יזחLIE4~YAEL HASH~ONI-DOLE

(2007)39ISRAEL AND GERMANX.סקירת;שפירמיבדיקתנמנותהנפוצותהבדיקותעם
,לידתיטרוםאבחוןבגדרהבאותהבדיקותלפירוט.מגוונותגנטיותובדיקות;מכוונתמערכות

.38-41'בעמ,שםראו
הפלותשליותרגבוהלמספרבהיריוןפגמיםלגילויבדיקותריבויביןהקייםהקשרעל5

אחת,ישראלבמדינתהחוקפיעלכיזהבהקשרלצייןהשוב.45'בעמ,שםראו,מכתירה
ראו.נפשיאוגופנימוםבעלהעוברלהיותחשדהיאהיריוןלהפסקתאישורלמתןההצדקות

.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק(3)(א)316'ס
'בעמ,שםראו,ההיריוןבשלבזוגלבנימוצעותלהיותהעשויותבדיקותשלהרבלמספרן6
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וכפי,סידיבענייןהדיןפסקשלבמרכזושעמדההיאזושאלה.בביצועןלצורך
.בחיובידועלנענתהמידשנראה

עלשאומץהמשפטיהכללשלהביקורתיתבחינתוהואזורשימהשלעניינה
השלכותיהיעמדוזוביקורתיתבחינהשלבמרכזה.סידיבענייןהמשפטביתידי

שאומץשהכללשאףלטעוןאבקש.המשפטביתהכרעתשלוהחברתיותהערכיות
ועם"מדעתההסכמה"דוקטרינתעםאחדבקנהועולהראויהמשפטביתידיעל

בעלהנוהדיןבפסקוהצגתוניסוחואופןהרי,7ביסודההעומדהאוטונומיהעקרון
.קושיהמעוררותוחברתיותערכיותהשלכות
המשפטיהכלל,סידיבענייןשאומצהההלכהתוצגהמאמרשלהראשוןבחלקו

בחינהזוהלכהתיבחןהשניבחלקו.בעקבותיהשצעדוהדיןופסקילהשקדם
.ביקורתית

באשרהרהבאישהמטפלעלהחלההגילויחובתשלהיקפה-סידיהלכת.ב

לידתיהטרוםהאבחוןלאפשרויות

,שונותבריאותיותמבעיותסובלכשהואשנולדילדשלתביעתונדונהסידיבעניין
התובעשלבאמובוצעוהריונהבמהלך.נשימהובעיותימיןידכףחסרזהובכלל
בדיקותוכמה,שפירמידיקור,עובריחלבון:לידתי-טרוםלאבחוןבדיקותכמה

ממצאיהן.הציבוריתהרפואהשירותיבמסגרתשבוצעושגרתיותסאונד-אולטרה
בריאברחמהנושאתשהיאשהעוברהודעולאם,תקיניםהיוהבדיקותכלשל

בעקבות.8פגמיםשלמשורהכסובלזההתברר,התובעלידתעם,לימים.לחלוטין

כיהטענהשעיקרה"בעוולההולדה"שלבעילהתביעהוהוריוהתובעהגישוזאת

.במומו9כללנולדהיהלאאילולתובעהיהטוב
בדיקותבאמצעותהתובעסובלשמהםהמומיםגילוי-איכימצאהמשפטבית

אינוהציבוריתהרפואהשירותיבמסגרתשבוצעוהשגרתיותסאונד-האולטרה
האםנשאהשבושבמועדהיההמשפטביתלמסקנתהטעם.התרשלותמהווה

-בגפייםמומיםזהמסוגבבדיקותלבדוקהיהנהוגלא,ברחמההתובעאת

.כסבירה10קמאהמשפטביתידיעלנמצאהאשרפרקטיקה
להכריעהמשפטביתפנהעתה.התובעשלבעניינוהדיוןתםלאשבכךאלא

אודותעלמידעההרההאםבפנילחשוףחובהחלההמטפלעלאםבשאלה

.בהמשךנעמודמדעתההסכמהדוקטרינתשלמשמעותהעל7
השופטשלדינולפסק2-3'פס,1ש"הלעיל,סידיענייןראו,הדיןפסקלעובדות8

.ריבלין
85(2)מד"פ,כץ'נזייצוב82/518א"בעהעליוןהמשפטביתידיעלהוכרהזועילה9

(1986).
.ריבליןהשופטשלדינולפסק8'פס,1ש"הלעיל,סידיענייןראו10
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במסגרתיותרמקיפותבדיקותלבצעוהאפשרותלהשנערכוהבדיקותמגבלות

.הפרטיתהרפואה
הנדוןשבמקרהאף,חיוביתזולשאלהשהתשובהסברהמשפטבית,כאמור

הנערכותמאלהמקיפותבדיקותלבצעלצורךרפואיתאינדיקציהכלהייתהלא
דוקטרינתשלהמוצקיםאדניהםעלבהישענו.2ן'הציבורית11הרפואהבמסגרת

איןכיהמשפטביתקבע,!החולה3אוטונומייתעקרוןושל"מדעתההסכמה"
חובתשלהיקפהלביןשנעשהלטיפולבאשרהגילויחובתשלהיקפהביןלהבחין
ובין;אחרתבמסגרתלעשותוהיהשניתןאךנעשהשלאלטיפולבאשרהגילוי
המתבצעתהבדיקהלמגבלותבאשרלמידעפעילהרפואיתבהתערבותהקשורמידע

אלהלהבדליםכיהמשפטביתהדגיש,זאתעם.נוספותואבחוןבדיקהואפשרויות

,לכךבהמשך.המטפלעלהמוטלתהגילויהזבתהיקףעלהשלכהלהיותעשויה
המטופלתאתליידעחובההמטפלעלמוטלתשלאאףכיהמשפטביתהבהיר
באשרמידעלהלמסורחובהעליוחלה,פרטיתברפואההטמוניםליתרונותבאשר

מדובראכןאםזאת,הפרטיתבמסגרתרקהזמינותואבחוןטיפוללאפשרויות
.!הציבורית4ברפואהזמיניםאינםואלה,לולסייעהעשוייםבבדיקהאובטיפול
משכך.לידתי-טרוםאבחוןלבדיקותבאשרגם,המשפטביתסברכך,חלזהעיקרון

הנערכתהשגרתיתסאונד-האולטרהבדיקתלמגבלותבאשרהרהאישהליידעיש
מקיפותבדיקותשלביצועןלאפשרותובאשר,הציבורייםהרפואהשירותיבמסגרת

מסירת-באיכיהמשפטביתקבע,לכךבהמשך.!5ויתרונותיהןפרטיבאופןיותר

מגילהנבעהדברהרי,גבוהבסיכוןכהיריוןהוגדרהאםשלשהריונהאףכילהדגישחשוב11
המיילדותיומעברהההיריוןבמהלךסבלהשמהןהשתןכדרכיחריפותמדלקות,המבוגר

חשששלמקיומוולא,(טבעיתוהאחרת,אדמתמחלתבשליזומהאחת-הפלותשתי)
שלבהתייחסותואיןלכן.(ריכליןהשופטשלדינולפסק2'פס,שםראו)בעוברלמומים

(ריבליןהשופטשלדינולפסק15'פס,שםראו)הדיןבפסקאלהלנתוניםהמשפטבית

חוכתשלהיקפההואהדיןבפסקשנקבעהההלכהשלעניינהשלפיהממסקנתילשנותכדי
הוצגהשכההדרךזו,ואכן.בעוברלמומיםרפואיתאינדיקציהאיןשבהםבמקריםהגילוי
'פס,עמית'נהמר02/745('חימחוזי)א"תלמשלראו.לומאוחרתבפסיקהסידיהלכת

(2007.2.25,פורסםלא)אבידן'נפלוני02/834;(1006.12.26,פורסםלא)הדיןלפסק(3)א

.(אכידןעניין:להלן)
,נותרהנאורהשופטת.חיותהשופטתהצטרפהואליו,ריבליןהשופטידיעלניתנההרובדעת12

עשויהמתאימותבנסיבותשלפיההרובדעתעםהסכימההיא.מיעוטבדעת,זאתלעומת
כיסברהאך,פרטיתבמסגרתלבצעשניתןכדיקהשללקיומהבאשרגילויחובתלקום
שבמועדהעובדהעלנאורהשופטתביססהגישתהאת.המקרהבנסיבותקמהאינהזוחובה

מידעדיהיהולא,בחיתוליהסאונד-האולטרההסקירהבדיקתהייתהלתביעההרלוונטי
שלדינהלפסק3-6'פס,סידיענייןראו.יותרמקיפותבדיקותכביצועהצורךעלשיעיד

.נאורהשופטת
.ריבליןהשופטשלדינולפסק10-13'פס,סידיענייןראו13
.ריבליןהשופטשלדינולפסק13'פס,שםראו14
.ריבליןהשופטשלדינולפסק15'פס,שםראו15
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הופרהפרטיבאופןיותרמקיפהבדיקהלבצעהאפשרותעלהתובעשללאמומידע

.'התרשלותו6וי7והוכחההמטפלעלשהוטלההגילויחובת
,הרהמטופלתכלפימטפלעלהמוטלתהגילויחובתשלהיקפהשאלת
פסקשניתןטרםשניםכשבעעלתה,לידתי-טרוםאבחוןבדיקותשלבהקשר
ענייןשלנסיבותיו.עיון19בצריךנותרהאך,ברמן18בעניין,סידיבענייןהדין
ברמןבענייןהתובעים.סידיבענייןהדיןפסקשללאלהרבהבמידהדמוברמן
התובעיםשלאימותיהם.למרפקמתחתהימניתהגפהאתחסריםכשהםנולדו
בגדרןאשר,הציבוריתהרפואהבמסגרתשגרתיותסאונד-אולטרהבדיקותעברו
שלהגנטיתוההיסטוריההצעירגילןנוכח.העוברשלגפיושלמותנבדקולא

לביצועהשתייםהופנולאולפיכך,מוםבעליילדיםללידתחששעלהלאהשתיים
איןכיהמשפטביתמשקבע.יותר20מקיפהשהנהמכוונתסאונד-אולטרהבדיקת

השגרהדרךעלמקיפותסאונד-אולטרהבדיקותלביצועהרותנשיםשלבהפנייתן
גםטענו,סידילענייןבדומה.הגילויחובתבשאלתלדוןנפנה2י,התרשלותמשום
ליידעהחובהמוטלתהייתהנבדקושבוהמכוןעלכיהתובעיםשלאימותיהםכאן
הציבוריתהרפואהבמסגרתהמתקיימתהשגרתיתהבדיקהכיהנבדקותהנשיםאת
לבחורהאפשרותבפניהןשתעמודמנתעל,זאת.בהיקפהמצומצמתבדיקההנה

עלכידעיםתמימיהיוההרכבשופטישלושת.הפרטיתבמסגרתהמלאהבבדיקה

חלהלא-המפנההרופאהנחיותפיעלסאונד-אולטרהבדיקותהמבצעהמכון
והשופטבינישהשופטת-המשפטביתמשופטישנייםבחרומשכך.גילויחובת

שרכשהולעובדההתובעשלאמושלהמיילדותישלעביהשאףלצייןתשיב.שם,שםראי16

בדברבהכרעההמשפטביתידיעלמשקלניתןההיריוןבמהלךאחריםפרטייםרפואהשירותי
נסיבותבהיעדרגםקיימתהייתהזוחובהלדידוכיעולהמדבריוהרי,גילויחובתשלקיומה

החובהתוקףמשנהמקבלתכילינראהאלהבנסיבות":המשפטביתאומרוכך.אלהמיוחדות
ההדגשה)"הפרטית"הבדיקהויתרונותהשגרתיתהבדיקהמנכלותאודותעלמידעלהלמסור
שלהמיוחדותנסיבותיוכישמלמדהוא"תוקףמשנה"בביטויהשימוש.(.א.ק.נ-שלי

זווכיגילויחובתשלקיומהבדברהמשפטביתלמסקנתנוספיםתימוכיןרקשימשוהמקרה
.בהיעדרןאףמוכרתהייתה

א"דנראו.העליוןהמשפטביתידיעלנדחתהסידיבענייןנוסףדיוןשללקיומובקשה17
((נ"ד)סידיעניין:להלן)5'פס,835(3)06על-חק,סידי'נכלליתחוליםקופת06/461

(2006).
.(1997)205(4)נאר"פ18
עלתההרהמטופלתכלפימטפלעלהמוטלתהגילויחובתהיקףשאלתכילצייןהראוימן19

90/4384א"ע:למשלראו.סידיבענייןשנדונומאלהשוניםבהקשריםאך,נוספותבפרשיות

.(1997)171(2)נא,לניאדוהחוליםבית'נואתורי
סאונד-אולטרהלבדיקתאותהיפנהכימרופאההתובעשלאמומשביקשהאף,מכךיתרה20

נוספתפעםבהבוצעה,כרחמהנושאתשהיאהעוברשלגפיושלמותתיבדקשבהנוספת
לאחרהתובעשלאמוידיעלהועלהזוכקשה.השגרתיתסאונד-האולטרהבדיקתהבדיקה
פסקלעובדות.למפרקמתחתהימניתהגפהאתחסרהכשהיאשיבתהאתללדתשבחרה
.209'בעמ,שםראו,הדין

.212,217'בעמ,שםראו21
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אתבהותירם,עיוןבצריךהגילויחובתשלהיקפהשאלתאתלהשאיר-לוין'ש
לעומתם.אחר22למקרה,בינישהשופטתשלכלשונה,זומורכבתבסוגיהההכרעה

דוקטרינתשלאדניהעלבהתבססה.באריכותבסוגיהלדוןדורנרהשופטתבחרה

הייתהכיהנכבדההשופטתקבעה,החולהאוטונומייתועקרון"מדעתההסכמה"
מקיפהבדיקהלבצעהאפשרותעלמידעהתובעיםשללאימותיהםלמסורחובה
עללמידענזקקת,סברהכך,סבירהמטופלת.תשלוםותמורתפרטיבאופןיותר

רפואהבמסגרתבין,לבצעשניתןבעוברמומיםלאבחוןהשונותהבדיקותאודות
להסתפקאםלהחליטשתוכלמנתעל,זאת.פרטיתרפואהבמסגרתוביןציבורית
,כאמור.הציבורית23הרפואהשירותיבמסגרתלההמוצעתהמצומצמתבבדיקה

לאישההגילויחובתהיקףבסוגייתלהכריעשלאהעדיפובהרכבהאחריםהשופטים
.הכרעהללאאפואנותרהוזו,ההרה

,נדונהלידתיטרוםאבחוןלבדיקותבאשרהגילויחובתשלהיקפהשאלת

המקריםבכל.המחוזיהמשפטבביתפעמיםכמה,ברמןבענייןהדיןפסקלאחר
כיוסברו,ברמןבענייןדורנרהשופטתשלגישתהבעקבותהמשפטבתיצעדו
נוספותבדיקותלבצעהאפשרותבדברמידעהרהלאישהלמסורחובהישנה

עלניתנוהדיןפסקישכלמאחר.24פרטיבאופןאםאף,יותרמקיפותאומדויקות

.219'בעמ,שםראו22
.212-215'בעמ,שםראו23
הואהאמורהגילויחוכתשלקיומהלטובתהמשפטביתהכריעשבוהראשוןהדיןפסק24

שלעניינונדוןהדיןבפסק.(1998)1083(1)98מח-חק,רוזן'נירקוני93/92(ש"ב)א"ת
השופטתשללגישתההצטרףהמשפטבית.ביותרקשיםבמומיםלוקהכשהואשנולדקטין
בדיקתלבצעהאפשרותעללהוריומידעלמסורחובהקמהכיוקבע,ברמןבענייןדורנר

אףעל,ציבורייםרפואהשירותיבמסגרתהמבוצעתהשגרתיתמזומקיפהסאונד-אולטרה
בהסכמתבוטלהדיןפסק)מקיפהבדיקהשלבביצועהלצורךרפואיתאינדיקציההיעדר
האפשרותלהניתנהלאכיהחוליםקופתטענתעקב,זאת.העליוןהמשפטהיתידיעלהצדדים
שביטויהההתרשלותטענתבפני,המחוזיהמשפטבביתשהתקייםהדיוןבמסגרת,להתגונן
.(2000),596(2)00על-תק,רוזן'נירקוני98/1973א"עראו.האמורההגילויחוכתבהפרת
(א"תמחוזי)א"ת:למשלראו.נוספיםדיןפסקיצעדוירקונידיןבפסקשאומץהכלללאחר

נדונההדיןכפסק).(1983)7231(3)05מח-תק,כלליתהוליםקופת'נפלומבה00/2314
עלההמקרהמנסיבות.בעיניהמולדמוםעקבלחלוטיןעיוורתשנולדהקטינהשלתביעתה

המבוצעתהשגרתיתמזומקיפהבדיקהבביצועלצורךרפואיתאינדיקציהכלהייתהשלא
(1)05מח-תק,יניב'נ(קטין)לוי99/1226(א"תמחוזי)א"ת;(הציבוריתהרפואהבמסגרת

סובלכשהואשנולדקטיןשלתביעתונדונההדיןבפסק)(2005)הדיןלפסק60'פס,6792
מיבדיקתבביצועלצורךרפואיתאינדיקציההייתהכיעולההמקרהמנסיבות.קשיםממומים
,הבדיקהבביצועלצורךאינדיקציההייתהלאאםשאףהבהירהמשפטבית,זאתעם.שפיר
א"ת;(שם,ראו.זובדיקהלבצעהאפשרותבדברמידעלתובעתלמסורהנתבעיםעלהיה

הדיןבפסק).(2002.4.8,פורסםלא)הדיןלפסק24'פס,יגל'נשושני95/755(ם-ימהוזי)
כיעולההמקרהמנסיבות.קשיםממומיםסובלתכשהיאשנולדהקטינהשלתביעתהנדונה
מעיון,זאתעם.בתחוםמומחהידיעלבדיקהבביצועלצורךרפואיתאינדיקציהקיימתהייתה
תחולתהאתלהגבילמבליכלשונהירקוניהלכתעלחזרהמשפטשביתעולההדיןבפסק

.)am,ראו.נוספתבדיקהבביצועלצורךרפואיתאינדיקציהקיימתשבהםלמקרים
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סידיבענייןהדיןפסקבעקבותהרהורים?אמאשלמושלםילדמי

ממילא.מוגבלידםעלשאומץהכללשלהמחייבכוחוהיה,המחוזימשפטבתיידי
.בסוגיהמחייבתהלכהקבעאשר,סידיבענייןהדיןפסקשלחשיבותומכאןעולה

מבוטללאבמספרהמשפטבתיצעדוסידיבענייןהמשפטביתשלגישתואחר
היהשבהםבמקריםוביןקלהילודשלמומוהיהשבהםבמקריםבין.דיןפסקישל

לצורךרפואיתאינדיקציההייתהלאשבהםבמקריםבין;קשההילודשלמומו
ציבורייםבריאותשירותיכמסגרתהמוצעתהשגרתיתמזומקיפהבדיקהבביצוע

.2425זומעיןאינדיקציהקיימתשהייתהובין

הדיןפסקשלביקורתיתבחינהסידיצהלכתעלוערעוריםהרהורים.ג

,27משפטי-הדוקטרינלימההיבטהיטבמבוסססידיבענייןהדיןפסקכיספקאין.1
שממנה,לאוטונומיהאדםשלזכותו.הדיןבפסקפגםכלנפללאזהבמישורכןועל

הואאותואוזקוקהואלוהרפואילטיפולבאשרמושכלתהחלטהלקבלזכותונגזרת
הוכרהלההדוקבקשר.28סידיבענייןהדיןפסקטרםעודבפסיקההוכרה,מבקש
.המוצעתהרפואיולטיפולהרפואילמצבובאשרמידעלמטופללמסורהחובה

1.8,2.8'פס,49(3)06של-חק,ם"רמבהחוליםבית'נאברמוכ95/8008('חישלום)א"ת25

פלוני05/7482(ם-ימחוזי)א"ת;הדיןלפסקא(3)'פס,11ש"הלעיל,המרעניין;(2006)
,אבירןעניין;(כסיףעניין:להלן)(2007.1.25,פורסםטרם)הדיןלפסק38'פס,כסיף'נ

,פורסםלא)הדיןלפסק41'פס,הרמן'נפלוני01/3103(ם-ימחוזי)א"ת;11ש"הלעיל
.(הרמןעניין:להלן)(2007.2.28

אמריקני-האנגלובמשפט.אמריקני-האנגלובמשפטורעאחאין,לצייןכדאי,סידילהלכת26
לאבחוןפלוניתבדיקהשלקיומהעלההרהלמטופלתלגלותחובההמטפלעלמוטלת
.הבדיקהשלכביצועהלצורךרפואיתאינדיקציהקיימתשכהםכמקריםרקלידתי-טרום
The:למשלראו Era of Genetic1!6ם!"לותJeri ] . Reutenauer, Medical Malpractice

,Suter.562-560,529(2000);80"48ןQLINNIPIAC ]. REY19,Susceptibility Testing

lae Genetics Revolution: con

~

icts, (hallenges And (?onundra - Ihe RoutiniEati~n of
:Jeffrey % . Botkin , Symposium;(2002)251,233.MED28עול.].[.וש,Prenatal Testing

Disability

:Defending Health

.

And The Goals OfMedicine: Prenatal

.

Djgnosis!

מג"

.

Genes

,Wilson1Canesi;(2003)278-277,2651,%.].1130.גזע,The

,

Selection ofl.

Children

חג"
Becker;(1999)817,816-815,8052d.A730יSchwartz,46א.י.406,40128(1978);

2d.A.D57

"
ת10ת1181ו(1Karlsons;(1987)882-881,8802d.A535,Wilkerson(0תתשטל

3d.Cal . App215,University oflCalifornia0ן!Munro

v

. The Regents of

I

;(1977)78,75,73

(1993)11452d.A630,Campagnolo.988-987,977(1989);004%י.
ראו,סידיבענייןנוסףדיוןלקייםבנקשההעליוןהמשפטביתבהחלטתתימוכיןזולמסקנה27

.5'פס,(נ"ד)סידיעניין
516,525-526(2)מטד"פ,גלעו'נכרםעיןהדסהמדיציניתהסתדרות94/1412א"רעראו28

205,212(4)נאד"פ,מ"בערפואילמידעהמכון-מור'נכרמן94/434א"ע;(1995)

.(1999)526,575,576(4)נגד"פ,כרמלהחוליםבית'נדעקהעלי93/2781א"ע;(1997)
ואתורי90/4384א"ע;(1986)384,387(2)מד"פ,חוליםקופת'ננחמן84/560א"עראו29

'בעמ,28ש"הלעיל,ברמןעניין;(1997)171,181-182(2)נאד"פ,לניאדוהחוליםבית'נ
'בסגסמפורשותמעוגנתהגילויחובת.576'בעמ,28ש"הלעיל,דעקהעליעניין;217

.1996-ו"התשנ,החולהזכויותלחוק(ב)13
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בדבר,השארבין,מידעלמטופללמסורהמטפלאתשמחייבתכמיפורשהזוחובה
אףהוחלהוהיא,המוצע30הטיפולוחלופותסיכוייו,מטרתו,המוצעהטיפולמהות
.31רפואיטיפולהיעדרהנוהמוצעהטיפולשבהםמקריםעל

הרהלאישהלמסורחובהחלההמטפלעלשלפיוהכללאומץסידיבעניין
,נוספותלידתיטרוםאבחוןבדיקות,פרטיבאופן,לבצעהאפשרותבדברמידע
ברצונהאםלבחורתוכלשזומנתעל,בכךלצורךרפואיתאינדיקציהבהיעדראף

דוקטרינתשלטבעיתהתפתחותמשוםאפואמהווהזהכלל.אלהבדיקותלבצע
.הקייםבדיןמוצקבסיסבעלוהנומדעתההסכמה
ראויסידיבענייןשאומץהכללכיסבורהאני,ענייןשללגופו,מכךיתרה

בדיקותמהןלהחליטזכותהבאהלאוטונומיההרהאישהשלזכותהבכלל.הוא
אתלכלכלשתוכלמנתעל,זאת.הריונהבמהלךשתבצעלידתי-הטרוםהאבחון
בהיקףמותניתלהיותצריכהאינהזוזכות.הבדיקותתוצאותהגיעעםצעדיה

תקציבייםבשיקוליםבהתחשבנקבעזהשלהיקפושהרי,הבריאותשירותיסל
לצורךרפואיתאינדיקציהאיןכיהעובדהאף.צמצומואתכללבדרךהמחייבים
.זומעיןגילויחובתשלבקיומההכרהנגדשיקולמהווהאינההבדיקהבביצוע

.הבדיקהאתלממןהחוליםקופתמצדחובהשלבקיומהמהכרהלהבדיל,זאת
להיקףבאשרהחלטהלקבלהזכותהעתידייםלהוריםעומדתאלהבנסיבותאף

בביצועלצורךאינדיקציהשאיןהעובדה.שיבצעולידתי-הטרוםהאבחוןבדיקות
אך,חשיבותבעלישיקוליםהנם,פרטיבאופןהבדיקהבמימוןוהצורך,הבדיקה

ההחלטה.המטפלהרופאידיעלולאהעתידייםההוריםידיעלשיישקלוהראוימן
,חייובמהלךמקבלשפרטביותרהחשובותההחלטותמןהנהלעולםילדלהביא
שלחשיבותה.32בכךהכרוכותוהכלכליותהמשפחתיות,האישיותההשלכותנוכח

ביסודהעומדתוהיא,לאוטונומיההפרטלזכותראויההגנהמתןמחייבתההחלטה
.המטפלעלהמוטלתהגילויחובתהיקףהרחבת
הדיןפסקשלמשפטי-הדוקטרינלילהיבטנוגעשהדברשככלמדברייעולה

;551'בעמ,28ש"הלעיל,דעקהעליעניין;212'בעמ,28ש"הלעיל,ברמןענייןלמשלראו30

,89(1)ו"תשנמ"פ,הכלליתההסתדרותשלחוליםקופת'נשנכר92/348(א"תמחוזי)א"ת
;(1994)397,403(4)ד"תשנמ"פ,גלעדי'נאביב88/23605(א"תשלום)א"ת;(1996)104

6'פס,(1)96מח-חק,הדסההאוניברסיטאיהחוליםדית'נאמיאל95/475(ם-ימחוזי)א"ת

לפסק12'פס,2478(1)97מח-חק,מאוריציו'נדוידוביץ94/597(ם-ימחוזי)א"ת;(1996)
לפסק14'פס,הדסהמדיציניתהסתדרות'נפרננדס97/1109(ם-ימחוזי)א"ת;(1997)הדין
גםמפורשותמעוגנתלחולהאלהמידעפרטילמסורהחובה.(16.5.2000,פורסםלא)הדין
.החולהזכויותלחוק(4)(ב)13-ו(2)(ב)13'בס

(4)(ב)13'בסגםמפורשותקבועהזוחובה.182'בעמ,29ש"הלעיל,ואתוריענייןראו31

.החולהזכויותלחוק
אולהורותלזכותהניתנתמהחשיבותללמודאפשרהורהלהיותההחלטהחשיבותעל32

(4)נר"פ,נחמנינחמני95/2401א"דנ:למשלראו,המשפחהלתכנוןולזכותהורות-לאי

.112'בעמ,9ש"הלעיל,זייצובעניין;(1996)661,682,719-720,789
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הדיןפסקעלביקורתי.הנכבדהמשפטביתעםבידידצועדתאניסידיבעניין
.הערכיבמישורמעוררשהואלקושימופנית
בהיבטים,הערכיבמישורוקשייםשאלותכמהמעוררסידיבענייןהדיןפסק
מנקודת,מחלקצדקשלהמבטמנקודתוקשייםשאלותהדיןפסקמעוררכך.שונים
שלהמבטומנקודתהבריאותמערכתעלויותשלהמבטמנקודת,מגדריתמבט

שמעידכפיאך,עצמהבפנילדיוןוראויהחשובהמהןאחתכל.33המטופלתטובת
.אחרעניינו,המאמרשלשמו

נוסףחשובנדבךקבעסידיבענייןהמשפטביתאמנםכימגלההדיןבפסקעיון
התעלםהואאולם,לאוטונומיה-ההרההאישהזהובמקרה-המטופללזכות

מהאינטרסיםלכךובהמשך,העולםלאווירשבאהמוםבעלהילודשלמהאינטרס
שפקדבאירועאובלידה,בהיריוןאלהשלשמקורםבין,נוספיםמוםבעלישל

.טענתיאתאפרט.חייהםבמהלךאותם
שלבקיומהמשפטיתשהכרה,צדקשלרבהבמידה,להניחאפשרכינראה

,לידתי-טרוםאבחוןבדיקותלבצעהאפשרותעלמידעהרותלנשיםלמסורחובה
ידיעללהיתפסצפויה,בכךלצורךרפואיתאינדיקציהבהיעדראף,פרטיבאופן
הייתהלאזואםאף,אלהבדיקותלבצעבצורךכתמיכהמהציבורגדולחלק
אינואונחוץאינוזהמסוגבדיקותשלביצועןאם.עמדתואוהמשפטביתכוונת

נכוניםלהיותואף,לבצעןהאפשרותבדברמידעלמסוררופאיםלחייבמדוע,ראוי
חיזוקמוצאתזותפיסה?חובתםאתשהפרובמידההאחרוניםעלאחריותלהטיל
פרטיבאופןהבדיקהמימוןהדברמשמעותאםאף,המטפלעלגילויחובתבהטלת

או,פרטיבאופןלבצעהשישבדיקהעלאףהגילויחובתהחלת.המטופלתידיעל
הטלתהעקיפהמשמעותהאםאףגילויחובתשלבקיומההכרהאחרותבמילים

הכרתאת,צדקשלרבהבמידהלטעוןניתןכך,מדגישה,המטופלתעלכלכלינטל
המשפטביתשמייחסהחשיבותעל,לבסוף.34וברצייתהבחשיבותההמשפטבית

מההבדליםגםבעקיפיןללמודאפשר,הפרטיתבמסגרתהרחבההבדיקהלביצוע

עניין;219'כעמ,28ש"הלעיל,ברמןעניין:למשל,ראו,אלהובעיותשאלותלאזכור33

;ריבליןהשופטשלדינולפסק12'פס,1ש"הלעיל,סידיעניין;24ש"הלעיל,ירקוני

עניין;(2007.2.28,פורסםלא)38'פס,הרמן'נקטין-פלוני01/3103(ם-ימחוזי)א"ת
;24ש"הלעיל,פלומבהעניין;3.8'פס,25ש"הלעיל,אברמובעניין;11ש"הלעיל,אבירן

erus!זו - The Social Impact ofAmniocentesis'1Rayna Rapp, Testing Women, Testing rhe

,Gail Geller, Feminism, Bioethics"שAdrienne Asch.(2000)47-46.ר'סטז.America, EDUC

Susan M .Wolf(342,318.BIOETHICS - BEYOND ReeoDucTION)שFEMINISMח!,and Genetics

Andrews,ל4 , Prenatal Screening and the Culture Of Mothen~ood.8Lori;(1996,.ed

נ.992-991,967(1996)

.

HASHIONI-DOLEV ;

HASftNGSL

.50-51'בעמ,4ש"הלעיל,
כמובדיוקאיגניותהנןפרטיבאופןלממןהאישהשעללידתי-טרוםאבחוןבדיקות,ודוק34

מהעובדהלהתעלסניתןלא,זאתעם.השירותיםבסלהנכללותלידתי-טרוםאבחוןבדיקות
ידיעלפרטיבאופןהבדיקהמימוןהדברמשמעותאםאף,המטפלעלגילויחובתשהטלת
לבדיקותהמשפטביתמייחסאותןוהרציותהחשיבותעלמשתמעבאופןמרמזת,האישה
.זהמסוג

477ט"תשסןג"יהמשפט



אייל-קרקונילי

מטבע,המקיפה,הרחבהלבדיקההמצומצמתהבדיקהביןהדיןבפסקהמוזכרים

.העוברתשליותררביםאיברים,הדברים
בדיקותשלומטרתןמהותןמעצםהנגזרת,שנייההנחהעומדתזוהנחהבצד
יובילוהמקריםשבמרביתוהיא,בעוברמומיםגילוי-לידתי-טרוםאבחון

שהדברככללפחות,זאת.ההיריוןלסיוםבעוברמוםקיוםעלהמעידיםממצאים
.36ישראלבמדינתהחילונילציבורנוגע

משפטיכלל:מדאיגהתמונהמצטיירת,זובצדזואלההנחותמציביםכאשר
,לידתיטרוםאבחוןבדיקותשלקיומןבדברמירעהרותלנשיםלמסוריששלפיו

לגישהנוסףכביטוילהיתפסעלול,בביצועןלצורךרפואיתאינדיקציהבהיעדראף
מוםבעלייילודיםשללידתםמניעתשעניינה,זמננובת,)Eugenics(היוגנית

.37רפואייםטכנולוגייםבאמצעים
בית.סידיבענייןההחלטהשלניסוחהנוכחתוקףמשנהמקבליםאלהדברים
נמנעאלא,כאמורגילויחובתשלבקיומההדיןבפסקשהכיררקלא,המשפט

:אפשרויותשתיההוריםבפנילהעמידהיאהמידעמסירתשמטרתמלהדגיש

להסתפק-האחרת;פרטיבמימוןנוספתמורחבתבדיקהלבצע-האחת
שלדבריואתלהביאהראוימןזהלעניין.הציבוריתבמסגרתהמוצעתכבדיקה

:אמראשר,עצמוהמשפטבית

טרםשניתנו,אחריםדיןבפסקיגם.ריבליןהשופטשלדינולפסק14-ו7'פס,סידיענייןואו35
המצומצמתהבדיקהביןההבדליםכדברתיאוריםמופיעים,ולאחריוסידיבענייןהדיןפסק

,פלומבהעניין:למשלראו,המורחבתוהבדיקההציבורייםהרפואהשירותיבמסגרתהנערכת
,אברמובעניין;11ש"הלעיל,אבירןעניין;24ש"הלעיל,ירקוניעניין;5'פס,24ש"הלעיל
.4.4-9.4'פס,25ש"הלעיל

36Saxton,301'עמ,46הערהלהלן;Kaplan,64'כעמ,46ש"הלהלן.
שימושבאמצעותהאנושיהמיןשיפורשמטרתהחברתיתתנועההנההיוגניתהתנועה37

יוגניקה.שליליתכגישהאוחיוביתכגישהמסווגתלהיותיכולההיוגניתהגישה.בטכנולוגיה
התרבותאושימורמעודדתחיוביתיוגניקה.פגומיםגניםלחסלאולהפחיתמבקשתשלילית

Hardingראו.נעלותאורצויותתכונותשל . Beyond Abortion: Human Genetics."30"ת

Anneג" Finger, Claiming;(1991)478-477,471.".]PEPR18,And The New Eugenics

TEST-TUBE WOMAN: WHAT FUTURE"י,Bodies: ReptDdwctive Rights and Disability,0,אס

Shelley Minden!1Rita Arditti , Renate Duelli-KIein(284-283,281FOR Mon~ERHOOD

(1984,.eds.ראו,הנאציתבגרמניהוביטויההיוגניתהתנועההתפתחותעלFinger,בעמ'
284-286;Harding,ביותרהבוטהבצורתההיוגניתהגישה.480-483'בעמ37ש"הלעיל
שנוהגיםוכפי,במפרטהשנהגוכפי,מוםבעלישנולדותינוקותבהריגתביטוילידיבאה

בגרמניהשנהגוכפי,עיקורםאומוםבעליבגיריםובהריגת,היוםגםבעולםמסוימיםבמקומות
יותרמעודנותטכניקותאלהלאמצעיםנוספוכיום.289-290,286'בעמ,שםראו.הנאצית
בעליעוברים.לידתי-טרוםאבחוןבדיקותובראשן,להיוולדראוייםהבלחישלקיומםלמניעת

מבטיחהדבר.הפלהביצועבאמצעותנמנעלעולםובואם,ההיריוןבשלבעודמאותריםמום
Rothman.)1Barbara,:ראו.האנושיהגזעשיפוראתוכךבריאיםיילודיםשללידתםבתורו

(1995)8,1.soc. PROB42,.OfMaps And'

Imaginations

: sociology Confronts The Genome

.478-479,484-485'בעמ37ש"הראו,Harding;269'בעמ,26ש"הלעיל,זשט5
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מורחבתקולית-עלסקירהלערוךהיהניתן1986בשנתכבר,כןכיהנה"
.הציבוריתהרפואהבמסגרתשגרתיבאופןשנעשתהמזויותרוממוקדת
שיוכלומנתעל,ההוריםלידיעתלבואהיהצריךכךעלמידע,לשיטתי
.38"המורחבתהסריקהאת,בתשלוםולו,לעבורברצונםהאםלהחליט

,ההוריםהחלטתעומדתהמשפטביתשלמסקנתושבמרכזשאףעולהאלהמדברים
הבדיקהביצוע-בלבדאחתלאפשרות,משיםמבליאולי,מתייחסהמשפטבית

הבדיקהשביצועכךעלעומדאינוהמשפטשביתהעובדהמתווספתלכך.המורחבת
אםהחלטה-האחת:כפולהמטרהבעלתהיאאף,הפרטיתבמסגרתהמורחבת

ובניהעתידייםההוריםשלנפשיתהכנה-האחרת;לאואםההיריוןאתלסיים

.ההיריוןהמשךעלהוחלטשבובמקרה,מוםבעלילדשלללידתואחריםמשפחה
:אפשרייםתרחישיםמשניהמשפטביתשלהתעלמותובולטתאלההיבטיםבשני

שירותיבמסגרתהמוצעתבבדיקהלהסתפקיחליטוהעתידייםההורים-האחד
גילוי-איעקב,מוםבעליילודללידתלהובילשעשויתרחיש,הציבוריתהרפואה
המורחבתהבדיקהאתיבצעוהעתידייםההורים-השני;ההיריוןבמהלךהמום

העוברכישהתבררלאחראףההיריוןאתלסייםשלאיחליטואך,פרטיתבמסגרת
מוצבתכאשר,אלהאפשרייםמתרחישיםהמשפטביתשלהתעלמותו.מוםבעל
עשויה,לאוטונומיהההוריםלזכותכביטויגילויחובתשלבקיומההכרתומולאל

היאהמשפטביתשלשגישתו,והיאאחתעגומהלמסקנההקוראאתלהוביל

במסגרתהמוצעתהמורחבתהבדיקהאתלבצעיבחרועתידייםשהוריםראויכי
.39מוםבעלהנוהעוברכישהתגלהבמקרהההיריוןאתויסיימו,הפרטית
שנאמרודברים,המשפטביתשלהבאיםדבריונוכחחיזוקמקבליםאלהדברים
האפשרותבדברמידעלתובעתלמסורחובהחלההנדוןבמקרהכימסקנתולעניין
עצמהעלהעידה,במעשיה,האםכיהדברמשמעות":יותרמקיפותבדיקותלבצע

נוספיםצעדיםלנקוטוחפצה,הציבורייםהרפואהבשירותימסתפקתהיאשאין
בנסיבות.תקלות,הניתןככל,למנועמנתעל,בתשלוםכרוכיםאלהאםגם-

מגבלותאודותעלמידעלהלמסורהחובהתוקףמשנהמקבלתכינראהאלה
אף.(.א.ק.נ-שליההדגשות)40"'הפרטית'הבדיקהויתרונותהשגרתיתהבדיקה

.ריבליןהשופטשלדינולפסק15'פס,1ש"הלעיל38
,דומיםניסוחים.דומהבניסוחשנקטה,סידיבעניין,חיותהשופטתשלדינהפסקאתגםוראו39

עניין:למשלראו,אחריםדיןבפסקיגםהמשפטבתיידיעלאומצו,השלכותאותןבעלי
,28ש"הלעיל,כרמןעניין;24ש"הלעיל,ירקוניעניין;(יב)3.8'פס,25ש"הלעיל,אברמוב

ש"הלעיל,יניבעניין;24ש"הלעיל,אבירןעניין;24ש"הלעיל,פלומבהעניין;215'בעמ
.60'פס,24

,דומותלהתבטאויות.ריבליןהשופטשלדינולפסק15'פס,1ש"הלעיל,סידיענייןראו40
אבחוןבדיקותכביצועתמיכתואו/ומוםבעלילדמלידתהמשפטביתהסתייגותעולהמהן
;24ש"הלעיל,ירקוניעניין;'ב'פס,11ש"הלעיל,המרעניין:למשלראו,לידתיטורם

.24ש"הלעיל,פלומבהעניין
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חובתשלבקיומההכרהכיעולהשמהןהמקרהנסיבותהןזופסקהשלעניינהשכל

ביטוייםמשנילהתעלםאפשר-אי,לאוטונומיההאםוכותעםאחדבקנהעולהגילוי
:מסקנתובניסוחבהםמשתמשהמשפטשבית

,מוםבעלילדשללידתוכי,ובראשונהבראש,עולהממנו."תקלות"-האחד
,שהתקלקלמוצרלרכישתהמשולדבר."תקלה"הנה,מושלםשאינוילדשללידתו
שלהלשוניתשמשמעותומאחר,מכךיתרה.ליצרןלהשיבכידועישפגוםומוצר

הצגת-נוספתהשלכהבולשימושיש,41"הפרעה,מכשול"היא"תקלה"הביטוי
,ומכשולים,בכללותהולחברהלמשפחתו,הפרעהאוכמכשולהמוםבעלהיילוד
.לסלקיש,כידוע

עלעדיפהזובדיקהכיעולהשממנו,"הפרטיתהבדיקהיתרונות"-השני

שיתרונותמאחר.הציבוריתהרפואהבמסגרתהמבוצעתהמצומצמתהבדיקהפני
אפשר,העוברשליותררביםאיבריםנבדקיםשבמסגרתהבכךהןהרחבההבדיקה
שללאיתורוהסיכוייםגדוליםשבהבדיקהכיהמשפטביתשלמדבריולהסיק
.עדיפהבעוברמום

לגילוימקיפותבדיקותבביצועתומךהמשפטשביתלמסקנההדרךקצרהמכאן
,ההיריוןסיום,המקריםכמרבית,שראינוכפי,שמשמעותןבדיקות,בעוברמומים

.מוםנפלבעוברכימשנתגלה
כך,מציב,עתהזהשתוארכפי,סידיבענייןהגילויחובתשלניסוחהאופן
והפרטיהציבורי-הרפואיהממסדעםאחתבשורההמשפטביתאת,נראה
נשיםוהמעודדלידתי-טרוםלאבחוןנרחבותבדיקותבביצועהתומך,בישראל-

הגילויחובתשלניסוחהבאופןהמשפטביתשלזובחירתו,מכךיתרה.לבצען42

ידיעלבהתלהבותשאומצההמודרניתהיוגניתהגישהאתמחזקתסידיבעניין
היעדראףעללידתי-טרוםאבחוןבבדיקותהמרבה,עצמההישראליתהחברה

.(2000,עורכיםירדןודבשושןאבןאברהם)שושןאבןמילוןראו41
לעיל,HASgLONI-DOLEVראו,בישראלוהפרטיהציבוריהרפואיהממסדשלזוגישהלתיאור42

יועציםשלהמוגברתנטייתםעומדת,להובהמשך,זוגישהלצד.38-43'בעמ,4ש"ה
מיהו"דולבהשילוכייעלראו.בעוברמוםגילוישלבמקרההפלהביצועעללהמליץגנטיים
תיאוריה"ובישראלבגרמניהמיןבכרומוזומיאנומליותבשלסלקטיביותהפלות?רצויתינוק

אישורעלהסופיתשההחלטהשאףלהזכירגםהראוימן.97,97,108(2004)25וביקורת
בכלמאודמתירניותהוועדותבישראלהרי,חוליםבתישלהפלותועדותבידינתונההפלה
אמירדלילה;108'בעמ,שםראו.העוברמוםשללקיומוחשששלרקעעללהפלותהנוגע

שלסקישמחה)175,184בחינוךומגדרמיניות"מחנכתכמסגרתהיריוןלהפסקתהועדות"
ביצועכלפי,ובפרקטיקהבחוק,מתירניתעמדהאומצהבישראל,מכךיתרה.(2000,עורכת
.בעוברמוםשללקיומוהחששעקב(ואילך23שבוע)ההיריוןשלמאוחרבשלבהפלה
:'חריג'עוברלהפיל"דולכהשילונייעל;83,87'עמ,4ש"הלעיל,Hashiloni-Dolevראו

מוםללאלחייםהזכות"ובגרמניהבישראלרפואיתופרקטיקהמשפטישיח,פריוןמדיניות
161,165ומשפטמוסר,מדעבתחומימאמריםקובץכאדמצלידתועדעוברמיצירת-

לחייםהזכות;("מוםללאלחייםהזכות":להלן)(2007,עורכיםסהרואברהםדייויסיונתן)
.424,428:נספחים,מוםללא
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אפואעתהזוכההמודרניתהיוגניתהגישה.43בביצועןלצורךרפואיתאינדיקציה
השופטתההרשותלתמיכתגםאלא,והחברההרפואיהממסדלתמיכתרקלא
ובחברההרפואיבממסדזוגישהשלנוסףלביסוסלהביאבתורוהעשוידבר-

.45הישראלית
הדוקקשרהקשורה-"מושלם"לילדהשאיפהאף,לכךהדוקבקשר

,ולמצוינותליופי,לבריאות,לנורמליות,לשלמותלשאיפה,הגוףשללאידאליזציה
שזכתהכמינראית-הצרכנית46-המסחריתהמערביתהחברהאתהמאפיינות
בדברמידעלמטופלתלמסורחובהחלההמטפלעל.השופטתהרשותלתמיכת

למנועוכךלבצעןתוכלשזומנתעל,הפרטיתבמסגרתנוספותבדיקותשלקיומן
המסקנהזו.בעוברמוםשלקיומויתגלהאם"מושלם"שאינוילדשלהיוולדו

אם,תוקףמשנהמקבליםאלהדברים.המשפט47ביתשלדינומפסקהמשתמעת

שלממחקרהשעולהכפי,מכךיתרה.39,41'בעמ,42ש"הלעיל,Hashiloni-י010סראו43
זוואם,לידתי-טרוםאבחוןלבדיקותמעטההתנגדותקיימתישראלבמדינתדולב-השילוני
.דולב-השילוניאצלהמובאיםהנתוניםאתראוזהלעניין.דתיותבקבוצותמקורהקיימת

אבחוןבדיקותשללסוגיההיהודיתההלכהגישתכילהדגישחשוב,זאתעם.46'בעמ,שם
ראו.אלהמחקרייםמנתוניםשעולהמכפימורכבתמוםבעלתינוקולהפלתלידתי-טרום
,לסוגיהההלכהלגישת.זורשימהמגדרכמובןחורגזובסוגיההדיון.47-48'בעמ,שם
הזכות"והלכתייםמוסריים,משפטייםהיבטים-הריוןהפסקת"הלפריןמיכה:למשל,ראו

:קודםגופהצער"אילןברמיכלירושלמי;65,76-78'בעמ,42ש"הלעיל,מוםללאלחיים

'בעמ,42ש"הלעיל,מוםללאלחייםהזכות"הישראליובחוקכהלכהמלאכותיותהפלות
81.

בגישההתומכתעמדהשאימצוהרשויותחלוצתאינההשופטתהרשותכילצייןחשוב44
היריוןהפסקתבדברמקלהגישהשאימצההמחוקקתהרשותהייתהראשונה.היוגנית
פלוגתות:בפגמלהיוולדלאהזכות"שפירא'עראוכךעל.הוולדלמוםהקשוריםמטעמים

.239,244רפואיתבאתיקהדילמות"משפטיתומדיניותערכים,לוגיקהשל
לידתי-טרוםאבחוןבדיקותביצועהמעודדתממסדיתגישהביןקשרשלקיומובדברלטענה45

.287'בעמ,26ש"הלעיל,Botkinראו,אלהבדיקותבביצועבפועללעלייה
,המערביתבחברההרווחתהגישהוביןבינההקשרועל"מושלם"לילדהשאיפהעל46

:ראו,ומצוינותיופי,שלמות,נורמליות,הגוףשלאידאליזציההמאדירה,צרכנית-המסחרית
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SUSANאס WENDELL . THE RISECTED BODY FEMIWST: PWLOSOPHICAL REFLECnONS;(1984,.045

(1996)86-85DISABELITY.בנטייתםשביטויה,הישראליתבחברה"מושלם"לילדהשאיפה
עובריםלהפילהמוגברתובנטייתםלידתי-טרוםאבחוןבדיקותלבצעישראליםשלהמוגברת

מהאתוסגםאלא,צרכנית-מסחרית-המערביתמהתרבותרקלאכוחהאתשואבת,מוםכעלי
למהכביטוילראותניתןהמתוארתהישראליתהנטייהאת,וייסמאירהשטוענתכפי.הציוני

,לבריאותהסוגד,זהאידאל.הישראליתהחברהאתהמאפיין"הנבחרהגוף"אידאלשמכונה
יהודיותובתפיסות,היהודיהגוףאתלשקםששאפההציוניתבתנועהמקורו,ולשלמותלכוח
.98'בעמ,42ש"הלעיל,דולבהשילוניראו.בגלותשמקורןהנכהלגוףבנוגע

לתמוךבדיןשישבוהשופטיםבכוונתהיהלאאםאףנכוניםאלהדבריםכי,לצייןחשוב47
ביתשלהנסתרתאוהגלויהכוונתוכנגדמופניתאינהטענתי.המודרניתהיוגניתבגישה
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היה,בעקבותיושבאוהדיןמפסקיבחלקוהןעצמוסידידיןבפסקשהןנזכור
שאינוכמוםמגדירוהיהמהציבורחלקשלפחותמוםהיילודלקהשבוהמום
פגיעההייתהלאאלהשבמקריםהעובדהבמיוחדחשובהזהבהקשר.קשהמום

.48היילודשלהקוגנטיביותביכולותיו

ממילאעולהסידיבענייןהדיןמפסקהעולההגישהאתזהבאופןמשהצגנו.2
משפטיתבגישה,בכללאם,הפגםמה.לאואםראויהזוגישהאםהשאלה

אנואיןהאם?"מושלם"לילדהשאיפהאת,משיםמבליאםאף,המאדירה
היוםבבואשיהפכובלבד"מושלמים"ילדיםשללידתםאתלעודדחפציםכחברה

?"מושלמים"למבוגרים

משפטיתגישהשלאימוצה.שלילית,לדעתי,להיותצריכהזולשאלההתשובה
בעלתהנהאותהוהמעודדתבההתומכת,"מושלם"לילדהשאיפהאתהמאדירה
איןמהן,חייהםבמהלךבמוםלקואומוםבעלישנולדומיעלשליליותהשלכות
.טענתיעלבפירוטאעמוד.49להתעלם

בדיקות-לידתיטרוםאבחוןבדיקותלבצעעתידייםהוריםשלעידודם

משופטיחלקשלפחותלשעראפשר,זאתעם.דינומפסקהעולההגישהכנגדאלא,המשפט
,כאמור,הרווחתהיוגניתלגישהשותפיםעצמםהאחרותוהערכאותהעליוןהמשפטבית

סידיבענייןשנוסחהכפיהגילויחובתלניסוחשהובילההיאזוגישהוכי,הישראליתבחברה

כןעשוזומגישההמסתייגיםששופטיםבעובדהתימוכיןזולמסקנה.אחריםדיןובפסקי
סברהאשר,נאורהשופטתהתבטאהעצמוסידיבעניין,למשל,כך.בעקיפיןאומפורשות

להימנעאוכללא,זאתעם":הבאבאופן,המטפלעלגילויחובתהוטלהלאדנןבמקרהכי
לידתו'כי(נוספותמבעיותגםהסובל)ידכףחסרילדעללומר,לדעתי,קשהכימלומר
,המרעניין;נאורהשופטתשלדינהלפסק7'פס,שםראו.'"מחייומותוטוב'וכי'בעוולה
.'ב'פס,25ש"הלעיל

בהקשרלבלשיםכדאי.נשימהבעיותובעלידכףחסרהתובע,כאמור,נולדסידיבעניין48
לומרשניתןעדקשהכהשדרגתובמוםעסקינןשאיןשסברהנאורהשופטתשללדבריהזה
היהלאשבונוסףדיןלפסק.דינהלפסק7'פס,שםראו."מחייומותוטוכ"שהיילודעל

חלקושלהידכףשלמלאחסר)25ש"הלעיל,המרענייןראו,חמורהיילודלקהשבוהמום
.(האמהמעצמות

שלקיומם,לידתי-טרוםלאבחוןבדיקותשלשכיחותןאףעלכיולהדגישלהקדיםחשוב49
ביצועאףעלמאובחניםאינםמהמומיםחלק,ראשית.נמנעבלתיהנובחברהמוםבעלי

לבצעשלאבוחריםהעתידייםמההוריםחלק,שנית.הטכנולוגיותמגבלותיהןבשלהבדיקות
אידאולוגייםמטעמים,אמונהמטעמי,מוםבעלעוברלהפילשלאאו,זהמסוגבדיקות

ואין,עצמההלידהבמהלךנגרמיםמהמומיםחלק,שלישית.אחריםאישייםמטעמיםאו
שלחייובמהלךטרגייםאירועים,לבסוף.אותןלמנועכדילידתי-הטרוםהאבחוןבבדיקות

ומשקלתוקףידיעלהמוצגיםשלטיעוניםעולהמכאן.מוםלבעללהפכועלוליםהפרט
למנועיכולהאינההחברהכילטענה.שכיחותלידתי-טרוםאבחוןבדיקותשבובעידןגם

לעיל,Saxton;153'בעמ,46ש"הלעיל,WENDELLראו,מוםבעלישלקיומםלחלוטין
%10-מיותר,ואכן.45'בעמ,42ש"הלעיל,Hashiloni-Dolev;306,310'בעמ,46ש"ה

ראו.קשותנכויותבעלי000,150-כמתוכם,מוגבלויותבעליהנםישראלכמדינתמהתושבים
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באמצעים-בעוברמוםשנתגלהבמקרהההיריוןסיוםהיאהעיקריתשמטרתן
:מוםעםשנולדולאנשיםברורמסרמעכיר,המשפטבאמצעותזהובכלל,שונים

צריךקיומכם"או"העולםלאווירבאיםהייתםלאשמעולםהיההראוימן"
לבצענשיםהמעודדמשפטיכללעמונושא,לכךהדוקבקשר.50,51"להימנעהיה

לאנשיםוביןמוםעםשנולדולאנשיםבין,נוסףמסרלידתיטרוםאבחוןבדיקות
.52"כמוךאנשיםעודרוצהאינההחברה":חייהםבמהלךמוםלבעלישהפכו

ליופילבריאות,לשלמותהשאיפהוהאדרתהגוףשלהאידאליזציהמצטרפותלכך
אלה.לידתי-טרוםאבחוןבדיקותבביצועהתומכתבגישההטמונות,ולמצוינות
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יילודיםלמניעתמגווניםאמצעיםנוקטתשהחברההידיעה.עצמםכלפייחסםעל
לנכיםלגרוםצפויה,אלהאמצעיםלנקוטפרטיםמעודדתואףמוםבעלינוספים
האדרת,מכךיתרה.לכך56שישהאישיותההשלכותעל,ערךחסרילהרגישעצמם

מוםבעלילפרטיםלגרוםצפויה,ולמצוינותליופי,לבריאות,לשלמותהשאיפה
עםיחד,אלהתחושות.גופם57כלפיודחייהכישלון,בושהשלתחושותלחוש

רקלאצפויים"נורמליות=שלהחברתייםלסטנדרטיםעוניםאינםהםכיהידיעה
לא.58בחברההשתלבותםעלניכרבאופןלהקשותאלא,לנכיםניכרסבללגרום

מוםבעלישלמיכולתםמתעלמת"מושלמיםחיים"המאדירהשגישהאלא,זאתרק
מסרזוגישהמעבירהכך.נכותם59אףעל,ואושרעניין,תוכןמלאיחייםלחיות
מחייכםמונעתמוםבעליהיותכםעובדת":להםהצפוייםהחייםבדברלנכיםעגום
,בודדיםחיים,ואומללותצער,סבלמלאילחייםצפוייםואתם,מושלמיםלהיות

לפגועכזהמסרצפויכיצדלשערנקל."תוכןבעלמעתידוריקיםשאיפותנטולי
,ואושרתוכן,עניין,משמעותלבעליחייהםאתלעשותמוםבעלישלבתמריציהם

.60נכותםאףעל
דואליתגישהמגלהשהחברהלטענהלבלשיםכדאי,כןכמו.120-121'בעמ,שםראו,זה

טרוםאבחוןבדיקותולעידודלריבוישישהשליליותההשלכותשבצדומכאן,נכיםכלפי
כגון,ביטוילידיאלההשלכותבאותלאשבהםתחומיםקיימים,הנכיםקהילתעללידתי
ישזהבהקשר.מיוחדיםצרכיםלבעלימשאביםהקצאתאונכיםזכויותשעניינהחקיקה
,נמניםזוחקיקהעם.נכיםנגדסוגמכלהפליהמפורשותאוסרתבישראלהחקיקהכילזכור
,לנכיםחניהוחוק1998-ח"התשנ,מוגבלויותעםלאנשיםהזדמנויותשוויוןחוק,למשל
Nancy,ראו,נכיםכלפיהחברהשלהדואליתגישתהבדברלטענה.1994-ד"התשנ Press

%7Assessingש Ihe Expressive Character of Prenatal Testing: Ihe (Thoices Made or

(2000)225,214; Choices Made Available ?, " PRENATAL TESTING AND D,SABHWY RIGHTS

המתנגדתכזאתדהיינו,הפוכהגישהכינראה,מכךיתרה.292'בעמ,26ש"הלעיל,מ8000
השפעהדהיינו,הפוכההשפעהבעלתאינה,ולהפלותלידתי-טרוםאבחוןבדיקותלביצוע
,להפלותאולידתי-טרוםאבחוןלבדיקותהתנגדות.נכיםכלפיחברתיותגישותעלחיובית
כלפיושיתוףשוויוןשלגישותאימוץבהכרחמשמעהאין,מוסרייםאודתייםמטעמיםלמשל
וגישותלידתי-טרוםאבחוןבדיקותהמעודדתגישהביןקשרשקייםשאףמכאןעולה.נכים

אבחוןבדיקותכלפיהגישהשביןהיחסממורכבותלהתעלםאין,נכיםכלפישלילותחברתיות
.נכיםכלפיחברתיותוגישותלידתי-טרום

~ראו56 WENDELLראר,דומהבריחלטענה.153-154'בעמ,46ש"הלעיל,Marsha Saxton
Why Members of The Disability Community Oppose Prenatal Diagnosis And Selective

(2000)161-160,147PRENATAL TESTTIG

.

AND DIsABILIfY ,RIGHTS1ל,Aborlion

.86,89'בעמ,46ש"הלעיל,WENDELLראך57
.153'בעמ,46ש"הלעיל,WENDELLראו,דומהברוחלטענה58
שליליתחוויהכלליבאופןהנהנכותשלפיה,בחברההרווחתהגישהביןהקיימתהסתירהעל59

תוכן,משמעותבעליחייםלחיותביכולתםיששלפיה,נכיםשללגישתם,וסבלכאבמלאת
;40,43-44'כעמ,54ש"הלעיל,MoITIS;65,68'בעמ,46ש"הלעיל,Kaplanראו,ועניין

Suter,268'בעמ,26ש"הלעיל.
טוענים,הגילויחובתהופרהכילטענהבהמשךכינזכוראםתוקףמשנהמקבליםאלהדברים60

היילודשלמותוטוב"כי,"הנזק"יסודבמסגרתוזאת,ברגילזהמסוגבתביעותהתובעים
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אניאיןאם,זהמאמרשלכתיבתובמהלך,תהיתילביניביניכיואתוודהאודה
הלא.הגילויחובתבתיאורהמשפטביתבחרשבולנוסחמדירבמשקלמייחסת
נהפוך.המתואריםמהמסריםאיזהנכלליםלאהמשפטביתשלהמפורשיםבדבריו

יתרה.המשפטביתשלדינומפסקהמשתמעעלכולהמתבססתביקורתי,הוא
העובדהנוכחחשיבותהאתמאבדתהדיןפסקנגדביקורתיכילטעוןאפשר,מכך
הפרתשלהטענהעלהמבוססותתביעותנדחותמהמקריםמבוטללאבחלקכי

בנסיבותכיסבורהמשפטשביתמשוםבין,סידיבענייןשהוכרהכפיהגילויחובת
שלקיומוהוכיחולאשהתובעיםמשוםבין;61הגילויחובתהופרהלאהמקרה
ובין;ההיריון62לסיוםמביאההייתהלרשותםהמידעמסירתכידהיינו,סיבתיקשר
היילודשלמותוטוב"כידהיינו."נזק"שלקיומוהוכיחולאשהתובעיםמשום

שעמדתמלמדיםאמפירייםמחקריםכילטענהחשופהביקורתי,לבסוף.63"מחייו
,העליוןהמשפטביתפסיקתבעקבותקיצונישינוימשתנהאינהנתוןבנושאהציבור

,אחרותבמילים.באופיים64ומוגבליםהדרגתייםהציבורבעמדותהשינוייםוכי
המשפטביתלפסיקתשלפיה,ביסודההעומדתההנחהכילטענהחשופהביקורתי
.מוטעית,בציבורערכיותעמדותעלהשפעההעליון
,הדיןפסקעלשמתחתיהביקורתנגדאלהאפשריותלטענותמודעתשאניאף
שנבחרו-המילים-הנוסחבחשיבותראשלהקלשאיןסבורהזאתבכלאני
.זהמסוגבמקריםהמטפלעלהמוטלתהגילויחובתלתיאורהמשפטביתידיעל

.טענתיאתאפרט
בעליתמידהםמשתמשיםאנושבהןוהמיליםידינועלהנבחרהנוסח,ראשית
.אקראיתאינהאחריםאואלהבביטויאובמילההבחירה.ונסתרתגלויהמשמעות

ראו,זוברשימההנדונההגילויחובתבהפרתשעסקוהדיןבפסקיהאמורהלטענה."מחייו
,נשמעתזוטענה.5'פס,24ש"הלעיל,פלומבהעניין;11ש"הלעיל,אבירןעניין:למשל

דרגתשבהםבמקריםוכיןחמורהיילודלוקהשבוהמוםשבהםבמקריםביז,לצייןכדאי
דרגתמהיבשאלההכריעהטרםשהפסיקהמהטעם,זאת.בינוניתאוקלההמוםשלהחומרה
לגישת."בעוולההולדה"שלבטענהתביעהעילתתעמודשליילודמנתעלהנדרשתהמום

,104-105,110-122,122-123'בעמ,9ש"הלעיל,וייצובענייןראו,זובסוגיההפסיקה

הדיןלפסק3'פס,241(1)93על-חק,ישראלמדינת'נאזולאי91/913א"ע;124-126
הדיןלפסק25-26'פס,3976(3)06על-תק,ישראלמדינת'נחליפה05/119א"ע;(1993)
,12650(3)01מח-תק,הרופאאסףרפואימרכז'ניהודה96/1591(ם-ימחוזי)א"ת;(2006)

'פס,25ש"הלעיל,כסיףעניין;24ש"הלעיל,פלומבהעניין;(2001)הדיןלפסק22'פס
,שושניעניין;62-65'פס,24ש"הלעיל,לויעניין;'ב'פס,25ש"הלעיל,המרעניין;41

לא)8-ד'פס,ישראלמדינת'נעמור94/859(ם-ימחוזי)א"ת;39'פס,24ש"הלעיל
הראוימן.357-358,307'בעמ,42ש"הלעיל,מוםללאלחייםהזכות;(2002.8.8,פורסם
גם"בעוולהחיים"שלבטענהתביעהעילתשלבקיומההמשפטבתיהכירובפועלכילציין

.359'כעמ,שםראו.חמורהיילודשלמומוהיהלאשכהםכמקרים
.41'פס,25ש"הלעיל,הרמןעניין:למשלראו61
.11ש"הלעיל,אבירןעניין;'ב'פס,11ש"הלעיל,המרענייןראו62
.'ב'פס,11ש"הלעיל,המרענייןראו63
.(1994)הישראליתהחברהבעיןהעליוןהמשפטביתברזיליגדראו,זולטענה64
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שלהערכיתעמדתואתמבטאתהיא-דואליתערכיתמשמעותבעלתהיא
זהלענייןנקישאםדי.הקוראשלהערכיתעמדתועללהשפיעבהויש,הדובר

-מוםבעללאדםאחראוזהתוארבשםלבחירהשישהעמוקותמהמשמעויות
.65'וכו"מפגר","איטי","מאותגר","לקוי","פגום"

מבטאתזו.המשפטביתמשתמששבהלרטוריקהבאשרגםנכוניםאלהדברים

יצירתשלפעולהזמניתבוומהווה,לדיןהיושבהשופטשלהערכיתתפיסתואת
הנוהמשפטביתבוחרשבוהנרטיב,למעשה.חברתיותותפיסותערכיותנורמות

התרחשותעלהמכריז,נורמטיביכוחבעלהנודיןשפסקמאחרייחודיכוחבעל

,כך.זו66מציאותלהבנייתתורםוכך,והמוחלטתהסופיתהמציאותכעלמסוימת
הדמעניק,סידיבענייןהדיןבפסקשנעשהכפי,"תקלה"בביטויהשימוש,למשל

הפרעהאומכשולמהוויםמוםבעלייילודאועוברכילקביעהומוחלטסופי
מכאןעולהממילא.להטמעתהזהבאופןומסייע,בכללותהולחברהלמשפחה
ממשמעותםהחורגתחשיבותשימושנעשהשבוולנוסחלביטויים,שלמילים
.הלשונית
,בכלל,המשפטכילזכורחשוב,עתהזהשהובאולדבריםהדוקובקשר,שנית
מבנהההברהשבהןהדרכיםעםנמנים,בפרט,משפטייםכלליםשלניסוחםואופן
השייכיםמלומדיםשטועניםכפי.נכיםכלפיגישותומעצבתהנכותתפיסתאת

Disabilityשללאסכולה Shldies,תכונהולאחברתיתהבניהשלתוצרהנהנכות
טרגדיהאורפואיכמצבלתיאורהניתנת,המוםבעלשלאובייקטיבית,אינהרנטית

הנהנכות,אלהמלומדיםשללגישתם.מדעי-הרפואיבמישורשפתרונה,אישית
הדוקבקשר.67תרבותיותותפיסותכלכליותגישות,חברתיותפרקטיקותשלתולדה
פורמליותבדרכיםנקבעמוםלבעליהחברהשליחסהכיזואסכולהטוענתלכך

עלהחלה,זוטענה.68עקיפותובדרכיםישירותבדרכים,פורמליותשאינןובדרכים

:69למשפטבאשר,שאתביתרואולי,גםנכונה,שוניםחברתייםומוסדותפרקטיקות

CLAIMING.2(1998):ואו65 DISABftEY - KNOWLEDGE

AND

IDENTITY ch.1ש5א140ן.
ובנוסחבביטוייםהטמונההערכיתולמשמעותמציאותכמבנההדיןבפסקהנרטיבשללכוחו66

(3)לאמשפטים"יותרלאאונסשלסיפור"תירושיופילמשלראו,המשפטביתשנוקט

מחקרילנורמטיביהנרטיביבין"חשכוהמערערעיני"אלמוגשולמית;(2001-א"תשס)579
כמתרגםהמשפט:וספרותבמשפטתרגיל"קמיראורית;(2000-ס"תש)295,306סומשפט
ובפסקידרווישבמחמוד,ודמוקרטייהודיבמשפטפוגשוייטבוידגיימס:אוזיכרוןומכונן
.(2002-ב"תשס)323יחמשפטמהקרי"עמיריגאל'נישראלמדינתהדין

Sagit:ג:למשלראו,זוגישהלתיאור67 Mor, Between Charfty, Welfare, And Wafare

18,~ Israeli Disabiliay Policyעdisability I~gal SNdies

.

'

Analysis

ofI: Privilege .And

.

'

Neglect

(2006)70-69,63.HUMAN1.].7

.

YALE.
68LINTON,34'בעמ,65ש"הלעיל;WENDELL,36'בעמ,46ש"הלעיל.
שלבמאמרההמקיףהדיוןאתלמשלראו.71'בעמ,67ש"הלעיל,Morראו,זולטענה69

שלומעמדםנכותהגדרתעלישראלבמדינתרווחהלהסדרישישהעמוקותבנפקויותשגית
.ואילך79'בעמ,שם,Morשלמאמרהאתראו.נכים
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Disabilityלכינוישזכתה-זוגישהפיעל Lega] Studies70-מעברלהתבונןיש
מהםהנשללותלאלהאומוםבעלילאנשיםהמשפטשמעניקולזכאויותלזכויות

משפטייםמוסדות,משפטיותנורמותשבההדרךאתלבחוןיש.החוקבאמצעות
גישותומעצבותנכותשלהחברתיתההבניהאתמעצבותמשפטיותופרקטיקות
אוחברתיותלנורמותביטוירקאינוהמשפט,זוגישהפיעל.נכיםכלפיחברתיות
המשפטשלזהלכוחומודעות.ביצירתםפעילמשתתףאלא,תרבותיותלתפיסות
למעמדםבאשרהברתישינוילהשגתוהכרחימוקדםשלב,זוגישהפיעל,מהווה
.71מוםבעלישל

שאומצההגילויבחובתאיןאםאף,ערכיותהשלכותהדיןלפסק,שלישית
בעליהנםדיןפסקי.מקרהבכלבאחריותהנתבעיםשללחיובםלהביאכדיבו

.ענייןשללגופוהדיןפסקמתוצאותהחורגתוערכיתנורמטיביתמשמעות
ומההשלכותמוםבעלישלמהאינטרסיםהמשפטביתהתעלמות,רביעית
משמעותמקבלתוכך,במיוחדניכרתזהבמישורהדיןלפסקלהיותשעשויות
זאת,אחריםערכייםמשיקוליםמתעלםאינוהמשפטשביתהעובדהנוכח,מיוחדת

המשפטשביתאףכימגלההדיןבפסקעיון,כך.לאוטונומיההמטופלזכותבצד
כלכליתיעילותשיקוליפסיקתובכללהובאו,מוםבעלישלמהאינטרסיםהתעלם

.לאוטונומיההמטופלזכותבצד,72החולהטובתבדברושיקולים
חזקההנהקיומםולהמשךמוםבעלילהולדתהחברתיתההתנגדות,חמישית

שישהעלויות:נמניםאלהעם.טעמיםשלארוכהשורהעלומבוססת,מאוד
ילדלידתכיהטענה;בפרטהמשפחתיהתאועלהחברהעללהטילכדיבקיומם

סבלמניעתשעניינםאלטרואיזםשיקולי;"המשפחהאתלהרוס"צפויהמוםבעל
לאוזלתמוםבעלישלבקיומםהטמונהוהתזכורת;איכותללאוחייםמהיילוד

עצמתה.73בכולנולפגועהעלולההחייםשלהאפשריתולטרגיותהרפואהשלירה
יהוואלהפן,ניסוחיועללהקפידהמשפטביתאתהמחייבתהיאזוהתנגדותשל

חייב,סידיבענייןשאומץהמשפטילכללבאשר.זוחברתיתלגישהנוסףחיזוק
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