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02.2022אושר ב   

01.2023הועלה לאתר ב   

  *לספק טיפול פריון הרופא/החובת  ותיה שלגבולנייר עמדה בנושא 

 אתי פרץ ופז, -עינת שלוםטיקטין, -אפרת רםערכו: סיון תמיר, רועי גילבר, 

 תקציר

פי חוק לטיפולי פריון הכלולים בסל שירותי הבריאות. כל עוד -כל תושב ואזרח במדינת ישראל זכאי על

במערכת הבריאות הציבורית אינם  1רופאות ורופאיםמטופלות עומדות בתנאי הזכאות לקבלת שירותי פריון, 

ות לקבל שירותי רשאים שלא לספק שירותים אלה. למרות זאת, ייתכנו מצבים בהם עומדת למטופלת זכ

-לטפל בה. חוות –בריאותיים, מצפוניים ואחרים -מקצועיים –ת, משיקולים שונים .מסרב ה.הרופאפריון, אך 

 להעניק טיפול. ה.הרופאדעת זו עוסקת בגבולות  הסירוב של 

 

וגיה מורכבת ורחבה. לססוגיה  אבתחום רפואת הפריון והפוריות להעניק טיפול הי רופאותשל  הסירובגבולות 

רפואיים, משפטיים, ביואתיים וחברתיים. מבחינה ביואתית, הדיון בסוגיה זו עוסק  –זו מספר היבטים 

עקרון כיבוד האוטונומיה של הפרט ואוטונומיית בהתנגשות אפשרית בין מספר עקרונות. מצד אחד, עומד 

מדובר בכיבוד רצונה של המטופלת לקבל החלטות באשר לחייה, בריאותה  ,. במקרה שבפנינושלו הרבייה

 - ; ועשיית הטובלגרימת נזק ו-איל ה.הרופא שלחובתה האתית עומדים: א(  כשמנגד ,והקמת משפחתה

 ה.רופאעשויים להוביל את ה שני אלה. ה.הרופאמצפונית האישית והמקצועית של -שלמותה המוסריתב( 

 .נזק לבריאותה ולחייה או לבריאותו של הילד העתידי לכשייוולדהדבר יגרום שש שמח ,סרב לתת טיפולל

,  או העדפת עקרון אחד על פני אחר, יישומם – ככל שאנו מודעים להתנגשות אפשרית בין עקרונות אלה

 בהן נדון בנייר זה.שבמצבים השונים אותם סיווגנו לקטגוריות  יםתלוי

 

שירותים רפואיים. התייחסות לתת  רופאותלגבי תנאי וגבולות הסירוב של קיימת לאקונה מבחינה משפטית, 

 ת.רשאי ה.רופא, שם נקבע כי 2009עקרונית ניתן למצוא בכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית משנת 

. ו/ההמקצועית או לאמונת ו/ה, אם הבקשה מנוגדת לעמדתתשלא לתת טיפול רפואי לבקשת המטופל

. עמדה זו, ת.אחר ה.ממתאי ה., במידת האפשר, לרופאתפנה את המטופלת ה.בנסיבות אלו, הרופא

 , מעוגנת אף בחוק החולה הנוטה למות.ה.רופאהמכבדת את חופש המצפון ושיקול הדעת הרפואי של ה

 

                                                           
 משפטית. ת דעתידי ועדת האתיקה של איל״ה, הינה מסמך אתי שאינו מהווה חוו-עלנייר עמדה זה שנכתב * 

 פלות, כאחד.וומטפלים ולשם הנוחות והקיצור המסמך ינוסח בלשון נקבה והוא חל על רופאים ורופאות, מט 1
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כיחסים מקצועיים המבוססים בעיקרם על אמון בין הצדדים,  ת.מטופל-ה.רופאנוכח מהותם של יחסי בנוסף, 

 ה..רופאמצב שבו ה עדיף למנוע מלכתחילהככל שהנסיבות מאפשרות זאת, כי  סבורההוועדה הרי ש

 . ה אותו במהלכו.ואז בשל מחלוקת מקצועית או ערכית מפסיק ,מתחילה במתן הטיפול

 

  גבולות החובה לטפל כשהטיפול עלול לסכן את המטופלת .1

מחלות לב, ריאות, כליות, ) סובלת המטופלתמחלות רקע מהן נובע מהסירוב לספק טיפול  ,בקבוצת מקרים זו

מצבי רקע כמו עודף משקל משמעותי וסכרת, ומצבי ומ לא יציב,מצב נפשי מ, (סוגי סרטן ומחלות אחרות

רקע או הרגלים/אורחות חיים אחרים )כגון: עישון, וצריכת אלכוהול/סמים(, הניתנים לאיזון, טיפול או שינוי, 

 ההיריון. יצירת טרם תחילת טיפולי הפוריות/

 

, עליה בקבלה החלטה בעניין טיפולי פריון על מנת לוודא שהמטופלת אוטונומיתכי  הוועדה סבורהראשית, 

פחות  ות מזיקותלהיות מודעת למגוון הסיכונים הנשקפים לה, משמעותם והשלכותיהם, כמו גם לחלופ

המאפשר הבנה טובה של  ובהיר, משנמסר לה המידע האמור, באופן שקוף למימוש תכנית הרבייה שלה.

מטופלת, ניתן לחזור ולבדוק את בחירתה לגבי קיום הטיפול והאופן בו יבוצע )חלקו עכשיו ידי ה-המידע על

. באם המטופלת מסרבת לדחות את הטיפול, נדרש איזון מושכל (מחזור טיפול שלםדחיית וחלקו נדחה, או 

 . יפורטו בנייר זהבין השיקולים האתיים ש

 

 :את האיזון הבאעמדת הוועדה היא שיש לערוך  ת,שני

לסרב להמשיך  ה.רופאיש לאפשר ל ,ה.רופאבהינתן שיש לכבד את האוטונומיה של המטופלת ושל ה .1

 חמורהלהיגרם למטופלת  מידת הנזק הצפויא.  אחד משני המצבים הבאים: בהתקייםבטיפול רפואי 

 (.futileתוחלת ) חסרב. מתן הטיפול יהיה  .גבוההשל הנזק  תממשותוהההסתברות לו

 ה.רופאכאשר סעיפים א' או ב' לעיל אינם מתקיימים )למשל, כשההסתברות לקרות נזק אינה גבוהה( וה .2

 משפחתיים,-פניםשהם במהותם עניין לדיונים  ,תועלת-מסרבת לספק טיפולי פריון בשל תחשיבי סיכון

 . ה.רופאברת על זו של ההאוטונומיה של המטופלת גוסבורה הוועדה כי 

 

 סירוב לספק טיפול למטופלת בגיל מבוגר

שעל סף תום הזכאות החוקית לביצוע  סירוב לספק טיפול למטופלת בגיל מבוגרבאשר למקרה הספציפי של 

עלול למנוע  ה.רופאסירוב הגיל, -שבשילוב עם מגבלות פריון תלויות ,בשים לב לכך –טיפולי פריון בישראל 

 :ה.רופאהערכת הסירוב תלויה במניעיה של ה – לממש זכותה להורותהמטופלת מ

 וסיכוייו: הטיפול של ומקצועית קלינית בהערכה שמקורו ,קליניים-רפואיים מטעמים סירוב .א
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o אין הצדקה לתתו. - במתן הטיפול חוסר תוחלת קליניתהיא כי ישנה  ה.רופאמקרים בהם הערכת הב 

o  לעיל. 1ס׳ ראו  –בסבירות גבוהה הנשקף לאם סיכון רפואי חמור במקרים של 

 בהתאם לרוב יוכרע בחוק(, שנים 45 של זכאות גיל תקרת קביעת לדוגמה,) מדיניות-מונחה סירוב .ב

 מקצועית,-רב ועדה של החלטתה פי על חריגים, במקרים הצורך, ובמידת מדיניות והנחיות להוראות

 .יחלופ מקצועי גורם או אתיקה ועדת

 

 נמצא בסיכון בריאותי  העובר. גבולות החובה לטפל בנסיבות שבהן 2

בעובר ומהעברת נשאות למחלה גנטית מההורים לילד  הקשאו מוגבלות  ההיבט זה עוסק בחשש למחל

, ולהתחיל טיפול, או להמשיך ולהעניק רופא.הגבול חובתה של ה ויוולד. בהקשר זה עולה השאלה מהיש

, במיוחד כשיש היסטוריה לעבור בדיקות גנטיות רופא.הלהמלצת ה בהתאםפעול ל תכשהמטופלת מסרב

 יצירתה של ביצית מופרית.  לאחרתייחס למצבים המתקיימים הדיון כאן ממשפחתית רלבנטית ידועה. 

 

עמדת הוועדה היא, כי במצב שבו המטופלת/בני הזוג מעוניינים ליטול סיכון ולהביא לעולם ילד אשר עלול 

להעניק טיפול  רופא.המוגבלות קשה, יש מקום להכיר בקושי המצפוני של ה ו/או מחלהלהיוולד עם 

(. לכן, PGTכשהיא סבורה שיש לנסות ולצמצם את הנזק שעלול להיגרם לילד שייוולד )למשל, באמצעות 

 רופא.הת להעביר את הטיפול ל.המתקשה מבחינה מצפונית להמשיך בטיפול רשאי רופא.הבמצב שכזה, 

 ת באותה יחידת טיפול, לדאוג להפנותה ליחידת טיפול אחרת. .אחר רופא.האחרת, ובהיעדר 

 

 . גבולות החובה לטפל מטעמים שאינם קליניים טהורים3

לכדי סירוב לספק טיפול פריון, מטעמים ה ולהביא רופא.המגוון נסיבות עלולות לעורר קשיים אתיים עבור ה

 לחלק נסיבות אלו )באופן גס( לקטגוריות הבאות: ניתןטהורים. -שאינם קליניים, או שאינם קליניים

 

-יכולים לכלול מצבי חוסר אמון, אי מצבים אלוהאינטראקציה עם המטופלת. קשיים הנובעים מאופי  .א

ככלל, רצוי במקרים . רופא.התוקפנית עד כדי אלימות כלפי הגישה ו, רופא.ההיענות המטופלת להוראות ה

 .  תאחר רופא.האלו להימנע מהתחלת טיפול ולהפנות את המטופלת ל

 

כשעולה  )למשל,להתחיל בטיפול סֵפקות סובייקטיביים לגבי מוטיבציית המטופלת קשיים הנובעים מ .ב

 ישבמקרים כאלו . (בניגוד לרצונה החופשימשפחת המטופלת כופים עליה לעבור טיפולי פריון  חשד שבני

 (, ובמקרה של חשד מבוסס, אף את גורמי אכיפת החוק. סוציאלית בדתלערב גורמים טיפוליים )עו

 

 כזה במקרהמצפוני אישי(. -)קושי ערכי רופא.העם מערכת הערכים של ה קשיים במתן טיפול בשל מתח .ג

 ,העולמ ולהשקפת המצפונ לצו המנוגדת פעולה לבצע רופא.ההמ לדרוש שלא אתית מבחינה נכון כי נראה
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 .ת.אחר רופא.ה של הלטיפול הולהפנות ,דמוקרטיים וערכים חוקיות זכויות עם מתנגשים אינם אלו עוד כל

 ציבוריים פריון לטיפולי ובראשונה, בראש ,סבירה כלכלית נגישות יש שלמטופלת לוודא חשוב זה בעניין

 וריה.מג באיזור למצבה, הרלבנטיים

 

 להפסיק טיפולהיא  רופא.ההעדפה של הבכל המקרים המתוארים לעיל, כאשר העמדת הוועדה היא, כי 

 , רצוי שתיוועץ בוועדת האתיקה המוסדית או המקצועית, לפי נסיבות העניין.שכבר החל

לסיכום, הוועדה מבקשת להדגיש כי לכל אזרח ותושב במדינת ישראל, יהיה הרקע 

ותהיה זהותו אשר תהיה, הזכות לקבל שירותי בריאות הניתנים עפ"י שלו אשר יהיה, 

חוק. עמדת הוועדה היא כי סטייה מעקרון זה אפשרית במקרים יוצאים מהכלל, 

 שבנייר זה. כמפורט בהמלצות

 

 

 לספק טיפול פריון  הרופא/החובת  ותיה שלגבולנייר עמדה בנושא 

 הקדמה

מתעדכן . סל זה עפ"י חוק לטיפולי פריון הכלולים בסל שירותי הבריאותכל תושב ואזרח במדינת ישראל זכאי 

בתנאי  ותבהתאם לקריטריונים ברורים שנקבעו. כל עוד מטופלות עומד וזאתמזמן לזמן ע"י ממשלת ישראל, 

  2.שלא לספק שירותים אלה ותרשאי ןבריאות הציבורית אינמערכת הב רופאות ,שירותי פריון תלקבלהזכאות 

 ,ת.מסרב רופא.הכללים אלה, ייתכנו מצבים שבהם עומדת למטופלת זכות לקבל שירותי פריון אבל ה למרות

לטפל בה. נייר עמדה זה  –מקצועיים, בריאותיים, מצפוניים ואחרים שיפורטו בהמשך  –משיקולים שונים 

 3.להעניק טיפול רופא.האו בגבולות הסירוב של ה ,בגבולות החובה להעניק טיפולעוסק 

 

מורכבת ורחבה. היא סוגיה  אהיבתחום רפואת הפריון והפוריות להעניק טיפול  רופאותגבולות החובה של 

בכל הקשור לטיפול  ,מעלה לדיון הן שאלות כלליות והן דילמות הקשורות בסוגי מצבים ספציפיים )למשל

משפטיים, רפואיים,  –ה זו מספר היבטים ילסוג 4בנשים בנסיבות שבהן הטיפול עלול לסכן את בריאותן(.

ביואתיים וחברתיים. מבחינה ביואתית, הדיון בסוגיה זו עוסק בהתנגשות אפשרית בין מספר עקרונות. מצד 

כיבוד רצונה מדובר ב. במקרה שבפנינו עקרון כיבוד האוטונומיה של הפרט ואוטונומיית הרבייהאחד, עומד 

                                                           
 , כאחד.ומטופלותפלים ולשם הנוחות והקיצור המסמך ינוסח בלשון נקבה והוא חל על רופאים ורופאות, מט 2
כאשר בטיפולי פריון גבולות החובה לטפל כשרות משפטית בלבד. נושא  יבעלומטופלים יובהר, כי נייר עמדה זה מתייחס למטופלות  3

 , ראוי לדיון נפרד.אינה ברורה ןבעניינלקבל החלטות  ותשל המטופל ןכשירות
 הדיון יתמקד אך ורק במטופלת ולעיתים יעסוק בשני בני הזוג. ככלל נשתמש בביטוי מטופלת. לעיתים 4
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עקרונות משפחתה. מן הצד השני עומדים: א(  של המטופלת לקבל החלטות באשר לחייה, בריאותה והקמת

סרב לתת טיפול ל רופא.ההאשר במקרה שבפנינו עשויים להוביל את  5,גרימת נזק ועשיית הטוב-של אי

ב(  -וולד; וילכשי הילד העתידימתוך חשש שייגרם נזק לבריאותה ולחייה של המטופלת, או לבריאותו של 

. ככל שאנו מודעים להתנגשות אפשרית רופא.השל ההאישית והמקצועית מצפונית -המוסריתשלמותה 

תלויה במצבים השונים אשר אותם  ,בין עקרונות אלה, היישום שלהם, או העדפת עקרון אחד על פני אחר

 סיווגנו לקטגוריות בהן נדון בנייר זה.

 כללי

המחייבים כורכת בתוכה שיקולים מסוגים שונים טיפול לספק  רופא.ההשאלה באשר לגבולות החובה של 

 תהמחייבמשפטית שקיימת לאקונה . מזה שנים רבות ידוע לכל הגורמים הרלוונטיים ומושכל זהיר איזון

. התייחסות עקרונית ניתן רפואיים שירותיםגבולות החובה של מטפלים לתת לגבי אסדרה חוקתית ואתית 

ו שכותרתו "כך, בפרק ד' נקבע בסעיף ט 2009.6ואית משנת למצוא בכללי האתיקה של ההסתדרות הרפ

כי "הרופא רשאי שלא לתת טיפול רפואי לבקשת המטופל, אם הבקשה  "סירוב רופא למתן טיפול רפואי"

מנוגדת לעמדתו המקצועית או לאמונתו. בנסיבות אלו, הרופא יפנה את המטופל, במידת האפשר, לרופא 

מתאים אחר." עוד נקבע בסעיף זה כי "הרופא יתנגד למתן טיפול רפואי הנכפה עליו מטעמים מנהליים או 

ל זה נוגד את עמדתו המקצועית או את מצפונו". בנוסף, נקבע עוד בסעיף זה כי "הרופא כלכליים, אם טיפו

אם קיים משבר אמון המונע יצירה  המקצועי עם מטופל או לסיים את הקשר רשאי שלא לקבל אדם לטיפולו

עמדה זו, המכבדת את חופש המצפון ושיקול הדעת  7או המשך קשר זה, למעט במצבי חירום רפואיים."

 9בחוק החולה הנוטה למות.ו 8לחוק העונשין 318בסעיף , מעוגנת אף בהסדר שרופא.הרפואי של הה

 

אינם  או בן/ת זוגה שבקשותיה, או התנהלותה של המטופלת ה.סבור רופא.הלקבוע כי כאשר ניתן עקרונית, 

לפנות  אתיים, אזי כל עוד פתוחה בפני המטופלת האפשרותו/או  מטעמים מקצועייםעליה מקובלים 

שלא להתחיל  רופא.ה, ניתן לכבד את החלטת הבלי שהדבר יגרור החמרה במצבהמ ת.אחר רופא.הל

המתקיים כל עוד לא מדובר בפעולה להצלת חיים  –חופש פעולה מקצועי זה או להפסיקו במהלכו.  ,בטיפול

טיפולי לנוכח זמינותם של שמצאה כי יש מקום להחילו  10,אף  עולה בקנה אחד עם המלצות ועדת מור יוסף –

                                                           
 הרופא לטפל, אולם רק אם מדובר בפרוצדורה רפואית. חובתלפיו  –'ורפא ירפא'  -עקרון זה אף מוצא את ביטויו בהלכה היהודית  5
, 34עמוד (, 2009עורך: פרופ' אבינועם רכס ) הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית בישראל, ,אתיקה רפואית, כללים וניירות עמדה 6

 [.2פרק ד' סעיף ט"ו]
, 2018ההסתדרות הרפואית בישראל, כללי האתיקה  7

https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=11361 
 ״הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי״. – 1977 –, תשל״ז חוק העונשיןל 318סעיף  8
 .""העברת הטיפול למטפל אחר - 56סעיף  ,2005-חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו 9

(, 2012מאי , )המלצות הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראלמשרד הבריאות,  10
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/bap2012.pdf  (.7.2.2022)נצפה לאחרונה ביום 

https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=11361
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שתשמר מחייבת  ת.אחר רופא.העם זאת, הפנייתה של המטופלת לפריון במגוון מקומות ברחבי הארץ. 

למטופלת נגישות הולמת לטיפול הן מבחינת מומחיות רלבנטית זמינה, והן מבחינת נגישות כלכלית 

הבריאות הציבורי )למשל, במסגרת מטופל בשירות -עמדה זו נכונה בכל הקשור ליחסי מטפל. וגיאוגרפית

מטופל במסגרת הרפואה הפרטית. -(, ובכל הקשור ליחסי מטפלת חוליםהטיפול הניתן בקופת חולים או בי

עשויה להשתנות בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו והתנאים להתקיימותה מובן שקביעה כללית זו 

 שיוצג להלן. ,דיון מעמיקדורשים 

 

מטופל כיחסים מקצועיים המבוססים בעיקרם על אמון בין הצדדים, -בנוסף, נוכח מהותם של יחסי מטפל

מתחילה  רופא.המצב שבו ה עדיף למנוע מלכתחילההרי שראוי לקבוע כי ככל שהנסיבות מאפשרות זאת, 

הפנות , עדיף ל. כך למשלבמהלכוואז בשל מחלוקת מקצועית או ערכית מפסיקה אותו במתן הטיפול 

טרם תחילת הטיפול, או בראשיתו, מאשר לבצע שאיבת ביציות ממטופלת, מצב  תאחר רופא.המטופלת ל

 היוצר ציפייה והסתמכות, ואז לסרב להחזירן.

 

מורכבת. לכן נתייחס להלן בצורה יותר מפורטת רחבה וה של גבולות החובה לטפל הינה יכאמור, הסוג

 מקרים:שונות של לקבוצות 

 

  החובה לטפל כשהטיפול עלול לסכן את המטופלת גבולות .1

כמו  ,סובלת המטופלת הןמ מסכנות חיים מחלות רקעבקבוצת מקרים זו הסירוב לספק טיפול הוא לנוכח 

 –)'הטיפול'  מחלות לב, ריאות, כליות, סוגי סרטן ומחלות אחרות, או במצב נפשי המתערער במהלך הטיפול

מצבי רקע כמו עודף משקל משמעותי לגם  רלבנטיהיבט זה  ריון עצמו(.ימשמעו, טיפולי הפוריות, או הה

, הניתנים לאיזוןאו הרגלים/אורחות חיים אחרים )כגון: עישון, וצריכת אלכוהול/סמים(, רקע ומצבי  ,וסכרת

לסרב  רופא.הה תתחילת טיפולי הפוריות/ההיריון. בהקשר זה עולה השאלה האם רשאיאו שינוי, טרם טיפול 

או להגיע  ,לטפל קודם במצב הרקעלהמלצתה נענית אינה יל בטיפול או להמשיך בו כשהמטופלת להתח

 לאיזון הרפואי הנדרש. 

 

 :דיון

 , המטופלת, מערכת הבריאות )הציבור(רופא.הה עניין:-בעלי

 

 הרפואיתוכללי האתיקה  רופא.השל המקצועי -על פניו, במצב עניינים זה ישנה התנגשות בין החינוך הרפואי

האוטונומיה כיבוד ו במסגרת הטיפול הרפואי למנוע נזק ולקדם הטבההחובה האתית : תמחויבהיא בהם 
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הן האוטונומיה האישית  – , כפי שמתבטאת בבחירותיה ובהתנהלותה במסגרת טיפול הפריוןשל המטופלת

 ת חירות מפני התערבות בבחירותיה בנושא. בטאעל גופה, והן אוטונומיית הרבייה המ

 

, עליה להיות מודעת למגוון לעבור טיפולי פריוןעל מנת לוודא שהמטופלת אכן אוטונומית בבחירת האפשרות 

תכנית הרבייה למימוש מזיקה הפחות לחלופה כמו גם הסיכונים הנשקפים לה, משמעותם והשלכותיהם, 

 . (או הפנייתה לפונדקאות שתוכל להיטיב את מצבה הרפואי דחיית טיפול הפריון עדבעיקרה, )שלה 

 

מטופלת, ניתן לחזור טובה של המידע מצד ההמאפשר הבנה משנמסר לה המידע האמור, באופן שקוף 

ולבדוק את בחירתה לגבי קיום הטיפול והאופן בו יבוצע )חלקו עכשיו וחלקו נדחה, או מחזור טיפול שלם בעת 

מסרבת לדחות את הטיפול, נדרש איזון מושכל בין השיקולים האתיים שהוצגו  באם המטופלתהנוכחית(. 

 לעיל. 

 

 להלן שתי עמדות אפשריות בשאלת האיזון בין הערכים המתחרים:

 כיבוד האוטונומיה של המטופלת –עמדה א' 

משפטית, עקרון -מבחינה אתיתהאוטונומיה של האישה גוברת ויש לכבדה. יתן לטעון כי במצב עניינים זה, נ

האוטונומיה מבסס את זכות המטופלת לקבל החלטות הנוגעות לבריאותה ובתוכן החלטות באשר לאופן שבו 

תבקש להביא ילד לעולם, כולל באמצעות שימוש בטכנולוגיות רבייה מסתייעת, באמצעותן תוכל לממש את 

טיפול פריון מאישה המבקשת לעבור טיפול כזה, חרף מניעת הזכות להורות גנטית וביולוגית, באופן ספציפי. 

 . המטופלת ומבטאת פטרנליזם האוטונומיה שלאינה מכבדת את הסיכון הרפואי הנשקף לה עצמה, 

 

שפרק הזמן הנדרש  ובתנאי –)הטבה(  ניתן למניעה או לשינויהמטופלת ככל שמצב הרקע הרפואי של  (א

 מן הראוי לתת – )בשל מגבלת הגיל הקבועה בחוק(  לשיפור לא יוציאה אל מחוץ לזכאות החוקית לטיפול

ולאפשר השהיית תחילת הטיפול לפרק זמן מוסכם במסגרתו ינסו להגיע  רופא.היותר משקל לעמדת ה

 מטופלת. לעל כך צריכה להיות שמורה ההחלטה הסופית  –, אך עדיין תלהטבה קליני

 

באשר למערכת הבריאות אשר תידרש לשאת בנטל )כלכלי וטיפולי( של מצבה הרפואי המורכב של  (ב

האינטרס הציבורי נסוג כאן בפני אינטרס הפרט  –במקרה שתבחר במחזור טיפול בזמן הנוכחי  ,האישה

חירות הרבייה  לכן, .יתרהלחירותו של היחיד חשיבות  ,לפי התפיסה הליבראליתבמימוש זכותו להורות. 

הציבור בבחירות ההולדה של אדם כשיר, המבין את השלכות או /ו התערבות המדינהגוברת על 

קקות לשימוש בטכנולוגיות דירה הפרטית של הזשיקולים ציבוריים בספ   עירוביתרה מכך,  בחירותיו.
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מורכב ביחס או  קשה, ממילא במצב נחות ותנשים המצוישל  ה לרעהיהפלרבייה מסתייעת, תהווה 

התערבות חיצונית. וללא הזדקקות לסיוע  באופן טבעי ןלממש את תוכניות ההולדה שלה ותלנשים היכול

 –נשים המבקשות להביא לעולם ילדים באופן טבעי, חרף הסיכון הנשקף להן מכך בשל מצבן הרפואי 

מנע מהן האפשרות יא תמנעות מכך )לפי שעה, או בכלל(, אך ליעשויות לקבל ייעוץ רפואי המציע ה

 ריון.ילהרות ולשאת הה

קטינים של ילדים , כגון בעלי עניין פוטנציאליים אחריםאף שבמסגרת טיפולי הפריון עשויים להיות  (ג

הורתם תיוותר חיה, בריאה ומתפקדת, הינם -האינטרסים שלהם בכך שאימם ,האישה המבקשת להרות

 )ונדמה שגם לגורם חיצוני אחר( אין מקום בו. רופא.השל ,משפחתי-פנים תועלת-סיכוןאיזון עניין ל

 

  כיבוד האוטונומיה של המטופלת-אי –עמדה ב' 

 הטיפול עלול להזיק לה , במצב עניינים בוכיבוד בקשת המטופלת-איבחירה באפשרות זו כרוכה, למעשה, ב

 המטופלת: כיבוד האוטונומיה שלחובת שני נימוקים יכולים לערער על . או להיות חסר תוחלת

  

 חובת מניעת הנזק לבין  תכיבוד האוטונומיה של המטופלחובת איזון בין  .א

גרימת הנזק מבסס את קיומה של החובה המשפטית והמוסרית המוטלת על מטפלים שלא -עקרון אי

ולא רק בהיבט של האתיקה הרפואית(  ,ה לא להזיק )במובנה הרחבהחובלגרום נזק במהלך מתן טיפול. 

נובעת משני מקורות שונים. מחד, ובהתאם לעמדה א' שהוצגה לעיל, החובה לא להזיק נגזרת מהחובה 

לכבד את האוטונומיה של האחר. התערבות בענייניו של האחר בניגוד לרצונו מובנת כגרימת נזק או 

רבותם של אחרים. אולם, החובה לא להזיק פגיעה במרחב עולמו של היחיד שאמור להיות חופשי מהתע

, חובה היא חובה מוסרית עצמאית שאינה נגזרת אך ורק מהחובה לכבד את האוטונומיה של האחר

במילים אחרות, גם אם המטופלת בוחרת ביודעין נתיב טיפול אשר עלול  11.שהיחיד רשאי לוותר עליה

 נפרדת לא לגרום נזק. חובה עליה לכבד את בקשתה שכן מוטלת  ת.מחויבה ו/אינ רופא.הלסכן אותה, ה

 

-את האוטונומיה של המטופלת. ניתן לטעון שאי המפר רופא.הבנוסף, ניתן להקשות האם במקרה זה ה

הוא קל יותר  ,כיבוד בקשתה של המטופלת, הינו בגדר פטרנליזם רך המתבטא בהימנעות מפעולה. ככזה

 )פטרנליזם חזק(. ניגוד לרצון המטופלת השקול לפטרנליזם מהסוג הקשהלהצדקה מאשר כפיית טיפול ב

 

 

                                                           
11 Foot, P. 1977, Euthanasia. Philosophy and Public Affairs, 6: 85-112.  
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מצפונית -ושלמותה המוסרית תהמקצועיהיושרה איזון בין כיבוד האוטונומיה של המטופלת לבין כיבוד  .ב

 רופא.הה של

 רופא.העומד גם ל ,היסוד האתי העומד בבסיס רצונה של המטופלת לחיות את חייה כרצונה וכהבנתה

. אילוצו שלה תהמקצועיהיושרה המקצועיים ותוך שמירה על לערכיה בהתאם חייה לחיות את ה ו/ברצונ

של אדם לפעול בניגוד לצו מצפונו עלול ליצור קרע בנפשו ולפגוע בשלמות המוסרית של אישיותו. מטעם 

בזהירות , אלא לבחון רופא.הזה, ראוי שלא לתת בכורה אפריורית לאוטונומיה של המטופלת על זו של ה

תוך תשומת לב לכך שמערכת היחסים  ,רופא.האת המשקל היחסי של האוטונומיה של המטופלת מול ה

ופערי הידע, המציבים לעיתים  רופא.האינה בין שווים בשל יחסי התלות של המטופלת בהשתיים בין 

מקצועית כפופה לכללי האתיקה המחוייבת ועצמה  רופא.הה, מעבר לכך. את המטופלת בעמדת נחיתות

חובתם הראשונית של המטפלים  13,ושל הר"י WMA12לפי העמדה המקצועית של . החלים עליה

 נזק. לגרום לה טיב את מצבה ולהימנע מיהדאוג לבריאותה ורווחתה של המטופלת, להיא ל רופאותוה

 

 :את האיזון הבאעמדת הוועדה היא שיש לערוך  ,לאור שיקולים אלו, סוג מקרים זה לסיכום

 

לסרב להמשיך  רופא.היש לאפשר ל ,רופא.הבהינתן שיש לכבד את האוטונומיה של המטופלת ושל ה .1

 :המצבים הבאים אחד משני מתקיימים כאשר בטיפול רפואי

 .גבוההשל הנזק  תממשותוהההסתברות לו חמורהלהיגרם למטופלת  הצפוימידת הנזק א. 

 (.futile) תוחלת חסריהיה  הטיפולמתן ב. 

 )למשל, כשההסתברות לקרות נזק אינה גבוהה( לעיל אינם מתקיימיםאו ב'  'אכאשר סעיפים  .2

האוטונומיה  משפחתיים,-תועלת פנים-לספק טיפולי פריון בשל תחשיבי סיכון ת.מסרב רופא.הוה

ישקלו  ,ביחד עם המטופלת ,רופא.השהאף שראוי . רופא.ההשל המטופלת גוברת על זו של 

שיקולים הנוגעים לרווחת בני המשפחה של המטופלת, ככל שלטיפול הרפואי יש השלכות הנוגעות 

 ,של המטופלתהקלינית  חלים רק ביחס לטובתה רופא.הההמקצועיים של שערכיה מכיוון להם, 

ונתונה להכרעתה הבלעדית של  רופא.ההשל מסמכותה זכות ההכרעה בעניינים אלו חורגת 

 המטופלת. 

 

 סירוב לספק טיפול למטופלת בגיל מבוגר

                                                           
12  The Physician's Pledge, WMA Declaration of Geneva (Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical 
Association, Geneva, Switzerland, September 1948; amended October 2017); https://www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-geneva/. 

 (.2009הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית בישראל אתיקה רפואית, ) 5ש ר׳ לעיל ה״ 13
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תום הזכאות או לאחר שעל סף  סירוב לספק טיפול למטופלת בגיל מבוגרבאשר למקרה הספציפי של 

הדבר עלול  גיל,-שבשילוב עם מגבלות פריון תלויות ,בשים לב לכך –החוקית לביצוע טיפולי פריון בישראל 

למנוע ממנה לממש זכותה להורות )אוטונומיית הרבייה( ואת זכותה להגדרה עצמית )כהורה(, הערכת 

 :רופא.הה של ההסירוב תלויה במניעי

 

 וסיכוייו: הטיפול של ומקצועית קלינית בהערכה שמקורו ,קליניים-רפואיים מטעמים סירוב א.

o  אין הצדקה לתתו. – במתן הטיפול תוחלת קליניתחוסר היא כי ישנה  רופא.ההמקרים בהם הערכת 

o  ראו לעיל. – סיכון רפואי חמור ובסבירות גבוהה לאםבמקרים של 

 להוראות בהתאם לרוב יוכרע בחוק(, שנים 45 של זכאות גיל תקרת )קביעת מדיניות-מונחה סירוב ב.

 שוויונית זכאות להבטיח ומבקשות שיקולים שלל בין איזון טיפוסי באופן המגלמות מדיניות, והנחיות

 צוות של ישיבה ליזום הראוי שמן ייתכן חריגים במקרים ועקבי. אחיד באופן יישומה ואת פריון, לטיפולי

 הבריאות(. משרד כגון) אחרת לחלופה או אתיקה לוועדת לפנות או דיסציפלינרי,-מולטי מומחים

 

 נמצא בסיכון בריאותי  העובר. גבולות החובה לטפל בנסיבות שבהן 2

מהעברת נשאות למחלה גנטית קשות בעובר וכן או מוגבלויות למחלות בחשש בעיקר היבט זה עוסק 

או להמשיך  ,טיפול תחיללה רופא.העולה השאלה מה גבול חובתה של ה ,יוולד. בהקשר זהימההורים לילד ש

לעבור בדיקות גנטיות. כך  רופא.הכאשר המטופלת/הזוג מסרבים להיעתר להמלצת ה ,ולהעניק טיפול

ההורים ן להעברת הנשאות למחלה גנטית דומיננטית מ 50%למשל, ישנם מצבים שבהם קיים סיכון של 

והחזרה של עוברים בריאים שנבחרו, לרחם.  PGTה אפשרית לעתים ע"י ביצוע לילד. מניעת מחלה מסוג ז

 רופא.ההשבו  במצב תמטופל-רופא.הלהמשיך לקיים יחסי  רופא.העל ההשאלה העולה כאן, היא אם חובה 

כאשר המטופלת/בני הזוג מסרבים  . כך למשל, עולה שאלה זועל סיכון גנטי והמטופלת/בני הזוג יודעים

ילד שהסיכון המעלה את ה רלבנטית סטוריה משפחתיתיהלעבור בירור גנטי למרות שהם יודעים שיש 

 .שא מחלה גנטית קשהי דולוייש

 

 דיון:

  ילד עתידי פוטנציאלי/ קיים עובר, מערכת הבריאות )הציבור(, הזוג-ות/בני/, המטופלתרופא.הה בעלי עניין:

 

כבר נשאבו והופרו ביציות בין סירוב להתחיל או להמשיך טיפול במצבים שבהם  חנהיש חשיבות להב ,ראשית

טיפול הפריון כשלפנינו לרחם, לבין מצבים מוקדמים יותר ב ואו שכבר הוחזר ,ת לרחםולהיות מוחזרהעתידות 
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שרי לעובר יתייחס למצבים דיוננו על סיכון אפ )טרם יצירתה של ביצית מופרית(. , פוטנציאלי היפותטיעובר 

  דהיינו, דיוננו יתייחס לעובר קיים ולא פוטנציאלי. של ביצית מופרית.יצירתה  לאחרהמתקיימים 

 

אדם כשר לזכויות , 1962-, התשכ"בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותלבהתאם מבחינה משפטית, 

 משפטיותאין מעמד או זכויות ביצית מופרית שנשקלת החזרתה לרחם האם, ל מכאן, .מגמר לידתווחובות 

הדבר אף עולה  14.ודאי שלא זכות לחיים כמשמעותה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותובהקשר שלפנינו; 

במידה כזו או אחרת, עם עמדת ההלכה היהודית לפיה, עובר עם פסיקת בית המשפט העליון ו בקנה אחד

פי הנצרות, -עליום אינו נחשב ליצור חי הזכאי למעמד משפטי או מוסרי כאדם מוגמר.  40 –שהינו בן פחות מ 

ים מעמדו המוסרי של העובר החל משלב ההתעברות ועד ללידה, שלאורכו מוכר –קיים רצף התפתחותי 

יום מן ההפריה, ולפיכך  40לאם מאמינים כי העובר מקבל את נשמתו רק בחלוף . באסוקדושת החיים שלו

 15נראה כי עד לאותו שלב לא נתפש העובר כבעל מעמד או זכויות.

 

 להלן שתי עמדות אפשרויות בהקשר זה:

 הזכות לחיים והזכות להיוולד בריא –עמדה א' 

, או הסיכון או ימות סמוך ללידתו ,יבוא אל העולם כזה שבעקבותיו לא –הסיכון לעובר יכול להיות סיכון חיים 

מחלות גנטיות דומיננטיות, העלולות, בשל  ,לדוגמה)עם מוגבלויות פיזיות ו/או קוגניטיביות להיוולד 

, ויש הזכות לחיים רלבנטית לדיוננובהסתברות גבוהה, לגרום למחלה משמעותית(. דהיינו, בהקשר זה 

העומדת  הזכות לבריאות)זאת, במובחן מן הזכות להיוולד בריא ם את המפרשים אותה בהרחבה ככוללת ג

 .(לאנשים קיימים, בהקשר צר יותר של נגישות לשירותי בריאות והאפשרות למצות זכויות בתחום זה

 

אך נדמה . , הינן עניין שבמחלוקתלהיוולד בריא הזכות –לא כל שכן , זכות להיוולד אל העולםעצם ההכרה ב

טיעון זה מקבל חיזוק מן המצב  .ההולדת-אילהינזק מ היכולאינה היפותטית אף ישות שהרוב יסכימו, כי 

להחזיר לרחמה עוברים לא , מודעב ,כך למשל, במקרה בו מבקשת מטופלת .הסימטרי של הולדה בפגם

הולדת ילד  התוצאה תהאבקשתה, תכובד . אם (transfer of genetically anomalous embryosתקינים )

עצם הבאתו לעולם, לאחר לידתו, שכן )חיים בעוולה( לטעון לנזק  לא יוכלילד זה  .הסובל ממוגבלויות קשות

 לא היה בא לעולם אלמלא האופן שבו נבחרה הבאתו לעולם. הוא  דהיינו,התנאי להיווצרותו. במומו, מהווה 

 

                                                           
 אין זכויות. ,עוד טרום היווצרותה של ביצית מופרית ,קל וחומר שלילד עתידי/היפותטי 14
)המרכז למשפט וטכנולוגיה ומוסד שמואל  מדיניות למינוף המחקר בתאי גזע באמצעות קניין רוחניקורן, דפנה גץ ואח׳, -ניבה אלקין 15

 (, עמ׳ י׳;2013נאמן, 
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdin-

online.info%2Fpdf%2Fhc2.pdf&clen=3115915&chunk=true 



12 
 

 הזכות לעתיד פתוח –עמדה ב' 

אין זכויות. ביצית מופרית, בוודאי לפני השתלתה ברחם היא ישות היפותטית לחלוטין  מופריתלביצית כאמור, 

( fetus)ולעובר  (embryoשלעוברון )סביר לייחס לה אפילו אינטרסים. אף אם נקבל את הטענה  אין זהוככזו 

אינו גובר  מקריםבמרבית ה ישנו אינטרס להשלים את מהלך ההריון ולהיוולד )אינטרס לחיים(, אינטרס זה

 על גופה. מטופלתעל זכותה של ה

 

תאם לעניין( הב ,או בגרותם/גם אם נטען שלעוברים יכולות להיות זכויות בנאמנות, ששמירתן עד לידתם )ו

לד בריא היא טענה חזקה מדי. ובידי ההורים המיועדים ו/או המדינה, נראה כי הטענה לזכות להיו מופקדת

עשויה )גם והיא , שלמה בבריאותלידה יכולה להסתמך על הבטחת תוצאה של זכות זו בוודאי אינה -טענת

לקבל טיפול רפואי ולהיות פטור מהקושי הכרוך במחלה בעלת משמעות רק ביחס לזכות אם בדוחק( להיות 

 ככל שהדבר ניתן.

 

נה שלעובר יש אינטרס )לפני לידתו( וזכות )לאחר לידתו( לעתיד לפיכך נראה שנכון יותר להסתפק בטע

אפשרות לבצע פעולות מסוימות שימנעו ממנו חיים עם  משתמע שאם בידי ההורים מאינטרס כזה 16פתוח.

 טעמים חזקיםילד העתידי ל ישאת מערך ההזדמנויות הפתוח לפניו בעתיד, שיהא בה כדי לצמצם מוגבלות 

תמיד ו, גם זכות זו אינה מוחלטת )ובוודאי כשמדובר באינטרס( למענו. ככל זכותיבוצעו לדרוש שפעולות אלו 

 ו)א זכותה. לפיכך, עניין אחרים, כגון הורים ואחאים-של בעלי דרש לעמוד באיזון מול זכויות מתחרותית

אפשרי,  של העובר לעתיד פתוח אינה מחייבת את ההורים לבצע כל בדיקה אפשרית או כל טיפול )האינטרס

לטעון כי אם ההורים  יתןנמסגרת עמדה זו, ב ובוודאי לא להעמיד בסיכון את רווחת שאר בני המשפחה.

 17טעמים חזקים לבצעם כדי למנוע מהילד להיוולד במומו.אז יש  ,לבצע בדיקות אבחון מוקדמותיכולים 

 

 ם/בני הזוג מול שלום העובר הקיים/הילד העתידי: רצון האֵ רופא.החובות ה

-טרום–כלפי העובר )העתידי או הקיים  ת.מחוייבה ו/אינ רופא.ההמשתי העמדות שהוצגו לעיל עולה כי 

על  כלפי המטופלת. המקצועית הישירה היאחובתה הילד העתידי. והחזרה( -הפריה, או לאחר הפריה וטרום

הסיכון ניתן למנוע את ככל שהרי ש זוגהכלפי המטופלת/בני היא  רופא.האף שחובתה הקונקרטית של ה

                                                           
16 Feinberg, J. 1992. The child’s right to an open future. In: Freedom and Fulfillment: Philosophical Essay. Princeton: 

Princeton University Press, Chap. 3.   
יקה של איל"ה, ינואר ר עמדה של ועדת האתי, ניהזכות להורות וגבולותיהלעיון נוסף במעמדו המוסרי של העובר וסף טובת הילד, ראו  17

 Savulescu, J. 2001. Procreative beneficence: why we should select the bestה:לדיון על בחירה בין עוברים רא (.3)עמ'  2013
children. Bioethics, 15(5/6): 413-426; Savulescu. J., Kahane, G. 2009. The moral obligation to create children with the 

best chance of the best life. Bioethics, 23 (5): 174-290.  
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טעמים חזקים ישנם  טרום החזרתם, (PGT)לזיהוי הסיכון באמצעות בדיקות  או עם מוגבלות להולדה בחולי

אפשרויות אלו בפני תציג  רופא.השהחשוב  לפיכך, .לילד שייוולדצמצום או מניעת הנזק הצפוי התומכים ב

 . המשקפת את ערכיהםהזוג, לצורך קבלת החלטה אוטונומית בני /המטופלת

 

מקבלים ללא תנאי את גזירת הגורל או  ,לזכור כי ישנם אנשים אשר מטעמים מוסריים, דתיים, ערכיים חשוב

את סיכון ההסתברויות האמור, ואינם מוכנים לנקוט בצעד אקטיבי למניעת הולדתו של ילדם העתידי לעולם, 

מתערבים בהחלטה  היינוגם כאן, כפי שלא של כך. ויסבול בעם מוגבלויות גם במחיר הסיכון שזה ייוולד 

, פגום ילד בלידת להסתיים עלול כשהדבר, ונטניזוג המבקשים להרות באופן ספ-מטופלת/בני שלאוטונומית 

  .להרות כדי פריון לטיפולי הנזקקיםזוג -בני/מטופלתבמקרה של קבל זאת לכך אין 

 

המחזיק בעמדה זוג -על צדדים שלישיים: בן יאליתצפוטנהשפעה כזו צפויה בחירה ל , אין לכחש כיאולם

במסגרת ייכללו  בן הזוג והאחאיםהאינטרסים של  והחברה בכללותה.המערכת הרפואית  ,, אחאיםמנוגדת

המערכת הרפואית ו/או , בהתאם לנסיבות חייה של כל משפחה. משפחתי-תועלת הפנים-איזון הסיכון

מעמד, על  חסרי םסיעודית, חינוכית( בילד כזה הינ-טיפולית-לתמוך )תקציבית, רפואית ודרשיהחברה אשר י

, ההשרש-תיעוד ברשומות של המלצה על אבחון גנטי טרום בהקשר זה. םאף האינטרסים המובהקים שלה

ילד עם ביצועו במקרים שקיים סיכון להולדת -הסבר על החשיבות המניעתית של האבחון ועל השלכות אי

 רופא.הכהגנה טובה ל ישמשו –, ותיעוד סירוב המטופלת לבצעו מחלה קשה או מוגבלות פיזית או קוגניטיבית

 תוגש תביעה. שבמידה  ,ולמערכת הרפואית

 

במצב שבו המטופלת/בני הזוג מעוניינים ליטול סיכון ולהביא לעולם ילד לסיכום, עמדת הוועדה היא כי 

להעניק טיפול  רופא.היש מקום להכיר בקושי המצפוני של ה ,בלותאשר עלול להיוולד עם מחלה או מוג

כאשר היא סבורה שיש לנסות ולצמצם את הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם לילד שיוולד )למשל, 

המתקשה מבחינה מצפונית  רופא.העמדת הוועדה היא כי (. לכן, במצב שכזה, PGTבאמצעות בדיקת 

יחידת ת באותה .אחר רופא.הובהעדר  ,ת.אחר רופא.הלהמשיך בטיפול רשאית להעביר את הטיפול ל

 אחרת. יחידת טיפול אחרת ב רופא.הלדאוג להפנייה מסודרת ל ,טיפול

 

 . גבולות החובה לטפל מטעמים שאינם קליניים טהורים3

טיפול פריון, מטעמים לספק לכדי סירוב  אהולהבי רופא.ההעבור  קשיים אתייםלעורר עלולות מגוון נסיבות 

 לקטגוריות הבאות: (באופן גס) נסיבות אלו לחלק מוצע. טהורים-שאינם קליניים, או שאינם קליניים
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, מצבי חוסר אמון יכולים לכלול מצבים אלו. תהאינטראקציה עם המטופלמאופי קשיים הנובעים  .א

ככלל, כפי . רופא.ההכלפי גישה תוקפנית עד כדי אלימות ו, רופא.ההלהוראות  תהיענות המטופל-אי

שנטען בראשיתו של נייר העמדה, רצוי במקרים אלו להימנע מהתחלת טיפול ולהפנות את 

בתקווה ששם ניתן יהיה לכונן יחסים ההולמים את דרישות הטיפול.  ,ת.אחר רופא.ההמטופלת ל

)כגון,  רופא.ההיענות המטופלת להמלצות מוקדמות של ה-של אי במצב ענייניםחשוב להדגיש, כי 

להבחין בין מצב בו מטופלת יש  ,תחלת טיפולהכתנאי ל הפחתה ניכרת במשקל, הפסקת עישון(,

-לפעול עלמנסה ו את ההמלצות מקבלתלבין מצב בו המטופלת  ,לפעול בהתאם להמלצות מסרבת

סוג של כלמשל אלכוהול וצריכת סיגריות ישון עלנוכח תפישתם של . בכך מצליחהאינה  אך פיהן,

לרצון  הבהחלטתה לגבי התחלת הטיפול, המשכתו, או בסירוב זהירותל רופא.ה, נדרשת ההתמכרות

התחלת -עשוי להצדיק אי רופא.הבהתאם להמלצות הסירוב המטופלת לפעול המטופלת. בעוד ש

אינו מהווה  רופא.ההמטופלת לקיים את המלצות החוסר ההצלחה של טיפול או הפסקתו, הרי ש

 עילה להפסקת טיפול.

 

עלולים  להתחיל בטיפולסֵפקות סובייקטיביים לגבי מוטיבציית המטופלת מ קשיים הנובעים .ב

כופים עליה לעבור טיפולי פריון בניגוד לרצונה  ת המטופלתמשפח-בנישחשד  עולהלהתעורר כאשר 

במקרים כאלו מן הראוי לערב גורמים טיפוליים  .מילולית ופיזיתלימות אמעשי עד כדי החופשי 

אף את גורמי  ,ובמקרה של חשד מבוסס ת הטיפול או המוסד הרפואי(,של יחיד בדת סוציאלית)עו

  .אכיפת החוק

 

 .(אישי מצפוני-)קושי ערכי רופא.העם מערכת הערכים של ה קשיים במתן טיפול בשל מתח .ג

גם  רופא.הלים מנע מעשיית נזק ולחובה להיטיב, עומדיהאתית להחובה לצד הבמקרים אלה, 

 .הזכות להגדרה עצמית; וחירות מצפון ומוסר –חופש המחשבה ; אוטונומיה )אישית ומקצועית(

 העמדותיבין  , עד כמה שניתן,שמירה על אובייקטיביות מירבית והפרדהל רופא.ההעל אף מחוייבות 

 שלא אתית מבחינה נכון כי נראה כזה במקרהקליניות( לבין בחירות המטופלת, -האישיות )החוץ

 מתנגשים אינם אלו עוד כל 18,העולמ ולהשקפת המצפונ לצו המנוגדת פעולה לבצע הממנ לדרוש

 טיפול. במתן אדם להפלות החוקי לאיסור הקשור בכל במיוחד ,דמוקרטיים וערכים חוקיות זכויות עם

 לוודא ומעסיקה הרופא.ה על .ת.אחר רופא.ה של הלטיפול המטופלת את להפנות יש שכזה, במצב

                                                           
 לפיה:  ,AMA Code of Medical Ethics –הדבר אף עולה בקנה אחד עם עמדת ה  18

A physician may refuse to provide care when: (1) The patient requests care that is […] (4) incompatible with the 
physician’s deeply held personal, religious, or moral beliefs in keeping with the ethics guidance on exercise of 
conscience.’ See, American Medical Association, CODE OF MEDICAL ETHICS, Sec. 1.1.2(a) (2001), https://www.ama-
assn.org/sites/default/files/media-browser/code-of-medical-ethics-chapter-1.pdf. 
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 בישראל. ומטופלת מטופל לכל הניתן הבריאות שירותי לסל בהתאם טיפול לקבל זוכה המטופלת כי

 ובראשונה, בראש ,סבירה כלכלית נגישות יש שלמטופלת לוודא חשוב זה בעניין זוכה המטופלת כי

 ה.מגורי באיזור ,למצבה הרלבנטיים ציבוריים פריון לטיפולי

 

 ,היא להפסיק טיפול ה.רופאהעדפה של הבכל המקרים המתוארים לעיל, כאשר העמדת הוועדה היא כי 

 19וועדת האתיקה המוסדית או המקצועית, לפי נסיבות העניין.בעץ וותי יארצוי שה

 

ותושב במדינת ישראל, יהיה הרקע לסיכום, הוועדה מבקשת להדגיש כי לכל אזרח 

שלו אשר יהיה, ותהיה זהותו אשר תהיה, הזכות לקבל שירותי בריאות הניתנים עפ"י 

חוק. עמדת הוועדה היא כי סטייה מעקרון זה אפשרית במקרים יוצאים מהכלל, 

 שבנייר זה. כמפורט בהמלצות

 חברי ועדת האתיקה

 ר, מזכירפרופ' רועי גילב  פז, יו"ר-פרופ' עינת שלום

 פרופ' שבח פרידלר   פרופ' עידו בן עמי

 ד"ר ענת שטיין    ד"ר רונית בק

 ד"ר סיון תמיר   טיקטין-ד"ר אפרת רם

 לוי ד"ר הדר אמיר   עו"ס ועו"ד אתי פרץ

 ד"ר עפרה גולן  ד"ר דבורה שטרסבורגר 

 פרופ' אדריאן שולמן, יו"ר איל"ה   הרב שלמה וילק

                                                           
"הוועדה )ועדת אתיקה מוסדית מתוקף חוק זכויות החולה, התשנ"ו( רשאית לדון גם בסוגיות אתיות שאינן כלולות בסמכויות הוועדה  19

ולהנהלת המוסד הרפואי" )ההדגשות אינן במקור(. ראה, חוזר חטיבת הרפואה מס'  כגורם מגשר ומייעץ למטפלים, למטופליםמכוח החוק, 
 .https://www.health.gov.il/hozer/mr09_2018.pdf"פעילות ועדות אתיקה במוסדות הבריאות";  – )משרד הבריאות( 9/2018
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