
בישראל·המשפט

דברפתח

שבחובותוהקשותהמורכבותמןהיאהרופאעלהמוטלתהאחריות

אתהרופאבידימפקידהציבוראדמ,לחייהאחריותאנוש:בני

אךלהחיותהיכוליממרשמימלרשומהחי,בבשרלחתוךהיכולת

גמופעמימגופואתהרופאבידימפקידהחולה ,להמיתחלילהגמ

זוחי",לכלחיימ"החותךבבחינתודמבשראיןאכן,נפשו,את

תפקידאבל-רופאך"ןה'אני"כי-גבוהמעלגבוהבידינתונה

ביטויהואאנוש;בנישביןהרגילימהגומליןמיחטיחורגהרופא

כבודחוק-יטוד:כלשוןחייו,ובקדושתהאדמבערךלהכרהעילאי

המיוחדמעמדועודנו,ולדעתיהיה,גמלכךבזיקהוחירותו,האדמ

מיטטי,כמעטלפעמימאמון,שלמעמדהאנושית,בחברההרופאשל

בעניינימופיע,שמותבטפרלרפא,לרופארשותנתנוישראלחכמי

ר'בשמאומרהבבליהתלמוד , 2ירפא""ורפאהמילימצירוףנזיקין,

בבבארש"יוכדברי , 3לרפאות"לרופארשותשניתנה"מכאןישמעאל

כביכולצורךאיןולכן 4המרפאוהואמכההקב"האומרימאיןקמא,

לרופארשותהתורה"נתנהלהלכהנפטקוכךאדמידיעלברפואה

עצמומונעואמהוא,נפשפיקוחובכללהיא,ומצווהלרפאות,

מןשלאשירפאנו,מילוישואפילודמימ,שופךזההרי[הרופא]

 , sלהתרפאות"זוכהאדמהכל

תמולאמשלשומ,כתמולאינו-המשפטיבמישור-עידננו

ובעקבותיהןחברתיותהתפתחויותשמכבר,שניממשמעושלשומ

בתחומהזכויות,עידןשקרוימהאתהולידומשפטיות,התפתחויות

האדמכבודבחוק-יטוד:ובראשונהבראשזהעידןמתבטאהחוקתי

זכויותבחוק-השארבין-מתבטאהואהחוקיבתחומוחירותו,

תשנ"ד-ממלכתי,בריאותביטוחובחוק ,-61996תשנ"והחולה,

תביעותשלבריבויןמתבטאהואבנזיקיןההתדיינותבתחומ ; 71994

בחששרופאימ,עמבמגעלעתימ,לחושניתןרפואית,רשלנות

ושמאהמשפטי,בתחומהמידהעליתרחשופימהמשמאמצדמ

מבצעימהיוהמזוקקדעתמשיקולפישעלרפואיותפעולותישנן

מנהליעמבמגעיממכך,נרתעימהמאךבחולה,הטיפולבמטגרת

הפקזלטהברפזאה,המשיללימזדיהספרבביתמזדיםהלישנתסיזםבטקסהרצאה

תשס"א,בתמזזזיביזםשנתקיימהתל-אביב,זניברסיטתאסאקלר,"שעלרפזאה

27.6.2001 . 

לממשלההמשפטיליזעץמשנהשזפמן,יהזשעלעז"דתזדתילממשלה.המשפטיהיזעץ ••

למתמחיזכןהערזתיהם,עלבירזשלים"הדסה"הרפזאיהמרכזמןברזיסמאירזלפרזפי

זז.הרצאהשלמזקדמתבמהדזרהבשעתםסיזעםעלזיזטלאטיהאיתןלשעבר

בלדכ.עלילדבריםהאחריזתבזק.גלעדלמתמחהגםתזדה

החובההייתהשבעברכ,ךעלחוזרימהמבישראלחולימבתי

שבשבועתהחולהכלפיהחובהזו-מאליהברורההראשונה

גמוכוללתנשתנתה,החובותתרכובתכיומשמאאך-הרופאימ

שאלתאתמעלימוהמוכדומה,התקציבהרפואי,המוטדאת

נתקלימשאנובעיההמשאבימ,חלוקתבשקלולהרובצתהאחריות

ידיעלהניתןהתקציבכיטוענותחולימשקופותבשעהגמבה

מהאתמכטהאינוממלכתיבריאותביטוחחוקבמטגרתהמדינה

שבובעידןהנכון,האיזוןאפואמהולחולה,ליתןהמחוקקשכיוון

איזונימ?היאהציבוריבמשפטהמפתחמילת

בביטחוןלמשל:-בחיינורבימבתחומימקיימתהשאלה

המעשהבעולמכשהמדוברחשיבותמשנהמקבלתהשאלהוברווחה,

עמהמקצועמושגישזורימשבוהרפואה,שלורב-האתגרימהקשה

נפשותבהצלתכרוכימ-ובראשונהובראשואתיקה,משפטמרכיבי

נפש,ובפיקוח

בריאימ,כחיימעושר"איןטיראבןהקדמוןהחכמכדבריאכן,

החיימ,בשימורמרכזיתפקידלרפואה , 8תחלואימ"מחייהמוותוטוב

בטיט,מהווהזהשהיגיוןנראההחיימ,באיכותמזהפחותולא

לחובתואחרימ,ודתיימפילוטופיימובכתבימהיהודיתבהלכה

מאוד"ונשמרתמ-בריאותועללשמוראדמשלהמוטרית

המוטריתהמקצועית,ולחובתוולשליחותו- 9לנפשותיכמ"

לרפא,יכולתוככללעשותרופאשלוהמשפטית

בטרמאדמ,שלברייתומשחרבזהזהכרוכימוהאדמהרפואה

מדעיות-מהןרבות,השלכותזולכריכהמותו,לאחרועדנול,ד

איןמשפטית,והטדרהדיוןהמחייבותמוטריותמהןמקצועיות,

משינויימהמושפעדינמי,בתהליךאלאחד-פעמי,באירועהמדובר

היאישראלבמדינתהבריאותחקיקתואחרימ,מדעיימחברתיימ,

-יי-זה,מטוגלתהליךהמאלפותהדוגמאותאחת

כז.טז,שמזת, . 1

יט.כא,שמזת, . 2

א.פה,קמא,בבאבבלי,תלמזדא;ס,ברכזת,בבלי,תלמזד . 3

זלא"בארמיתכלשזנזלרפאזת",לרזפאיםרשזת"ניתנהד"הא,פה,קמא,בבארש"י, . 4

 .לעברית)(תזרגםמסי"זאיהזמחירחמנאאמרינן

א.שלו,דעה,יורהשו"ע, . 5

 .החזלה")זכזיזתחזק"(להלן: 1996-תשנ"זהחזלה,זכזיזתחזק . 6

ממלכתי").בריאזתביטזח"חזק(להלן: 1994-תשנ"דממלכתי,בריאזתביטזחחזק.ד

ל.פרקסירא,בן . 8

טז.,דדברים, . 9
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המשי /בישראלהמשפטועולםהרפואהעל

10העמ,בריאותפקודת 1940 

המשפטיתהתשתיתהייתה(המנדטורית)

ועמהבישראל,הרפואהלהסדרתהבסיסית

אחרימ.מסדירימוחוקימהרופאימפקודת

הרפואה,מקצועותכילומרישאמנמ

ומרביתהסיעודהרוקחות,לרבות

מ 9איעדייןהפארא-רפואיימהמקצועות

ומתילאחרימ,בהקשרימכדבעי.מוסדרימ

להשתבחישראלמדינתיכולההאמור,

אמדימשיקימ.בתחומימראויהבחקיקה

והפתולוגיה,האנטומיהחוקאתנזכיר

11-תשי"ג הוויכוחליזכורכילד,שעוד 1953

-ביטויומצאאשרסביבו,הנוקבהציבורי

ביותרהקשהבצורתולאואוליהשאר,בין

העיר,ברחובותדאזהבריאותלשרגנאיבסיסמאות

הסעדחוק ,-1960תש"ךוהשגחה),(טיפולהנוערחוק

העמבריאותתקנות ,-1969תשכ"טבמפגרימ),(טיפול

חיסון,נפגעייבטוח,חוק 1987-תשמ"זגופית),-חוץ(הפריה

חוק , 1991תשנ"א-נפש,בחולילטיפולהחוק ,-1989תש"ן

וחוק 1 992-תשנ"גהאיידס),(נגיףדמעירוינפגעילפיצוי

תשנ"ו-היילוד),ומעמדהסכמ(אישורעוברימלנשיאתהסכמימ

החקיקהשלהכותרתגולתאוליהפונדקאות).כחוק(המוכר 1996

וחוק-1994תשנ"דממלכתי,בריאותביטוחחוקהמאלהבנושאימ

ושנותהשמונימשנותסוףחוקי . 1996-תשנ"והחולה,זכויות

אתהמקדממצויימ,אנושבוהחברתיהעידןפריהמהתשעימ

האדמ.זכויות

בגישהשחלובתמורותמבוטללאחלקהמשפטלבתיגמ

ההלכההמדינה.שלשנותיהושלושבחמישימלבריאותהמשפטית

הרפואהבתחומרבהחשיבותבעליחידושיממעטלאהניבההפסוקה

להסתפקעליויהאכאן,אלהבכלמעיסוקהיריעהתקצרוהמשפט.

פרקימ.בראשי

אתבמרכזשמהישראל,שלהמודרניתחקיקתהכיתחילהאזכיר

ציבוריותשאלותישנןהאוטונומי.עולמוואתחירותואתהאדמ,

שישהישראליתבחברההתפתחויותבעקבותבכ,ךהכרוכות

השתנההישראליהאתוסאותן.המבקרימוישלשבחאותןהדורשימ

מטרותשלהגשמתןאתבמוקדהמעמידהקולקטיבית,מתפיסה-

ביחידהמתמקדתאינדיבידואליסטית,לתפיסהלאומיות,

שינויימבהערכתולכאןלכאןפנימישבוודאיאכן,ובהתפתחותו.

מקומ,מכלרב.חיובבוודאיעיקרמהרפואיבתחומדווקאאלה;

המדינהשלאשונות,יסודיותזכויותהמשפטיתבתפיסתנולאדמ

שללכבודובאשרכך"טבעיות".זכויותהן-אותןהמעניקההיא

גופו.עלוהאוטונומיהחירותוחייו,עללשמירהבאשרכךאדמ,

זו.לתפיסהחוקתיעיגוןמהווהוחירותוהאדמכבודחוק-יסוד:

ברמתהמתמדתבעלייהגממתבטאתהחברתיתההתפתחות
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מ/ Dגרוליאורהאיור:

התקשורתשלובדומיננטיותבמדעההשכלה,ברמתהחיימ,

חיינו.אורחותעלובהשפעתה

דתלנושאיגמ-מטבעמ-משיקימורפואהמשפטענייני

במרכזשעמדואחדותלסוגיותאדרשהאמורהרקעעל . 12ומדינה

הרפואי.בתחומההתעניינות

רפואילטיפולהזכות

טיפולקבלתהייתהלאממלכתי,בריאותביטוחחוקלחקיקתעד

בידמהיהשלאאלהישראל.במדינתאזרחכלשליסודזכותרפואי

בשלקיבלומלאהחולימשקופותמיאורפואיביטוחבעבורלשלמ

שירותיבעזרתרקרפואילטיפולזכווכדומה,בריאותגיל,מגבלות

הסעד.

לשירותיזכאיתושבכלכינקבעשבוממלכתי,בריאותביטוחחוק

רפואי.לטיפולהזכותשלהכלכליימההיבטימאתמסדירבריאות,

ממלכתיבריאותביטוחחוקפרשנות:בעיותנטוליאינמהדברימ

שלוגודלוהמדינהידיעלהמימוןהיקףשלשאלותכאמור,מעורר,

השירות,צורותשלשונימבהקשרימשוויוניותשלהבריאות;סל

 • 13ועודוחוקיותוממשלתיימחולימבבתיהשר"פשאלתלרבות

הדרךעללהשפעתובאשרקשותשאלותעוררהחולהזכויותחוק
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ההידברותהעבר,לעומתגברה,זומבחינה

כיוםנתפטאינוהחולהלחולה;הרופאבין

מודעכיום,הטיפולי.לתהליךפטיביכשותף

להיותומבקשלזכויותיו,ויותריותרהחולה

ואופנו.בוהטיפולטוגבקביעתאקטיבישותף

הואזולמודעותהמובהקיםהביטוייםאחד

 second (נוטפתדעתחוותלקבלתהתביעה

opinion (, החולה.זכויותלחוקקדמהזוכיאף

יכולהחולההטכמתללארפואיטיפולמתן

עברתהיאהלוא-פליליתעברהלהיחשב

החולהשיוכלמנתעל . 15נזיקיתולעוולה- 14התקיפה

לקבלעליווהמודעתהחופשיתהטכמתואתלתת

ראוי.מידע

תשמ"ד-הטכמה),(טופטיהעםבריאותתקנות

יקבלמאושפזחולהשבומצבלמנוענועדו ,' 984

קבעוהתקנותהמפורשת.הטכמתוללארפואיטיפול

בעתהטכמהטופטעלהמטופלאתלהחתיםשיש

פעולותביצועלפניוכןהחולים,לביתכניטתו

רובאםשטפקאלאניתוח.אוצנתורכמופולשניות,

אוהטופטאתקראולאשפוזהמתקבליםהחולים

באפשרותם,היהשלאכמעטוכןממנו,העתקביקשו

"אניבנוטחהטתייגויותבולהכניטמעשי,באופן

שלעתיםגםמהבאחר",ולאזהבטיפולמעוניין

הטברים.ללאהחתימהנעשתהקרובות

קובעלחוקד'פרקזה.מצבלתקןלנטותבאהחולהזכויותחוק

לצורכירק(ולארפואילטיפולאדםשלהטכמתולקבלהחובהאת

הפירוטרמתהמידע,שלטיבואתלמטורהחובהאתאשפוז),

המטופל,שלוהפרוגנוזההדיאגנוזהנכלליםבכךההטכמה.וצורת

בו,הכרוכיםהטיכוניםהצלחתו,טיכוייהטיפולי,ההליךתיאור

שתהיהיכולשההטכמהנקבעכבעבר,שלאועו.דחלופייםטיפולים

החוקקבעזאתעםהתנהגות.שלדברךאףאופהבעלבכתב,

זכויותחוקמרובה.המורכבותמלאכתם.ביבצוערופאיםנוהגיםשבה

ברמהרפואיטיפוללקבלתהמהותיתהזכותאתמטדירהחולה

נאותה.

רפואילטיפולמדעתהסכמה

תלמידיואתהנחההיפוקרטט,הרפואית,האתיקהאבותאבי

הידועהזו,גישהמצבם.עלהאמתאתמחוליהםלהטתירהצעירים

שונים,בתחומיםלהשהשלכותהפטרנליטטית","האטכולהבשם

המידעבהענקתאותנומחייבתהפתוחה,התפיטהעו.דמקובלתאינה

יממשובכךגופו,גורלעלהחלטותלקבלשיוכלכדילחולההדרוש

כאדם.זכויותיואת

"האטכולהגישתהיאההפוךבכיווןקיצוניתגישה

וזהלחולה,המידעכלאתמוטרהרופאפיהעלהאינפורמטיבית",

האחריותאתעליומקבלכךובתוךההחלטהאתבעצמומקבל

מעיןהפעולה",שיתוף"אטכולתהיאכיוםהמקובלתהגישהכולה.

היחטיםבמערכתרואהזואטכולההללו.השתייםביןזהבשביל

מידעלטפקאמורהרופאחוזי.מעיןהטדרלחולההרופאשבין

באמצעייחדיולדוןאמוריםהצדדיםושניההחלטה,קבלתלצורך

ביותר.הטובהריפוי
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O העם").בריאות"פקודת(להלן:ו 940העם,בריאותפקודת .ו

והפתולוגיה").האנטומיה"חוק(להלן:ו-953תשי"גוהפתולוגיה,האנטומיהחוק .וו

אנטומיהבין-ודמוקרטית'יהודיתב'מדינהורפואה"משפטהכהןא'זה:לענייןראוו. 2

 .ו 89 ) 2000 ( ) 2ב(משפטשעירומדינה"דתיחטישללפתולוגיהחוקשל

החוליםבבתיהשר"פכיהקובעתדעתחוותידיעלניתנה ) 2002 (תשט"בבשנת .ו 3

עשותילההדברעלרו,ילהטדרצוןשישוככלחוקי,אינוהנוכחיתבצורתוהממשלתיים

בבג"צ.עתירותבמטפרועומדתלויהנושא .משנהבחקיקתמעברובהטדרבחקיקה

החוליםבבתיהשר"פשלקיומוהמשךאתיאפשראשרבינייםצולהוצאתבקשה

 .נדחתהבעתירות,להכרעהעדהממשלתיים

 .העונשין")"חוק :(להלןו-977תשל"זהעונשין,לחוק 378טעיף .ו 4

 .)"הנזיקיןפקודת"(להלן: ]חדש[נוטחהנזיקיןלפקודת 23טעיףו. 5

ג
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המשי /בישראלהמשפטועולםהרפואהעל

המידעכלקבלת-המודעתההסכמההואהעיקרבכתב.בהסכמה

במשפטכמוהדגש,הטיפול.לאפשרותבאשרזהירושיקולהרלוונטי

עיקר.ההסכמהאלאהטפסימ,לאבמהות;הואבכלל,המודרני

טיפוללהעניקלמטפלהחולהזכויותחוקמתירמיוחדותבנסיבות

 15בסעיףקבועימלכךהתנאימהחולה.הסכמתללאגמרפואי

אוהגופנישמצבואדמהאחת,-חלופותשלושלסעיףלחוק.

אמטיפוליינתןואזימדעת,הסכמתוקבלתמאפשראינוהנפשי

לקבלאפשרותאיןאמאולכךמתנגדהמטופלכילמטפלידועאין

טיפול,לקבלתמפורשותמתנגדכשאדמהשנייה,כוחו;באהסכמת

מסוימימ;בתנאימכפויטיפוללאשראתיקהועדתתוכלואזי

סכנהאומידיתחיימסכנתכשישנהרפואיחירומבמצבוהשלישית,

הפיכה.בלתיחמורהלנכות

שקילתכגוןמטרותיואתהחוקהשיגאמהיאשאלהעדיין

וכיוצאלמטופלהמטפלביןהתקשורתשיפורמ,חלופייטיפולימ

הואביסודו,אלה,בנושאימהחוקשקבעמהמקומ,מכלבהמ.

שעליך"מה-תעביד"לאלחברךסני"דעלךהכללשלמיצויו

הגינותשלמיצויהאחרותבמילימאו 16לחברך"תעשהאלשנוא

כךבו,שינהגורוצההיהמאתנואחדשכלכפיבסיסית.אנושית

וזכויותיו,החולהכיבודעלמצווימאנובזולתו.לנהוגהואמתבקש

רגישותהחולה,עמשיחותהרפואה.למדעכאויביקטראייתועלולא

מזה.יותרמובןמה-בוהטיפולהסברתבעיותיו,הבנתכלפיו,

המודעותכיהמשפטימ,במשרדבכךהעוסקימאומרימוכךדומני,

שהמידעכךותגבר,שתמשיךמקווהאניגברה;החולהזכויותבעניין

אמין.יהא-כולולציבורוגמ-לחולההניתן

הרפואיוהמידעהרפואיתהרשומה

אתלדעתהחולהזכותמבחינתהןרבה,חשיבותהרפואילמידע

זהשמידעזכותומבחינתהןבו,שנעשההרפואיהטיפולפרטי

סודיותו.עלויתרלאעודכלחסוי,יישאר

תקנותהרפואיות.ברשומותמצויהרפואיהמידעמןניכרחלק

נכללמהקבעו ,-1976תשל"ורשומות),(שמירתהעמבריאות

כדיבושישפריטכלרשומות.שמירתלנהלישוכיצדברשומות

הרשומות.בגדרנכללהאדמשלהרפואיתההיסטוריהעללהצביע

סעיףמתי.ועדהרפואיתהרשומהתישמרהיכןקובעותאףהתקנות

הניסיוןרפואית.רשומהניהולחובתקובעהחולהזכויותלחוק 17

מחשוב,הרפואיתהרשומהעברהטרמרבימבמקרימכימגלה

כדבעי.קריאהאינההיאמעטותלאופעמימ

מטופלככלל,החולה.זכויותלחוק 18בסעיףמעוגנתלדעתהזכות

ואףאליוהנוגעתהרפואיתברשומההמצויהמידעאתלקבלזכאי

עלולהמידעשבהמבמקרימרקחלזהלכללהסייגלהעתיקה.

נדרשולכךהמטופל,שלהנפשיתאוהפיזיתלבריאותונזקלגרומ

אמלבדוקישעדייןזה.חוקלפיהפועלתהאתיקהועדתשלאישור

למטופל.מלאגילוישלהכללבפועלמקוימאכן

 62המשפט

ומכבודומפרטיותו,מהותיחלקבוודאיהמהאדמשלסודותיו

אדמ"כלוחירותוהאדמכבודלחוק-יסוד: )א( 7סעיףלפיכאדמ.

בסודפוגעימ"איןבו )ד( 7סעיףולפיחייו",ולצנעתלפרטיותזכאי

חשיבותלסודיותועו,דזאתברשומותיו".אובכתביואדמ,שלשיחו

המידעכלאתהחולהימסורשבונוח,טיפוליאקלימביצירתרבה

לאפשרכדיוזאתמגילויו,חששללאלמטפלהרלוונטיהרפואי

יותר.טובבוולטפללאבחןלרופא

שלארופאשלחובתוחוק-היסו,דלפילפרטיותהזכותעלנוסף

כךנוספימ.רבימבחוקיממעוגנתמטופליועלמידעלאישלמסור

-תשמ"אהפרטיות,הגנתלחוק-2ו 1סעיפימאתלהזכירניתןלמשל

לחוק 42סעיף ,-1976תשל"והרופאימ,לפקודת 36סעיף , 1981

בריאותביטוחלחוק 41סעיף , 1991תשנ"א-נפש,בחולילטיפול

בעניין),פליליתעברההקובעזה,לחוק 47סעיף(ואףממלכתי

ועו,דזאת . 1971תשל"א-חדש],[נוסחהראיותלפקודת 49סעיף

האמור,מהסוגמידעשגילויקובעאףהעונשיןלחוק 496סעיף

עדשעונשהפלילית,עברהמהווהלדין,בניגודנעשהשהדבר,?קומ

מאסר.חודשישישה

 19סעיפימשלהוראותיהמאתכיומלהוסיףישאלהכלעל

מטפלימשלחובתמאתרקלאהקובעימהחולה,זכויותלחוק-20ו

מנגנוןאףאלאמטופליהמ,שלהסודיותלשמירתועוזריהמ

מידעלהעבירהצורךמתעוררזאתבכלשבהמלמצבימוקריטריונימ

בסודיותו.הפגיעהלמרותאחר,לאדממסויממטופלשלרפואי

שלושהלשרטטניתןחולהשלהרפואיתהסודיותבענייןואכן,

כלפיהמידעבסודיותעניינוהראשון,המעגלמ.מהותיימעגלימ

החולה.זכויותלחוק 18בסעיף-כאמור-המוסדרתעצמו,החולה

החולה.שלמשפחתולבניהמידעבמסירתעניינוהשני,המעגל

הזוג,לבניבאשרילדיהמ.ואתהזוגבת/בןאתלמנותניתןזהבכלל

עלאוטומטיויתורמשומבהמאיןזוגיותיחסישלקיוממעצמ

לעמודזהבמקרהמידעגילויעלולכןהרפואית,הסודיות

קבעה,האתיקהועדת(למשל:לחוק 20סעיףשקובעבקריטריונימ

אודותיוהרפואיהמידעמסירתכיהמטופל,אתששמעהלאחר

במסירתוהצורךוכיהציבור,אוהזולתבריאותעללהגנהחיונית

זה.בענייןחריגאינמזוגבניבאי-מסירתו).שישהענייןעלגובר

המשפטיתהכשרותחוקפיעלהורה-ילד:ליחסיבנוגע

האפוטרופוסימהמההורימ , 1962-תשכ"בוהאפוטרופסות,

מידעכללקבלזכאימ,והמ 18לגילהגיעועדהילדשלהטבעיימ

חריגימ:שניזהלעיקרוןהיל.דלהסכמתבניגודגמ 17ילדמעלרפואי

בענייןוהמידעההורימ,מהסכמתפטורקטינהשלהפלהניתוח

 • 18קטינימשלאידסלדביקותבאשרמידעלגביגמכךבפניהמ.חסומ

נוסף.חקיקתיבתהליךמצויעודנוהנושא

אחרות,במילימעלמא.כוליכלפיהמידעעניינוהשלישיהמעגל

תשובותזולשאלהמעוניין.ג'לצדהמידעלגלותהרופאחייבמתי

עללמשל,כן.לעשותחוקיתחובהשקיימתמקומראשית,אחדות:

 , 1986-תשמ"ומשולב],[נוסחביטחוןשירותלחוק 44סעיףפי



פיעללשירות;המועמדעלרפואימידעכללקבלהפוקדרשאי

הבריאותלמשרדדיווחחובתקיימתהעםבריאותלפקודת 12טעיף

ועודאבעבועותצרעת,כולירה,(כמו:מידבקותמחלותמטפרעל

הוכרה,בארצות-הבריתלחוק).השנייהבתוטפתהמנויותמחלות

שעלולנזקעללרשויותאוג'לצדלדווחהחובהמטוימים,בתנאים

גישה . 19מהחולהמטויםאוכלוטייהלפלחאומטויםלאדםלהיגרם

בטעיףגםמטוימים,בשינוייםשביתה,להקנתהנראה,כךזו,

רפואי,מידעלחשוףשניתןהקובעהחולה,זכויותלחוק ) 5 ()א( 20

למטופלהזדמנותמתןלאחרקבעה,האתיקה"ועדתאםהיתר,בין

חיוניתאודותיועלהרפואיהמידעמטירתכידבריו,אתלהשמיע

מןעדיףבמטירתוהצורךוכיהציבוראוהזולתבריאותעללהגנה

בתחוםהרפואיהחיטיוןהיאנוטפתשאלהמטירתו".באישישהענין

שעליהאחרים,בתחומיםוגםהרפואיבתחוםהגישה .הראיות

הנמצאתמקצועבעליחטיונותשעניינהחוקהצעתגםמבוטטת

להטרה,ניתןמטוימותשבנטיבותיחסי,חיטיוןשלענייןהיאבהכנה,

הציבור.אינטרטמטעמי

נתפטיםומחלתוהרפואייםענייניוהחולה,שלטודותיואפואככלל

מפורשתחוקיתחובהבהתקייםאלאבו,לפגועשאיןהפרטי,כקניינו

אלאברירהכלנותרתלאשבהםחמורה,טכנהשלבמצביםאו

זהירות,לנהוגישהקיציןכלושבוזהבמצבגםאגב,טודו.אתלגלות

החולה.שלהמזהיםפרטיומגילויהניתןככלולהימנע

פגימיותבדיקהועדות

אםהיאלחקיקה,ולבטוףשיפוטילדיוןנושאשהייתהשאלה

מידעאותובגדרנכללותפנימיותבדיקהועדותשלמטקנותיהן

שנראהכפי-שנפתרהזושאלההאדם.שלקניינוהמהווהרפואי

ברע"אהדיןבפטקכןלפנינדונההחולה,זכויותבחוק-להלן

1412/ החוליםלביתשהגיעבמידוברזהבעניין . 20גלדענידהסה 94

החוליםביתמחלוןקפץאשפוזוכדיותוךהתאדבות,ניטיוןעקב

האירוע,בעקבותפנימיתדביקהועדתמינההחוליםביתמותו.אל

לקבלביקשהנזיקית,בתביעההחוליםביתאתשתבעהוהמשפחה,

העיקריוהטעםלחיטיון,טעןהחוליםביתהוועדה.דו"חאתלידיה

אםפעולהישתפולאשרופאיםהחששהיהטענתואתתמךשבו

שבוועדה,לאלהמחוץגורמיםלאוזנילהגיעעשוייםדבריהםכייידעו

והטקתהאירועפרטיכלגילוישהיאהוועדה,מטרתלאלתושםוכך

בגורלועלהמהלדעתהמשפחהזכותעמדהמנגדלעתי.דמטקנות

המשפטביתהמשפט.בביתהאמתאתלגלותוהרצוןהמנוחשל

וחיטיוןהעליונה,עלהאחרוניםהשיקוליםשלידםכיקבעהעליון

הפתרוןהדביקה.ועדותמטרתעללהגןכדיהראויהפתרוןאינו

עליושמכוחההרופא,שלוהמשפטיתהאתיתבחובתומצויהראוי

פולמוטעוררהזוקביעההוועדות.עםמלאפעולהבשיתוףלפעול

הרפואית.בקהילהנרגש

המשפטיבתשנקטמזויותרמטויגתגישהנקטהחולהזכויותחוק
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מלאלאיזוןלהביאשואףהחוקאותו.שינהולמעשההדין,בפטק

אתלקבללמטופלמאפשר 21טעיףהמנוגדים.האינטרטיםשל

אםאלאבפניו,חטוייםהפרוטוקוליםאךהדביקה,ועדתמטקנות

העודבותכלעלזאתועםלו.לתיתםמשפטביתהוראתניתנהכן

הגיעלאעדייןלי,כנמטרמקרה.בכלאליולהגיעלמטופלהנוגעות

הדרך.זו-יוםשלבטופואבלראוי,למיצויהנושא

שמטרתןואיכות,בקרהועדותפועלותהדביקהועדותשללצדן

הרפואיתהפעילותאיכותשיפוראלאמטויםאירועדביקתאינה

החולה,זכויותחוקטרםקיימותהיוהוועדותהבריאות.ושירותי

הביטוח,חברותבלחץהוקמואלהועדותלחוק. 22בטעיףעוגנווהן

ועדותשלעבודתןטיכונים.ניהולשלוגדלההולכתמתופעהכחלק

ורצויהלגיטימיתהיאכולו,הטיכוניםניהולתהליךגםכמואלה,

להיזהרישזאת,עםהרפואי.הטיפולאיכותאתמשפרתשהיאככל

אתמחדש"לערוךניטיוןחלילהייעשהלאזושבעבודהולהקפיד

פוטנציאליים.משפטייםמהליכיםלהתחמקמטרהמתוךהאמת",

ביןלהבחנהבאשרהרפואהבעולםעמימותעדייןישלי,כנמטר

מכוחוהאיכותהבקרהועדותובין 21טעיףמכוחהדביקהועדות

 . 22טעיף
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רפואיתרשלגות

ועוטקיםרופאיםנגדהתביעותומתרבותהולכותהאחרונותבשנים

כתוצאהלחולהשנגרםנזקטענתבשלהרפואה,במקצועותאחרים

בהתדיינותהמרכזייםלאחדהיהזהנושאנאות.לארפואימטיפול

הצעדיםהיובראשונהכך;הדבריםהיומראשיתלאהנזיקית.

רופאים,כנגדתביעההגשתמפנימטוימתרתיעההייתהמהוטטים,

בעליביןשתיקהקשרשלהדימויהיהוגםייחו,דבעלמקצוע

האחרונות,בשניםאולםעמיתיהם.נגדלהעידשלאהרפואיהמקצוע

מטפרהולךזה,בתחוםבחקיקהניכריםשינוייםהיושלאאף

משינויניכרחלקלזכותהלזקוףיכולההתקשורתוגדל.התביעות

בעבר.מאשריותרעמיתיהםנגדלהעידנכוניםרופאיםגםזה.

הנזיקין.בפקודתהרשלנותעוולתעלמתבטטותהרשלנותתיבעות

בתחוםהשינוייםכןועלהמדינה,טרםמימיעודקיימתזועוולה

השמוניםבשנותובמיוחדבפטיקה,אלאהטטטוטורי,בפןחלולאזה

החלטותיולבטטרופאשעלהמשפטביתקבעלמשלכךוהתשעים.

לנורמותבהתאםהמקצועיתהטפרותפיעלעדכני,ידעעל
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25ד"נזה:לענייןראו . 17 /  . 327 ) 4כ(פ"דשטיינר,ניברחי 66

לגילויחוק"(להלן:-1996תשנ"ובקטינים,איידטנגיפילגילויחוקזה:לענייןראו . 18

בקטינים").דטאינגיפי

Tarasoj v. Regents ojthe Uni. OjCai 55 334 ) 1976 (זה:לענייןראו . 19 1 P.2d . באותו

מיועד.קרבןעלאיומיםממטופלוהשומעהפטיכיאטרשלבחובתומדוברהיהמקרה

1412רע"א . 20 /  . 516 ) 2מט(פ"דנלדע,ניזחסה 94

1833דנ"אזה:לענייןראו . 21 / תקדיןפורטם),(טרםהביואותמשדו '·מניקוהיו 91

 . 743 ) 2 ( 1991עליון

 63המשפט



המשי /בישראלהמשפטועולםהרפואהעל

שאינמהחולהשלהממצאימשגמסבירימ,ובמאמץבשקידהלפעול

ולעקובלבררלחקור,עליווחובהלידיעתו,יובאולעיןבולטימ

מעיןהמהרשלנותדינייומ,שלבסופו , 22וקורותיוהחולהאחר

 , 23לראותמכדאיוככאלהראויה,בלתירפואהעלשיפוטיתביקורת

שאכןכפילגרומ,עלולהבישראלהרשלנותתביעותהתרבות

הגורמדברמתגוננת","רפואהשללתופעהבארצות-הברית,קרה

לכדילהפ,ךאולטענות,שיחשפוהוצעדיממלעשותלהימנעלרופא

אףנגרמבכךהבטוח","הצדעלשיהיומיותרותפעולותעשיית

פוטנציאלי,תובעגמהואכיומהחולהשכןרופא-חולה,ביחסשינוי

לפיצוי,זוכימהנפגעימראשית,יתרונות,גמזולמגמהזאת,עמ

הרופאימשבפועללכךמביאההביקורתכילקוותאפשרשנית,

שישאודהאךהטיפול,איכותעליותרמקפידימ

 , 24כךעלהחולקימ

רשלנותבתביעתלדוןהבאלשופט

היא-דומה-היסודהנחתרפואית,

וכלאמונה,מלאכתועושההרופאכי

כראוי,בחולהלטפלהנהכוונתו

בחלקהמשמשימה"תקיפה"מונחי

משפטיתלשוןהמהתביעות,מן

היישובמןאדמאדמ,בנילשוןולא

כ"תוקף",הרופאאתרואהאינו

השופטבפניניצבקטןלאקושי

רפואיותדעתחוותעמבהתמודדות

תיקלפיכבתביעותשלאהצדדימ,משני

הנדונותדרכימ,תאונותלנפגעיהפיצויימ

המשפט,ביתמטעממומחהדעתבחוותככלל

מקצועבעלהואהאמהמומחה?שלמעמדומה

בעיותמציגהדברחלילה?משפט""שכירפעמימאונכדב,

המשפטביתפסקלאחרונהועו,דבתיק,הדןהמשפטביתבפניקשות

גופנילאנזקבגיןפיצויימלפסוקמקומישכידעות,ברובהעליון,

ניתוחבגופושבוצעבכךהחולה,שלבאוטונומיהפגיעהעקבשנגרמ

 , 2Sגוףנזקעלמפיצויבשונהוזאתהמודעת,הסכמתובלא

מההיאזה,בתחומהעוסקכלאתהמלווהמטרידה,יסודשאלת

כהעדשנסללהבדרךלהמשיךהאמעמו;להתמודדהנכונההדרך

עמלהתמודדותערוכההרווחהמדינתכלכלתאיןשמאאו-

עלישיבושונימדיןועורכישופטימנזיקין,פסיקתשלעתקסכומי

שונות,תשובותכך

אחריותשללעתימ,שנשמעברעיוןרבימקשיימשישדומה

ובתיהמבטחימיוצפופןדרכימ,בתאונותכמוזה,בתחוממוחלטת

השופטועדתלשערו,שאיןבאורחאלהמעיןבתביעותהמשפט

הסבורימגמישאךזו,דרךעלהמליצהלאבנושאשעסקהקלינג

אחרת,

הייתהאילוכי-הזאתלעתבבטחהלדעתשאיןאף-ייתכן

מןחלקהיהאולייותר,אפקטיביתהרפואיתהמשמעתיתהמערכת

הוצאתוידיעלזהבנושאלשנותשבאהחוקהצעתנמנע,התביעות

הסמכותבעלכיומשהנוהבריאות),(שרפוליטידרגמידי

לוועדותזוסמכותשלוהעברתהבוועדה,שימועלאחרהמשמעתית

לכךיש , 26הפרקעלעומדתרופאימ,ועמומשפטןיעמודשבראשן

ראוירפואי,חינוךנחוץועו,דהציבור,אמוןלשמרבהחשיבות

ללמודטעויותיהמ,עמלהתמודדנכונימיהיושרופאימכךומשופר,

ולתקנן,מהן

המשפטי-רפואיהיוםטדרעלנוטפותטוגיות

שלבעיצומוהאחרונותבשנימהמצויותסוגיותקיימות

עדייןהמשפטמערכתואשרציבורי-משפטי,דיון

אלהנושאימבמלואו,בודברהאתאמרהלא

בחקיקהביןאט,אטבהמשךגמיוסדרו

השאלותמןניכרחלקבפסיקה,ובין

שיצרוטכנולוגיימ,חידושימעניינן

בעבר,עמנוהיושלאאפשרויות

בתחומילמצואניתןלכךדוגמאות

בסוגייתלרבותהמ,למיניההפריה

המוות,לאחרזרעתרומת

בדומה,קשות,שאלותהמעוררת

זיקותלבדיקתאפשרויות

 , DNAדביקתבאמצעותמשפחתיות

הפורנסית,ברפואההןרלוונטיתשהיא

המשפחה,דביניהןאונס,כמופשעבמקרי

זיהוידוגמתבנושאימוהןאבהות,בהוכחת

נפילתמ,מעתחלפורבותששנימכאלהאףחללימ,

 64המשפט

האידטמחלתא,

המדעית-ההתמודדותבמישוררקלאבעיותיצרההאידסמחלת

במישורימגמאלאמתאימה,תרופהלמציאתבניסיוןרפואית,

ולחלקחלקית,תשובהניתנההבעיותמןלחלקמ,מ-אתיימוסריי

תשובה,ניתנהטרמאחר

החמורותהמחלותלרשימתהאידסמחלתהוספה 1987בשנת

למנכ"למעניקהזופקודההעמ,בריאותפקודתמכוחוהמדבקות,

בעייתיותשהןמפליגות,סמכויותשכזה,במצבהבריאות,משרד

שאדמנקבעלמשלכך ,-21ההמאהבראשיתדמוקרטיתבמדינה

בעלותוהרכבלנהגמחלתועללהודיעחייבמידבקתבמחלההחולה

אואדמעלהכופימצווימלהוציאהמנכ"למוסמךוכןציבורי,לרכב

להידבק,אדמבניקבוצת

ומתןרפואיות(דביקותהעמבריאותצופורסמ 1987בסוף

,שהטיל 1 987-תשמ"חהנרכש),החיסוניהכשלמחלתלעניןהוראות

חודשימ,לשישהאחת , HIVנוגדנילגילוידמבבדיקתלהידבקחובה



הנגיף.אתלשאתעלולשהואיודיעהבריאותמשרדשמנכ"למיעל

ההומוטקטואליםהיצאניות,אוכלוטיותהוכרזו 1988בינואר

בוטלמכןלאחרחודשייםהנגיף.אתלשאתכעלולותוהקוקטינלים

בלבד.היצאניותאוכלוטייתשנותרהכךמההכרזה,חלק

נהליםשקבעוחוזריםהבריאותמשרדמנכ"לפרטםכך,עלנוטף

ועוד.הרפואייםהצוותיםהידבקותולמניעתלמעקבהמחלה,לגילוי

למשרדהודעהמועברתכנשאהנדבקמתגלהכאשרכיקבעוהנהלים

מוטמךהרופאאםהשאלהעולהכמובןהמפנה.ולרופאהבריאות

נעשההקרובבעברהנשא.שלזוגובת/לבןהמחלהדבראתלגלות

 .העםבריאותופקודתהמנכ"להנחיותבאמצעותבכךלטפלניטיון

זכויותבחוקהמתאימותבהוראותשימושלעשותשניתןנראהכיום

הקובעבקטינים,אידטנגיפילגילויחוקהתקבל 1996בשנתהחולה.

לאהדביקהותוצאותהוריו,הטכמתללאגםלהידבקזכאישקטין

הקטין.בוחרכךאםלהוריו,יועברו

מעניק ,-1992תשנ"גהאיידט),(נגיףדםעירוינפגעילפיצויחוק

קבלתעקבהאידטנגיףאתבגופוהנושאאדםלכלאוטומטיפיצוי

- 1981השניםביןציבורירפואישירותבמטגרתשניתןדםעירוי

שלהמעקבתחילתלביןהאידטמחלתגילוישבין(השנים 1987

הדם).מנותאחרהדםבנק

הגיעולאשעדייןנוטפות,רבותשאלותמעלההאידטמחלת

לטפללטרברופארשאיהאםלמשל:בישראל.משפטיתלהטדרה

אולמעבידו,נשאאדםשלהיותועללהודיעישהאםאידט?בנשא

לעבודהנשאלקבללטרבהניתןלגננת?אות/למחנךביל,דמדובראם

זו?עובדהמשוםרק

איברימהשתלותב,

הרפואהשלהנפשותמציליהמפליגים,מחידושיה-זהעניין

והפתולוגיה,האנטומיהחוקבאמצעותכהעדמטופל-המודרנית

אלאהבריאות.משרדמנכ"לחוזריוכןמכוחו,שהוצאותקנות

זו,עודבההמת.מןאיבריםלתרומותורקאךמתאימהזושאכטניה

טחרשלמצבמפניוהחששהחימןלתרומותלעתיםהנוצרהצורך

פתרוןבמציאתהצורךאתהולידומרוטן,ובלתיחוקיבלתיאיברים

 • 27ומבוקרמודרני

לוועדתבשעתושהוגשההגםראויה,לחקיקההגענוטרםואולם

להשתלתהנוגעבכלחוקהצעתהחוקואכיפתחקיקהלענייניהשרים

באיברים.פרטיתיווךאוטחראוטרתשהוכנההחוקהצעת . 28איברים

בקשהלהגישההצעה,פיעליהא,איברלתרוםהמעונייןאדםעל

עובדמרופאים,(המורכבתשתוקםמיוחדתציבוריתלוועדה

רקהתרומהאתתאשרהוועדהדין).ועורךפטיכיאטרטוציאלי,

רפואיתכשירצלולה,דבעהזאתעושההתורםכישתוודאלאחר

בינתייםלצערנו.קודמה,טרםהחוקהצעתואולם,ועו.דונפשית

עלכטפיתתמורהלקבלמאדםלמנועראויהאםהשאלה,עולה

קייםוהריהצדדים?שניעלמקובלתזותמורהכאשראיבר,תרומת

תהיינהאחרת,הנאהטובתאוכטפיתתמורהתותרשאםברורחשש

חלילה,יהפכו,שהענייםלמשל,שליליות,חברתיותהשלכותלכך

ממכירתמערכתיתהטתייגותישנההאמידים.לשכבתכביכולל"בנק"

בהקשרהחולהלזכויותהנוגעותשאלותמתעוררותכןכמואיברים.

פטוליאוקטיניםתורמיםהתורמים,מיהותמודעת,הטכמהכמוזה,

והצורךהתורמים,שלמיעוטםהיאנוטפתשאלהבאלה.וכיוצאדין

 • 29וחינוךהטברהלמטד

רבות,אתיות-מוטריותשאלותכמובןעולותההשתלותבעניין

341בע"פהעליוןהמשפטבביתשנדונההמוות,קביעתכגון / 82 

חליפהבלתיטוטאליתהפטקהכינקבעבומקרה , 30מ"לביבלקר

 • 3הדיןילפימוותהיאהמוחפעולתשל
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עםהמשפטשולחןעלתדירהעולההמרכזייםהנושאיםאחדזהו

הנחלקהמוות,אחרבזרעשימושהזכרתיהטכנולוגיה.התפתחות

החולהמןאםהזרע,היצאתשלב-שלביםלשנימשפטיתמבחינה

-ניהשימישושלבעתה,זהשנפטרממיואםלמותהנוטה

קוימוזהבנושאנכדבות.משפטיותשאלותמתעוררותובשניהם

 ...שוניםגורמיםעםבמשרדנומעטיםלאדיונים
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116ע"פזה:לענייןראו . 22 / 58ע"א ; 276 ) 5מה(פ"דמי",ניאלזנ 89 / ניקנטור 82

 • 253 ) 3לט(פ"דמוטייב,

שנייה,(מהדורהרפואיתרלשנותנירנברגוא'אזרע'ראוהרפואיתהרשלנותלעניין . 23

תש"ט).

 D.M. StuddeזT.A. Troyen "No-Fault Compensation for Medical & tלאחרונה:ראו . 24

2 17 ) 2001 ( Injuries - The Prospect for Error Prevention" 286 JA u4 המערגתוהערת

 W.M. Sage "Principles, Pragmatism and Medical Injury" 286 JAU4גיליון:באותו

226 ) 200 1 (. 

2781ע"א . 25 /  . 526 ) 4נג(פ"דכרמל,חוליסביתניעזקה 93

-תשנ"חחקיקה),(תיקונימשמעת)ואמצעיתלונותדביקת(הליגיהרופאיםחוקהצעת . 26

 . 23.3.1998תשנ"חבאדרג"ה , 2706ה"ח , 1998

גליה,למגורלושיאפשרהמשפטמביתופרנטהביתחםרביקשבולמשל,מקרה,היה . 27

161בג"צמטדירה:דיןהוראתבהיעדרבקשתואתדחההמשפטוביח / מ"ניאטיר 94

 702.להעליוןדיניםפורטם),(טרם

לדיוןהגיעאיברים,השתלתבנושאהבריאות,משרדמטעםממשלתית,חוקהצעת . 28

לפינמשגולאהדיוניםאךחוק,ואגיפתחקיקהלענייניהשריםלוועדתשנים 3לפני

 , 3046ה"ח , 2001תשט"ב-באיברים,טחריטוראפרטיתחוקהצעתגםראושעה;

 . 1.5.2001תשט"בחשוןבי"טראשונהלקריאהבגנטתנדונה

קיימיםבישראל . 430-429 , 424בע' , 2000לשנתב 51המדינהמבקרדו"חגםראו . 29

מבקרדו"חלפי-הפטירהלאחראיבריםלתרומתאדי""גרטיטיבעלימדימעט

מולגאלה,גרטיטיםבעליהמדינהמאוגלוטיית-3%מפחות 2000בשנתהיוהמדינה

 .) 33% (בארצות-הבריתו ) 20 ' 0/ (באירופהחוזיםאעשרות

341ע"פ . 30 /  . 1 ) 1מא(פ"ד ,"מניבלקר 82

האיברים"השתלתשלהמשפטייםההיבטים"פרישש'(דבימוט)השופטתזולטוגיהראו . 31
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המשי /בישראלהמשפטועולםהרפואהעל

לפיהמקלה,מדיניותעניינההזער,נטילתבענייןשגובשההעמדה

שהריהפעולהבביצועהדחיפותנוכחוזאתהבקשות,יאושרוככלל

באשרהנחיותנקבעובלדב,שעותמספרהמעשהלרשותעומדות

הוראותחלותשאזלמות,והנוטההכרהחוסרשלבמצבשנמצאלמי

רפואי"כ"טיפולזרענטילתרואימזהלענייןהחולה,זכויותחוק

החולה,להתנגדותאינדיקציהובהיעדרלחוק,ו 5סעיףהחלתלצורך

כשהמדוברזרע,נטילתתיעשהבלדב,והיאזוגו,בתבקשתולפי

לגדרונכנסתהיאאיןבנתיחה)כרוכה(שאינהמנפטרזרעבנטילת

שפורטולאלהדומימוהשיקולימוהפתולוגיההאנטומיהחוקשל

שללגדרונכנסתזונתיחה,באמצעותבהוצאהכשהמדוברלעיל,

משפחהבןשלאי-התנגדותודורשתוהפתולוגיה,האנטומיהחוק

הורימ),או(ילדימבחוקהמנוייממאלה

חשוב,לצורךמותרתהיאכיהיא,נתיחהלענייןההלכהעמדת

בהמובמקרימהגוף,בשלמותמינימליתפגיעהעלהקפדהתוך

היוועצותולאחרומשתמעת,מפורשתהסכמהעלזוגבתמעידה

בנסיבות,הצורךלפירבנית,בסמכות

ככלללאפשרישכיהיאשגובשההעמדהמרע,לשימרשבאשר

כלבחינתתוךמותו,לאחרזוגהבןשלבזרעושימושזוגלבת

הוצגההנפטר,להתנגדותאינדיקציהובהיעדרלנסיבותיו,מקרה

עמדהלפי , 32נתקבלהוגמהמחוזיהמשפטבביתעמדתנוזהלעניין

ובמסורתהישראליתבחברהחשובכנושאנתפסתההולדהזו,

הגישהלכןובהלכה,במקראגמביטויהמוצאתהיהודית-ישראלית

הורותכפייתבכךרואימאיןלשימוש,האפשרותמתןלכיווןהיא

משוער,ברצוןלהסתפקניתןהנפטר,שללרצונוובאשרהמת;על

יותר,מחמירהדרישהבהצבתצורךואיןהחייממציאותלפי

אפשרותגמלעתימיכללוזהבענייןשימולאוהטפסימכיהנחינו,

בזרעלשימושבקשהכלהמוות,לאחרהנלקחימבתאימשימוש

-לרבותהנסיבות,לכללבושיתןהמשפט,ביתלדביקתמובאת

רצוןונחוץהואילהרווחה,משירותיתסקירבקשת-ירצהאמ

ופסיכולוגיסוציאלירפואי,לליווימקומישהזוג,בתשלחופשי

והשימוש,הנטילהלנושאהנוגעבכלהולמ

בעלתשבגישהביצירת,תררמתהואהפרקשעלאחרנכדבתחומ

היריון,בטיפוליבעצמןהמצויותלנשימהוגבלהפטרנליסטיאופי

הכרוךהסבלמזעורתוךאחרות,לתורמותגמלהרחיבהיאוהמגמה

בכך,

בכבודלמות.הזכותד

מבקשימסופניימחולימכאשרהלבלתשומתאחתלאעולהזוסוגיה

ההחייאה,ממכונותלנתקמהרפואילצוותלאפשרהמשפטמבית

ומשפטי,ציבורילדיוןעלהכן,כמובכבו.דלמותלהמלאפשרכדי

לאמשפחתוקרובאוהחולהדורשבוהמצבגמבארה"ב,במיוחד

נוסףסבלמכלאותולגאולגמאלאהחייאה,ממכונותלנתקורק

וכדומה,תרופהבאמצעותאקטיביתהמתהידיעל
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זובסוגיהוהאתיותהדתיותהמשפטיות,הציבוריות,הדילמות

זהירותמחייבהנושאמתאימ,חקיקתיהסדראיןועדייןמרובות,

דוגמאותעמוסה-20ההמאהשלההיסטוריהברורימ,והדברימרבה,

לכלחיימ"חותךמלהיותלרחוקאדמעלכמהעדהמדגימותקשות

הרצועה,התרתהחלקלק","המדרוןהואהברורהחששלזולת,חי",

ניסיוןנעשהו)-992(מהחולהזכויותחוקבהצעתהדמ,התרת

המחלוקתלסלעזהסעיףמשהפךאךבכבו,דלמותהזכותאתלעגן

בוטלכולו,החוקייפולאושיקומהיהנראהעליואשרהאחרון,

ועולה,שבהנושאבנפר.דהנושאיידוןשבהמשךהסכמהתוךהסעיף

בעקבותזהלנושאונדרשנושבנולאחרונהרקגוברת,והמודעות

כי ,) A,L,S .(סופנישרירימניווןבמחלתחולהפלונית,שלמשאלתה

בשעההזנה,אוהנשמההחייאה,ממכשירילהינתקזכותהעליוצהר

מונשמת,גופה,בכלמשותקתהחולההייתהכברהבקשהשהוגשה

תנועתבאמצעותסביבתהעמקשרומקיימתצנתור,באמצעותמוזנת

בלב.דעפעפיימ

למרבההגיעהכישאישרבכיר,נוירולוגידיעלנדבקההחולה

בפניוציינהוכימלאה,הכרתהאךהמחלהשלהסופנילשלבהצער

בעקבותההנשמה,ממכשירלהינתקמבקשתוהיאבגיהינומ"ש"חייה

גורן,אוריהשופטבתל-אביב,המחוזיהמשפטביתנשיאקבעזאת

(הטיפולהרלוונטיהבריאותמשרדמנכ"לחוזרלפילפעולישכי

אתיעריךפסיכיאטרכיהשארביןנקבעבולמות),הנוטהבחולה

רצוןזהאכןכיתהאהדעתחוותואמלהכריע;החולהכשירות

(קרי 33זו"הומניתפעולהעללהורותהמשפטבית"ייטההחולה,

הניתוק),

ישנמ : 34ההלכהעמדתנסקרהבלשכתי,נדונההמדינהתגובת

אףוישהנשמהממכשירסופניחולהלנתקמותרכיהפוסקימ,

כדיכןלעשותהרופאימעלחובהכיוקובעימלכתהמרחיקימ

אתמעכבההנשמהמכשירולדעתממהחולה,הייסורימאתלמעט

אוסרימלעומתמלהסירו,מותרולכןמלאכותיבאופןהנשימהיציאת

מהמישאבלההנשמה,ממכשירחולהניתוקרבימפוסקימ

לצורךממילאהופסקהכשפעולתההמכונהניתוקהמאפשרימ

שמותרהסופנית,השרירימניווןמחלתלגביהסבורימ,ישכלשהו,

הצפויהרבהסבלעקבהנשמהלמכונתבהחוליממלחברלהימנע

ביןמבחינההרפואיתבאתיקההרווחתהתפיסהכייצוין,להמ,

לביןחייממקצרימחדלאופעולהביןלאקטיבית,פסיביתארתנזיה

אתוממילאהחולהחיימלהאריךמלאכותיגורמהמונעימאלה

הנשמהממכונתשניתוקמסקנהלכללבאנובלשכתיבדיונימסבלו,

פסיביתארתנזיהפסיבית;אותנזיההואמודעת,הסכמהלאחר

החולה,זכויותחוקלפיחובההפרתבושאיןכמחדלדביןנתפסת

החולההסכמתואיןכלילהאסורהאקטיביתארתנזיהכןשאיןמה

האיסור,אתמבטלת

מודעימ,ובהסכמהברצוןההנשמהממכונתניתוקדנן,במקרה

נתפסמלאכותית,הארכהמניעתאוהמונע","הסרתהלכתיתשהוא

נתפסההנשמהבמכונתהטיפולשהמשךבעודפסיבית,כאותנזיה



למכונההחולהחיבוראי-המשכתלכןהחולה,הסכמתעתבכלכטעון

עברהאינוולכןמצדו,דביןחובהללאמחדלהואמדעתבהסכמה

ההבחנותמןחלקשיראהמישיהיהלכךערימאנופלילית,

ה"מדרוןמפניהחששמתוךולואראייתנו,אינהזוכסמנטיות;

החלקלק",

פסיכיאטרידיעלגמהחולהנדבקהעצובמקרהבאותובפועל,

המשפטשביתהייתהוהתוצאההנוירולוג,קביעתעלידושסמך

ולאחרימיממספרעודהמתינההחולהלבקשתה,הניתוקאתאישר

אתעודכאןאזכירבקשתה,נתמלאהלבצעשביקשה

כ"פרשתגמהמוכר , 35הכלליתוקופ"חפלוניניהי"מ 303 ' / 99ע"א

במקרההעליוןהמשפטבביתהמדינהערעורנתקבלשבולובוצקי",

זונדה;באמצעותהאכלתהאתלהפסיקחסויהשלבנהביקששבו

הבןשבקשתקבעהמחוזי,המשפטכביתשלאהעליון,המשפטבית

הייתהלאחופפימ,והאמהבןאינטרסתמידלאכידי,בהאין

-שייגרמלסבלבאשרוגמשלהלרצונהבאשרמספקתתשתית

סברשמהמשפטביתההזנה,מןכתוצאה-להייגרמלאאו

חיימהפסקתביןהגבולקוויאתשתפרטחקיקה,טעוןשהנושא

החולהאתלהשאירמותרשבהןהנסיבותלביןאסורהאקטיבית

 , 36טיפולללא

באשפוזהקשורימפרטגיימגושאימה.

-למשל-רפואיימניסויימלמיטתו,חולהקשירתכגון:נושאימ

היומ,סדרעלתדירמצויימ-כאלהבניסויימאסירימהשתתפות

והפתולוגיההאגטומיהחוקפרשגותו.

הובררחייל,נהרגשבהטרגיתתאונהבעקבותאחדות,שנימלפני

לרפואתפרוצדורותלימודשלפרקטיקהקיימתהפתולוגיבמכוןכי

לפצועישדהבתנאיובראשונהבראשחיימ,הצלתשמטרתןחירומ

הראשיהרפואהקציןשלדעתייחודיות,בפרוצדורותהמדוברצה"ל,

אחרות,בצורותלתרגלןניתןלאהבריאותמשרדומנכ"לבצה"ל

האנטומיהלחוק )א( 6לסעיףפרשנותידינועלניתנהבגופות,אלא

האדמ,חייערךבגללובראשונהבראשתכליתי,באורחוהפתולוגיה

קרוביהסכמתתוךלהיעשותצריךהדברכמובן,זאת,לאפשרכדי

ההסכמה,קבלתלשמהרלוונטיהטופסשונהואכןהמשפחה,

לעתידפות Oגווגיות Oז.

אחתוקשות,חדשותדילמותשנימלכמהאחתלנומספקהמדע

העולה("שיבוט")גנטיימבשכפולימהעוסקתזוהיאמיבניהןהקשות

לדיון,פעממדי

מעלהלו,שותפהשישראלהאנושי,הגנומפיצוחפרויקטכן,כמו

פטנטימלרישומבאשרהשאר,(ביןואתיקהחוקשלשאלותהואגמ

להן,נידרשעודכינותנתוהדעתגנימ)על

O יומ

הבריאותמשפטשלהמורכבותבאורחותיוזהקצרמסעלאחר

ולרופאה,לרופאהיעוצההעצהמהעצמנו,אתלשאולעלינויבשראל,

הסבך?בתוך

ובתודעתובמצפונושהייתהזוהיאהתשובהדברשלבסופולדעתי

ימלאהרופאעיקר;הואהחולהעולמ,מימותמקדמ,הרופאשל

התגוננות,ללאמורא,ללאמצפונו,כמיטביפעלאמשליחותואת

ובריאותו,החולהחייעיניוכשלנגדלב,ותשומתאחריותמתוך

"לתתהיאחובתואךבשקיפות;זכוכית",ב"ביתפועלהואאכן,

שלבמידותיוכביכולידבקואזי , 37לחבשה"חתוללשומרפאות,

 • 38תחלואיכי"לכל"הרופא-הקב"ה

/10440ה"פ . 32 שמהלגביפרסוםאיסורצו(ניתןפורסם)(לאהי·מניפלונית )א"ת( 99

צילום).כוללאחרים,מזהיםופרטיםהמבקשתשל

529ה"פ . 33 / פורסם).(לאלכליתקופ"חניאלמונית )א"ת( 01

כרךתשנ",דשנייה,(מהדורהרפואיתהלכתיתאנציקלופדיהשטינברגא'זהלענייןראו . 34

למות").נוטה"(הערך 408- 406ד)

3031ע"א . 35 /  . 782נזעליוןדיניםפורסם),(טרםהכלליתוקופ"חפלוניניהי"מ 99

חברתנו'שלוהרוחניהתרבותיהמרקםיאשיותבענייןוהארותהערות"אלוןמ'גםראו . 36

 . 121 ) 2000 ( ) 2ב(משפטשעירלובצקי"בפרשתחסדהמתתסוגיית-

כא.ל,יחזקאל, . 37

ג.קג,חהילים, . 38
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