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וחובתלפרטיותהזכותביןהאיזוןנקודת-האיידסנגיף
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ונשאהמטפלהרופאביןהקשרשלטיבובחינת.המטפלהרופאשלחובותיו
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הסיכון,אלימותממניעתשונההאיידסנגיףהתפשטותמניעת;מוגניםמיןיחסי
נגיףשלבמקרהועצמתוהסיכוןמהיקףגבוהכנשקאיוםשלבמקרהאדםלחיי
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באחריםלנקוםבכוונתוכיהרופאבפניהחולהמצהירבוקיצוניבמקרה.האיידס

למנועמנתעללפעולהמדינהרשויותעשויות,האיידססבנגיףהדבקתםידיעל
נרהבותסמכויותמהמדינותכחלקהמחוקקהקנה,מחלותלמנועבמטרה.הדבקה

המישור.החולה14שלמעצרוכדיעולההדברמסוימיםובמקריםהבריאותלשירותי
במגעהבאיםשלישייםצדדיםבאזהרתהרופאשלהאתיתלחובתומתייחסהשני
בקביעההאחריותהרופאעלמוטלת,זהבמקרה.הנגיףנשאאוהאיידסחולהעם

החולהשלבפרטיותולפגועמוצדקיהיההאם,לאחרסכנההחולהמהווההאם
להימנעהחולהשלבחובתוהכרה.בדיווחחבהואכלפיהםפרטיםאותםומיהם

שללמעשיואינההאחריות.המטפלתהרופאאצלגםאחריותיוצרת,מהדבקה
פעילותלנטרלעשויההרופאשלהדיווחיכולת.הרופאשללמעשיואלא,החולה
בדיווחהרופאשלהתרשלותו.זהבפןמתמקדתהרופאואחריותהחולהשלשלילית

.הרופא16שללאחריותוהעיקריהמקורהםדיווח-איאו

13O'dair "Liability " Tort for the Transmission of Aids: Some Lessons from Afar and." 219(1990)tJurrent

.

Idgal .Problems43"tthe Pyospects of

:

the Future

14,and hlblic Health Regulations1984,401ftwbli

c

Health,689.W.L.R2(1989)וי,אשתען
)English Authorities(1985.

1Yale43"Control.ו15 the Conduct of Another10Kime "The Duty.1ןאHarper,ןו
886(1934).

הרופאעלכיכיוםמחלוקתאין.שלישייםלצדדיםהרופאשלהדיווחבחוכתמתמקדהדיון16
מצבואודותלחולההגילויאיכאשר.חולהרופאיחסימעצםעצמולחולהדיווחחובתחלה

בעלהנוהרופא,הנזקלמניעתמהחולההיכולתנשללת'גצדשללפגיעתוהביאהכריאותי
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שלרחבהלהגדרהלהובילעשויההאיידסממחלתהנובעבסיכוןההכרה
עלמובנתלפרטיותהזכותבאם,אולם.הידבקותמפמלהזהירישאותםהפרטים

.שלישייםבצדדיםמפגיעהאמיתיחששמולאלרקתיסוגהיאאזי,השלכותיהכל
הנהשלישייםצדדיםשלהגדרתםלצמצוםהנטייהאתהמחזקתנוספתסוגיה

.הרופאשלדעתושיקולפיעלבדיווחולאדיווחבחובתעסקינןכיהעובדה
תוצרשיהיו,יעילותבלתיתוצאותבהכרחתגרוררחבהדיווחמסגרתקביעת
במגעבאעמםהפרטיםכללאתלאתרהמטפליםהרופאיםשליכולתםלחוסר
הרופאמחויבבוהדיווחתחוםאתהמגדירותדוגמאותמספרבפסיקה.החולה
שלמשפחתובןהנוהנפגעכאשר,לדוגמא.כלליותמדבקותבמחלותבטפלו
חחשעע10נ%האמריקאיהדיןבפסק.דיווחחובתקמה,עמוומתגוררהחולה

B17lkrckmonמסוג)מדבקתבמחלהאביויריעלילדהודבקבומקרהנדון
Tuberculosis(חלההרופאעלכינפסק.אינטנסיבייםלטיפוליםאותושהצריכה

מנתעלהחולהשלהקרובהמשפחתובנישלנאותהואזהרהסבירלייעצןחובה
עםמתגוררשאינו,משפחהבןהנוהנפגעכאשר.הדבקהמפניעליהםלהגן

שאינהכזוהנהוהנפגעהחולהביןהיחסיםמערכתכיהמשפטביתפסק,החולה
אינהשכזומרוחקתיחסיםמערכת.לדיווחהרופאעלחובההמקיםקשריוצרת

אוהמטופלכלפיהתרשלבאםגם,הרופאכנגדברשלנותתביעהזכותמקימה

תחוםבקביעתהבוחןאבן.!ממנה8הנובעהסיכוןוהערכתהמחלהבאבחוןטעה
.במחלהנדבקאשר'גלצדהחולהביןהקשרהנההרופאעלהחלההדיווחחובת
שללחובתובנוסף,הנדבקכלפיהרופאשלחובהקמה,קרובהנוזהקשרכאשר
הסיכון,הנפגעשלזהותוידועהלרופאכאשרתקוםהחובה.המטופלכלפיהרופא

.הסיכון19שלוסבירותוניצבהואבו
לוהדיווחהיקףעלהחקיקההשפעתאתמבליטהאיידסלנגיףהדיוןמיקוד

אליהםומתייחסיםהאיידסחולישלזכויותיהםהשולליםחוקים.הרופאנדרש
ידיעלנתמכיםולרובלבעיהשטחימענהמהווים,חברתיתמנודהכאוכלוסייה

.הפוכההשפעתםבפועל.האיידסחולימפניעליושיגןפלאכפתרוןהציבור
התפשטותעלהפיקוחיכולתאתמקטיןמהאוכלוסייההחולותהקבוצותנידוי

כללעלשיגןבאופןהחוליםשלהתנהגותםאתלעצבהאפשרותואתהמחלה
ידיעלהנההנגיףהתפשטותלמניעתהיעילההררךכיהדעהרווחת,כיום.הציבור

PUtwnןBain(1944),:זובסוגיההדןהדיןפסק.התרשלותכשתיקתולראותוניתןהידע

257(401).D.L.R112.
ממשהע0ינ%24Bkekmon!4.50ת522ך(118.קקג.1)19704)17

8!(1990)1041!50.A.L.R3,943rd3.App.111205.0151151B~ilton % SoUes

19(1983.Cir1011)3292751ו6תHopperשלבספרםהדיןבפסקדיתראוכןכמך,לשפתךן
Melton)415ת0ן,Gray,107'בע,12הערהלעיל.
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העולםברחביהמשפטובתיהמחוקקיםנטיית.התנהגות20ועיצובחינוך,הסברה
מתוךלאפרדוקסליבאופןנובעת,המטופלשלהרפואיהמידעחיסיוןעללשמור
מתוךאלא,חייואוטונומיתעלולשמירהלחולההפרטיותאינטרסבחשיבותהכרה

,חשיפהמעודדכגורם,החיסיוןביתרונותוההכרההציבוריבאינטרסהתחשבות
.המחלה21התפשטותבמניעתיסייעאשר

הפרטיותמהפרתלנבועהעלולההחברתיתהיעילותבחוסרהמחוקקשלהכרתו
:מטרתם.החולהשלזכותועלהמגניםחוקיםלחקיקתהובילההאיידסחולהשל

מבדיקהיירתעולאאיידסשחוליכך,הפרטיותאינטרסיוגןבהאיזוןנקודתיצירת
שכזהלאיזוןדוגמא.הידבקותבסיכוןהנמצאיםלפרטיםהגנהתתאפשרומנגד
New'-בנמצא York hlblic Health Lawאודותהמידעכי27בסעיףנקבעשם
גילוימתירהחוק.אסורהנוהמקריםבמרביתשכזהמידעוגילוי,חסויהנוהחולה
לצורךבמחטיםלשותפיםאו,מינילמגעלשותפים,הרופאידיעלהמחלהאודות
בחולהלבטוחאיןכי,סבירבאופןמאמיןהמטפלהרופאבהםבמקרים,סםצריכת
וזאתבהסכמתושלאלאדםאיידסבדיקתנאסרתכןכמו.מחלתועובדתאתשיגלה
דוגמא.איברימ22תרומתלחילופיןאו,דםתרומתכגוןדופןיוצאילמקריםפרט

חולהאודותמידעגילוימותרשםקליפורניהמדינתשלבחקיקהלמצואניתןנוספת
לאפשרמנתעלהבריאותלרשויותגילוי,המקריםבין.מוגדריםבמקריםרקאיידס
לגלותורשותבחולההמטפלהרפואילצוותגילוי,המחלהעלופיקוחשליטה

גילויחובתמוטלתלאהמטפלהרופאעל.החולההסכמתללאגםהזוגבת/לבן
מדינתשלבחקיקהגםנמצאתזוברוחהוראה.דעתולשיקולנתוןוהדבר'גלצד

ונקבעהזוגבת/לבןהמחלהעללדווחבאםלרופאדעתשיקולניתןשם,אילינוי
חשיפתו-איאומידעחשיפתבגיןאזרחיתאופליליתאחריותעליולהטילאיןכי
עללשמירההאיידסחולהשללדרישתושיינתןהמשקל.לב23בתוםפעלעודכל

שותפיומאזהרתנמנעהאיידסנשאכיויוכחבמידה.כפיומניקיוןיושפע,פרטיותו
מחלתוהשיפתותוצדקלטענותיוהאתיהבסיסיישמטעליהםמהגנהאוהמיניים
.שלישיים24לצדדים
רפואימידעגילויבשאלתהמשפטביתדן"64ז"48125בענייןהדיןבפסק

20217(1996),?1480?71384"Kirby "Human Ri

~

b and the HIV Paradox.4ן

432Peopleא.223284.5(1982)הדיןבפסק21 % Cahoעלבשמירההציבוריהאינטרסהודגש
ממחלותשההגנהמשוםזאת,מיניבמגעהמועברות.למחלותכנוגעהרפואיהמידעסודיות
בנושאדיוןראו,כןכמו.טיפוללקבלונכונותוהחולהמצדפעולהשיתוףעלמבוססתאלו
.180'בע,24הערהלהלן

22(0)(4),(2)(8)(40)2782hsblic Health Lawבהמאוזכר:"S .F. Hancock "AftJS and the Law

12(1993).JVK sc Bar

J

23Colum

~

ia20?Plea for Privacyג:Levine "Contact Tracing for HIV Infection.].4ן

201-157(1988).RighO

~

] Rev

.אאר"" 24177(1993,Tort Law (Datlrnouth4I .Englrtd The Philowphy

24Urbaniakע233284.0(1993)25 % H.Newton.
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אודותרפואימידעגילוי,קליפורניה26חוקלפיכיוקבעאיידסחולהאודות
השימושמכחןהנוהמכחן.מהמקריםבחלקהחוקמכוחהגנהמקנהבאיידסחולה

בחשיבותוהכירהמשפטבית.ראויהיההמידעגילויוהאם,שכזהבמידעשנעשה
מולונוגדאינטרסעללהצביעהרופאיוכללאכאשרכיוקבעהרפואיהחיסיוןשל
,שלישייםצדדיםעלבהגנההצורךכגון,לפרטיותהחולהשלזכותואתלאזןיש
חשיפתבגיןפיצוילתבועהחולהיוכלאזיהחשיפהסבירותעללהצביעיוכלולא

גילויכיהמשפטביתפסקSimonsenוו2(27מ0צ88קוהדיןבפסק.הרפואיהמידע
כאשרמתביעהמוגןיהיהרופאאולם,הרפואיהחיסיוןעלעבירההנורפואיסוד

.אחרשלפגיעהלמנועמנתועלראויהלמטרההיההגילוי
,האיידסנגיףלענייןהמטפלהרופאשלהגילויחובותהיקףהמצמצמתהחקיקה

שכשלרופאכנגדתביעהעילתלבססהאיידסבנגיףשנדבקזוגבןעלמקשה
,לשלילתהאוהרופאשלזהירותחובתלביסוסהכרחיבחקיקהנקודתידיון.בדיווח
נדבקעליקשה,רחבדעתשיקוללומקנהאומאחריותרופאהחוקפוטרכאשר
בגיןמאחריותהרופאאתפוטראינוהחוקבהםבמקרים.זהירותחובתלבסס

החוקיכמקורכלליותמדבקותמחלותלענייןבפסיקהלהשתמשניתן,דיווח-אי
יוכלאלובמקרים.האיידס28בנגיףהדבקהשלבמקרהולפיצויהדיווחלחובת
n1)1.Tarasofffiשנקבעוהמנחיםובכלליםהכלליתבפסיקהשימושלעשותהנפגע

מאותוחלקהנדבקהיותעל,הזוגבןמחלתעלהרופאידיעתלהוכיחהנדבקעל
כמו.לנדבקהנשקףהסיכוןועללדיווחכזכאיהפסיקההכירהבומצומצםתחום
בריאותועללשמירהזכותוגוברת,השוניםהאינטרסיםבאיזוןכילהוכיחעליוכן
,זהבמקרהכילהוכיחעליויהאבמקביל.לפרטיותהנגיףנשאשלזכותופניעל

השליליותהתוצאותשלקיומןגוררהיהלאזוגובןשלמחלתועלמוקדםגילוי
ישקול,זהמסוגבתביעהלדוןבבואו.האיידסנשאשלגורפתמחשיפההנובעות

מהדבקהלהימנעהנדבקשליכולתואת,הנוגדיםהאינטרסיםאתהמשפטבית
ורשויותהמטפלהרופאעללהטילהמדינהמעוניינתאשרהאחריותמידתואת

.הבריאות29

Theכזפ1,ו261 Right

toPrivacy

, Cal . ConsL.
.10הערהלעילד2
A.L.ש3705-בלמצואניתןרלוונטיםדיןפסקישלרשימה28 .R3.
29Johnson.1].Dist(8)8.slip op,5149-0-880נ.0א,Doe % PPbne HeaUh/Kansas Cdy

(1988,.188.County,אינוכיאיידסנשאשללהצהרתוהמשפטכקתהתייחסזהדיןבפסק
מיןיקייםכיהצהירהנשא.כעתידמינימגעעמהלקייםמתכותואינוגרושתועםבקשרנמצא
כשנההנגיףלהמצאותשנבדקה,הנשאשלגרושתו.מינילמגעהעתידייםשותפיועםבטוח
חסיוןעלהשמירהחשיבותאתבשוקלו,המשפטבית.בריאהנמצאה,יחסיהםסיוםלאחר
שבהדבקתהמזעריהסיכתמולאלהאיידסלנשאשיגרםהנזקואתוחולהרופאביןהמידע
שלספרםראובנושאנוסףלדיון.הנשאשללגרושתוכדיווחצורךאיןכיפסק,גרושתו
MeltonישtGray, Lyons110'בע,12הערהלעיל.
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דמיוןקווימעלה,שהועלולסוגיותהישראליתהמשפטשיטתשליחסהסקירת
האדםכבוד:יסודחוק.ישראלבמדינתהנוהגוהדיןב"בארההמצויהדיןביןרבים

ובמקביל,כבודוועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכלכיקובעוחירותו

לאחרונהנחקקאשרהחולה30זכויותחוק.חייוולצנעתלפרטיותאדםכלזכאי
.חובהמאותהחריגההמאפשרותהדרכיםואתברורבאופןהסודיותתובתאתקבע
למטופלהנוגעמידעכלבסודישמרורפואימוסדאומטפלכיקובעלחוק19סעיף

מאפשרלחוק20סעיף.עבודתםבמהלךאותפקידםמילויכדיתוךאליהםשהגיע

,המטופלבהסכמתנעשההדברכאשר:מקריםבמספרהרפואיהמידעמסירתאת
נעשיתוכאשרבמטופלטיפוללצורךאחרלמטפלמידעבהעברתעסקינןכאשר
כאשרמידעהעברתהחוקמתירכןכמו.המידעעיבודלצורךהרפואיהמידעהעברת
.הרפואיהמידעאתלמסורדיןפיעלחובההרפואיהמוסדאוהמטפלעלחלה
רשאיותפעילויותיהןיתרביןאשר,אתיקה31ועדותשלהקמתןעלהורההחוק
רפואימידעמסירתכי,דבריואתלהשמיעלמטופלהזדמנותמתןלאחר,לקבוע

עדיףבמסירתוהצורךוכיהציבוראוהזולתבריאותעללהגנהחיוניתחולהאודות
קיימתכאשרהסודיותמחובתחריגהמאפשרהחוק.מסירתובאישישהענייןמן

לאהמידעמסירתכאשרוזאתהאתיקהועדתשלבאישוראודיןפיעללכךהרשאה
זהותומחשיפתמירביתהימנעותותוךהענייןלצורךהנדרשתבמידהאלא,תעשה
.המטופל32של

ההגנה.הפרטיות33הגנתחוקהנוהרפואיהמידעסודיותעללהגנהנוסףמקור
אוהרופאיהיהלחולההנוגעמידעפרסוםשלבמקרה.מוחלטתאינההפרטיותעל

הייתהבהןבנסיבות,לבבתוםנעשתהבפרטיותהפגיעהכאשרמוגןהרפואיהמוסד
.המידעלחשיפתמקצועיתאוחברתית,מוסרית,חוקיתחובההפוגעעלמוטלת
ציבוריענייןהיהבפגיעהכאשרטובההגנהזותהיהאזרחיאופליליבמשפט
-פרסוםשלבדרךהפגיעההייתהשאםובלבד,הענייןבנסיבותאותההמצדיק
.כוזב34היהלאהפרסום
הנוהרפואיוהחיסיוןלפרטיותהזכותשליחסיותהעלנלמדממנונוסףמקור

שללעדותוהמתייחס1971-א"תשל,[משולבנוסח]הראיותלפקודת49סעיף
אלא,עבודתובמהלךאליושהגיעמידעבמסירתחייבאינורופאכיוקובערופא

.1996-ו"התשנ,החולהזכויותחוק30
ביציהם,חבריםחמישהתמנהועדהכל;האתיקהועדותשלהרכבןאתקובעלחוק24סעיף31

עובדאופסיכולוג,מומחיםרופאיםשני,מחוזימשפטביתשופטלהתמנותהכשיראדם
.דתאישאוציבורנציג,סוציאלי

.'ב20סעיף,30הערהלעיל32
.(11,8,7)2סעיף,1981-א"התשמהפרטיותהגנתחוק33
.דיןפיעלמעשהלעשייתכלליפטורמקנה19סעיף,(3)18סעיף,(ב)(2)18סעיף,שם34
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הראיהלגילויהצורךכיהמשפטביתמצאבובמקרהאו,החולהשלבאישורו
.גילויה-שכאיהענייןמןעדיף
,ישראלבמדינתלמעשההלכההמבוצעהמנוגדותהזכויותביןהאיזוןעל
משרדידיעליישומהומאופןהאיידסלנושאהספציפיתמהחקיקהללמודניתן

שם,העם35בריאותבתקנותמעוגןהמדינהלרשויותחולהעלדיווח.הבריאות
ללשכתתימסרהמדבקותהמחלותברשימתהנכללתמחלהעלהודעהכינקבע

.הנפתיתאוהמחוזיתהבריאות
דומההייתההנגיףעםלהתמודדותהישראליהמחוקקשלהראשוניתתגובתו
האיידסנגיףהוכלל1983בשנת.העולםמדינותבשארנצפתהאשרהיתרלתגובת
הדבר.(1940)העםבריאותלפקודתהשניהבתוספתהמדבקותהמחלותברשימת

בין.חולהעלדיווחקבלתעםלכתמרחיקותפעולותלנקיטתרשותמתןגרר
בדיקותולבצעהחולהאתלבודדסמכותמתן:בפקודהמצוינותאשרהסמכויות

,נשאאותושלמגעיולגבירפואיתחקירהביצוע,משפחתובניאצלהנגיףלגילוי
1987בשנת.'וכומבניםהריסת,מקוםלכלכניסה,חוליםשלבפיקוחהעמדה

להידבקותכחשוףהמוגדרפרטכי,בצף3הבריאותמשרדשלהכלליהמנהלקבע

סיכוןקבוצתשלבידודהמשמעוזהצו.חודשיםלשישהאחתבבדיקהחייביהיה
.הנגיףלאיתורבדיקהבביצועוחיובה

לרשויותדעתשיקולומקנה"רשאי"בלשוןנוקטתהעםבריאותפקודת
נגיףעםבהתמודדותשימושייעשהבהםהאמצעיםהיקףבקביעתהרפואה
,לושהוקנההדעתשיקולמרחבאתהבריאותמשרדניצלבהנחיותיו.האיידס

מגעלנתקנוהגיםסיכוןקבוצתלאותההמשתייכיםכילעובדההתייחסותתוך
פיקוחלחוסרהמובילדבר,לחשיפתםחששמתעוררכאשרהשלטוןרשויותעם
התפשטותבהיקףמשמעותיוגידוללנשאיםהכוונהחוסר,הנגיףהתפשטותעל

איתורבנושאבהנחיותיונמצאהבריאותמשרדנוקטבולאיזוןדוגמא.המחלה

הסיכוןקבוצתאתלעודדמובהקאינטרסלישראל"כיהקובעותאיידסנשאי
ישמידהבאותה.האיידסבמרכזידםבדיקותלעבורנדבקשמאשחוששמיוכל

ידיעלוזאתמלבצעהבבדיקהשחפץמיכלאתלהרתיעשלאאינטרסלישראל
.37"בדיקתםותוצאותהנבדקיםלפרטימלאחיסיוןהבטחת
בחובתההכרהמודגשת1996-ו"התשנ,בקטיניםאיידסנגיפילגילויבחוק
שקדמההחקיקהלאור.האיידסנגיףלאיתורלהיבדקהמבקשקטיןכלפיסודיות
אותוהאיזוןלכיווןונטייה,המחוקקשלמגמתושינויבולראותניתן,זהלחוק
.קטיניםשלוולונטריותבדיקותלעודדרצוןתוךבהנחיותיוהבריאותמשרדביצע

.1961-א"תשכ,(מידבקותמחלותצלהודעות)העםבריאותתקנות35
(הנרכשהחיסוניהכשלתסמונתלענייןהוראותומתןרפואיותבדיקות)העםבריאותצו36

.1987-ח"התשמ
.איידסנשאיאיתורבנושא1993/5/13ג"התשנבאיירב"כ93/9הכלליהמנהלחוזר37
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אף,הקטיןבקשתלפיתיערךבקטיןאיידסנגיפילגילויבדיקהכיקובעהחוק
,הקטיןבגילכהתחשבכיהרופאשוכנעכאשר.אפוטרופסואוהורהואישורללא

ללא,הבדיקהאתטובתומחייבתעצמירצוןלגבשוביכולתוהנפשיתבבגרותו

.אפוטרופטואומהוריואישורקבלת
כיבכךוהכרההבעיהשלכוללתבחינהעלמבוססתהבריאותמשרדמדיניות

שבשיקולמדיניותהנההמשרדמדיניות.יעיליםאינםקצרלטווח"קסםפתרונות"
המשפטימהדיוןללמודניתןאלואיזוניםעל.השוניםהאינטרסיםביןהמאזנתדעת

בדברמקומיבעיתוןכתבהפורסמהזהבמקרה.הקריות38כל'נפלמוניתבעניין
במטרהרביםגבריםעםמיןיחסיומקיימתהאיידסבמחלתהנגועהקיברןחברת

החולהכינטעןבכתבה.הקיבוץחברתשלשמהאוזכרלאבכתבה.להדביקם
לקייםשלאהרופאיםלהפצרותנענתהולאמחלתהדבראתברביםלגלותסירבה

משרדשלהמשפטיליועץפנהבאישההמטפלהרופאכינטעןעוד.מיןיחסי
מחלתהאתלחשוףסרבהאחרוןזהאך,שמהפרסוםאתלאפשרבבקשההבריאות

אודותפרטיםלפרסםהעיתוןשלבקשתונדונההמשפטיבדיון.ברביםהאישהשל
עללהגןכדיישהחולהשלשמהבפרסוםכיטענוהעיתוןנציגי.האיידסחולת
אדםשלסיכוןלהצדיקיכולהאינההפרטיותעלשמירה,לטענתם.הציבורשלום

.הביטויחופשמולאללסגתהפרטיותאינטרסעלולכןהנגיףנושאעםבמגעהבא
בןעםשקטיםחייםחיההיאוכיהכתבהבפרטיאמתאיןכיטענההאיידסחולת
שלזכותהומנגדהביטוילחופשהזכותביןבאיזוןהתמקדהדיןפסק.קבועזוג

כנגיףבמאבקהמדינהעמדתעלממנוללמודוניתןטובולשםלפרטיותהנשאית
.האיידס

בההמדיניותאתופרטההמשפטלביתהוגשההמשפטיהיועץשלעמדתו
יושב,ישיבןצביר"דשלדעתומחוותשעולהכפי,הבריאותמשרדנוקט
נתמכהאשר,המדינהבעמדת.בישראלאיידסלנושאהעליונהההיגויועדתראש

וזאתהאיידסנשאיתעלמזההפרטכלפרסוםלאסורישכינקבע,הדעתבחוות

נשאיכלשלהרפואיתחסינותםעלבשמירהוהבריאותיהציבוריהענייןלאור

במערכתחמורהפגיעהלמנועוכדיהמהלההפצתמניעתלצורך,האיידסוחולי
להערכתכיעולההדעתמחוות.האיידסבהתפשטותישראלמדינתשלהמניעתית

מזהמשמעותיתבצורהבארץהאיידסוחולינשאימספרנמוך,המקצועאנשי
עליונהעדיפותמתןכיהיאהבריאותמשרדהערכת.אחרותמפותחותשבארצות
נמוכיםלנתוניםהביאומעבדהבדיקותביצועתוך,חינוכיתהסברתיתלמערכת

חשיבות,הוולונטריםהנבדקיםמספראתלהגבירמובהקחברתיאינטרסקיים.אלו
מנתעלמשפחתוובניהנשאשלוהדרכתופיקוחאפשרותבמתןהנההבדיקות
האיידסבנושאהמטפליםהגורמיםשלהמצטברניסיונם.הנגיףהתפשטותלמנוע

.(פלמוניתעניין:להלן)45(4)ג"תשנמ"פמ"בעהקריותכל'נפלמונית93/1030('עפ)א"ת38
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ביטחונםהנו,בדיקהלערוךהנבדקיםלנכונותוהמרכזיהמכריעהגורםכימלמד
.ממנופרטכלאוהכללנחלתואינםחסוייםנשאריםוהמידעשהבדיקותהמלא
בןעםשקטיםחייםחיההיאכיהחולהשלטענתהאתקיבלהמשפטבית

נקייההייתהלאהמשפטביתשלזוהחלטתו.שמהפרסוםאתואסרקבועזוג
בחתימתההמניעהצומתןאתגרשון'עהשופט'כבהתנהדבריוובסוףמספקות

אדםלכלחולההיותהעובדתבגילוימתחייבתהיאבומסמךעלהחולהשל
עלההגנהלמידתבנוגע,העקרוניתלסוגיהבהתייחסותו.מיניבמגעתבואעמו

ודאותשקיימתמקוםכי,גרשון'עהשופטציין,איידסלחולהשתינתןהפרטיות
סכנתולמנוענפשותלהציליוכלוהפרסוםהבריותשללחייהםסכנהבדברקרובה
פגיעה,לסברתו.החייםקדושתמפנילסגתלפרטיותאדםשלזכותוצריכה,חיים

בלתיתוצאותתגרורולאהציבורידיעלבהבנהתתקבלשכזהבמקרהבפרטיות
.יעילות

צדדיםאזהרתוחובתהמטפלהרופאשלהסודיותחובתנדונהבונוסףמקרה
תוארלקיומוהרקעאשרפלאנסיהאבישלבעניינוהמשפטיהדיוןהנושלישיים
בלתימיןיחסיעמהקייםפלאנסיהכיטענההתובעתהנערה.זו39רשימהבראשית
הדבר,התובעתלטענת.איידסנשאהיותובדבראותהליידעמבליזאת,מוגנים
קונדוםעםמיןיחסיקיוםהנוהמרינהרשויותידיעלפלאנסיההוזהרעליוהיחיד

.מחלתועלהמזדמנותזוגולבנותלדווחהמדינהרשויותידיעלנדרשלאהואוכי
שלזהותםסודיותעלהמגנההבריאותמשרדמדיניותכנגדהתובעתיצאה,בנוסף

לא,התקשורתולאמצעילטלוויזיהפלנסיהנחשףלולא,לטענתה.האיידסחולי
והייתהמיןיחסימקיוםמתנזרתהייתהלא,הנגיףשלנשאיתהיותהעליודעתהייתה
.אחריםלהדביקעלולה

ננקטתישראלבמדינתהנוהגתהמדיניותכי,עמדתהעלוחזרהשבההמדינה
חובתה,כולהבאוכלוסייההנגיףהפצתמניעתהנההמטרה.תועלתשיקולימתוך
משרדמדיניות.הפרטכלפילחובהקודמתזווחובה,הציבורלכללהנההרשותשל

.המעורביםכלשלזכויותיהםהמאונתדעתשבשיקולמדיניותמהווההבריאות
עידוד,והסברהחינוךוכוללתהנגיףהפצתומצמצמתמונעתהנוכחיתהמדיניות
תוצאותיה.הנגיף40לגילויחינםובדיקותנשאיםאחרמעקב,בקונדוםשימוש

.שבחשיפתםהיתרונותעלעולותהאיידסחוליבפרטיותהפגיעהשלהשליליות
בנות/בנייידועלנושאהבריאותמשרדמדיניותכיהמדינהמעמדתעולהעוד

עלהשמירהאףעלכי,הנה,פיהעלהונחוהרפואייםהצוותיםאשר,זוג
המטפלהרופארשאי,הנשאשלקבועזוגבתבתעלוידועכמידה,האנונימיות

ואיןפרטנרכלליידערשמיתהנחיהאין.הקבועהזוג-לבןהנשאותדברלגלות

..1הערהלעיל39
הדיןבפסקהמדיניותקוויאתתואמיםישיכןר"דשלהדעתחוותמתוךהמדיניותקווי40

.38הערהלעיל,פלמוניתבעניין
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איןכןכמו.הקבועהזוגבת/בןאודותודרישהחקירהחובתהרפואיהצוותעל
.מחלתואודותמזדמןפרטנרכלליידעהנשאמןלדרושחובהאוהנחיה

רשותהקובעתהבריתבארצותהרווחתההלכהאתהבריאותמשרדאימץ,למעשה
להימנעעלולהנשאכיחששמתעוררכאשר,הזוגבניכלפיהרופאשליידוע

ואיןקבועיםזוגלבנימתייחסתהרשות.זוגובןעםבטוחיםמיןיחסימקיום
.מזדמניםזוגבנילאיתורדרישה

עללהסתמךיכולאינוהזוגמבניאחדכלכי,הנהזהאיזוןשלמשמעותו
ייעשהכזהגילוי.הנגיףכנשאיאותרזוגוובןבמקרהלושידווחוהבריאותרשויות

הנשאשלשיחותיולאוריחשושהמטפלוהרופאבמידהאוהנשאבהסכמתרק
ההגנה,למעשה.מוגניםמיןיחסילקייםמתכווןאינוהנשאכי,הרפואיהצוותעם
לחברהכמסוכןהנשאאתהרפואיהצוותבאבחוןתלויההנשאשלזוגובןעל

לגלותהאיידסנגיףמנשאדרישהאין.המחלהאודותהזוגבןאתליידעובהחלטה
.מהדבקהלהימנעדרישהרקאלאהנגיףנושאהיותועובדתאת

ליצורעלולהמספקתתקציביםהפנייתאי;פשוטאינוהאיזוןשליישומו
בהפנייתתלויההאיזוןשלהצלחתו.בפועליישומהוביןהמדינהעמדתביןפער

בגישתושינוייםעלמתמשךופיקוחהנשאשלהנפשימצבולאיבחוןמשאבים
.החברהעלמפורשותמאייםנשאבהםהקיצונייםבמקריםבטיפולדיאין.לחברה
מקיימיםהםכיהמצהיריםלנשאיםגםמתמשכתהתנהגותבהכוונתצורךקיים
אוהמזדמניםזוגםלבניפוטנציאליסיכוןמהוויםוהםייתכןאך,בטוחיםמיןיחסי

משרדשבמדיניותהפתרוןאתמאייןהפיקוחמדיניותשלחלקיביצוע.הקבועים
להסתמךיכולואינולבריאותואחראיאדםשכלבכךההכרהומחזקהבריאות

הקושילמרות.איידסנשאעםבמגעויבואבמקרהשיזהירוחיצוניגורםעל
באופןהציבורהתנהגותעיצוב.הרצויההמדיניותזוכיספקאין,המדיניותביישום

יוביל,איידסנשאהיותועללולהודיעמינייםליחסים-משותפואדםיצפהבו
בהטלתהנההמהלההתפשטותלמניעתביותרהיעילההדרך.המחלהלהתפשטות

ובירורבטוחיםמיןיחסיקיום,בריאותועללשמירהאדםכלעלאישיתאחריות
.מין41ליחסישותפושלהבריאותימצבושלפעיל

לנושאהבריאותמשרדבהנחיותהתייחסותאין,מזדמניםזוגבבניעסקינןכאשר

לשמירההציבורעלאישיתאחריותהטלת.והסברהבחינוךתלויהזומדיניותשליעילותה41
השניםביןשנערכוהאיידסנגיףלגילויבבדיקות,לדוגמא.פלאתרופתאינהבריאותועל

שאותרואלומבין,הנגיףלהמצאותאיש000,700נבדקו,הבירהבוושינגטון1985-1988
,לנגיףהיחשפותמפניעליהםמגנההמיניתשהתנהגותםהניחוכירכיםהצהירוהנגיףכנשאי
מעלהזהממצא.האיידסנגיףאתנושאיםהםכישיערוולאלהתגוננותאמצעיםנקטורובם

להגברתכנימוקומשמשהנגיףמפנילהתגונןהפרטשלהאמיתיתיכולתובדברספקות
צדדיםעלבהגנהרופאשלחובתולחזקכדיזהבממצאיש.הציבורבקרבוההסברההחינוך

למצואניתןבסוגיהנרחבדיון.עצמםעלבהגנהאלושלכישלונםלאורזאת,שלישיים
,tGIayש!Meltonשלכספרם Lyons107'בע,12הערהלעיל.
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מבןלדרוששביכולתםיעיליםנזק.כמונעימזדמניםזוגבבנילראותניתן.הדיווח
גםהדיווחרשותהחלת.מוגניםמיןיחסיקיוםאוהבריאותימצבובירורזוגם
הקייםמהאיזוןסטייהתהווהאולםמוסריכהכרחנראיתמזדמניםזוגבניעל
הימנעותכגוןשליליותלתוצאותההנחיותשינוייובילהאםבחינהמחייבתולכן

מזדמניםזוגבנילאתרהבריאותמערכתשלביכולתההאם,מבדיקהאזרחים
מקוםיש,בטוחמיןקיוםידיעלעצמםעללהגןהזוגבנישליכולתםלאור,והאם

.האיזוןלשינוי
קבועיםזוגבבניעסקינןכאשרמיתרונהמאבדתהבריאותמשרדמדיניות

מניחיםהזוג-בניאלובמקרים.היחסיםמערכתבתחילתהנגיףלהמצאותשנבדקו

במקרההדבקהלמנועיכולתםאתמאבריםולכןזוגם-בןשלבמצבושינויאיןכי
שכזהבמקרההאיזוןחוסר.היחסיםלמסגרתמחוץבנגיףנדבקהזוג-מבניואחד

קבועזוגלבןגילויהמתירהלמדיניותחיזוקמהווההיחסיםלמערכתהצדדיםבין
.האיידסנגיףנשאיפרטיותעלבשמירההחיוניותלמרות

הצדדיםכיןמאזנתאינההבריאותמשרדמדיניות,קבועיםזוגבנישלבמקרה
בטוחיםמיןיחסימקייםהואכימצהירנשאכאשר.מלאבאופןהיחסיםלמערכת

המערכתתתערבלא,זוגו-לבןידועהבריאותימצבוכיהצהירלחילופיןאו
משרדבהנחיותהמבוצע,זהאיווןשלמשמעותו.הזוגלבןתדווחולאהרפואית
שלא,בסיכוןקבועיםזוגבנישלהעמדתםמאפשרתהמדינהכיהנה,הבריאות
חשיפתבאם,המוסריתהשאלהמולאל.להתגונןיכולתמתןוללאבידיעתם
ניתן,מסמכותההמדינהשלחריגהמהווהאינהבידיעתםשלאלסיכוןאזרחים
,האתיבמבחןתמידעומדתאינהאםגם,המוצעתהמדיניותאפקטיביותכילומר
.כיוםהקיימיםבנתוניםהאופטימליהפתרוןאתמהווה




