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  תקציר

 איננה התשובה הישראלי במשפט. לרצונו בניגוד החולי� לבית חולה נותלַפ אפשר א� בשאלה זו רשימה של עניינה

 של מוסדר הלא במעמדו השאר בי� טמו� הקושי. נטיי�ווהרל החקיקה בדברי מתהקיי הבהירות�אי בשל ברורה

 הסדר מוצע. הכפוי פינויו בגי� בנזיקי� לתבוע לחולה המאפשר ,הנוהג החוקי משטרב נעו� נוס� קושי. הפרמדיק

 ,יהעבר בדי� מתעוררת איננה זו שאלה. הפרמדיק של החוקי מעמדו הסדר לרבות ,בחקיקה הרמוניה שייצור

  .תביעות מפני חסי� הרפואי והצוות, לרצונו בניגוד החולה פינוי את המאפשר

, החיי� קדושת, פרמדיק, מדעת סירוב, מטפל ,הצלה חובת, מדעת הסכמה, הלכה, אוטונומיה :מילות מפתח

  .תקיפה

  ראשית דבר

 או החולי� לבית ולפינוי המסרב אליו שנקראו בחולה לעשות מה להחליט א"מד של פרמדיקי� נדרשו אחת לא

 נשר דורו� לשחק� עזרה להגיש נקרא עת כזה למצב א"מד צוות נקלע לאחרונה. בהצלתו רצונו אי� כי דעתו המגלה

 לבית להתפנות אותו לשכנע ניסו אחרי� ועוד א"מד צוות 1.החולי� לבית להתפנות וסירב מוחי באירוע שלקה

 לבית פונה ולא בסירובו החולה התמיד כשעתיי� משכושנ שכנוע ניסיונות לאחר. סירב השחק� א�, החולי�

 חייה� את לסיי� שהחליטו קשישי� זוג בבני לנהוג כיצד רופא שכלל א"מד צוות התלבט אחר במקרה. החולי�

 הפרדה מכתב נמצא הטיפול שבמהל� כיוו� התעוררה הדילמה. ילדיה� על למעמסה ליפול ולא כדורי� בנטילת

 ימצא המשפחה מבני מי א� חייה� את יצילו שלא ,השאר בי� ,מבקשי� ה� ובו, הזוג בני שהותירו) ההתאבדות(

  . החולי� לבית הזוג את ופינה המשפחה בני לבקשת סירב הצוות. אות�

 הא�? לנהוג כיצד. רפואית עזרה להגיש הנקראי� א"מד אנשי בפני קשה דילמה מציבי� לה� ודומי� אלה אירועי�

 בקשת את לכבד או? כורחו בעל החולי� לבית החולה את ולפנות המקצועי הדעת ושיקול המצפו� צו פי על לפעול

   2?החולי� לבית מפינויו ולהימנע החולה

_____________________________________  

 .נתניה האקדמית המכללה, למשפטי� הספר בית, בכיר מרצה, גרי� יוסי ר"ד   *
 .2.9.2012 מיו� Ynet  בחדשות דיווח   1
 חלק הוא הפינוי, החולי� לבית החולה לפינוי התוויה קיימת כאשר כי ההנחה למעשה מובלעת זו בדר� הדברי� בהצגת   2

 המונח כי יוער עוד). החולה זכויות חוק – להל� (1996–ו"תשנ, החולה זכויות לחוק 2 בסעי� כהגדרתו ,הרפואי מהטיפול
 או פסיכולוגי טיפול, מונע רפואי טיפול, רפואי אבחו� פעולות לרבות: "ההרחבה דר� על בחוק מוגדר" רפואי טיפול"

 לבית מחו� הוא הטיפול כאשר. רפואית לעזרה הנזקק בכל לופטיל כולל ש� הוא רפואי טיפול כי, ללמדנו". סיעודי טיפול
 אי� זאת ע�. �יהעני בנסיבות רפואיה הטיפול הוא החולי� לבית החולה פינוי כ� ועל, מוגבלת הטיפול יכולת ,החולי�
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 של המקצועית לחובתו, חולי� לבית ומפינויו בו מטיפול להימנע רצונו את לכבד המבקש לעזרה הנזקק בי� המתח

 אחת לא ניצב שבפניה הדילמה את משק� הזה המתח. א"מד וותלצ ייחודי איננו רפואי טיפול לכפות הרפואי הצוות

 לטיפול עובר המודעת ההסכמה דוקטרינת הישראלי במשפט נקלטה מאז התחדדה זו. המטופל ע� ביחסיו מטפל

 צוות, ועוד זאת. בישראל החברה על העובר" משפטיזציה"ה לתהלי� וא� זכויות לשיח המעבר תוצאת שהיא, רפואי

 חולי� כבבית זמינות ברמת – אמי� מידע לקבל מתקשה הוא ולעתי�, ודאות�אי בתנאי החלטה ללקב נדרש א"מד

 לסרב כשיר החולה כי לוודא הדרישה ג�. החולי� לבית לפנותו או התנגדותו חר� בחולה לטפל א� ולהחליט –

 סירובו את מלכבד נוסמ אי� כי נראה כיו� באר� השורר החוקי במצב אול�. מומחיות� בתחו� תמיד איננה לפינוי

 להיתבע המציל צפוי, כ� לא שא�. לפינוי לסרב כשיר הוא עוד כל החולי� לבית לפינויו או טיפול לקבל החולה של

 להחמרה כגור� יתברר החולה פינוי�אי כי הס� על לשלול אי� לחלופי� 3.וההצלה הטיפול בגי� בפלילי� וא� בנזיקי�

 לבית פינויו�אי בשל לחולה שנגר� הנזק בגי� המטפל הצוות נגד תביעה לתעי שתקו� יכול אז. החולה של במצבו

  . החולי�

 בני (שלישיי� מצדדי� ובי� מהחולה בי� – במוקד לעזרה הקריאה קבלת ע� מתחילה א"מד צוות פעילות, עקרונית

 נהג ובו, )�לב (רגיל אמבולנס יציאת על להורות מוסמ� הקריאה את המקבל המוקד�). אורח עוברי או משפחה

 יכול, יותר סבו� במקרה מדובר כי המוקד� התרש�. מתנדב/שירות בת/מלווה וחובש) חירו� רפואת חובש שהוא(

 הסמכות). חירו� רפואת חובש (ונהג פרמדיק, רופא שבו, )נמר� טיפול ניידת (�"נט אמבולנס יציאת על להורות הוא

 הכולל, )נמר� טיפול אמבולנס (�"אט צוות לשלוח מוקד�ה יכול כ� כמו. �"הנט רופא הוא זה במקרה הרפואית

 צוות משהגיע. הפרמדיק הוא זה במקרה הרפואית הסמכות). חירו� רפואת חובש (ונהג �"אט מורשה פרמדיק

 הנזקק (מטופל–)א"מד צוות (מטפל המשפטי היחס לכאורה ק�, בו מצוי שהוא מקו� בכל לעזרה לנזקק א"מד

 כיוו� חל החולה זכויות חוק א� ספק גיסא מחד, לדוגמה. החל החוק מהו לגמרי ברור לא, שכ�. היא ולא). לעזרה

 5,אדו� דוד מג� חוק מכוח פועל המטפל הצוות גיסא מאיד� 4.בחוק כהגדרתו" מטפל "בכלל הצוות חברי כל שלא

� על המג�, וחירותו �האד כבוד: יסוד בחוק הדי� הוא. לטיפול מתנגד החולה כאשר לנהוג כיצד בשאלה שותק זה א

 רפואי טיפול בגי� לתבוע הנזיקי� פקודת מאפשרת, די לא בכ� וא� 7.רע� ד� על תעמוד לא וחוק 6,האד� של חייו

  . סביר בלתי, המעטה בלשו�, זה משפטי הסדר כי לציי� למותר 8").רפואית תקיפה ("הסכמה ללא

 מחייבי� ההסדרי�. השוני� החוקי� בי� וניההרמ ליצור כדי חלופיי� הסדרי� שני להציע אבקש זו ברשימה

 להקנות – לכ� ערוכי� החולי� בתי א� ספק א�, בעיניי יותר הנכו� – האחד ההסדר. בהתא� חקיקה תיקוני

 יש בבד בד. התנגדותו חר�, הוזעקו שאליו החולה את חולי� לבית לפנות, השוני� בהרכביו, א"מד לצוות סמכות

. רשלניי� היו לא והפינוי הפינוי על שההחלטה ובלבד, הכפוי הפינוי בגי� משפטיות תביעות מפני חסינות להקנות

 המשטר את ראשית בחקיקה לעג� – המודעת ההסכמה דוקטרינת חסידי בעיני יותר הסביר – החלופי ההסדר

 סירובו כי שישתכנע לאחר חולי� לבית לפנותו המסרב חולה מפינוי להימנע רשאי א"מד צוות ולפיו, הנוהג החוקי

   9.מדעת סירוב הוא החולה של

_____________________________________  

 

 סעי� כהוראת (בכלל רפואי טיפול לקבל זכותו את מממשת כורחו בעל החולה של פינויו א� השאלה להכריע זו בפרשנות
 ,"מדעת הסכמה"ה דוקטרינת את סותר היבכפי הפינוי שמא או, )ל"הנ לחוק 5 סעי� (בפרט נאות וטיפול) ל"הנ לחוק )א(3

 ). ל"הנ לחוק 13 סעי� כהוראת (הרפואי לטיפול ברעו בחוק הנדרשת
 לרשות� העומדי� הכלי� בשל מיו� חדר רופאי. מיו� לחדר חולה כל לפנות היא ביותר הנכונה הדר� מלכתחילה כי יצוי�   3

 מיו�ה חדר רופאי על פיזי עומס תטיל זה מסוג הוראהש, עקא דא. החולה של שחרורו וא אשפוזו על להחליט מוסמכי�
 . החולי� בתי על כלכלי ונטל

 .החולה זכויות לחוק 2 סעי�   4
 ). אדו� דוד מג� חוק – להל�) (א"תשנ משנת תיקו� (אדו� דוד מג� לחוק) ב(3 סעי�   5
 ).וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק – להל� (1992–ב"תשנה, וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 4�ו 2 סעיפי�   6
 ).רע� ד� על תעמוד לא חוק – להל� (1998–ח"תשנה, רע� ד� על תעמוד לא לחוק 1 סעי�   7
 .1968–ח"תשכה, ]חדש נוסח [הנזיקי� לפקודת 23 סעי�   8
 המוצעי� החקיקה ותיקוני החוק א� בשאלה עמדה לנקוט בכוונתי אי� לפיכ�. החוקי בהיבט מתמקדת זו רשימה כי יוער   9

 אי� מסוימת בדר� לנהוג מחייב שהחוק מקו� כי היא הפסוקה לכההה כי ברור, ככלל. א"מד של האתי הקוד את תואמי�
 ). )1973 (267, 253) 2(כז ד"פ, ברו�' נ ישמחובי� ר"ד 447/72 �"בג (ביצועה למנוע היכול אתי כלל
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 היסוד ערכי של קצרה סקירה ובו לדיו� העיונית התשתית תונח הראשו� בחלק: חלקי� לשלושה תתחלק זו רשימה

 ייוחד השני בחלקו. משפטית כנורמה להציל החובה את לקבוע ראוי א� בשאלה דיו� לרבות, המשפטית השיטה של

 א"מד צוות את ְיַגֶ!ה החוק א� – זו רשימה מושא לשאלה תשובה מת� המקשה תיהבעיי הנורמטיבי להסדר הדיו�

 בתיקוני יתמקד השלישי החלק. לרצונו בניגוד בחולה שטיפל הצוות את ולחלופי�, לרצונו בניגוד חולה פינה שלא

  . המוצעי� החקיקה

   המשפטית השיטה של היסוד ערכי. א

  ?וסריתמ חובה או משפטית חובה: הצלה חובת 1.א

  

 יש שמא לשקול העת הגיעה כי הדעה את פורת�ב� השופטת הביעה רע� ד� על תעמוד לא חוק שנחקק לפני שני�

 ,רטורית שאלה לכאורה 10.המציל חיי את לסכ� בכ� יהא שלא ובלבד אד� חיי להציל עשה חובת להטיל א� מקו�

 נודעת לכ�. לניצול נזק שתסב יכול זרהע הגשת. היא ולא? מצוקהל קלענל העזר גישמלה יותר נכו� מה שהרי

  . משפטית לחובה להפכה או מוסרית כנורמה להציל החובה את להותיר א� לשאלה רבה חשיבות

 הפיכתה כי עד, ומובנת בסיסית כה היא ההצלה חובת גיסא מחד. זו בסוגיה וישתברו נשתברו רבי� קולמוסי�, אכ�

 על בנזיקי� חבות ולהטיל להעניש ראוי כלו�, זו א� זו לאו. ומחשיבותה מערכה תפחית רק משפטית לחובה

 במקו� לפעול עליו ולכפות כרצונו חייו את לנהל האד� של באוטונומיה להתערב ההצדקה ומהי? מחדלית התנהגות

 הושטת�אי בשל במצוקה הנתו� לאד� להיגר� העלול מנזק להתעל� הדעת על היעלה, גיסא מאיד� 11?רוצה שאיננו

 להטיל ראוי כלו�, ראויה התנהגות זו שאי� תאמר וא�? במהלכה או בהצלה יסתכ� בכוח שהמציל מבלי עזרה

  ? הזולת להצלת שפעל האד� על בנזיקי� חבות

 חקיקה דברי כמה למעט, להציל משפטית חובה החוקי� בספר הייתה לא רע� ד� על תעמוד לא חוק לחקיקת עד

 משנחקק 13.וניזוק עזרה שהושיט למי פיצוי מת� ידי על הצלה �המעודדי וכאלה 12מפורשת הצלה חובת המטילי�

_____________________________________  

 .222, 211 יד משפט עיוני,"והכורח הצור� הגנת על "פורת ב� מרי�   10
 לפני קיי� שהיה למצב מתייחס) )1994 (1) 4(מח ד"פ, ישראל מדינת' נ ורנסל 119/93 פ"ע (לורנס בעני� לוי� השופט, ואכ�   11

 שבית וכאלה ,בחוק הצלה חובות של איי� יש כי א�, הצלה חובת הישראלי בדי� אי�, לדעתו. רע� ד� על תעמוד לא חוק
 שיפוטית ממדיניות הנגזר, המהותי, האחד הטע�: טעמי� משלושה זאת. פרשנות באמצעות ליצור יכול המשפט

 רוצה הוא שאי� מעשי� לעשות הפרט על לכפות אי�. הפרט בחופש ההתערבות מידת את האפשר ככל לצמצ� המבקשת
 מנוסי� ובלתי מיומני� בלתי אנשי� יהיו הצלה חובת נטיל א�"). המקלקל המציל ("הפרקטי, האחר הטע�. לעשות�

 אד� לחל� ינסה היבשחי ניסיו� לו שאי� אד�, הלדוגמ כ�. פגעהנ של נזקו את יגדילו לסייע ובמקו� ,עזרה להושיט שינסו
 לקבוע קושי קיי�, הטכני, השלישי הנימוק. להצלה המועמד את ולהטביע בעצמו לטבוע עשוי, סוער בי� מטביעה אחר
 עצמו את לסכ� המציל על שמא או הרשויות בפני להתריע די הא� – החובה את לקיי� כדי הנדרשת ההקרבה רמת את

 של בקיומ� זאת ומתר� הצלה חובת והמטילות הצלה המעודדות החוק להוראות מתייחס לוי� השופט ?נזק למנוע דיכ
 בי� ושכנות קרבה היוצרות נסיבות אלו, בקצרה. להציל המועמד ע� להצלה המועמד את הקושרות מיוחדות נסיבות
). התפקיד הגדרת (ניצול–כבאי, )ובזמ� במקו� קרבה( רגל�הול�–נהג) ונפשית ביולוגית קרבה (ילד–הורה :ולניצול המציל

 זו .הצלה חובת אד� על להטיל יהיהנט גוברת כ� ,וגדלה הולכת לחברו אד� בי� מעורבותה רמתש ככל כי היא המסקנה
 שהול� אד� על תוטל לא להציל נזיקית�משפטית חובה לכ�. המקרה נסיבותמ הנובעת כזו אלא כללית הצלה חובת אינה

 קיימי� כאשר למשל, להציל חובה שתוטל יכול אנשי� שני בי� קרבה יש כאשר אבל, טובע אחר אד� ורואה הי� חו� על
 .  סכנה של למצב אחר אד� הביא אחד שאד� העובדה, פנינולש המקרה ובנסיבות, משפחה יחסי

 עזרה להגיש נהגו חייב הבתאונ מעורב שהיה רכב כי קובע 1961–א"תשכה, ]חדש נוסח [התעבורה לפקודת א64 סעי�   12
 ולא, אד� להיפגע היה עשוי המקרה בנסיבות כי, לדעת עליו שהיה או, ידע והוא, בתאונה המעורב רכב נוהג) א: (לנפגעי�

 ללא או קנס ע�, שני� שבע מאסר – דינו, התאונה תוצאות על לעמוד כדי, האפשר ככל לו קרוב או, התאונה במקו� עצר
 הגיש ולא, אד� נפגע בתאונה כי, לדעת עליו היה המקרה שבנסיבות או, ידע והוא, בתאונה ורבהמע רכב נוהג) ב(; קנס

 או קנס ע�, שני� תשע מאסר – דינו, רפואי לטיפול הסעתו לרבות, המקרה בנסיבות להגיש ביכולתו שהיה עזרה לנפגע
 לא דרכי� בתאונת לנפגעי� עזרה להושיט החבות את מרחיבה 1961–א"תשכה ,התעבורה לתקנות 146 תקנה; קנס ללא
 עד בנסיעתו ימשי� ולא ייעצר, נפגע נמצא שבו דרכי� תאונת במקו� העובר רכב נוהג: בכביש שנוסע מי לכל אלא נהגל רק

 רכב נהג) א:(הקובעת ,)2)(א(144 תקנה לפי לעזרתו לבוא כדי או לנפגע הדרושה עזרה כל להגיש כדי לתוושביכ כל שעשה
 התאונה ומקו� המקרה נסיבות לפי) 2: (אלה הוראות לפי יפעל, נפגע או אד� נהרג ממנה שכתוצאה בתאונה המעורב
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 כי קביעהל בסיס יש ברק' פרופ לדעת, ואכ� 14.משפטית כחובה הצלה חובת ראשית בחקיקה נקבעה, האמור החוק

 הוראות ולאור היהדות שמיסודות החיי� קדושת עקרו� על מושתת זו מסקנה. הצלה חובת קיימת הישראלי בדי�

 הטלת ידי על הצלהה חובת של היקפה את להגביל יש כי ברק סבור כ� פי על א� 15.הצלה המעודדות תהשונו החוק

 אד� של ולגופו לחיי� ממש של סיכו� למנוע כדי סבירי� זהירות אמצעי לנקוט אד� כל על מושגית זהירות חובת

  16.דומה בסיכו� המציל את להעמיד בכ� אי� עוד כל אחר

   אד� חיי על ההגנה 2.א 

 בחקיקה מעוגני� אלה ערכי�. ודמוקרטית יהודית מדינה היותה את המשקפי� יסוד ערכי כחברה בישראל לחברה

 על העוברי� התהליכי� אחד – זכויות לשיח המעבר. מוגנות אד� זכויות החברה את המרכיבי� ליחידי� המקנה

 רבי�. השוני� החיי� בתחומי אלה לזכויות המודעות את העצי� – האחרוני� העשורי� בשני בישראל החברה

 בזכות� המכירה לאוטונומיה – לומר יש המוגנת – זכות� את הפנימו והרפואה הבריאות לשירותי מהנזקקי�

  . גורל� ועל חייה� על לשלוט

 ער�מ. לפרטיות והזכות ה� באשר אד� חיי �ה עליה� מג� וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק אשר הערכי� מ� שניי�

 באשר אד� של בכבודו או בגופו, בחייו פוגעי� אי�: "היסוד בחוק המוגנת לאוטונומיה האד� של ותוזכ נגזרת זה

 19."חייו ולצנעת לפרטיות זכאי אד� כל "וכ� 18,"כבודו ועל גופו על, חייו על להגנה זכאי אד� כל" 17".אד� הוא
_____________________________________  

 

 עזרה לנפגע יגיש) ב(; לנפגע נוס� נזק כל למניעת ידאג) א (– ובמיוחד מתאימה עזרה תאונה באותה שנפגע אד� לכל יגיש
 פי על הנחוצי� המקצועיי� ההצלה שירותי את התאונה למקו� יזעיק) ג(; הכשרתו פי על להגיש לתוושביכ ראשונה
; המקצועיי� ההצלה שירותי להגעת עד הנפגע ליד ימתי�) ד(; אש ומכבי משטרה, אמבולנס, השאר ובי� המקרה נסיבות

 לבית, ראשונה עזרה לתחנת אחר מתאי� ברכב להעברתו ידאג באמבולנס הנפגע את לפנות אפשרות שאי� במקו�) ה(
 2 סעי� – ורכוש גו� נזק של רועיבא להציל כבאי� על חובה מטיל – 1959–ט"תשיה, כבאות שירותי חוק; לרופא או חולי�
רשות כבאות חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולמניעת דליקות או " כי קובע לחוק

 המשפטית הכשרות קחול 15 סעי�; "וכ� להצלת נפש ורכוש, התפשטות� של דליקות לתחומה או מעבר לתחומה
 החובה כלולה כי לטעו� אפשר זה ובכלל, ילדיה� רכיולצ לדאוג חובה הורי� על מטיל 1962–ב"תשכה, והאפוטרופסות

 כלפי הורי� על חובות מטיל 1977–ז"תשלה, העונשי� לחוק 362 סעי�; להימצא עלולי� ה� שבה מסכנה ילדי� להציל
 המחויב וכל, )גחי�ְשמ� (חייו רכיולצ לדאוג מסוגל שאינו מי של או שני� שרהע�ארבע לו מלאו שלא ילד של הורו: ילדיה�

 חיי� רכיווצ לינה רכיוצ, לבוש, מזו� מספק אינו והוא, להשגחתו הנתו� מושגח של חייו רכיולצ לדאוג הסכ� או די� פי על
 אמצעי� שנקט הוכיח א� לתזו, שני� שלוש מאסר דינו – ובריאותו שלומו לשמירת הדרושה במידה אחרי� חיוניי�
 . לספק� בידו ואי� הצרכי� את לספק כדי הדרוש להשגת הנסיבות לפי סבירי�

 פעולת כדי תו� ונפגע עזרה להושיט שהתנדב למי גמלאות מעניקי� 1995–ה"תשנה, לאומי ביטוח לחוק 289–287 סעיפי�   13
 או גו� נזק במניעת עסוק כשהוא שנפגע עובד כי בעקו 1995–ה"תשנה, לאומי ביטוח לחוק) 2 (80 סעי�; שלו ההתנדבות

 לחוק 2 סעי�; נזק מניעת של פעולות מעודד. עבודה בתאונת שנפגע עובד חשביי הקרובה בסביבה או עבודתו במקו� רכוש
 אד� הצלת עקב נכה שנעשה או חייו את שהקריב חייל כי קובע 1965–ה"תשכה, הזולת חיי בהצלת הנפגע לחייל תגמול
 הנזיקי� דיני לתיקו� לחוק 2 סעי�; הצלה פעולות מעודד. במערכה שנספה כחייל או ל"צה נכה כדי� דבר לכל דינו המסכנ

 ,הנזק את שהטיב מי רשאי אחר לאד� גו� נזק גור� אד� כאשר כי קובע 1964–ד"תשכה, )גו� נזקי הטבת (האזרחיי�
 את מהמזיק לתבוע ,הניזוק של והאחרות הרפואיות אותההוצ עבור ושיל� ניזוק אותו של להוצאותיו שדאג מי כלומר

 שפעל מי כי קובע 1979–ט"תשלה, במשפט ולא עושר עשיית לחוק 5 סעי�; לניזוקי� לעזור אנשי� מעודד. הוצאותיו
 שנהנה האד� כלומר, הזוכה חייב יהיה ,זאת לעשות חייב שהיה בלי אחר של חייו על לשמירה ובסבירות לב בתו�

 .שהוציא הסבירות ההוצאות בגי� לו של�ל, מהפעולה
 .רע� ד� על תעמוד לא לחוק 1 סעי�   14
 .)1987( 464 שיפוטי דעת שיקול ברק אהר�   15
 שמא או זהה בסיכו� מדובר הא� – להציל אחריות הטלת�אי המצדיק סיכו� אותו מהו השאלה מתעוררת זה �יבעני   16

 .McFall v. Shimp, 10 Pa ד"בפס נקבע כ�. כלשהו בסיכו� מדובר כי מראה האמריקאי במשפט עיו� ?כלשהו בסיכו� מדובר
D. & C. 3d 90 (1978) .שאי קבע המשפט בית. עצ� ַחֵמ לו לתרו� דודו ב� את שיחייב בבקשה המשפט לבית חולה עתר בוש 

 חפ� שאינו פעולה אד� על לכפות אפשר אי שכ� ,החולה של חייו את ולהציל לעזור החולה של הדוד ב� על לכפות אפשר
 יחליט א� לחייו ,ביותר מינימלית א� ג� ,סכנה שקיימת הדוד ב� של מטענתו ג� הושפע המשפט בית כי נראה. לעשותה

 . בהרדמה זה הלי� לעבור עליו יהא שכ� ,לתרו�
 .וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 2 סעי�   17
 .ל"הנ לחוק 4 סעי�   18
, הפרטיות הגנת לחוק) 11(2�ו 1 סעיפי� ראו האד� של לבריאותו בהקשר הפרטיות על ההגנה על. ל"הנ לחוק) א(7 סעי�   19

 . 1981–א"תשמה
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 על ההגנה בי�: המתנגשי� הערכי� בי� המתח ועולה צ�, וחיי סיכו� כדי עד רפואית עזרה לקבל מסרב אד� כאשר

 שני בי� ההכרעה. לשבט גורלו את בסירוב יחרו� אפילו חייו על לשלוט זכותו עלו פרטיותו על להגנה החיי� קדושת

  20.ביניה� איזו� ידי על תיעשה המתחרי� הערכי�

 הוראותיו. יהיבסנקצ מלווה הוא אי�. החברה של ערכיה את המשק� הצהרתי אופי בעל מטבעו הוא היסוד חוק

 כל. עליה� מג� שהחוק הערכי� את לכבד אד� וכל מקומית רשות, שלטונית רשות כל על. עלמא כולי כלפי מופנות

 הזכות של להיקפה באשר שותק וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק בר�. זה חוק פי על יתפרש סותר חקיקה דבר

 המציל ועל בהסכמתו תלויה אד� של חייו על ההגנה הא�, הלדוגמ. חייו להצלת מסרב האד� כאשר לחיי� המוגנת

, החובה מ� לפטור כדי לטיפול הנפגע בהתנגדות אי� שמא או? התנגדות מביע כשהלה הצלהה פעולות את להפסיק

 שלו חייו על ההגנה ג� אד� חיי על ההגנה בכלל. המטופל של דעתו לשיקול נתונה איננה אד� חיי על שההגנה �וכיו

  ?לחיות שלא אד� של זכותו על ההגנה את ג� כוללת אד� חיי על ההגנה הא�, אחרת שו�ל .עצמו מפני

 ה� 22.בחברתנו מקודש ער� ה� אד� חיי 21.חורי��ב� ובהיותו חייו בקדושת, האד� בער� מכירה ישראל מדינת

 זכות אוה בישראל האד� כבוד לכ�. אחת לשלמות הזכויות מכלול את המאחד הגור� שהוא ,האד� מכבוד חלק

 יחסיות זכויות ה� ,היסוד בחוק המוגנות האד� זכויות כשאר ,החיי� שקדושת אלא 23.שלה רגליה על העומדת

: המתחרי� הערכי� בי� ההול� האיזו� את למצוא יש כ� על אשר 24.ההגבלה פסקת הוראות פי על להגבלה הניתנות

 א"מד צוות של האוטונומיה לכיבוד לעזרה זקקנה של האוטונומיה כיבוד בי� ;החי כבוד על להגנה החיי� הצלת בי�

  . חיי� הצלת על האמו�

   החיי� קדושת 3.א 

 מושג איננה החיי� קדושת זאת ע�. משפטית לחובה ההצלה חובת הפיכת בבסיס עומדת החיי� בקדושת ההכרה

, ויותר ורי�עש הארבעכ לפני 25.היהדות של היסוד מערכי כאחד הישראלית המשפט בשיטת הוטמע כי א�, משפטי

 בפרשת. החוזי� וחופש לפרטיות כזכות ערכי� פני על החיי� על השמירה בעדיפות העליו� המשפט בית הכיר

   26:החולה של האוטונומיה על להגנה קודמת חיי� הצלת כי פסק גרטי עשירה הקטינה

 – פיקוחו על הממונה האד� של או – החולה של ההסכמה את להשיג מאפשרות הנסיבות כאשר"

 מידית סכנה נשקפת כאשר, זאת לעומת; הראשו� האינטרס את החוק מעדי� אז כי, בגופו לטיפול

 בגורמי� כיוצא או החולה של מצבו, המרחק, הזמ� גורמי עקב, להשיג נית� ולא לבריאותו או לחייו

  ". השני האינטרס את החוק מעדי� אז כי, ל"כנ הסכמה, אלה מעשיי�

 ישראל תורת. אנוש חיי של הכביר הער� את היהדות האדירה ומעול� מאז כי ברגזיל השופט אומר צי� בפרשת

 הקדוש הנכס ה� החיי�. החיי� ולמע�, החיי� של – חיי� תורת אלא ואמונות דעות של פילוסופית שיטה אינה

_____________________________________  

 ארז�ברק דפנה עורכי�( 227 אנגלרד יצחק ספר בתו�" חוקתיות זכויות של התנגשות� על" ברק אהר� זה בהקשר ראו   20
 ).ע"תש, ספיר וגדעו�

 7890/12 א"ברע בהסכמה הדברי� צוטטו. )1998 (711, 697) 1(נב ד"פ ,המחוזי הפסיכיאטר' נ פלונית 2060/97 פ"רע   21
 ).2012, פורס� בנבו (לממשלה המשפטי היוע�' נ פלוני

 ).2001 (614, 609) 1(נו ד"פ, ישראל מדינת' נ חדד 1456/01 פ"ע   22
 .204, 137 דמוקרטית בחברה שופט ברק אהר�   23
 .וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 8 סעי�   24
 .)1997 (851, 830) 4 (נא ד"פ ,)קטי�( פלוני' נ לממשלה המשפטי היוע� 5587/97 א"רע   25
 רופאל עומדת חיי� להצלת נדרשת ההתערבות שראכ ).1964 (453, 449) 3(ד יח"פ,  מדינת ישראל'עשירה נ 322/63 א"ע   26

 סיפק היה לא א�, החולה לטובת שהוא להניח יסוד לו שהיה, מעשה לב�בתו� עשה :הנזיקי� לפקודת) 8(24 סעי� הגנת
 .להתערבות עובר הסכמתו את לקבל היה יכול לא או, בידו
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החיי� כי , החוזי� חופש דוגמת, שיהיו ככל חשובי�, אחרי� ערכי� על אד� חיי על ההגנה עדיפה לכ� 27.ביותר

  28.ערכ� רב מדי וה� אינ� של בני האד�

קובע השופט בייסקי בפרשת קורטא� כי מותר לחדור , בי� השאר על יסוד דברי� אלה, כעשרי� שנה לאחר מכ�  

על אחת כמה וכמה כאשר ההתערבות עצמה איננה מסכנת את , לגופו של אד� כדי להציל את חייו ללא הסכמתו

  29:הותיר את ההחלטה על ההתערבות הפולשנית בגופו של החולה המסוכ� בידיועיקרו� זה חשוב מכדי ל. חייו

העקרו� של קדושת החיי� והצלת� כער� עליו� מצדיק שלא להיצמד לאות� הכללי� הדוגלי� "

בלי , באיסור התערבות בגופו של אד� שלא בהסכמתו, למעט חריגי� מסוימי�, כמעט בנוקשות

  ". להתחשב בתוצאותיו

  30:שפר יעל הקטינה בעניי� בהחלטתו אלו� השופט דברי�ה את הרחיב

 העל עקרו�. אלה ערכיות מערכות משתי שבכלאחת המוצא לנקודת באשר מהותי הבדל קיי�"

 בריאת של הבסיסי ברעיו� שיסודו, החיי� קדושת עקרו� הוא העברי המשפט במערכת הראשוני

 בגופו ושל� בריא – שהוא ולפי הוא שרבא אד� כל – אד� חיי ולפיו שלאורו, אלוקי� בצל� האד�

 קדושת לעקרו� וסייגי� הגבלות. לאורכ� מידה ואי� לערכ� שיעור אי� – בה� ופגו� לקוי או ובנפשו

 כיבוד של, ונפשיי� גופניי�, וייסורי� סבל מניעת של בעיקרו�, ובראשונה בראש ,יסוד� החיי�

 לעומת. ועוד 'כמו� לרע� ואהבת' הכלל שו�יי של, מצבו על השפעה לכ� יש כאשר החולה של רצונו

 לסרב החולה של זכותו היא האמריקנית שבדמוקרטיה המשפט במערכת המוצא נקודת, זאת

 בגלל מסוימות בנסיבות וסויגה הוגבלה זו וזכות; האישית חירותו של העיקרו� מכוח רפואי לטיפול

   ".ועוד הרפואי המקצוע תמהימנו על שמירה, אזרחיה חיי בשמירת המדינה של האינטרסי�

 זאת ע�. היסוד מזכויות כאחת החיי� על ההגנה הוכרה, וחירותו האד� כבוד: יסוד חוק משנחקק, מכ� לאחר

 חולה של זכותו הוכרה וא�, לכבד הרופא שעל כער� החולה של באוטונומיה המחוקק הכיר יותר מאוחרת בחקיקה

 הגלו� הער� בחשיבות הגמשה ספק ללא מסמנת היא א�, גורפת נהאינ זו הכרה. לרצונו בניגוד חייו יוארכו שלא

  31.החיי� בקדושת

 ער� הוא אי�. עצמו האד� מפני ג� הדי� להגנת הראוי כער� בחיי� ההכרה את משקפת החיי� קדושת כי נמצא

 גיסא מחד האד� של באוטונומיה ההכרה בשל בעיקר, מתחרי� ערכי� על תנאי ובכל מקו� בכל הגובר מוחלט

 מסוימי� במקרי� המכיר לתהלי� השני� ע� אנו עדי� לכ�. גיסא מאיד� הרפואיות הטכנולוגיות והשתכללות

   .החיי� בקדושת הגלו� הער� על החיי� על לשלוט הזכות בעליונות

_____________________________________  

 הבהסכמ הדברי� מצוטטי�. )1963 (1333, 1319פ$ד יז , צי� חברת השיט הישראלית בע�מ נ� מזיאר 461/62 א"ע   27
 . )1993 (116, 87) 1(ד מח" פ,מדינת ישראל' יעל שפר נ 566/88 א"ובע, 848' בעמ, 25 הערה לעיל ,5587/97 א"ברע

: אחר ער� כל דוחה הוא כי מכ� להסיק אי� א�, החיי� לקדושת המשפט שמייחס החשיבות על חולק איננו ויתקו� השופט   28
 ללא, מקו� בכל. ראיה צריכות שאינ� המפורסמות מ� שהוא אומר יתיוהי, עליו עוררי� אי� – החיי� קדושת של השיקול"

 השיקול אינו הזה הנשגב שהשיקול, עקא דא... משמר מכל לשמרו שיש, יקר נכס האד� בחיי רואי�, ולאו� דת הבדל
 חברי דבריב נלבב כה ביטוי שמצא, הרעיו� ידי�על ורק א� מודר� להיות היה אפשר אילו... בו להתחשב שעלינו, היחידי
 כל לפסול נאלצי� היינו זו בדר�. עליה� ידו סומ� אינו הוא שא�, לכת מרחיקות למסקנות מגיעי� היינו, זילברג השופט

 מי, ההתנאה נסיבות מה, מינה נפקא יהא ולא, בגופו רשלנית פגיעה על רעהו את לפצות אד� של חבותו את המגביל תנאי
, כא�. לעני� השייכי� השיקולי� כל את לשקול עלינו שקולה לתוצאה להגיע כדי. ..זה כלפי זה המתני� מעמד ומה המתנה
 בי� לברור הוא הקושי. ההכרעה את עלינו המקשה היא ורע טוב בי� הברירה לא, בכללות� והחיי� המשפט בעיות כברוב

 עוד ראו". עדיפות� סדר את לקבוע ועלינו, זה את זה סותרי� א�, לב�לתשומת וראויי� טובי� שכול�, שוני� שיקולי�
 'נ לולו ב� 2495/95 א"ע; )1974 (63) 1(כט ד"פ, נחמיאס' נ מ"בע ישראל ספורט וציוד טרמפולי� לגיל 285/73 א"ע

 .)1997 (577) 1(נא ד"פ ,אטראש
 .)1986 (697, 673) 3(ד מ"פ, מדינת ישראל' קורטא� נ  480/85 פ"ע    29
 .168' בעמ ,27 הערה לעיל ,566/88 א"ע    30
 . החולה זכויות לחוק 15 סעי�    31
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  האד� של אוטונומיהה 4.א
 .לעזרה הנזקק) ולההח (לניצול) הרפואי (המציל בי� היחסי� ערכתלמ כבסיס האד� של באוטונומיה מכיר המשפט

 זכותו נגזרת שממנה 33האד� של חייו צנעת לעו ופרטיות על מג� המשפט 32.עצמו בפני עול� הוא אד� כל

 החברה של ערכיה בסול� ומקומה חשיבותה על מעידה היסוד בחוק זה מסוג נורמה קביעת 34.לאוטונומיה

 א� 36,היסוד חוק לחקיקת קוד� עוד חוקי לעיגו� זכתה האד� כבוד עלו הגו� שלמות על ההגנה אמנ� 35.בישראל

 ובעיקר בזכות הגוברת להכרה ָזָרז ספק ללא ההי ישראל מדינת של מחוקתה חלק להיות העתיד יסוד בחוק עיגונה

 א� 37.להגבלה הניתנת יחסית זכות היא, השונות נגזרותיה על ,לפרטיות הזכות זאת ע�. החולי� ידי על להפנמתה

 של האוטונומיה את להגביל הנכונה חברה, הוא נהפו�. מחשיבותה להפחית הזכות של יחסיותהב אי� כ� פי על

 רק משתק� איננו האד� כבוד. יותר בריאה חברה היא ,החיי� על ההגנה דוגמת, יותר נעלי� עקרונות לטובת היחיד

 האד� של יכולתו �ג אוה האד� כבוד. כרצונו חופשי באופ� אישיותו את לגבש שכזה בתור אנוש יצור של ביכולתו

 לכפייה משועבד להיות לא ובעיקר, הרצוניות בחירותיו לבחור, להגשמת� בדרכי� ולבחור שאיפותיו את לבטא

 – אחר קרו�יע לטובת מזכויותיו זכות על לוותר וא� הזולת את לכבד היכולת ג� אוה אד� של כבודו 38.שרירותית

  . פחות לא חשוב – פרטי או כללי

 להימנע החובה ג� אלא, בהסכמתו שלא בגופו להיפגע שלא הזכות רק איננה האד� של ההאוטונומיש מכא�

 להיפגע שלא –" נגטיבי"ה הפ�: פני� ינש לאוטונומיה, לומר רוצה. בה חפ� הוא שאי� התנהגות הזולת על לכפותמ

. שווה במעמד הזכות של פניה ינש אי� זאת ע�. לוותר היכולת לחלופי� או עזרה לבקש –" פוזיטיבי"ה והפ� – בגופו

 אי� – בזולת פוגעות ואינ� וערכית פיזית סביבתו על משליכות אינ� החלטותיו וכאשר, לעצמו פועל אד� כאשר

 להשפיע אמורות והחלטותיו, ריק בחלל פועל איננו פרטה כאשר אול�. כרצונו נהוגל שלו אוטונומיהב להכיר מניעה

   39.ושל האוטונומיה את להגביל ברההח של זכותה – בו לפגוע וא� ,הזולת על

, וגורלו חייו על לשלוט הניצול של זכותו: לאוטונומיה מוגנת זכות לניצול וה� למציל ה�. הפרט אל הכלל ומ�

 עזרה להגיש המציל משנקרא המקרי� ברוב. המקצועי דעתו ושיקול ערכיו סול� פי על לפעול המציל של וזכותו

 יודה א� הניצול. ביניה� אינטרסי� מפגש של תוצאה שהיא, לניצול צילהמ בי� משפטית יחסי� מערכת קמה

 שלא הניצול של האוטונומיה את לכבד הצור� בי� מתח נוצר, בהצלתו רוצה איננו הניצול כאשר אול�. למצילו

. המקצועית חובתו את ולמלא מצפונו צו פי על לפעול המציל של – חובתו שהיא – לזכותו, הצלתו את עליו לכפות  

 אפשר כי היא – לענייננו המחויבי� ובשינויי� – חשי� השופט מדברי בהיקש המשפט בתי על המקובלת ההנחה

 ורצונו רצונו היא "טובתו". שלו "טובתו" על להחליט החולה של זכותו. "טובתו" ע� החולה של רצונו את לזהות

 של קפליו בי� נחבאת אד� של "טובתו", אד� של טובתו את בחובו כולל משתמע או מפורש "רצו�". "טובתו" הוא
. אובייקט אינו החולה שהרי, בכדי ולא 41,כאד� ומכבודו האוטונומיה מיסודות ה� והחופשיות הרצוניות 40.רצונו

_____________________________________  

 .)1997 (783, 769) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל' מ נ"בע) ישראל(ברקי פטה המפריס  7357/95 �"בג   32
 . וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק) א(7 סעי�   33
�"בג, )1987 (אגרנט לשמעו� גבורות בתו�" ההיסטוריה ולקחי להיבחר הזכות – ירדור להלכת שנה עשרי� "גביזו� רות   34 

                                                     ).1993 (770, 749) 1(מז ד"פ ,�הפני במשרד האוכלוסי� מרש� על הממונה' נ אפרת 693/91
 .    233 ,221) 4(ד נ" פ,לשכת עורכי הדי�' גאנ� נ 4330/93 �"בג ראו   35
 .הפרטיות הגנת לחוק 2 סעי�   36
 . ווחירות האד� כבוד :יסוד לחוק 8 סעי�   37
 בית' נ דעקה עלי מיאסה 2781 /93 א"בע כמהבהס הדברי� הובאו. 842, 837 )3(ד מח" פ,אלמוני' פלוני נ 5942/92 א"בע   38

� .)1999 (575, 526) 4(נג ד"פ, חיפה, "כרמל "החולי
 45 ומשפט רפואה" רפואי לטיפול מהסכמה וחזרה מדעת סירוב, מדעת הסכמה "גרי� וחפציבה גרי� יוסי זה בהקשר ראו   39

 ).2012 ינואר( 10
 .)1995 (95, 48) 2 (ד"פ, פלונית' נ לממשלה המשפטי היוע� 7015/94 א"דנ   40
 בתור אנוש יצור של ביכולתו היתר בי�, משתק� האד� כבוד: "שמגר הנשיא אומר והחופשיות הרצוניות חשיבות על   41

 בחירותיו לבחור, להגשמת� בדרכי� ולבחור שאיפותיו את לבטא, כרצונו, חפשי באופ� אישיותו את לגבש שכזה
 השוויו� מ� ליהנות, אחר פרט כל ומצד רשות כל מצד הוג� ליחס לזכות, שרירותית כפייהל משועבד להיות לא, הרצוניות

 על חשי� השופט דברי ג� כמו, בהסכמה הדברי� הובאו). 842' בעמ ,38 הערה לעיל, 5942/92 א"ע..." (אנוש בני בי� אשר
 .596' בעמ ,38 הערה לעיל, 2781/93 א"בע אור השופט ידי
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 נושא איננו המציל זאת לעומת 42.טיפול שבהיעדר או בטיפולש והסיכוי הסיכו� בתוצאות הנושא הסובייקט הוא

 על ההגנה היק� בי� ההבדל טמו� בכ�. החולה לרצו� ובניגוד ברשלנות פעל א� למעט, טיפולו בתוצאות ישירות

 הדי� מעדי�, חייו את מסכ� הניצול של כשסירובו זאת ע�. המציל של מזו רחבה שהיא הניצול של האוטונומיה

  43.הנפגע של זו על המציל של האוטונומיה את או האוטונומיה כיבוד על חיי� הצלת

   הנורמטיבי ההסדר: חולי� לבית פינוי�אי או פינוי. ב

 הבהירות�באי טמו� עזרה המגישי� א"מד צוותי של ואחריות� לחובת� באשר באר� הנוהג בהסדר העיקרי הקושי

 אד� של בכבודו או בגופו, בחייו פוגעי� אי� כי הכלל נתבאר כבר. �פעילות את להסדיר האמורי� בחוקי� הקיימת

 הגורפת הלשו� 45.חיצונית התערבות מפני כבודו ועל גופו על, חייו על משתרעת הדי� הגנת וכי 44,אד� הוא באשר

 בחוקי� מצוי למעשה הלכה הפתרו�. להינצל מההתנגדות מתעלמת אד� של גופו שלמות על בהגנה המחוקק שנקט

   46.בהירות�אי שוררת באלה ג� א�, ההגבלה לפסקת בכפו� ספציפיי�ה

 כפי, זה חוק א�. אדו� דוד מג� חוק מכוח פועלי� ראשונה עזרה המגישי�, השוני� בהרכביה�, א"מד צוותי, אכ�

 לא חוק זאת לעומת. חולי� לבית לפינויו או עזרה לקבל המסרב הנפגע/החולה של בעניינו שותק, בסמו� שיתבאר

 שהנפגע למקרה רק החובה את מצמצ�, א"מד צוותי לרבות, אד� כל על הצלה חובת המטיל רע� ד� על תעמוד

 זה חוק. א"מד צוותי פעילות על משתרע שהוא ככל, החולה זכויות בחוק כ� הדבר אי� 47.להצלתו מתנגד איננו

  48.הסכמתו ללא ג� בחולה לטפל מאפשר

 בנזיקי� לתביעה עצמו את חוש�, מצבו את היטיב אפילו, הנפגע לרצו� גודבני הפועל המציל כי להוסי� יש אלה על

 שתיחשב ויכול, גופו בשלמות פוגעת המטופל של בגופו הסכמה ללא רפואית התערבות שכ�, הטיפול של ובפלילי�

   49").רפואית תקיפה ("כתקיפה

  א"מד חוק 1.ב

 מעג� החוק. החמישי� שנות בתחילת נחקק אשר ו�אד דוד מג� חוק הוא לפעול האמבולנס צוות של סמכותו מקור

 מהי מגדיר איננו המחוקק 50.ראשונה עזרה שירותי התושבי� כלל לטובת לקיי�: ומטרותיו המוסד פעילות את

בתקנו� האגודה נקבע כי האגודה תונחה בפעילותה על ידי עקרונות המשפט ההומניטרי  א�, ראשונה עזרה

בקוד האתי  כמו כ� 51.יי� והבריאות ולהבטיח שמירה על כבוד האד� באשר הואמטרתה להג� על הח. לאומי�הבי�

במהירות וביעילות , בכל שעות היממה,  בכל מקו� בישראל,להגיש סעד לכל נזקק א" איש מדעלא נקבע כי "של מד

 בפינויו – הצור� ובמידת, לנפגע מידי בסיוע מדובר כי להניח סביר 52.אמצעי� העומדי� לרשותוה לפי ,ותהאפשרי

  . החולי� לבית
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 .)1997 (212, 205) 4(ד נא"פ, מ" המכו� למידע רפואי בע–מור '  נברמ� 434/94 א"ע   42
 2005–ו"תשסה, למות הנוטה החולה חוקל 15 �סעי ראו. בחוק כהגדרתו למות הנוטה חולה בכלל הניצול שאי� ובלבד   43

 ).למות הנוטה החולה חוק – להל�(
 .וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 2 סעי�   44
 .ל"הנ לחוק 4 סעי�   45
 .ל"הנ לחוק) א(7 סעי�   46
 .רע� ד� על תעמוד לא לחוק 1 סעי�   47
 .החולה זכויות לחוק 15 סעי�   48
 .הנזיקי� לפקודת 23 סעי�   49
 . אדו� דוד מג� לחוק) ב(3 סעי�   50
 שר באישור 1950–י"תשה ,אדו� דוד מג� לחוק 5 סעי� לפי הסמכות בתוק� �הותק .1992–ב"התשנ, אדו� דוד מג� תקנו�   51

 . 1542' עמ 24.9.1992 מיו� ב"תשנ'ה 5473 ת"ק. והרוחה העבודה ועדת ובאישור בריאותה
  .האתי לקוד 4.1 סעי�   52
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 זרהע כי הקובע, דוד מג� בתקנו� מצינו לכ� השלמה. עזרה הגשת מסדיר הוא. חולה פינוי בדבר שותק החוק

 את להעביר/ולפנות) א"מד תחנת לרבות (האירוע במקו�, הכשרתו לפי תוגש ליולדת/לנפגע/לחולה אשונהר

 לאחר). וכמתאפשר כנדרש (האירוע במקו� ראשונה זרהע שיגי האמבולנס צוות כ� כמו 53.הפינוי ליעד ת/המטופל

 יחבור או ,הטיפול המש� את המטופל יקבל בו הקרוב החולי� בית של מיו� לחדר יולדת/נפגע/החולה את יפנה מכ�

 מהמוקד שקיבל וההנחיות) ומרחק זמ� שיקולי לרבות (המקצועיי� שיקוליו לפי המטופל את יפנה או ,�"אט/�"לנט

   54.האזורי

 א"מד שצוות לאחר (נפגע/חולה טופס גבי לע יוחת�, לפינויו מתנגד או פוליט לקבל מסרב יולדת/נפגע/חולה כאשר

 נהג/חובש 55.רצונו את יכבד האמבולנס נהג/החובשו, )מסירובו הנובעות והסכנות ההשלכות את לו הסביר

  56.האזורי למוקד באלחוט כ� על וידווח הטופס גבי על הסירוב את יציי� אמבולנס

לאומי שנועד להבטיח את ��הבי א יכבד את החוק ההומניטרי" מדכי נקבע א"מד של האתי הקוד במסגרת

 ובעיקר,  וכ� את חוקי מדינת ישראל,באשר הוא זכויותיה� הבסיסיות של הנזקקי� לסעד ולהג� על כבוד האד�

בו יימצא שהאנושי בכל מקו�   הסבלאתא יפעל להקל "ברוח זו מד,  ואכ�57.שירותי רפואה �תאלה הנוגעי� למ

 58.וד� ומוצריו, א בי� היתר שירותי עזרה רפואית"מד  למטרה זו יספק.ולהג� על חייו ועל בריאותו של כל אד�

  .ומכא� ברור כי ההגנה על חיי הנפגע ובריאותו היא מחויבות בסיסית של עובדי מג� דוד

  חוק לא תעמוד על ד� רע� 2.ב

המחוקק סבר שיש . שראל הפכה ע� חקיקת חוק לא תעמוד על ד� רע� לחובה משפטיתבמדינת יחובת ההצלה 

אי� זה ראוי אמנ� . בסיס להפו� את חובת ההצלה לחובה משפטית וא� להפעיל סנקצייה עונשית על הנמנע מהצלה

פס מעשה בא" עמידה על הד�" – ער� הגלו� בהגשת עזרהבשל חשיבות ה  כיא� דומה, להעניש על התנהגות סבילה

ולפיכ� ראויה היא לענישה , אינה רק עמידה פסיבית אלא יש בה ביטוי בוטה וחמור להתנכרות וזלזול בחיי אד� –

�   60:נקבעה חובת ההצלה בחוק,  משכ�59.הולמת במידת הצור

בסכנה חמורה ומיידית , עקב אירוע פתאומי, חובה על אד להושיט עזרה לאד הנמצא לנגד עיניו"

מבלי להסתכ� או לסכ� את , ידו להושיט את העזרה� כאשר לאל, ות גופו או לבריאותולשלמ, לחייו

   ".זולתו

 המחוקק. למצוקה הנקלע אד� עיניו לנגד הרואה המציל אל כולו מופנה הוא כי מעלה הסעי� בלשו� מדוקדק עיו�

 באשר שותק א�, לנפגע עלסיי כדי ידו לאל אשר כל לעשות חובה – בחוק הקבועי� התנאי� בהתמלא – עליו מטיל

 של התנגדותו על גוברת להציל החובה א� השאלה ומכא�. המוצעת העזרה את לקבל בסכנה הנתו� של נכונותול

  . הטיפול לקבלת מתנגד בסכנה שהנתו� ברגע פוקעת שמא או, הניצול

חנ� פורת לאפשרות כ "בהצעת החוק התייחס ח. לקונה או שלילי הסדר לפנינו א� בשאלה טמונה התשובה כי דומה

הווה .  שהתקבלנוסח החוקמ הושמטההוראה זו ". חובת ההצלה חלה ג� כשהנפגע מתנגד לפעולת המציל "61:זו
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 ).א"מד הליונ קוב� – להל� (1.11.2006 מתארי� א"מד נוהלי קוב� 4.2 סעי�   53
 .ל"הנ לקוב� 8.11 סעי�   54
 .ל"הנ לקוב� 8.13.1 סעי�   55
 .ל"הנ לקוב� 8.13.2 סעי�   56
 .האתי לקוד 3.א עי�ס   57
 .ל"הנ לקוד 4.א סעי�   58
 .רע� ד� על תעמוד לא חוק להצעת ההסבר דברי   59
 המודיע לרשויות או כי נקבע, עזרה להגיש ומיומ� כשיר אחד כל לא כי שברור כיוו�. רע� ד� על תעמוד לא לחוק 1 סעי�   60

לעניי� זה " רשויות"ה: יט עזרה לעניי� חוק זהיראה בו מי שהוש, המזעיק אד� אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת
 ).ל"לחוק הנ) ב(1סעי� (מג� דוד אדו� ושירות הכבאות , ה� משטרת ישראל

 ראו. ג"תשנ בכסלו ט"י ביו� הכנסת שולח� על הונחה אשר, 1992–ג"התשנ, רע� ד� על תעמוד לא חוקלהצעת ) ב(2סעי�    61
 ).2002( 495 יז משפט מחקרי "?אומנ�ה – 'רע� ד� על תעמוד לא' "רקובר נחו� עוד
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לפנינו הסדר שלילי המלמד כי חובת ההצלה רובצת על המציל כל עוד הנפגע איננו מגלה התנגדות מדעת , אומר

מה דינו של מציל המחליט , האחת: ררת שתי שאלותמסקנה זו מעו. נראה כי החובה פוקעת, משהתנגד. להצלתו

בהיעדר הוראה מפורשת בחוק המחייבת הצלה ג� כשהנפגע , לכאורה. לטפל בנפגע חר� התנגדותו ולהציל את חייו

 א� בגי� הפרת – ובשל הפגיעה באוטונומיה 62,המציל חוש� את עצמו לתביעה בגי� תקיפה רפואית, מתנגד להצלתו

שפרשנות זו מנוגדת למטרת החוק ולערכי היסוד של השיטה המשפטית המקדשת הצלת  אלא 63.חובה חקוקה

 התנגדותו כי ייתכ�, לדוגמה. הנפגע ידי על להצלה ההתנגדות הבעת לדר� המתייחסת האחרת שאלהומכא� ל. חיי�

 לשו�. הדעת בשיקול פוג� שהאירוע כיוו�, הנפגע של כוונתו את משקפת איננה קשה מוחי באירוע הלוקה נפגע של

  . התנגדותו חר� החולי� לבית הנפגע של מפינויו הצוות את לפטור כדי החיצוני בגילוי די אי�, אחרת

 לו לייחס אפשר ולמעשה, האמתית כוונתו לבי� להצלתו הניצול התנגדות של החיצוני הגילוי בי� פער ייתכ�, אכ�

 את לשק� כדי בו די הא� – התאבדות למכתב סלהתייח כיצד השאלה מתעוררת, כ� א�. קונסטרוקטיבית הסכמה

 בדר� מוות גרימת שהרי, בטיפול הוחל שלא ובלבד, שכ� ייתכ�? בו מטיפול ולהימנע הכותב של האמתי רצונו

  . חוק פי על אסורה אקטיבית

 הוא סירובו אפילו, בה חפ� שאינו מי על ההצלה מכפיית להימנע למציל להתיר זו פרשנות לאמ� הלב נטיית למרות

 של ערכיה את המשקפת, עצמאית חובה היא זו חובה. להציל בחובה הגלו� מהער� להתעל� קשה, מדעת סירוב

 למעט, בסכנה הנתו� של ברצונו תלויה להיות אמורה איננה החיי� קדושת על ההגנה. יהודית כמדינה ישראל מדינת

 שהרציונל למות הנוטה החולה חוק את סותרת אחרת פרשנות כל 64.למות נוטה כחולה מאובח� שהנפגע במקרה

   65.חייו מהארכת להימנע בחוק הקבועי� בתנאי� העומד חולה של בזכותו הכרה הוא שבו

 לשו�"). עזרה להושיט אד� על חובה ("כללית בלשו� החוקית הנורמה נוסחה בכדי לא כי, לומר נראה, כ� על אשר

  66:משפט העליו�ה בית מדיניות ע� ג� מתיישבת היא, מטרתו ע� מתיישבת החוק

היא להרחיב את חובתו , בחקיקה ופסיקה, מדיניות המשפט הפלילי בישראל בשני האחרונות"

ודאי כאשר , של אד להושיט עזרה לאד אחר המצוי בסכנה) להבדיל מחובתו המוסרית(החוקית 

  ."חובה זו אינה מעמידה את מושיט העזרה בסכנה כלשהי

 להסכמת כפופה המציל חובת כי למסקנה מוביל האד� של באוטונומיה הכרהוה זכויות לשיח שהמעבר אלא

 לו המקנה לפרטיות מזכותו נפרד בלתי חלק היא – לעזרה הנזקק ובי� הבריא בי� – האד� של האוטונומיה. הניצול

 שאינו או, ולהצלת מתנגד הניצול אי� עוד כל המציל על רובצת ההצלה חובת כ� על. וגורלו חייו על לשלוט הזכות את

  . ההצלה חובת פקעה – להצלתו התנגדות הניצול משהביע לכ�. להצלתו לסרב כשיר

  החולה זכויות חוק 3.ב

את זכויות האד� המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהג� על כבודו מטרת חוק זכויות החולה היא לעג� 

, חולי�: וכלוסייה בכל מקו� שבו ה� נמצאותבחוק עוגנו זכויותיה� של שלוש קבוצות בא 67.ועל פרטיותו

 מכא� שתחולת החוק משתרעת ה� על חולי� 68.המבקשי� טיפול רפואי א� שאינ� חולי� והמקבלי� טיפול רפואי

נמצא כי היחסי� . המאושפזי� בבית חולי� וה� על חולי� שאינ� מאושפזי� א� מבקשי� עזרה רפואית

בי� בבית החולי� , כדי להגיש עזרה, א"ולענייננו צוות מד, אל החולהמטופל קמי� משהגיע המטפל שנקרא –מטפל

_____________________________________  

 .הנזיקי� לפקודת 23 סעי�   62
 .הנזיקי� לפקודת 63 סעי�   63
 במצב חולה שהוא או למות הנוטה חולה של חייו מלהארי� להימנע בו הנקובי� בתנאי� מאפשר למות הנוטה החולה חוק   64

 .למות הנוטה החולה חוקל 7 סעי� ראו. רפואית עזרה הגשת�אי שולל הדי� אחר מקרה בכל. סופני
 .ל"הנ לחוק 7 סעי�   65
 ).2000, פורס� בנבו (ישראל מדינת' נ אוחנה 2974/99 פ"דנ   66
 .החולה זכויות לחוק 1 סעי�   67
 . ל"הנ לחוק 2 סעי�   68



)עברי(למשפט ) ישראלי(בי� משפט : צונוא לבית החולי� בניגוד לר"פינוי חולה על ידי צוות מד  

 37  2013 וגוסטא – 47' גיליו� מס רפואה ומשפט

וא�  ע� זאת החוק מאפשר לטפל בחולה ג� שלא בהסכמתו 69.ובלבד שהחולה נת� את הסכמתו, ובי� מחוצה לו

 70בחולה המתנגד בהתמלא התנאי� שמציב החוק באישורה של ועדת האתיקה כאשר למטופל נשקפת סכנה חמורה

כאשר החוק חל על המעורבי� בטיפול ?  במה דברי� אמורי�71.רו� רפואי בחתימת שלושה רופאי�או במצב חי

 ספק א� יש תחולה לחוק זכויות – טיפול מחו� לכותלי בית החולי� – הדיו� מושאבאירוע ש, דא עקא. הרפואי

רופא , הוא רופא" מטפל. "כהגדרתו בחוק" מטפל"בכלל � שאינו "הספק טמו� במעמדו של הפרמדיק באט. החולה

, דיאט��תזונאי, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, פסיכולוג, מיילדת, אח או אחות, ר'סטז, שיניי�

בהודעה , וכ� כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי, כירופרקט, פודיאטר מנתח, פודיאטר, קרימינולוג קליני

כמטפל בשירותי " פרמדיק"לי לא הכיר בהודעה ברשומות ב המנהל הכל72.כמטפל בשירותי הבריאות, ברשומות

למותר .  א� יש בצוות רופא א� לאואליו נקרא תלוישא לחולה "חולה בי� צוות מד–היחס מטפל, א� כ�. הבריאות

  .  מ� הדי� שיחול על הצוות כולו–א� החוק חל . לציי� כי מצב זה איננו סביר

" מטפל"ה כי לפנינו הסדר שלילי לא רק משו� שהחוק מפרט מי הוא פרשנות דווקנית מובילה למסקנ, זאת ועוד

, אחות, רופא: "א ופרמדיק"הייתה רחבה וכללה חובש מד" מטפל"אלא משו� שבהצעת חוק זכויות החולה הגדרת 

 ללא צור� בפרסו� 73"פסיכולוג או בעל מקצוע אחר בשירותי הבריאות המטפל באד� לפי העני�, רופא שיניי�

הגדרה שאיננה כוללת , להכרת המנהל הכללי בהודעה ברשומות,  משהוספה לנוסח הסופי של החוק.ברשומות

   74.וממילא לא יחול חוק זכויות החולה, " מטפל"אפשר להסיק כי הפרמדיק איננו בכלל , פרמדיק

ולעתי� א� , והוא איננו נופל במומחיותו, מקצוע הפרמדיק קיי� בישראל עוד מתחילת שנות השמוני�, יתרה מזו

אי� תחולה לחוק , הווה אומר. פרמדיק" מטפל"א� על פי כ� לא נכלל בהגדרת ה. עולה על הרופא ברפואת חירו�

  . א שאיננו כולל רופא"זכויות החולה על צוות מד

ל משרד "הוכר על ידי מנכ" פרמדיק"כי מקצוע ה, על דר� פרשנות אחרת, אלא שבצד פרשנות זו אפשר לומר

, פרשנות זו נסמכת על פקודת הרופאי�. הג� שלא הודיע על כ� ברשומות, ל בשירותי הבריאותהבריאות כמטפ

כעוסק ברפואה או כמוכ� , במפורש או מכללא, מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה"הקובעת כי 

פיקוח על , ש� לה�מת� מר, ריפוי�, אבחונ�, בדיקת חולי� ופצועי�" כולל" עיסוק ברפואה"ה 75".לעסוק בה

המנהל לפטור רשאי " ע� זאת 76".רי� הניתני� בדר� כלל מידי רופאאו שירותי� אח, נשי� בזיקה להריו� וללידה

המועסקי� כאחי� או כאחיות או כעוזרי� שהמנהל קבע� והסמיכ� לאבח� ראה של פקודה זו את המנויי� מהו

של משרד  מרפאות או בבתי חולי� או בסוגי בתי חולי� במרפאות או בסוגי, ולרפא במצבי� כפי שהורה או שהתיר

מנהל מוסד רפואי או ממלא מקומו (קיבל מנהל רפואי   א� על פי כ� א�77."הבריאות או של מוסד שאישר המנהל

לבצע פעולה , רשאי הוא לתת הרשאה אישית לעוזר, היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה) שהוא רופא מורשה

בעל מקצוע בריאות שהוא "מוגדר " עוזר" ה78.)ב(כאמור בתקנת משנה בתנאי� , בתוספת השביעיתכמפורט  חריגה

או הכרה במעמד  שהעניק לו המנהל או מי שהוא מינה לעני� רישוי, מקצוע בריאות בעל תעודת הכרה במעמד

 פעולות הכמ כולל ג� פרמדיק המוסמ� לבצע , כמוגדר בתוספת השביעית,"עוזר. "79"במקצועות הבריאות

נמצא כי מקצוע הפרמדיק הוא מקצוע . 7.9.94ל משרד הבריאות מיו� "� על פי אישור מנכ"בנט) החייאה ואחרות(

ל משרד הבריאות המאשר "הפרמדיק מוסמ� לבצע פעולות שבסמכות רופא לאחר שהוכר על ידי מנכ, ואכ�. מורשה

  .ובלבד שיקבל רישיו� כדי�, את הסמכתו לעסוק במקצועו

_____________________________________  

 לחוק) א(14  סעי� (שבשתיקה הסכמה לרבות (התנהגות בדר� או) מפורשת בהסכמה (פה בעל שתהיה יכול ההסכמה   69
 .))החולה זכויות

 .ל"הנ לחוק) 2(15 סעי�   70
 .ל"הנ לחוק) 3(15 סעי�   71
 .ל"הנ לחוק 1 סעי�   72
 .1992 במרס 16, ב"תשנ'ה באדר א"י מיו� 2132' מס ח"הצ, 1992–ב"תשנה, החולה זכויות חוק להצעת 1 סעי�   73
 .החולה זכויות לחוק 2 סעי�   74
 . 1976–ז"תשלה, ]חדש נוסח [הרופאי� לפקודת )א(3 סעי�   75
 .ל"הנ פקודהל 1 סעי�   76
 .ל"הנ לפקודה) 1)(א(59 סעי�   77
 .2001–א"התשס, )חריגות פעולות לביצוע כשירויות (הרופאי� לתקנות) א(10 תקנה   78
 .ל"הנ לתקנות 1 תקנה   79
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". מטפל"את הפרמדיק בגדר , א� ג� בעקיפי�, המכלילה, שתי גישות פרשניות אלה נוטה אני לכיוו� האחרונהבי� 

 כויות החולהחוק ז, זאת ועוד. בכ� תיווצר אחידות בדי� החל על הצוותי� הנקראי� להגיש עזרה ראשונה לחולה

". מטפל"שלפיה הפרמדיק בכלל , שנותנו לרבות ההסדר בפקודת הרופאי� על פי פר80,מהוראות כל די�איננו גורע 

ובעיקר , א לחולה הנזקק לעזרה"כי אז חוק זכויות החולה משתרע על מערכת היחסי� בי� צוות מד, א� צודק אני

 החלת דוקטרינת ההסכמה המודעת על יחסי צוות 81.ההוראה המתנה את קבלת הטיפול רפואי בהסכמת המטופל

  . דוקטרינת הסירוב מדעתא ע� החולה מחילה בהכרח ג� את "מד

  "המודעת ההסכמה "דוקטרינת 1.3.ב

 כי האומר בקצירת נאמר. להרחיב המקו� זה ואי�, "מדעת הסכמה"ה דוקטרינת על נשתברו רבי� קולמוסי�

 בתוצאות הנושא הסובייקט הוא. אובייקט נונאי החולה 82.גורלו ועל חייו על לשלוט החולה בזכות ההכרה בבסיסה

 שלו האוטונומיה מ� הנובעת, היסוד זכות לו עומדת כ� על. הטיפול בדר� בבחרו הרופא שנוטל ויוהסיכ הסיכו�

 הכרהה 83.לו המוצע הרפואי לטיפול להסכי� א�, הרלוונטיות העובדות בידיעת כלומר, מדעת להחליט, כפרט

 של להגנתה אויההר זכות, חופשי כאד� החולה של מכבודו נפרד בלתי חלק איה הטיפול בדר� לבחור חופשב

  84.המשפט מערכת

 מושתתת עליהש, ושל באוטונומיה ההכרה את משקפת רפואיה לטיפול עובר המטופל הסכמת לקבלת הדרישה

 בכ� יסכ� אפילו לו שמורה בטיפול רצונו א� החליטל אד�ה של בזכותו ההכרה 85.הרופא לבי� בינו היחסי� מערכת

 החולה על לכ�. הפיכה בלתי לעתי� היותה בשל ג�, כבדה אחריות בהבחו טומנת זה מסוג החלטה זאת ע�. חייו את

 אשר, ההחלטה את לגבש לו הדרוש רפואי מידע בסיס על ,ורצונית חופשית, מושכלת החלטה לקבל כשיר להיות

: רכיבי� שני אפוא כוללת" דעתומה ההסכמה "87.האפשר ככל מוקד� 86החולה בפני לפרוס הרופא של מחובתו

 בלתי והשפעה היכפי אמצעי ללא ורצונית חופשית כאמור להיות עליה אשר, )Consent (ההסכמה ,האחד הרכיב

 קבלת לצור� החולה בפני להניח שיש המידע בסיס על כלומר, )Informed" (מ%דעת"ה, האחר הרכיב. הוגנת

 המידע את הבי� החולה כי לוודא הרופא על כי לציי� למותר. זה את זה משלימי� אלה רכיבי� שני. ההחלטה

 לטיפול ההסכמה תהיה, החלטה לקבל וכשיר הבינו, המידע את הפני� החולה כי הרופא משהשתכנע רק. לו שנמסר

  . הסכמה של לקיומה מספיק תנאי איננה ההסכמה טופס על כשלעצמה חתימה 88.ְתֵקפה

  רפואי לטיפול מדעת סירוב 2.3.ב

" הסכמה"ה בי�ש יהיסימטרה בשל כ� פי על א�. החולה ויותזכ בחוק זכרמו איננו" מדעת סירוב "לי�יהמ צמד

 זכויות חוק מפרשנות אמנ�. בחוק מעוגנת היא, מטבע אותה של צדדיה שני אלא �שאינ ,רפואי לטיפול" סירוב"ל

 יהיהסימטר ולכ� ,זו את זו המוציאות פעולות שתי אינ� רפואי לטיפול" סירוב"וה" הסכמה"ה כי משתמע החולה

 ל% 89.המטופל של המודעת בהסכמתו אלא רפואי טיפול יינת� לא כי נקבע בחוק שכ� ,מלאה אינה �ייתהש בי�

_____________________________________  

 .ל"הנ לחוק) 1(29 סעי�   80
 .החולה זכויות לחוק) א(13 סעי�   81
 509, 497) 2(מז ד"פ, וייגל ר"ד' נ רייבי 3108/91 א"ע על בהסתמ� המשפט בית ומוסי�. 23 הערה לעיל ,2781/93 א"ע   82

 הסכמתו ללא אד� של בגופו רפואית פרוצדורה לבצע – מסוימי� לחריגי� בכפו� – שאי� הדבר משמעות כי) 1993(
 P. APPELBAUM, C. LIDZ, A. MEISEL, INFORMED CONSENT, LEGAL THEORY AND CLINICAL PRACTICE 21–34, עוד ראו. המודעת

(1987); I. Berlin, Two Concepts of Liberty, in FOUR ESSAYA ON LIBERTY 131 (1969).  
 הדי� – רפואי לטיפול 'מדעת הסכמה' "שפירא' ע ראו" מדעת הסכמה"ה על עוד. 212 'בעמ ,42 הערה לעיל ,434/94 א"ע   83

 S.MCLEAN, FIRST DO NO HARM 117–150 (2006); J. HERRING, MEDICAL LAW  ;)ד"תשמ( 225 יד משפט יעיונ "והרצוי המצוי

AND  ETHICS 185–207 (3rd ed.).  

 .783' בעמ ,32 הערה לעיל ,7357/95 �"בג   84
 עוד ראו .)ג"תשס( 21–18 רופא – חולה יחסי: ורפואה משפט גרי� וסיי ראו לרופא החולה בי� היחסי� מערכת על   85

 ).2008( החולה זכויות בחוק המודעת ההסכמה דוקטרינת אייל�קרקו נילי בהרחבה
 .החולה זכויות לחוק) ב(13 סעי�   86
 .ל"הנ לחוק) ג(13 סעי�   87
  .S. MCLEAN, AUTONOMY, CONSENT AND THE LAW 42–55 (2010) ראו   88

 .החולה זכויות לחוק) א(13 סעי�   89
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, עקא דא. בחולה לטפל היה אפשר אי הסכמה בהיעדר אז כי, מלאה "סירוב"ל" הסכמה"ה בי� יהיסימטרה הייתה

 קבלת ללא ג� 91רפואי חירו� במצב שהוא או 90לחייו חמורה סכנה שנשקפת בחולה לטפל מאפשר המחוקקש

 עדריה קרי, לטיפול סירובו א�, הטיפול למת� מוקד� תנאי היא המטופל הסכמת, אומר הווה 92.מדעת הסכמתו

  . חיי� מציל בטיפול מדובר כאשר? אימתי. התנגדותו חר� טיפול מת� שולל איננו, הסכמה

 בי� יהיסימטר תתקיי� לא כי בהחלט יתכ�י, חיי� מציל הוא ההסכמה מושא הטיפול כאשר כי למדי� נמצינו

 יהיסימטר תתקיי� כי להניח סביר – חיי� מציל איננו המוצע הטיפול כאשר אול�". סירוב"ל" הסכמה"ה

 שלו" מדעת הסכמה"ה של המשפטית שתקפות� מכא�". מדעת סירוב"ל" מדעת הסכמה"מה קשיה שבבסיסה

 פאורל המאפשרי� בכלי� להשתמש א� וההחלטה" מדעת סירוב"ה של האפקטיביות א�, זהה" מדעת סירוב"ה

 סול�בו הרפואי מצפונוב, המטפל הרופא של דעתו בשיקול, רבה במידה, תלויה הסכמתו ללא ג� בחולה לטפל

 לטפל עליו יכפה לא המשפט בית. בחולה לטפל רצונו א� להחליט אוטונומי, בסמו� שיתבאר כפי, הרופא. ערכיו

 מציל לטיפול המתנגד החולה ע� בעי� עי� רואה הוא כאשר וכמה כמה תאח על, חיי� מציל טיפול לרבות, בחולה

   93.החיי�

 החולה שהסכמת כדי אול� 95.חובתו ג� וזו זכותו וז 94.בהסכמתו רק מטופל להיות כאמור חולה של זכותו

לאפשר לו להחליט א� להסכי� " הנדרש מידע כל ובפני לחשו� החובה מוטלת הרופא על, "מדעת הסכמה "תהיה

משהוקנתה לחולה הזכות להחליט א� , המסקנה האחת:  מדרישה זו מתבארות שתי מסקנות96."טיפול המוצעל

על אחת כמה וכמה ו ,ג� א� זכות הסירוב מצומצמת יותר, הוקנתה לו א� הזכות לסרב לטיפול, להסכי� לטיפול

 הסירוב על, "סירוב"ל" הסכמה"ה בי�ש יהימהסימטר הנגזרת, האחרת המסקנה .א� היא סימטרית להסכמה

 ובעיקר, ותוצאותיו המוצע לטיפול סירובו משמעות על החולה את ליידע הרופא על, לאמור. מדעת סירוב להיות

  . הפי� בלתי נזק לו לגרו� העלולה התנגדות, לטיפול התנגדותו תוצאות את והפני� הבי� החולה כי לוודא

. הרופא ידי על הרפואית ברשומה מתועד סירובו, טיפולל מסרב חולה שכאשר היא הנוהגת הפרקטיקה, מקו� מכל

 – זו למטרה שיוכ� מיוחד טופס על לחתו� לטיפול המסרב החולה על. הרפואית ברשומה בתיעוד די אי�, לדעתנו

 הסירוב משמעות את ומבי� וכשיר צלול החולה כי אישר שפסיכיאטר ולאחר – "רפואי לטיפול מדעת סירוב"

על הרופא המטפל ליידע את החולה על הסכנות הטמונות , רובו של מטופל יהיה תק� משפטית שסיכדי. ותוצאותיו

  97:קבלת הטיפול�באי

אזהרה כללית ללא הבהרת . האזהרה צרי� שתעמוד ביחס ישר לגודל הסכנה הצפויה לחולה"

  ".אינה שלמה ומהווה בנסיבות העניי� רשלנות, התוצאה במקרה בו הסכנה הנשקפת היא רצינית

בו כל חולה או רופא יעצב את ש כדי להימנע ממצב ,סט העיקרי בו אחידקעל המערכת להנפיק טופס שהט, זאת ועוד

כ� על טופס , כש� שעיקרי טופס ההסכמה משותפי� לסוגי הטיפול השוני�. כרצונו" סט חופשיקט"טופס הסירוב ב

כ� , רטי הטיפול והמידע שמסר לחולהכש� שבטופס ההסכמה הרופא ממלא את פ. הסירוב לטיפול להיות משות�

   . החתימה על טופס סירוב לטיפול מציל חיי� מותנית באישור הפסיכיאטר כאמור–  בהבדל אחד,על טופס הסירוב

_____________________________________  

ת שבה� אד� מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגר� לאד� נכות חמורה בלתי הפיכה א�  נסיבו–" סכנה חמורה"   90
 .)ל" לחוק הנ2סעי� (לא יינת� לו טיפול רפואי 

 נסיבות שבה� אד� מצוי בסכנה מידית לחייו או קיימת סכנה מידית כי תיגר� לאד� נכות חמורה –" מצב חירו� רפואי"   91
 .)ש�(לו טיפול רפואי דחו� א� לא יינת� , בלתי הפיכה

 . ל"הנ לחוק 2 סעי� וכ� 15 סעי�   92
 חיי את להציל יש כי ישתכנע א�, הרפואי למוסד להורות המשפט מבית למנוע כדי הרופא של במצפונו אי� זאת ע�   93

 .  החולי� בבית אחרת במחלקה או במחלקה אחרי� רופאי� בו שיטפלו, החולה
, חסרונותיו על עולי� יתרונותיו א� ג� לטיפול לסרב החולה של זכותו כי המשפט תבי אומר דאקה עלי י�יובענ   94

פורס�  (ישראל מדינת' נ חליפה 119/05 א"ע; 577 'בעמ ,38 הערה לעיל ,2781/93 א"ע (סיכוניו על גוברי� סיכוייו
 ).2006, בנבו

 .3985' בעמ, לעיל ,119/05 א"ע   95
 .החולה זכויות לחוק) ב(13 סעי�   96
 "ברזילי "רפואי מרכז' נ' ג'אג 7575/01 א"ע עוד ראו. )1995 (701) 3(ד מט" פעטייה' ר ברנשטיי� נ"ד 2245/91 א"ע   97

 .)2003, פורס� בנבו(
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  התקיפה עוולת: הנזיקי� פקודת 4.ב

 חוש� ותוהצו, הנזיקי� בפקודת כמשמעותה, תקיפה הוא שהפינוי היא לרצונו בניגוד החולה פינוי נגד הטענות אחת

  98:שבפקודה התקיפה עוולת מלשו� עולה כ�, ואכ�. בנזיקי� לאחריות עצמו את

הזזה , נגיעה, נגד גופו של אד על ידי הכאה, ובמתכוו�, תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא"

שלא בהסכמת האד או בהסכמתו שהושגה , בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, או בכל דר� אחרת

להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של , על ידי מעשה או על ידי תנועה, � או איווכ� נסיו, בתרמית

שאכ� יש לו אותה שעה הכוונה , מטעמי סבירי, כשהמנסה או המאיי גור שהאד יניח, אד

  ". והיכולת לבצע את זממו

 כפי, אד� של ופוג נגד כוח הפעלת או בכוח שימוש להוכיח התובע על תקיפה בגי� אחריות להטיל כדי, כלומר

 מעשה ולענייננו. במתכוו� תיעשה הכוח הפעלת כי נדרש עוד. לרצונו בניגוד חולה המפנה א"מד איש עושה שבוודאי

 הסכמת ללא זה וכל, )מצבו את להיטיב (לתוצאה) הכרחי (קשר ללא, בכוונה להיעשות צרי� החולי� לבית הפינוי

 צוות או רופא ידי על הנעשית רפואית פרוצדורה, אחרת ו�לש. בתרמית שהושגה בהסכמה או )המפונה (האד�

מבחינת הדי� ניתוח ). רפואית (תקיפה כדי עולה, המטופל הסכמת ללא א� המקצועית חובתו מילוי תו� רפואי

וזאת כאשר החולה או הממונה עליו יכול להישאל , המכוו� לטובת החולה ג הוא עשוי להיות בכלל תקיפה

   99.להסכמתו ולא נשאל

 כ�. הרפואי לטיפול עובר הגילוי בחובת עמד שלא רופא כלפי תביעה עילת הרפואית בתקיפה ראו המשפט בתי, אכ�

 בשל הרשלנות בעילת לתביעה המעבר לאחר ג� בעינה עומדת זו מגמה 101.רייבי בעניי� וכ� 100נחמ� בעניי�

   102.הגילוי בחובת עמידה�אי

, ראוי להגביל את השימוש בעוולת התקיפה למקרי� קיצוניי� בלבדביניש סברה כי ) כתוארה אז(אמנ� השופטת 

וא� כי גישה זו , רופא– בשל הקושי בשימוש בעוולת התקיפה במסגרת יחסי חולה103,כמו טיפול בחולה בעל כורחו

  . עמידה בחובת הגילוי�אי� לראות בה שלילת השימוש בעוולת התקיפה בגי� אי, מקובלת בפסיקה

 104. שהפרת חובת הגילוי מקימה עילת תביעה ה� בעוולת התקיפה וה� בעוולת הרשלנותהשופטת דורנר סברה

בהקשר זה הסכי� השופט ריבלי� ע� עמיתו השופט עמית כי יכול שתקו� עילת תביעה בעוולת התקיפה א� ללא 

לא היה נות� , היינו להוכיח כי ג� א� היה עומד הרופא בחובת הגילוי, וממילא ללא צור� בקשר סיבתי, צור� בנזק

 השופט רובינשטיי� יוצא נגד השימוש בעוולת התקיפה כעילה לתבוע רופא על טיפול בחולה ללא 105.את הסכמתו

  106:בפסק הדי� הוא מצטט דברי� שכתב. הסכמתו

פשיטא שכוונתו היא לטפל בחולה ;  כי רופא עושה מלאכתו אמונה– דומה –הנחת היסוד היא "

ככל שהמדובר בהסכמה , התקיפה המשמשי בחלק מ� התביעותמונחי . כראוי ולא לפגוע בו

ג א יקבול על כ� , אד מ� היישוב. לשו� בני אד, לענייננו, ה לשו� משפטית שאינה, המודעת

  ". את החולה' תוק�'לא יראה את הרופא כ, שלחולה לא ניתנו הסברי ראויי או מלאי

_____________________________________  

 .הנזיקי� לפקודת 23 סעי�   98
 .שטיינר' חי נ�בר 67/66א "ע   99
 ). 1996 (384) 2(מ ד"פ, החולי� קופת' נ נחמ� 560/84 א"ע  100
 .82 הערה לעיל ,3108/91 א"ע  101
, פורס� בנבו( ביקור חולי�'  נקדוש 1303/09א "ע). 1993 (146) 4(מז ד"פ, שראלי מדינת' נ אלטורי 470/87 א"ע ראו  102

 .עמית השופט ד"לפס 15 פסקה ,)2012
 .ש�  103
  .)2002 (759, 756) 4(ד נ" פ,שדה' פרופ'  שטנדל נ 6153/97א "ע  104

  .ריבלי� השופט של דינו לפסק 23 פסקה, 102 הערה לעיל ,1303/09א "ע  105

 השופט של דינו לפסק י פסקה) 2000, יהישנ מהדורה (רשלנות רפואית נירנברג ואילנה אזר עדי של �לספר בהקדמה  106
 ).קודמת הערה (1303/90 א"בע רובינשטיי�
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וכבר , מוקשה מאוד הטלת כת� התקיפה ברופא"גיע למסקנה כי גישת אס� יעקב ומהשופט רובינשטיי� דוחה את 
  107."נדרשה לכ� הפסיקה

א הגנה א� " תעמוד לצוות מד, א� יתבצע פינוי בניגוד לרצו� החולה,ע� זאת חשוב לציי� כי במקרי� מסוימי�
 לקבל י הצוות בידעלה לפני הפינוי לא וכ� א� . בתו� לב והיה לצוות יסוד להניח שהוא לטובת החולההפינוי נעשה
 או שהאד� הממונה , החולה לציי� את הסכמתובאפשרותו שלמפני שבנסיבות הה� לא היה ,  החולהאת הסכמת

ולצוות היה יסוד להניח כי טובת החולה מחייבת שלא לדחות את ,  להסכי� מטעמובאפשרותועליו כדי� לא היה 
" תקיפה"ל מצבו הרפואי והשימוש בכוח גוברי� על ההצור� לפנות את החולה בש,  כלומר108.פינויו לבית החולי�

  .הכרוכה בפינוי

 העברי הדי�
. בפרט רפואית ועזרה בכלל עזרה להגיש החובה את הקובעות סוגיות בשתי מצויה לדיו� הנורמטיבית התשתית

 אלה ענייני� בשני. בסכנה הנתו� נפגע להציל – רופא דווקא לאו, אד� כל המחייבת, הכללית, האחת הסוגיה

 בברייתא שנויה ההצלה חובת. האומר ובקצירת הדברי� עיקרי את נביא ולכ�, רבי� קולמוסי� נשתברו

   109:בסנהדרי�

 חייב שהוא עליו באי ליסטי� או, גוררתו רעה חיה או, בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מני�"

: נפקא מהת? נפקא מהכא והא. ז"ט, ט"י ויקרא (רע� ד על תעמוד לא: לומר תלמוד? להצילו

 מיטרח אבל, בנפשיה מילי הני אמינא הווה מהת אי. לו והשבותו: לומר תלמוד? מני� גופו אבדת

  ". ל� משמע קא? לא אימא ומיגר

 איסור הא� – החובה מקור מה היא המתבקשת והתשובה, הצלה חובת קיימת כי ההנחה מובלעת התנא בשאלה
 לפיכ�. יחד ג� הפסוקי� בשני ההצלה חובת מקור כי היא המסקנה? אֵבדה השבת די� או הֵרע של דמו על העמידה

 לסכ� המציל על א�, לאמור. וגדריה בהיקפה אלא החובה של קיומה בשאלת איננו המאוחרת בפסיקה הדיו� עיקר
 והשולח� 113הטור 112,�"הרמב פסקו להלכה 111.הצלחתה בסיכויי מותנית ההצלה חובת וא� 110,בהצלה עצמו
� איננה ההצלה כ� כמו 115.בהצלה שלו חייו את יסכ� שלא ובלבד, בסכנה הנתו� את להציל אד� על ובהח כי 114ערו

   116.למציל המופנית חובה זו. הניצול של בהסכמתו תלויה

 לרפא הרופא של חובתו את מסיק �"הרמב אמנ�. רפואית עזרה להגיש רופא של בחובתו עוסקת האחרת הסוגיה
, ירפא ורפא: "ישמעאל רבי דבי בדרשת לרפא החובה מקור את רואי� קי�מהפוס רבי� א� 117,אבדה מהשבת

_____________________________________  

 כבסיס התקיפה עוולת של הלח נס לא שעדיי� מכ� להתעל� לא כי זאת ע�ו.  עמית השופט ג� הסכי� אלה לדברי�. ש�  107
 של האוטונומיה על להגנה יותר המתאימה האכסניה זו כי הגורסי� יש א� וכאמור, הגילוי חובת הפרת בגי� לתביעה
 605  כדעיוני משפט"  ניתוח פסיכולוגי– החובה להציל אפקטיביות "יעקב אס� עוד ראו ).דינו לפסק 66 פסקה (המטופל

)2001(. 
 .הנזיקי� דתלפקו) 8(24 סעי�  108
 א, ג"סנהדרי� ע, בבלי  109
 . ד"י, א הנפש ושמירת רוצח הלכות, משנה כס�ב הדברי� הובאו. מיימוניות הגהות  110
 .ו"תכ סימ� משפט חוש�, ח"ב; "מני�: "ה"ד, א, ג"ע, סנהדרי�, הבחירה בית  111
 .ד"י, א הנפש ושמירת רוצח הלכות, �"רמב  112
 .ו"תכ סימ�, משפט חוש� ,טור  113
 .א, ו"תכ סימ�, משפט חוש�, ערו� שולח�  114
, משפט חוש� ,השולח� ערו�; )ח"רי (ב"תקפ אל� סימ�, ה חלק, ז"הרדב ת"שו; ב ק"ס, ו"תכ סימ�, משפט חוש�, ע"סמ  115

 אנציקלופדיה, שטיינברג אברה� הרב בהרחבה ראו. ט"י ק"ס ט"שכ סימ�, חיי� אורח, ברורה משנה; ד, ו"תכ סימ�
" ומציאות השראה: 1998–ח"התשנ רע� ד� על תעמוד לא חוק "הנדל ניל; "עצמי סיכו� "ער�, ב כר� תהלכתי – רפואית
 ).א"תשס( 252–245, 229 טז משפט מחקרי

 של התנגדותו א� לשאלה קשר ללא לחולה רפואית עזרה להגיש א"מד צוות של בחובתו הדיו� עיקר שכ�, בכדי ולא  116
 בקומ� ז"רל מצוה, חינו� מנחת זה לעניי� ראו. לדעת עצמו לאבד המבקש לחולה מעמדו את משנה טיפול לקבל החולה
 .למנחה

 אמר� בכלל והרי, ישראל חולי לרפאות התורה מ� הרופא חיוב": לשונו וזו. ד, ד נדרי�, �"לרמב המשניות פירוש  117
, בגופו מצילו זה הרי, להצילו יכולו אובד ראהו שא�, גופו אבידת לרבות, )ב, ב"כ דברי� (לו והשבותו: שכתב מה בפירוש
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 הועלתה הרשות, ואכ�. לרפא החובה להטלת תנאי היא לרפא הרשות 118".לרפאות לרופא רשות שניתנה מכא�
   119:�"הרמב כלשו�, חובה לדרגת

 וכל, מיד שופ� השואל, מגונה הנשאל, משובח זה הרי הזריז וכל. הוא רבה מצוה נפש ופיקוח"

  ". עושה ואינו המתייאש שכ�

 120".דמי� שופ� זה הרי, עצמו מנע וא� ,לרפאות הוא חייב, זו ומלאכה בחכמה שיודע רופא כל "כי המסקנה ומכא�
�   122:ערו� ובשולח� 121בטור להלכה נפסק וכ

 פ�שו זה הרי עצמו מונע וא. הוא נפש פיקוח ובכלל, היא ומצוה, לרפאות לרופא רשות תורה נתנה"

  ".דמי

הפרמדיק . שהוא חובש החייאה בכיר, א� יפה כוחה של הלכה זו ג� לפרמדיק, אמנ� מושא הרשות הוא הרופא
הכשרתו ועיסוקו בהגשת סעד חיי� מתקד� ויעיל לחולי� ולנפגעי� במצבי חירו� ". יודע בחכמה ומלאכה זו"

 רק לאחר שיעמוד 123.מרכז רפואי/חולי�עד להבאת� לבית , רפואיי� תו� ביצוע פעולות מתקדמות ומתוחכמות
די� אחד , לכ� אשר לטיפולי� מצילי חיי�. א ומשרד הבריאות"יקבל רישיו� מטע� מד, בהצלחה בבחינות ההסמכה

   125:עדות לכ� מצינו בתוספתא.  ומכא� לכפיית טיפול רפואי על חולה המסרב לקבלו124.לרופא ולפרמדיק

. מה� קריבי� צבור קרבנות שיהו כדי שקליה� על ראליש משכנו. למשכ� התחילו במקדש משישבו"

 אמר כ�. 127לרפאותו בשביל 126בבשרו ומחת� כופתו הרופא והיה ברגל מכה לו שעלתה לאחד משל

  ".מה� קריבי� צבור קרבנות שיהיו כדי שקליה� על ישראל משכנו: ה"הקב

 בקשירת חידוש אי� שהרי, טיפולל התנגדותו בשל החולה את כופת הרופא כי נראה זה משל נשנה שבו מההקשר
 לו שעלתה לאחד משל "128:�"הריבב לפני שהייתה התוספתא גרסת ולראיה. חודרני רפואי טיפול במהל� חולה

_____________________________________  

 

, דעה יורה, אברה� נשמת בהרחבה ראו. ה"קמ אות, ט"י, א"כ שמות, תמימה תורה עוד ראו". בידיעתו או בממונו או
 .ו"של לסימ� בהקדמה

 .א, ה"פ קמא בבא; א' ס ברכות  118
 .ב"פ' עמ, הסכנה עני�, האד� תורת  119
 . ש�  120
 .א, ו"של, דעה יורה טור  121
 .א, ו"של, דעה יורה ,ערו� שולח�  122
 .אמבולנס צוות לעבודת להנחיות 8.11 סעי�  123
 א� אלא ברפואה יתעסק לא" הראשו� התנאי. בהלכה הקבועי� בתנאי� לעמוד צרי� בסמכויותיו המשתמש הרופא ג�  124

 פי על "שיעבוד, השני תנאיה). א, ו"של שסימ�, דעה יורה, ערו� שולח�" (הימנו גדול ש� יהא ולא) מומחה (=בקי הוא כ�
 נחשב", אז או)". הרופאי� של (=הגדולי� ומומחיה� רבותיה� מפי והפשוט המקובל פי ועל החכמה בספרי שכתוב מה

 צרי�"ש, השלישי והתנאי). ב"כ סימ�, רחל רמת, ה חלק, אליעזר צי� ת"שו" (הימנו גדול ש� אי�"ש המטפל הרופא
, ו"של סימ�, דעה יורה, השולח� ערו�" (לחולאי� תרופות לית� רשות לו שיש) יו�רש (מהממשלה מוסמ� להיות) הרופא(

 רפואיות פרוצדורות לבצע סמכות לה� המעניקה מוגדרת לימודי� תכנית על בנוי הפרמדיקי� שעוברי� הקורס). ב סעי�
, נשר לדורו� עזרה הגשת וכמ, המקרי� ובאות�, ברור הייררכי מבנה קיי� אדו� דוד במג� ג�. השוני� הרפואה בתחומי

 קבלת לאחר רק במקצועו לעסוק רשאי, שהתבאר כפי, הפרמדיק א�. הימנו גדול ואי� במקו� הבכיר הוא הפרמדיק
 .  רישיו�

, ירושלמי וכ� ג משנה, א פרק, שקלי�; ז"רמ פרשה, ל תשא ,שמעוני ילקוט עוד ראו. ב הלכה, א פרק, שקלי� תוספתא  125
 .ט"קע סימ�, ב"תשע טבת, ג חלק, לרופאי� תורה שיעורי, זילברשטיי� יצחק הרב עוד ראו. ג הלכה, א פרק, שקלי�

 .ש�, צוקרמאנדל מהדורת בתוספתא הגרסה וכ�". ברגלו מחת� "היא הגרסה) 125 הערה לעיל (שמעוני ובילקוט  126
 ליברמ� ש"הר. שבידינו כבדפוס "לרפאותו "הגורסי� ויש, )צוקרמאנדל מהדורת תוספתא" (לראותו כדי: "הגורסי� יש  127

, שקלי� ,כפשוטה תוספתא ,ליברמ� שאול" (כרחו על לרפאות הרופא וכופתו: "ג"י, ל לשמות מיוחס' ר לפירוש מפנה
 ). 18–17 סעיפי�

 .ג הלכה, א פרק, שקלי�, ירושלמי ,�"ריבב  128
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 לו ואי� הבשר את מעכל נגע מי�", חייו את ומסכ� החולה ברגל שהתפתח נמק של סוג היא נימא". ברגלו נימא
   129".סכי� אלא רפואה

ובה� , הראשוני�. ג לטפל בחולה בעל כורחו לא מצינו מקורות קדומי� מפורשי�לבד מעדות זו על המנה
 פסקו כי אי� להתחשב בהתנגדותו של חולה להצלת חייו 132, ולאחריה� בעל איסור והיתר131,נ" והר�130"הרמב

משמעית בזכות � התבטאות מפורשת וחד133.ז א� הגדיר חולה זה כחסיד שוטה"הרדב. מחשש לחילול שבת בהצלה
, בפירושו לשולח� ערו�, י עמדי�"היה זה הר. ית טיפול רפואי על החולה מצינו כמאתיי� שני� מאוחר יותרכפי

  134:כפייה�שפסק כי טיפול רפואי מציל חיי� הוא בר

ועוסק בתרופה , שיש לרופא ידיעה ודאית והכרה ברורה בה, בחולי ומכה שבגלוי] אבל[=רק "

שנתנה תורה רשות , בכל עני� ואופ�, לה המסרב במקו סכנהודאי לעול כופי� לחו, בדוקה וגמורה

 כל –... ולחבוש שבר, ולהפיס מורסא, ולהרחיב פיה, כגו� לחתו� בשר חי שבמכה, לרופא לרפאותו

א הוא אינו , ואי� משגיחי� בו. משו הצלת נפש, כהאי גוונא ודאי עושי� לו ומעשי� אותו בבעל כרחו

שלא , אלא חותכי� לו אפילו אבר של א הוצר� לכ� למלטו ממות, יירוצה ביסורי� ובוחר מות מח

. ועושי� כל הצרי� לפקוח נפש נגד רצונו של החולה, ]גור נזק לכל גופו[=יהא שדי תכלא בכוליה 

ואינו נתו� , ואי� הדבר תלוי בדעתו של חולה. 'ולא תעמוד על ד רע�'משו , וכל אד מוזהר על כ�

  ".ברשותו לאבד עצמו

שלא (ובלבד שיתמלאו שלושה תנאי� , משמעית�� בזכות כפיית טיפול רפואי על החולה היא חד"עמדתו של היעב
שיש לרופא ידיעה ודאית והכרה ברורה , התנאי השני; שמדובר במכה שבגלוי, התנאי האחד): ברור מה מקור�

היינו שסיכויי , תמלא תנאי� אלהבה. שמדובר בתרופה בדוקה וגמורה,  התנאי השלישי135;בסוג הטיפול הנדרש
  136.אי� להתחשב בדעתו של החולה, הצלחת הטיפול ודאיי�

_____________________________________  

: לו אמר? ויצטער יניחנה או ויחיה יקטענה. לוברג) 'המצער מת בשר' : י"רש (נימא לו שעלה מי: "ב, י זרה עבודה השוו  129
 בכפייה באי� אינ� ציבור קרבנות שכ�. לנמשל דומה המשל שאי� כיוו� מוקשה התנא סברת, ולכאורה". ויחיה יקטענה

 לו נוח שבדיעבד הרי, כפייתי אלמנט המשכו� בנטילת שיש א� התנא לשיטת כי, ליברמ� ש"הר מסביר. המביא לרצו� אלא
 כ"אח מכיר החולה "כ�. לרצונו היה שהקרב� הנתר� יודה דבר של שבסופו כיוו�, כורחו בעל אפילו הותר�ש לתור�

 ).127 הערה לעיל ,כפשוטה תוספתא ("כ� אחר ממנו נוחה ודעתו, רפואה לש� היה שהחיתו�
 שולל הוא גיסא מחד. וחדבמי מעניינת זו בסוגיה �"הרמב של גישתו". הכותב אמר : "ה"בד, ד"ע סנהדרי�, 'ה מלחמות  130

 הריפוי כי כאמור פסק גיסא מאיד� ). ויקרא, "ברפואות עסק לו אי� הש� לעדת שמשתיי� מי כי ("לרופאי� הפנייה את
 הפנייה את השוללי� �"הרמב דברי על בהסתמ� כי הפוסקי� יש, אכ�). 27 להערה הנסמ� בטקסט לעיל (נפש פיקוח בכלל

 משה הרב ראו �"הרמב של גישתו על).  גור� שלמה הרב, רפאל שילה הרב (חולה על רפואי טיפול לכפות אי� כי לרופאי�
 על עוד. 104–102 'בעמ ,85 הערה לעיל, גרי� ובהרחבה, )א"תשמ( 325 ב תחומי�" רפואי טיפול לקבל חולה כפיית "רזיאל
 ).ה"תשס( 22 כה תחומי� ואירפ טיפול כפיית "איל� בר ויחיאל איל� בר נפתלי הרב ראו רפואי טיפול כפיית

 ".זרה מעבודה חו�: "ה"ד, א, ד"פ יומא ,נ"ר  131
 .ו"סק, ח"שכ סימ�, חיי� אורח, אברה� המג� נסק וכ�. ח די�, ס כלל, והיתר איסור  132
 בשני נפשות הצלת של בהקשר בתלמוד מוזכר" שוטה חסיד "המונח). ב"נ אל� (ה"תרכ סימ�, ג חלק, ז"הרדב ת"שו  133

 סוטה (הירושלמי בתלמוד. בסכנה הנתו� אד� להציל החיוב חשיבות על להעמידנו הסוגיה בעל מבקש ובשניה� ,מקומות
 תפיליו חול� כשהוא ע�. אצילנו תפילי לכשאחלו�: אמר. בנהר מבעבע תינוק ראה? שוטה חסיד זהו אי): "ד הלכה, ג פרק

 לאו: ואמר, בנהר איתתא דטבעה, כגו�? שוטה חסיד ידמ היכי): "ב, א"כ סוטה (הבבלי בתלמוד". נפשו את זה הוציא
 על המקפיד האד� הוא השוטה החסיד). ולהצילה בה להסתכל אר� דר� זה אי�" (ואצולה בה לאיסתכולי ארעא אורח
 .חיי� קיפוח במחיר מצוות קיו�

 .ח"סימ� שכ, אורח חיי�, מור וקציעה  134
 חובת כי פסק וולדינברג י"הרא, ואכ�. המתפתח הרפואי הידע רקע על הנסיבות פי על להיבח� צריכה" הודאית הידיעה"  135

 מכל). מ סימ�, ו"ט חלק, אליעזר צי� ת"שו (אובייקטיביי� רפואיי� מדדי� פי על החולה של ממצבו נגזרת לרפא הרופא
 בדורנו ההלכה מימחכ לרבי� אב בניי� היא זו פרשנותו כי ספק אי�, ממצות הגדרות עמדי� י"הר בדברי שאי� א�, מקו�

 סימ�, ז"י חלק, אליעזר צי� ת"שו עוד ראו. התנאי� באות� לרצונו בניגוד חולה על רפואי טיפול לכפות יש כי הסוברי�
 פיינשטיי� משה הרב; ו"ל סימ�, משפט חוש�, משה אגרות ת"שו; ט"תתנ סימ�, א חלק, והנהגות תשובות ת"שו; ב
 .197–196' בעמ ,85 הערה לעיל, גרי�, ובהרחבה). ה"תשמ(קג  ד ורפואה הלכה "וחולי� רופאי� בדיני ותשובות שאלות"
, כזו אפעראטיא� לעשות דשרי כיו�: "הוריו לרצו� בניגוד בקטי� רפואי לטיפול באשר הופמ� צבי דוד' ר פסק בזה כיוצא  136

 וא�, לרפאות הרופא על חיוב שדי, ו"של סימ�, דעה ביורה דאיתא. מוריד ולא מעלה לא ואמו אביו דעת בודאי, כ� א�
. מלרפאות� הרופא ולמנוע ילדיה� לסכ� רשות וא� לאב שיש כולה התורה בכל מצינו ולא, דמי� שופ� זה הרי עצמו מונע

 ).ד"ק סימ�, ב חלק, להועיל מלמד ת"שו" (תורה די� הוא זה
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   137:וכ� השיב. משה פיינשטי� בתשובה לשאלה א� אפשר לאכו� טיפול רפואי על החולה המסרב' כיוצא בזה פסק ר

, ניואו מחמת שהוא צער לפ, תלוי א הוא מחמת יאוש, ובדבר כשהחולה אינו רוצה ליקח הרפואה"

א� שמאמי� להרופאי שהוא לטובתו שיתרפא , ומתחשב רק ע שעה זו שאינו רוצה להצטער בה

 צריכי� לכפותו א אפשר –שהוא מעשה שטות ומעשה תינוקות , או שידעו מזה אי� לרפאותו, בזה

וא ליכא , צריכי� למצוא רופא שמאמי� בו, אבל א הוא מחמת שאינו מאמי� לרופאי אלו. לה

כשרוצה , וג לא לשלחו, ואי אפשר לפניו מצד המחלה לחכות עד שיבי� שהוא לטובתו, א כזהרופ

א כל , מוכרחי� הרופאי שבכא� לעשות בעל כורחיה, בבית חולי וברופאי שה בעיר אחרת

שא יתבעת , וג יהיה באופ� שלא יתבעת מזה. הרופאי שבבית חולי זה סוברי שזהו רפואתו

ויהיה זה , כי הביעתותא אפשר שיזיקהו וג ימיתהו, אי� לעשות, שהוא עני� שטותאפילו , מזה

א� שהקרובי רוצי שיעשו לו ג בעל , ולכ� יותר טוב שלא לעשות בעל כורחיה. כהמיתוהו בידי

, כשנזדמ� חולה שאינו רוצה בהרפואה שעושי� לו, וצריכי� הרופאי להתיישב בזה הרבה. כרחיה

ובא יש . ולעשות בזה לש שמי, שקרוב שלא תהא לתועלת כל כ�, וא גדולא לכפותו כשה

, אבל הרופאי נוהגי� לית� רפואה זו להחולה שיש לו מחלה מסוכנת, בהרפואה עצמה איזו סכנה

  ". אי� לית� בעל כרחיה בכל אופ�, שמדת סכנה של הרפואה פחותה הרבה מסכנת המחלה

 ייאוש היא הסיבה א�. החולה להתנגדות הסיבות את הטיפול כפיית על טהההחל קוד� לברר יש כי פוסק פ"הרמ

 המוצע שהטיפול ובלבד, הטיפול את לכפות אפשר – ברופאי� אמו� חוסר או הטיפול מתוצאות חשש או ממצבו

  . לחולה יזיק לא והטיפול, טיפול כשיטת ומקובל מוסכ�

 נזק לגרו� כדי בו ושאי� ומקובל מוכר להיותו בכפו�, הכפיי�בר הוא חיי� מציל טיפול. ברורה זה במקרה ההלכה

 לפנותו החולה התנגד שבגינו, נשר דורו� השחק� אצל מוחי לאירוע חשד א"מד צוות משאבח� כ� על אשר. לחולה

 ככל, המקרה בנסיבות. התנגדותו חר� חולי� לבית אותו מפנה היה ההלכה פי על הצוות פעל לו, החולי� לבית

 הסכמתו, בסכנה החולה כאשר, ואכ�. יותר גבוהי� הפי� בלתי נזק ללא שרידותו סיכויי, יותר מהיר החולה שפינוי

   139.עזרה הגשת�אי על מציל נגד תביעה עילת אי� וממילא 138,מורידה ואינה מעלה אינה לטיפול סירובו או

  דיו� ומסקנות. ד

. לרצונו בניגוד החולה את לפנות א"מד צוות על א� בשאלה בהירות�אי שוררת הישראלי שבדי� ספק אי�

 תביעה מפני החשש בעניי� וה�, החל החוק בעניי� ה�, החוקי� בספר השוררת מדיסהרמוניה נובעת הבהירות�אי

  . הכפוי הפינוי בגי� בפלילי� וא� בנזיקי�

 בגי� טיותמשפ תביעות מפני חסיני� להיות חייבי�, החוק מכוח הפועלי�, עזרה להגיש הנקראי� א"מד אנשי, אכ�

, וגורלו חייו על לשלוט החולה של בזכותו מכיר המשפט כי חולק אי� ג�. בפעילות� יתרשלו שלא ובלבד, עזרת�

 המצילי� של האוטונומיה כיבוד בי� האיזו� נקודת את למצוא הקושי ומכא�. רפואי טיפול לקבל סירוב לרבות

 עזרה לקבל המסרב החולה של האוטונומיה כיבוד לבי�, המקצועי דעת� ושיקול מצפונ� מיטב פי על הפועלי�

 איזו� שבנקודת כיוו� זאת ע�. המתחרי� האינטרסי� בי� האיזו� נקודת במציאת מותנה הרצוי ההסדר. רפואית

 כ�. מהערכי� אחד לכל שיינת� המשקל פי על שתיקבע האיזו� נקודת תוצב שבו מהמקו� המסקנה תיגזר, עסקינ�

_____________________________________  

 221, 213ה תחומי�  "בות בענייני רפואהתשו "הרב משה פיינשטיי�; ג"סימ� ע, חלק ב, חוש� משפט, אגרות משהת "שו  137
 .)מ"תשד(
 ר"ד והרב אנגלמ� שוע הרב עורכי� (291 נפגשו ואמת חסד: בתו�" רפואי לטיפול החולה הסכמת "דייכובסקי שלמה הרב  138

 . )ז"תשס, גניזי יעקב
, ו"של סימ�, דעה יורה חלק, אברה� נשמת ראו בהלכה רפואית רשלנות דיני על. ג"ס סימ�, ט"י חלק, אליעזר צי� ת"שו  139

, בישראל המשפט מורשת ,נזיקי�: לישראל חוק, שיינפלד אברה�; א אות, ו"של סימ�, דעה יורה, ה חלק, ש�; ז ק"ס
 ואמת חסד: בתו�" הממוני בהיבט למעשיו והאחריות לרפא הרופא מחויבות "אפשטיי� יעקב הרב; 134–13, ב"תשנ

 . )ז"תשס ,גניזי יעקב ר"ד והרב אנגלמ� עשו הרב עורכי� (174–168, 141 נפגשו



)עברי(למשפט ) ישראלי(בי� משפט : צונוא לבית החולי� בניגוד לר"פינוי חולה על ידי צוות מד  

 45  2013 וגוסטא – 47' גיליו� מס רפואה ומשפט

 עולה החיי� שהצלת כיוו�, התנגדותו חר� חולי� לבית החולה את לפנות א"מד צוות על יכ שיסברו מי שיהיו אפשר

 למעט, החולי� לבית נפגע כל לפנות היא הנכונה הדר�, לדעתי. ההפ� שיאמרו ויהיו, באוטונומיה הפגיעה על

 כדי ג� חקיקה תיקוני מחייבת הכרעה כל. מדעת סירוב הוא לפינוי הסירוב כי ישתכנע המטפל שהצוות במקרה

  . הרלוונטית בחקיקה הרמוניה ליצור

� שתי תתווספנה לחוק. ראשונה עזרה צוות פועלי� שמכוחו, אדו� דוד מג� חוק את לתק� היא הנכונה הדר

 סירובו כי ישתכנע א� החולי� לבית החולה את לפנות שלא רשאי הצוות כי הקובעת האחת הוראה: הוראות

 של ההשלכות את לחולה להסביר הצוות על אלא, להחליט כשיר שהחולה בכ� די אי�. מדעת סירוב הוא להתפנות

 – החולה לחיי סכנה נשקפת כי המטפל הצוות סבור א�, האחרת ההוראה וזו, כ� פי על א�. החולי� לבית פינויו�אי

  . המשפטית כשירותו נפגעה לא אפילו התנגדותו חר� לפנותו אפשר

 חובה יש כי קובע פרשנות פי על אשר, רע� ד� על תעמוד לא חוק את יסתור לא המתוק� אדו� דוד מג� שחוק כדי

 ולענייננו (בהצלה המיומני� את יפטור המוצע התיקו�. זה חוק ג� יתוק�, התנגדות הביע לא עוד כל בחולה לטפל

 על עמידה "חרא מקרה בכל. מדעת סירוב הוא הנפגע של סירובו כי ישתכנעו א� התיקו� יחול עליה� –) א"מד צוות

  . ובפלילי� בנזיקי� תביעה עילת תקי�" הד�

 מג� שחוק א� כי דומני א�, בחולה הטיפול את להסדיר האמור החוק הוא החולה זכויות חוק כי נותנת הדעת אמנ�

 התיקו�. בהירות�אי למנוע כדי החולה זכויות חוק את ג� לתק� יש, העדיפות ול*, הספציפי החוק הוא אדו� דוד

 כולל שאינו בצוות כ� שאי� מה, רופא נמצא בצוות כאשר החוק חלות את הקובע, הנוכחי המצב את יתק� עהמוצ

 כמו. ומתנדב פרמדיק, חובש ג� ולהכליל שבחוק" מטפל "בהגדרת המנויי� התפקידי� בעלי את להרחיב יש. רופא

  . המסרב בחולה לטפל אתיקה ועדת של אישורה בקבלת הצור� את לבטל יש כ�

, לרצונו בניגוד חולה המפנה א"מד לצוות חסינות תינת� המוצע פי על. הנזיקי� לפקודת תיקו� הוא נוס� יקו�ת

 משקפת ההתנגדות כאשר מפינוי נמנע לחלופי� או, מדעת סירוב מבטאת איננה ההתנגדות כי שהשתכנע לאחר

 כ� כמו. א"מד צוותי של פעילות� את ויסדירו החוקי� בי� להרמוניה יביאו אלה חקיקה תיקוני. מדעת סירוב

 הנפגע של באוטונומיה להכרה גיסא מחד ההצלה וחובת אד� חיי על ההגנה בחשיבות ההכרה בי� ראוי איזו� ישקפו

   .גיסא מאיד� ומציליו

 איננה שהיא כיוו� להתנגדותו לְשע*ת אי�, נפג� מוחי באירוע שלקה אד� של דעתו שיקול כי בהנחה, דבר סו�

 הזוג לבני באשר. החולי� לבית נשר דורו� השחק� את לפנות א"מד צוות על היה, כ� א�. האמתי רצונו את משקפת

  .הטיפול את להפסיק המטפל לצוות אסור המכתב מציאת קוד� בטיפול משהוחל, המתאבדי�




