
 ורפואה אחריות על

 גולד עזגד

 תקציר

 ברבדים עוסק זה מאמר .ומשמעויות היבטים של רחב מגוון בחובו טומן אחריות המושג

 תפיסת של לעדשה מבעד ברפואה העיסוק של בהקשר אחריות המושג של שונים

 מוצגים אחריות המושג של השונים הרבדים .האחר עם זיקה יצירת של כפעולה אחריות

 היבטים נדונים ,כך בתוך .זו בסוגיה נוגעיםה משפטיים עקרונות של יתוחנ באמצעות

 של במשמעות לאחריות והן ,והחברה המטופל כלפי הרופא של ולאחריות הן קשוריםה

 שונים דגשים כיצד מודגם ,כן כמו .ברפואה העוסק של כתכונה ,(virtue) טובה מידה

 שנראה ,ההלכתית התפיסה .בשני האחד להתנגש לוליםע האחריות מושג של במשמעותו

 ,הרופא של אישיותית וכתכונה טובה כמידה אחריות של המשמעות את שמדגישה

 ״האחריות חשבון על באה זו אם גם אחראית״ ״רפואה יצירת לקראת חותרת

 ״אחריות של הפן את שמבליטה עמדה ,זאת לעומת .הנזיקית במשמעותה הרפואית״

 לשאר הרפואה מקצוע בין איכותי באופן מבחינה אינה ואשר הנזיקי במובנה רפואית״

 העיסוק את שתופסת ,אחראית״ ״רפואה של הפן חשבון על לבוא עשויה ,המקצועות

 .ערכית שליחות כמימוש הרפואי

 מילות מפתח: אחריות, אחריות מקצועית, מקצוענות, אתיקה רפואית
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 אחריות? מהי :מבוא

 במסגרת שנדונו ומשמעויות היבטים של רחב מגוון בחובו טומן אחריות המושג

 זה למושג מתייחסיםה השונים והרבדים האחריות של גוניותה-רב .שונות יפלינותצדיס

 של טיפוסיות דוגמאות מספר להלן .היומיום שפת במסגרת גם ביטוי לידי באים

 אחראי ואינו בנפשו לוקה נמצא ברצח ״החשוד :אחריות במושג שונים שימושים

 היא ולכן במשבר ״המדינה ;הרכב״ על אחריות שנות שלוש נותנת ״החברה ;למעשיו״

 הנזק על אחראי הוא ולכן בתפקידו התרשל הדין ״עורך ;אחראית״ להנהגה זקוקה

  .וכדומה ,הפיגוע״ על אחריות נטל הטרור ״ארגון ;הנתבע״ את לפצות ליווע

 של השונות מהמשמעויות אחת כל של מדויקת הגדרה למתן להיכנס מבלי

 המשמעויות בין משותף מכנה קיים האם :הבאה בשאלה אתמקד ,אחריות המושג

 המונח של מרכזי מאפיין או תכונה על לדבר ניתן האם ?אחריות המושג של השונות

  ?זה מושג של השונות המשמעויות בין לקשור עשוייםש ,אחריות

 ביצירת קשור האחריות של השונים למופעיה משותף שמאפיין להציע ברצוני

 נתינת ,למשל .ספציפי למצב או פעולתו של משמעויותיהל לפעולה מסוים גורם בין זיקה

 תקלה ובין בינו זיקה ליצור מראש מתחייב שהמוכר משמעותה ,מוצר על אחריות

 ביצוע על אחריות נטילת ,לכך בדומה .האחריות תקופת למשך שמכר במוצר עתידית

 את חסר מחלה שעקב אדם ,כן כמו .הפיגוע ובין טרור ארגון בין זיקה יצירת הינה פיגוע

 יכולתו ממשי באופן שנפגעה או שבמעשהו הפסול את להבין הקוגניטיבית היכולת

 מכיוון ,אלה במצבים .למעשיו אחראי שאינו כמי נחשב ,פלילי שהמע מעשיית להימנע

 כוונהה שבין הזיקה חסרה ,ורצונית אוטונומית ,רציונלית מפעולה נובע אינו שהמעשה

  .פלילית אחריות על לדבר ניתן לא זו זיקה של ובהיעדרה ,מעשהה ביןל הפלילית

תפקיד המרכזי כבר בפרקיו הראשונים של המקרא אנו מתוודעים ל ,למעשה

האדם הראשון מנסה לחמוק  .שממלאת שאלת הזיקה בהקשר של אחריות מוסרית

 ,ידי יצירת חציצה בינו ובין החטא-מקבלת אחריות על חטא אכילת פרי עץ הדעת על

״ַויֹּאֶמר ָהָאָדם : בין חוה אשתולבאמצעות יצירת זיקה ישירה בין המעשה האסור 

ֵכל״-ִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמןָהִאָשה ֲאֶשר ָנַתָתה ִעמָ  גם חוה משתמשת בטקטיקה זו  1.ָהֵעץ ָואֹּ

גם קין מנסה לנער מעצמו את  2.להקל בעונשה ובכך היא מנסה אולי ,כלפי הנחש

משית עליו האל ביחס ר שא האחריות על היעלמותו של הבל באמצעות כפירה בזיקה

ִכי .ֹלא ָיַדְעִתי :ַויֹּאֶמר? ָךֵאי ֶהֶבל ָאִחי :״ַויֹּאֶמר ה׳ ֶאל ַקִין :לאחיו  ,קין 3.״!?ֲהשֵֹּמר ָאִחי ָאנֹּ

שתחושת האשמה  נראה .אינו מסתפק בתשובה ״לא ידעתי״ ,שיודע שרצח את אחיו

ועל  ,יוצרת זיקה ברורה בינו ובין הבל, מקננת בלבו בעקבות אחריותו להיעלמות אחיוה

ובכך  ,מר אחי אנכי״ֹּשפט ״השלהוסיף את המ (מודע שמא באופן בלתי) כן נזקק קין

 .בניסיון להשקיט את מצפונו, לנתק את עצמו ואת הזיקה האישית שלו לגורל אחיו

                                                 
 ג יב, ראשיתב 1 

 ,Hart 2008  :ראו ,וענישה אחריות על 2 

 
 ד ט, בראשית 3
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באשר  טיפוס לדיבורו הפנימי של החוטא רו של קין עם האל הוא אבודיב ,בלשון אחר

המנסה להסיר מעצמו אחריות על מעשיו באמצעות ניתוק הזיקה בינו ובין  ,הוא

 עמדה כינון היא שתכליתה ,יותאחרה של היפוכה וזוהי ,אחרופך לה אחה 4.קורבנו

 ,נוספים מאפיינים לצד ,אחריות ,כן אם .כאח וראייתו האחר כלפי וחומלת אוהדת

  .זיקה ביצירת כרוכה

 בהתאם משתנים זיקה כיצירת האחריות מושג של השונים שהביטויים כמובן

 מלוא על לעמוד הדרך ,תודולוגיתמ שמבחינה נראה .הספציפי וההקשר הנדון לתחום

 משנה לדיוני הדיון הפרטת באמצעות עוברת האחריות מושג של המשמעויות

 ,לפיכך .שונים בתחומים האחריות של והחלקיים המקומיים בהיבטיה המתמקדים

 מראשו ,האחריות במושג עיסוקהש זו מכובדת במה במסגרת נוסף נדבך הנו זה מאמר

 שזה ככל אלא ,זיקה כיצירת האחריות מושג אודות על מקיף דיון להציג מתיימר אינו

 .הרפואה עולם במסגרת ביטוי לידי בא

 העיסוק של בהקשר אחריות המושג של שונים ברבדים אפוא עוסק זה מאמר

 יידונו ,כך בתוך .זו בסוגיה נוגעיםה משפטיים עקרונות של ניתוח באמצעות ברפואה

 והן ,והחברה המטופל כלפי הרופא של ולאחריות הן קשוריםה היבטים בקצרה

 .ברפואה העיסוק של בהקשר (,virtue) מעלה או טובה מידה של במשמעות לאחריות

 גם אך ,המשפטי במובנה הרפואית״ ״האחריות תילסוגי גם אתייחס ,אחרות מיליםב

 .האחראי״ ״הרופא של בדיוקנו ביטוי לידי שבא ,אתי-האישיותי לרובד

 מוגבל ואה זה מאמר במסגרת הדיון ,היריעה קוצר תשמפא ,לציין למותר

 האחריות מושג שבין לזיקה נוגעיםה ההיבטים שלל את להקיף מתיימר ואינו ותמציתי

 של שונים לרבדים בנוגע על-מבט מתן איה המאמר של מטרתו 5.הרפואי והעיסוק

 עם זיקה יצירת של כפעולה אחריות תפיסת של לעדשה מבעד הרפואי בשדה אחריות

 .האחר

 המטופל כלפי הרופא של אחריותו

 במדינת בחולים הטיפול נורמות .המטופל כלפי כמובן היא הרופא של אחריותו עיקר

 .6991 – תשנ״ו ,החולה זכויות חוק ובראשם ,חוקים מספר על מושתתות ישראל

 חובת ,למשל ,זה חוק במסגרת עליו ותמוטלה בחובות לעמוד היא הרופא של אחריותו

 שנוצרה לאחר רק ותנוצר אלה חובות .לטיפול מדעת הסכמה קבלת או סודיות תשמיר

 טיפולית זיקה קיום שבמסגרתם ,קיןינז לדיני בדומה לחולה הרופא בין טיפולית זיקה

 הזהירות חובת מילוי אי בגין תביעה לעילת הכרחית תשתית מהווה למטופל הרופא בין

                                                 
Brendsen 2013, Pickard, & Lacey  :ראו ,שונים בהקשרים ואשמה אחריות ביןש הקשר על 4

2007 Manstead, & 
 Gauthier, ;9200 lan,iBar 5200 :ראו ,הרפואי לשדה בהקשר אחריות על נוספים דיונים 5
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 של העיקרית האחריות ,למטופל הרופא בין הזיקה משנוצרה כי נראה .הרופא מצד

 תליב זוהי .המטופל סובל ממנה לבעיה מקצועי מענה מתן הנה המטופל כלפי הרופא

 בכניסתו המטופל של העיקרית תויציפי וזוהי למטופל הרופא בין ההתקשרות

 בעיצוב המכרעת חשיבותו אף על ,החולה זכויות שחוק לומר ניתן לכן .זו להתקשרות

 משניים שהם בתכנים נוגע ,הטיפולית ההתערבות מתרחשת שבה ההעבוד סביבת

  .המטופל כלפי המקצועית האחריות של העדיפויות סדר מבחינת בחשיבותם

 הסובלת מטופלת לידיה שקיבלה רופאה של המרכזית אחריותה ה,לדוגמ

 על מקצועית מבחינה הנדרש את בצעול ,לבעיה הגורם את נכון לאבחן היא בטן מכאב

 להסרת לניתוח ,למשל ,נדרשת והמטופלת שבמידה ,כמובן .אותה לפתור מנת

 לענות ,המצב את ברורה בשפהו היטב למטופלת להסביר הרופאה על ,התוספתן

 לביצוע מראש מדעת הסכמה לקבל ,פרטיותה על לשמור ,שאלותיה על בסבלנות

 החולה יותזכו חוק במסגרת ומוסדרים מנוסחיםה ,אלה מרכיבים .הלאה וכן ,הניתוח

 לצורך רק לא חיוניים הנם ,רפואית התערבות לכל הכרחית תשתית מהווים ואשר

 לבו לב ,אולם .הריפוי לתהליך החיובית תרומתם בשל גם אלא החוק חובת ידי יציאת

 מענה מתן הוא ,המטופל כלפי הרופא של העיקרית האחריות כך ומתוך ,הטיפול של

 של המקצועית אחריותו ,זה בהקשר .מטופלה של הרפואית תוילבעי הולם מקצועי

 במסגרת ,ואכן .אחר מקצוע בעל כל של המקצועית מאחריותו שונה אינה הרופא

 הלכות במסגרת מוסדר הרופא של המקצועית האחריות של מעמדה ,נזיקין תביעות

 שהתוכן למרות ,המקצועות שארל וכן הרפואה ענפי לכל ושווה יפה שדינם הרשלנות

  6.הרפואה מקצוע של הייחודים במאפיינים כמובן תלוי הרשלנות של הספציפי

 של למישור מצומצם רפואית לאחריות בנוגע שהדיון ככל ,אחרות במילים

 גופנית בבעיה מקצועי טיפול למתן היינו ,המטופל כלפי הרופא של הליבה מחויבות

 התפיסה .אחרים למקצועות רפואה בין עקרונית מבחינה הדמיון רב כך ,מוגדרת

 הקריטריונים לשינוי נזקקת אינה המקצועות ככל מקצוע ברפואה רואהה העקרונית

 ,זאת לצד .הרפואה למקצוע ייחודי באופן נזיקית מבחינה מקצועית אחריות לקביעת

 בחקיקה שנקבעו ,ספציפיות פעולה נורמות מכתיב הרפואה מקצוע של המיוחד אופיו

 במסגרת הסביר״ מ״הרופא מהמצופה נוסף ונדבך אינטגרלי חלק להיות והפכו ובפסיקה

 מדעת הסכמה קבלת ללא רפואית התערבות ביצוע ,לפיכך .תוהמקצועי חובותיו

 של באוטונומיה מפגיעה הנובע כנזק להיתפס יכול ,החולה זכויות חוק לדרישות בהתאם

7.הרפואי הטיפול של הליבה במחויבות עמד הרופא כאשר גם ,המטופל
  

 שלעוסקים בכך אחרים במקצועות לעיסוק ביחס אפוא נבדל אהברפו העיסוק

 יותר ותובענית משמעותית נזיקית לזיקה מובילהה ,רחבה אחריות ניתנה זה במקצוע

                                                 
 3162 ,כרמי אצל ראו 6
 .9969באוגוסט  39פסק דין מיום  ,כרמל חולים בית נגד דעקה ,39/6892 ,א"ע 7

http://elyon1.court.gov.il/files/93/810/027/n01/93027810.n01.HTM    
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 של המרכזית תכליתה .אחרים מקצוע בעלי של לזיקה ביחס ,ללקוחותיהם רופאים בין

 של רווחתו .עהנפג את לפצות מהצורך נובעת רפואית רשלנות של במקרים הענישה

 המחוקק של עיניהם לנגד כלל בדרך שעומדת היא מהרשלנות כתוצאה שנפגע הפרט

 נזיקית-משפטית אחריות הטלת של שתכליתה יתכןי ,זאת עם .זו בסוגיה והשופט

 המצבים את שניתן כמה עד למזער רצוןהמ גם בחלקה נובעת רופאים כלפי מורחבת

 באחריות עמדו שלא רופאים כלפי שההעני .בתפקידו להתרשל לולע הרופא בהם

 .בעתיד דומים מקרים של הישנות ולמנוע להרתיע אמורה מהם המצופה הרפואית

 הדרך ,רופאים של הנזיקית האחריות בהרחבת מצדדתה העמדה פי-על ,אחר בלשון

 כלפי קפדנית נזיקית-משפטית אחריות הטלת דרך עוברת הציבור בריאות את לקדם

 .בעבר שהתרחשו רשלנות ילמקר בנוגע רופאים

 שעורך כשם ,המטופל את לרפא נהנאי הרופא של שאחריותו להדגיש חשוב

 רבים בגורמים ותלוי מורכב הינו הריפוי תהליך .מרשו לזיכוי להביא אחראי אינו הדין

 דרגת ,המטופל סובל שממנו הרפואי המצב אופי כולל ,הרופא של בשליטתו שאינם

 ,םיעילות ומידת הקיימים ההתערבות אמצעי ,טיפולה לקבלת הפנייה בעת החומרה

 שמצופה במה לעמוד אהי הרופא של אחריותו .הלאה וכן ,המטופל מצד הפעולה שיתוף

 בזמן הרפואה עולם של לפתחו הנתון המקצועי הידע פי-על ,שיעשה הסביר״ מ״הרופא

 יעילה לתיכב בדיעבד שנמצאת רפואית התערבות או מצערת תוצאה כל לא ,לכן .נתון

 זיקה קיימת כאשר רק נקבעת נזיקית אחריות ,כללי באופן .רשלנות של להגדרה עונה

 מסטייה ישירה כתוצאה הרופא ידי-על נזק למטופל ונגרם ,למטופל הרופא בין טיפולית

 .מקובל טיפולי מסטנדרט

 שלישי צד כלפי הרופא של אחריותו

 הרופא של מהזיקה נובעיםה איתרפו אחריות של ברבדים דנו הקודם הסעיף במסגרת

 המקצועית לזיקה מעבר מורחב להיות עשוי הרופא של אחריותו גבול אולם .למטופל

 על להטיל עשוי החוק לעתים ,היינו .חשבונה על לעתים לבוא ואף ,המטופל כלפי שלו

 כלפי שלו המקצועית האחריות של בהפרה שכרוכה ,שלישי צד כלפי חובה הרופא

 .הרפואית הסודיות חובת באמצעות היטב יודגם זה קרוןיע .רגילות תבנסיבו המטופל

 של היסוד מאבני אחת ,החולה זכויות בחוק וכלה היפוקרטס משבועת החל ,כידוע

 המטופל על הרופא לידי שהגיע למידע בנוגע סודיות שמירת היא הרפואית האתיקה

 כל את בבטחה לחשוף יכולים היו לא מטופלים ,זו מחויבות אלמלא .הטיפול במהלך

 .שגויים טיפול או לאבחנה להוביל לוליםע היו ובכך ,הרפואי למצבם הרלבנטי המידע

 בהןש פעמים יש ,הרפואית הסודיות שמירת של העליונה חשיבותה למרות ,זאת עם

 במחיר אף ,הרפואי הטיפול במהלך אליו שנחשף במידע שלישי גורם ליידע נדרש הרופא

 לאותו סכנה נשקפת בהם במצבים זאת .המטופל של והתנגדותו הסודיות חובת הפרת

 כוונות יש שלו שלמטופל מגלה ופסיכיאטר במידה ,למשל .המטופל ידי-על שלישי גורם
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 כאשר ,כן כמו 8.המטופל של מפניו פלונית אותה את להזהיר עליו ,פלונית את לרצוח

 זוגו מבת מחלתו את מסתיר ,חמורה דבקתימ ממחלה סובלה ,שלו שמטופל מגלה רופא

 על שלפיה לסברה מקום יש ,במחלה היא גם להידבק גבוה בסיכון אותה מעמיד ובכך

 של ולמחלת מהחשיפה כתוצאה בסיכון נמצאת שהיא כך על הזוג בת את ליידע הרופא

  9.שלו המטופל

 נשקפת כאשר רק לא להתקיים עשויה שלישי לגורם המידע מסירת חובת

 הסכנה בהם במצבים אף אלא ,המטופל ידי-על שלישי גורם לאותו ידיתיומ ישירה סכנה

 בית ,למשל .המטופל של הרפואי ממצבו ישירות נובעת אינה והיא רחוקה להיות עשויה

 .התובעת של באביה שטיפל רופא של עזבונו כלפי רשלנות בתביעת דן ג׳רזי בניו משפט

 בריבוי מתבטאתה גנטית תתסמונ של רקע על שהופיע ,במעי ממאיר מגידול סבל האב

 למעלה כעבור .ממחלתו נפטר האב .ממאירה למחלה להתפתח לוליםשע ,במעי גידולים

 ממאירה מחלה ,גנטית תסמונת מאותה שסבלה ,הבת אצל גם התפתחה ,שנים 32-מ

 על אותה יידע שלא כך על רשלנות בגין באב שטיפל הרופא את תבעה הבת .הגס במעי

 היא כן עושה הרופא והיה במידה ,לטענתה שכן ,האב סבל מנהמ הגנטית התסמונת

 ההתפתחות את למנוע היה ניתן ובכך השנים במהלך הדוק רפואי מעקבב נמצאת הייתה

 פיצויים חובת ופסק הבת עמדת את בליק המשפט בית .הממארת מחלתה של

 10.לטובתה

 רופאה על להטיל עשוי החוק ,בפסיקה שנדונו ,לעיל הנזכרים למצבים בנוסף

 רפואיים למצבים בנוגע לרשויות דיווח חובת באמצעות הסודיות חובת את להפר

 על למשטרה דיווח המחייבות תקנות ישנן בישראל ,למשל .לידיעתו שהגיעו מסוימים

 הכרה חסר ,פצוע כשהוא מרפאה או חולים בבית רפואי טיפול לקבלת מגיעש מטופל כל

11.אלימות במעשה מעורב היה מטופל ותושא גבוהה סבירות וקיימת במידה ,מת או
 כמו 

 הוא עלול שמחמתה מחלה ברכב נהיגה רישיון בעל שהוא מטופל אצל שמאבחן רופא ,כן

 הרפואי למכון המחלה על לדווח הוא חייב ,נהיגה במהלך לסביבתו או לעצמו נזק לגרום

12.בדרכים לבטיחות
   

                                                 
8
 Tarasoff v. Regents of University of California, 17 Cal.3d 425, 131 Cal.Rptr. 14, 

551 P.2d 334 (1976). 

Fruman, 1991
9
  

10
 1996 Div. Appellate NJ: - 1188 2d A. 677 Pack, of Estate v. Safer 
שר : ")תיקון: תשל"ג, תשנ"ג( הודעה על חשש אלימות - ב39 סעיף ,6991 פקודת בריאות העם 11

חולים או מרפאות הטעונות -הבריאות רשאי לקבוע בתקנות הוראות המחייבות מנהלי בתי
וכל האחראים בהם על קבלת חולים לטיפול, להודיע ללא דיחוי לתחנת משטרה  ]...[רישום 

ושיש חשש סביר שהיה מעורב במעשה ]...[ הכרה או מת, שהגיע -קרובה על כל אדם פצוע, חסר
 אלימות.

 61 לו שמלאו באדם המטפל רופא" :ב)א( 63 סעיף ,6916 תשכ״א ,חדש נוסח התעבודה פקודת 12
 זולתו את או עצמו את לסכן בנהיגתו עלול אדם אותו כי וסבור מחלה לואצ מאבחן והוא שנים

 ]...[".  הבריאות שר שקבע לרשות המחלה על ידווח, מחלה אותה מחמת
 
 



 

232 
 

 אחת את לקפח עשויה שלישי צד כלפי הרופא של שאחריותו לכך לב לשים יש

 מאוד נדיר אך ,הרפואי הטיפול של במעטפת נמצאותה הרופא של ותמקצועיה מהחובות

 הולם מענה לתת החובה היינו ,המטופל כלפי הרופא של המחויבות של בליבה שתפגע

 שלו שהמטופל כך על לרופא נודע שבו במקרה ה,לדוגמ .המטופל של הרפואית לבעייתו

 הסודיות חובת את להפר ,מחויב להיות עשוי ואף ,רשאי הרופא ,ישליש בצד לפגוע לולע

 להימנע כך בשל רשאי הוא אין אך ,להיפגע שעשוי הגורם את ולהזהיר המטופל כלפי

 רשאי שאינו וכמה כמה אחת ועל ,המטופל סובל ממנה הרפואית לבעיה טיפול מלהגיש

 מכיוון משקפת זו עובדה .לזולת סכנה יהווה לא שזה מנת על במטופל במכוון לפגוע

 הולם מקצועי מענה במתן היא הרופא של המרכזית אחריותו שלפיה טענהה את נוסף

  .המטופל של הגופנית לבעייתו

 ,רפואית אחריות של נוסף רובד על מלמדים לעיל שנזכרו המקרים כל ,כאמור

 ותהאחרי מושתתת שעליו המוסרי הבסיס מהו .המטופל כלפי הישירה לאחריות מעבר

 מהאחריות נובעת אינה זו אחריות ,שראינו כפי ?שלישי לצד ביחס הרופא של

 זו שאחריות נראה ,לפיכך .אותה נוגדת אף היא לעתים שכן ,המטופל כלפי המקצועית

  .לחברה הרופא שבין הזיקה יחסי קיום על מושתתת

 על שלו המקצועית הפרסונה את עצמו על הוא עוטה בטרם עוד ,הרופא

 עמוק באופן שותף הוא וככזה ,קהילה בתוך שנמצא אדם הוא ,הייחודיות יהמחויבות

 שבה לקהילה זיקתו .הקהילה באותה המקובלים הדדית מחויבות של יסוד לעקרונות

 לזיקתו ביחס ובחשיבות בזמן קודמת םבה דוגלת זו שחברה ולעקרונות חבר הוא

 שגוברת היא ,זו מוקהע מזיקה שנובעת האחריות .המקצועי עיסוקו מכוח למטופל

 של או הציבור של לאינטרס המטופל של הפרטי האינטרס בין התנגשות של במקרה

 שלישי צד כלפי הרופא של אחריותו ,אחרות במילים .המטופל מצד בסיכון נמצאה אדם

 מהווה המטופל כלפי הרופא של המקצועית והזיקה שהאחריות בדהוהע את ממחישה

 הרופא בין תוקיימה בסיסיתה זיקהלו לאחריות ףתחלי לא אך ,והרחבה תוספת

 .החברה םבה שדוגלת והערכים פועל הוא שבמסגרתה והחברה

  האחראי הרופא

 המטופל כלפי הרופא חובות של במישור רפואית אחריות של רבדים נדונו כה עד

 העיסוק של בהקשר אחריות של נוספת משמעות על לדבר שניתן נראה אולם .והחברה

  .ברפואה

 טובה מידה או חיובית תכונה לתיאור ,השאר בין ,משמש ״אחראי״ התואר

 גם 13.יכלשה ספציפית חובה או לפעולה ישירה זיקה בלא ,כללי באופן האדם בה שניחן

 מאחורי עומד מה .אחראית״ מאוד רופאה ״היא הביטוי את לשמוע ניתן רופאים כלפי

 של ובהקשר ,כללי באופן (irtuev) טובה כמידה אחריות של המשמעות מה ?זה תיאור

  ?ספציפי באופן הרפואה עולם

                                                 
 Williams, 2008 :ראו ,טובה מידה של במובן אחריות על 13
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 למספר קשורה כללי התנהלות אופן או תכונה של במובן שאחריות נראה

 כלל בדרך ,צבאי או כלכלי בהקשר ,אחראית הנהגה על כשמדברים ,למשל .היבטים

 דעת שיקול בהפעלת מתאפיינת שהתנהגותה מכיוון עליה לסמוך שניתן להנהגה הכוונה

 השלכות כולל) מעמיקה מחשיבה נעת  שמו עשייה ,איפוק ,שונים אינטרסים בין שמאזן

 ה,לדוגמ .הרפואי בהקשר גם רלבנטיים הללו היבטיםה כל .וכדומה (ארוךו קצר לטווח

 דעת שיקול לאחר המקצועיות החלטותיה את מגבשתה רופאה היא אחראית רופאה

 כולל ,הרפואית לבעיה הרלבנטיים הגורמים כל בחשבון נלקחו בו ,ממדי-רב ,מעמיק

 לאזן יודעת אחראית רופאה ,הכלכלי בהקשר ,כן כמו .והארוך קצרה לטווח ההשלכות

 הארגון של הכלכליות והדרישות המגבלות ובין המטופל של צרכיו בין אופטימלי באופן

 קרובה ,זה במובן ,שאחריות נראה ,אחרות במילים .מועסקת היא שבמסגרתו

 שרוןיכ היינו ,מעשית תבונה עם המזוהה (phronesis) פרונזיס למושג עותהבמשמ

 קרוןיהע את ליישם נרצה אם .נכונה מעשית התנהגות לידי להביא שבכוחו קוגניטיבי

 שהופך מה ,זה שבהקשר נראה ,זיקה מציין אחריות המושג לפיו ,לעיל שנזכר המנחה

 בזיקה עומדת אינה האחראית שהעמדה לכך קשור ,אחראית לעמדה מסוימת עמדה

 זיקה מקיימת היא אלא ,פיו על ופועלת המציאות את מנתחת היא פיו שעל אחד לגורם

 אינה כלכלית מבחינה אחראית הנהגה ,למשל .ביניהם ומאזנת גורמים של רב למספר

 רואה היא אלא בודדת חוכ קבוצת של צר אינטרס סמך על החלטותיה את מקבלת

 את למצוא ומחפשת ומגוונות שונות חברתיות קבוצות עם בזיקה ועומדת קשורה עצמה

 אחריות ,אחרות במילים .בכללותה לחברה ביחס ומועילה מאזנת שתהיה המדיניות

  .שונים לכיוונים מרובות זיקות לקיום באפשרות מתבטאת

 יוצאיםה רבים מחוטים מורכבתה רשת של מרכז כנקודת הנו האחראי הגורם

 את לטוות יכולת משמעותה אחריות .במרחב נקודות עבר אל אחת רכזיתמ מנקודת

 חוסר ,זאת לעומת .ואתגרים קשיים חרף זמן לאורך ולשמרה הזו המורכבת הרשת

 שיקול מהפעלת כתוצאה ,במרחב בודדות נקודות למספר רופף בחיבור כרוך אחריות

  .בלחצים לעמוד יכולת חוסר או לקוי דעת

 שנראית נוספת משמעות ישנה ,טובה כמידה אחריות של זו משמעות לצד

 כלפי עמדה כתיאור אחריות והיא ,הרפואה עולם של בהקשר ביותר כחשובה יבעיני

 מכונן האחראי הרופא :הבא באופן זאת לנסח ניתן ,כזיקה אחריות של בהקשר .האחר

 .אחראי שאינו רופא כלפיו שמכונן מהזיקה באיכותה שונהש זיקה המטופל כלפי

 ,דק לחוט דומה אחראי שאינו והרופא המטופל שבין החיבור ,החוטים לדימוי כהמשך

 חבל .חוטים ממספר שזורה לחבל דומה שלו למטופל האחראי הרופא של שהחיבור בעוד

 הרופא .למטופל הרופא בין והדוקה מקיפה ,משמעותית יותר שהיא זיקה יוצר זה

 נרחב ויותר עמוק יותר באופן המטופל כלפי שלו והמחויבות הזיקה את תופס האחראי

 בה מחויב שהוא המקצועית בזיקה מסתפק אינו הוא .אחראי שאינו לרופא בהשוואה

 מהווה והיא בודד לחוט בעיניו שקולה זו רפואית אחריות .והרשלנות הנזיקין דיני מכוח

 הקלינית העשייה את שמניעה השליחות רוח את למלא כדי הב שאין ,מינימלי בסיס

 לפנים של עשייה מכתיבה המטופל וכלפי המקצוע כלפי המחויבות ,לתפיסתו .שלו
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 מתייחסתה ,הנזיקית האחריות מאשר מקיפה ויותר נרחבת יותר אשהי ,הדין משורת

 לתפיסה זרות להרגיש נוטה האחראי הרופא .המטופל של הגופנית לבעייתו פתרון למתן

 ככל מקצוע״ ״עוד הוא ברפואה יסוקהע שלפיה ,הרשלנות בדיני המובלעת העקרונית

 מתפיסת כלל בדרך נעת  מו המטופל כלפי שלו מוסרית-הקיומית העמדה .המקצועות

 בקיום נוגעת היותה בשל ברפואה שבעיסוק הערכית הייחודיות את שרואה עולם

 ,באמתחתו מצויה הרב לכוח מודע האחראי הרופא .ביותר המוחשי באופן האנושי

 יכולתו ככל ומשתדל זה מכוח הנגזרת האחריות את עצמו על קבלמ הוא כבוד וביראת

 רק מסתפק הוא אין ,מכך כתוצאה .לו הנזקקים לרווחת ועשייתו ידיעותיו את לתעל

 ,הגופנית רווחתו על גם אמון עצמו רואה הוא אלא ,המטופל של מגופו הנגע בהסרת

 הזיקה איכות היא וזו החבל זהו .הריפוי תהליך לאורך המטופל של והרוחנית הנפשית

  .המטופל של למצבו עצמו את האחראי הרופא קושר שבהם

 כוללת ,לרופאים בהקשר ,טובה מידה או תכונה של במובן אחריות ,לסיכום

 רחב דעת שיקול הפעלת של שרוןיכ כוללה קוגניטיבי מאפיין הוא האחד :היבטים שני

 שבה מוסרית-קיומית עמדה של מאפיין ,והשני ,הרצויה הרפואית להתנהלות ביחס

 .למטופל הרופא מתייחס

 האחראי״ ל״רופא רפואית״ ״אחריות בין

 שנזכרו ,הרפואי בהקשר האחריות מושג של השונים הרבדים ,ומעשי עקרוני באופן

 זה כמשלימים אחת בכפיפה ורדל יכולים והם לשני האחד בסתירה עומדים אינם ,לעיל

 של החוט את גם לכלול עשוי האחראי״ ופא״הר של החבל ,אחרות במילים .זה את

 ודגשים שתפיסות נראה ,זאת למרות .נזיקי-המשפטי במובנה הרפואית״ ״האחריות

 להוביל עשויים הרפואה בעולם האחריות מידת של ויישומה למשמעותה בנוגע שונים

 קצרה הצגה באמצעות זו נקודה על מעט ארחיב .שונים מעשית והתנהלות יעדים לגיבוש

 של הנזיקית לאחריותו בנוגע (העברי המשפט היינו) עקרוניות הלכתיות תפיסות של

 .המודרני המערבי במשפט בנושא מקבילות לתפיסות השוואתן תוך הרופא

 מקצוע מבעלי נבדל אינו הרופא ,המודרני המערבי במשפט ,לעיל שצוין כפי

 כתוצאה טופללמ נזק גרם שהוא ובמידה ,המקצועית לאחריותו הקשור בכל אחרים

 מקצוע לבעלי בדומה זאת ,ותקילין טבין לפצותו עליו ,רשלנית מקצועית מהתנהלות

 ענישה מדיניות בחקיקה קיימת ולא כמעט .משפטיים עקרונות אותם פי-ועל אחרים

 וחומר וקל ,אחרים מקצוע לבעלי ביחס בתפקידם שהתרשלו לרופאים ביחס מיוחדת

 הרפואי המגזר בתוך שונות קבוצות בין ,הענישה וחומרת אופן מבחינת ,הבחנה שאין

  (.וכו׳ נשים ירופא ,שיניים רופאי ,מנתחים בין הבחנה היינו)

 המשפט במסגרת למצוא ניתן הללו הנקודות לשתי שונה עקרונית התייחסות

 ענישה מדיניות שמתווה משפטית לגישה מתוודעים אנו המשנה בתקופת כבר .העברי

  :כדלקמן ,רפואי טיפול מתן במהלך למטופל נזק שגרם רופא כלפי ומופחתת מיוחדת
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 משום חייב, במזיד פטור, בשוגג "רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק

14העולם". תיקון
   

 מסור ודינו אדם מדיני פטור "רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק

 15לשמים".

 זוכה ,טיפול במתן לעסוק הורשה וניסיונו ידיעותיו סמך שעל ,רופא ,זו גישה פי-על

 שהנזק במקרה הפחות לכל שכן ,טיפול במהלך נזק גרימת של במקרה חלקי לחיסיון

 ״פטור הביטוי משמעות זוהי .פיצוי בתשלום הרופא את לחייב ניתן לא בשוגג נגרם

16.אדם״ בדיני
 שכן ,שגרם הנזק בגין מאחריות לחלוטין הקמנו אינו הרופא ,זאת לצד  

 שההלכה ניכר ,זו קביעה של המעשית למשמעות להיכנס מבלי 17.לשמים״ סורמ ״דינו

 פטור הרופא ,אחד מצד .רופאים של נזיקית לאחריות ביחס דיאלקטית עמדה מתווה

 שכן ,מוחלטת כפיים לנקיות ביטוי זה בפטור לראות אין ,שני מצד אך ,פיצוי מתשלום

 זו לעמדה הסיבה מה .לאל רופאה שבין במישור ועומד תלויה אחריות של ממד קיים

 ,שגגתו בגלל שנגרם הנזק על פטור הרופא מדוע ,ראשית ?עצמה את כסותרת שנראית

   ?םישמ בדיני לחייבו מדוע ,אדם בדיני פטור הרופא אם ,ושנית

 ,רשלנות של במקרה בפיצוי הרופא את לחייב מקום היה הדין שמעיקר ,נראה

 בדומה וכן לרופאים ביחס המערבי בעולם כיום המקובלת לגישה בדומה ,בשוגג אפילו

 בהשלכות לשאת ועליו 18לעולם״ מועד ״אדם לפיה ,העברי במשפט העקרונית לגישה

 מובאתה העמדה פי-על ,אולם .בשוגג גם ,אחראי הוא שעליהם הנזקים של הממוניות

 בשגגה שהזיק לרופא פיצוי חובת מהשתת מכוון באופן נמנעת ההלכה ,לעיל בתוספתא

 בשגגה שהזיק הרופא את פוטרתה משפטית מדיניות כלומר, .העולם״ קוןית ״משום

 עד הרופא עם הדין את ממצהה משפטית מדיניות פני על כעדיפה עקרוני באופן נתפסת

 יהיה אכן ממוני פיצוי ,מהרופא שניזוק המטופל של האינטרס מבחינת ,אמנם .תום

 נתפסת זו משפטית מדיניות אולם .בו לפגיעה ביותר ההולמת המשפטית התגובה

 להימנע עלולים שרופאים כיווןמ ,יההשלכות בשל הארוך בטווח העולם״ את כ״הורסת

 להגיע לוליםע שהם העובדה לאור בייחוד ,נזק לגרימת מחשש רפואי טיפול מלהגיש

  .הנפגע פיצוי בגין ניכר ממוני להפסד

 .אליו קשובה יאוה רופאים בקרב זה אפשרי מחשבה להלך מודעת ההלכה

 הכלכלי לביטחונם קיומית חרדה מתוך נאמנה מלאכתם את לבצע יכולים אינם רופאים

 בריאות של הכללי האינטרס את לקדם מעדיפה ההלכה ,כן על .נזק גרימת של במקרה

                                                 
 ג ג גיטין תוספתא 14
 ו ו קמא בבא תוספתא 15
 ,ערוך שולחן ,קארו יוסף ר׳ ורא ,המאוחרת הלכתיתה בפסיקה גם ביטוי לידי באה זו עמדה 16

 יהיה רופא שבהם לתנאים בנוגע נרחב פירוט למצוא ניתן ההלכתית בספרות .א שלו דעה יורה
 .תשע״ב ,זילברשטיין הרב למשל ראו .אדם דיני במסגרת גם פיצוי בתשלום חייב או פטור

 ערך ,ז כרך ,תלמודית לופדיהאנציק ראו ,םישמ דיני של המשפטית ומשמעותם תוכנם על 17
  .ואילך שפב 'עמ ,שמים״ ״דיני

 ו ב קמא בבא ,משנה 18
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 הלכתית תפיסה פי-על .בשוגג שניזוק המטופל של הפרטי האינטרס חשבון על הציבור

 התשתית את להם להעניק יש ולכן רופאים בלא קייםלהת יכולה אינה חברה ,זו

 פי-על ,מכך יתרה .ביותר הטוב באופן תפקידם את לבצע שיוכלו כדי הנדרשת המשפטית

 ממקצועות הרפואה מקצוע שונה ,בכך .מצווה הוא חולים ריפוי ,היהודית ההלכה

 יחותשל של רוח מתוך טבעי באופן ולזרום לנבוע צריכה הרפואית העשייה .אחרים

 נזיקית אחריות הטלת .בריאותו את לו ולהשיב הזולת של סבלו על להקל ומוטיבציה

 לעשייה שמנוגד ,מתגונן באופן להתנהל לרופאים לגרום לולהע רופאים כלפי מוגברת

 נזיקית מדיניות ,יום של בסופו ,כך בעקבות .אידיאליסטית שליחות רוח של מכוח

 הוא שהרופא בהנחה .המטופל של חשבונו לע ישירות תבוא רופאים כלפי מחמירה

 יש ,חיים הצלת של החשובה המצווה את שמקיים ממי שמצופה כפי ,ומסור מקצועי

 נזיקית ענישה מדיניות ידי-על שיופרע מבליו לאות ללא מלאכתו את לעשות לו להניח

   .טורדנית

 לחבל יותר דומה ,לעצב מנסה שההלכה הרפואית האחריות שתחושת נראה

 ,העמוק במובן ,ם״יאחראי ״רופאים של תשתית ביצירת מעוניינת ההלכה .לחוט שרמא

 החוט ,לעתים .רפואית״ ״אחריות של משפטית מדיניות ביצירת נתימעוני משהיא יותר

  .החבל של ליצירה להפריע יכול ,מדי יותר עבה הוא אם  ,הבודד

 הנזק כאשר גם הנזיקית האחריות על כליל מוותרת אינה ההלכה ,זאת עם

 .םילשמ מסור דינו אבל אדם מדיני פטור אמנם הרופא .בשגגה הרופא ידי-על נגרם

 אין כאשר גם הנזיקית האחריות תחושת את לשמר ניתן שבאמצעותו המשפטי המנגנון

 שונה היאש ,הדתית המשפט מערכת של הפנימי במבנה בטבורו קשור ,ממונית ת  חבו

  .דתית שאינה משפטה ממערכת

 למעשה הנה האדם בני שבין היחסים מערכת ,הדתית תפיסהה תבמסגר

 כלפי ממחויבות הן זמנית-בו כמורכב נתפס ההתנהגות קוד שבה ,כפולה יחסים מערכת

 מרחב הדתית המשפט למערכת מעניקה זו דואליות .האל כלפי ממחויבות והן הזולת

 הרובד ,זו ממדית-דו ממערכת כתוצאה .לזולת האדם שבין היחסים בניהול רחב תמרון

 של הרצויות תונורמה בעיצוב אינהרנטית בצורה מובנים האתי והרובד המשפטי

 נזיקית אחריות ,אדם״ ״דיני רק יש שבה משפט ממערכת בשונה ,לפיכך .ההתנהגות

 ענישה אין אם גם ,וכך .ממוני פיצוי חיוב באמצעות רק לא ביטוי לידי לבוא יכולה

 הואש ,לאל האדם שבין במישור נותרת היא .נעלמת נהאי הנזיקית האחריות ,ממונית

 ,ירצה אם .הדין משורת לפנים של כמדיניות ,לזולתו האדם שבין האתי למישור מקביל

 זו נקודה .בכך מחויב הוא אין אך ,בשגגה לו שהזיק המטופל את לפצות הרופא יוכל

 שלפיה ולם״הע ״תיקון של ההלכתית למדיניות ההסבר את משלימה היא שכן ,חשובה

  .בשגגה שנגרם נזק על אדם בדיני פטור רופא

 האינטרס לטובת ,בעבר שקרו למקרים בנוגע הרופא כלפי בענישה ההקלה

 הרופא .כליל אותה מבטלת אינה אך העתיד כלפי ההרתעה את מקהה אמנם ,הציבורי

 אין כן ועל האל ובין שבינו במישור כאחראי ייתפס הוא בשגגה לפגיעה יגרום שאם יודע

 ,לכן .במטופל יפגע אם ייענש לא שממילא מחשבה מתוך בטיפול ראש מקל הוא
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 מבחינת הנזיקית באחריות הקלה של מדיניות לאמץ קל יותר כזו תפיסה במסגרת

19.הציבור בריאות של האינטרס לטובת הכספי הפיצוי
    

 ארש לכל ניתן שאינו רק לא ,נזיקית מבחינה לרופא שניתן המשפטי החיסיון

 ענפי לכלל ביחס שווה במידה אוטומטי באופן חל אינו אף שהוא אלא 20,המקצועות

 מכיוון ,ההלכה מפוסקי חלק פי-על .השונות וההתמחויות הרפואיות הפעילויות

 מקום יש ,החולה לטובת קלינית רפואית עשייה לקדם מנת על ניתן הנזיקי שהחיסיון

 ביחס רק החיסיון את ולהחיל ,שונות יותרפוא פעילויות בין איכותית מבחינה להפריד

 מדובר לא אם גם) בריפוי ומשמעותי אקטיבי באופן כרוכות שאכן פעילויות לאותן

 החיסיון להענקת בנוגע ספק שמעלים ההלכה מחכמי יש ,ואכן (.חיים בהצלת דווקא

 ניתוח כגון) חיוני רפואי כטיפול נתפס שאינו טיפול במהלך שהזיקו לרופאים המשפטי

 נתפסים אינם אלה טיפולים שכן ,(וכדומה שיניים יישור ,אסתטי לצורך פלסטי

  21.העולם״ ״תיקון של בתקנה ככלולים

 פעילות אינה הרפואית העשייה שלפיה התפיסה עם אחד בקנה עולה זו עמדה

 ,ועניין דבר לכל אחידה משפטית להתייחסות זוכה בה העוסק שכל  ,הומוגנית מקצועית

 והמטרות המניעים של ההקשר פי-על טיפולית סיטואציה כל יךלהער יש אלא

 נוסף ביטוי זו הלכתית בעמדה לראות שניתן נראה .והמטופל הרופא של הספציפיים

 תחושת חיזוק :לרופאים ביחס המופחתת הנזיקית הענישה מדיניות של לתכלית

 מצוות את בכך ומקיים לחולים טיפול מגיש שהוא בעת בעבודתו הרופא של השליחות

 .בשוגג שנפגע מי כלפי הכספי פיצויה על ויתורוה את שמצדיקה המטרה זוהי .הריפוי

 לו להעניק מקום שאין ייתכן ,לחולה חיוני טיפול כמגיש נתפס אינו הרופא כאשר אולם

  .בשגגה לנזק גורם שהוא בעת נזיקי וחיסיון מיוחדות ילגיותבפרי

 סיכום

 האחר עם זיקה ליצירת כביטוי אחריות המושג של שונים רבדים נדונו זה במאמר

 ובראשונה בראש קשורה הרפואה בעולם האחריות .הרפואית העשייה של בהקשר

 קשורה אחריות ,כן כמו .החברה כלפי למחויבויות גם אך ,המטופל כלפי למחויבויות

 שונים דגשים כיצד הודגם .למטופל הרופא בין הזיקה של מסוימת איכותית לעמדה

 שנראה ,ההלכתית התפיסה .בשני האחד להתנגש לוליםע האחריות מושג של עותובמשמ

 ,הרופא של אישיותית וכתכונה טובה כמידה אחריות של המשמעות את שמדגישה

 ״האחריות חשבון על באה זו אם גם ,אחראית״ ״רפואה יצירת לקראת חותרת

 ״אחריות של ןהפ את שמבליטה עמדה ,זאת לעומת .הנזיקית במשמעותה הרפואית״

                                                 
 קשורה להיות חייבת אינה הדתית המשפט מערכת את מאפיינתה שהדואליות להדגיש יש 19

 בעלות ,איתנות אתיות נורמות של מסגרת קיימת בה חברה בכל .דתית לתפיסת בהכרח
 שבאה לזו דומה מדיניות ליישם עקרוני באופן ניתן ,תמשפטיו נורמות לצד ,יעילות שיניים

 .ההלכה במסגרת ביטוי לידי
 ,האדם תורת ,נחמן בן משה ר׳ ראה .לדיינים גם ניתן דומה סיוןיח עקרוני שבאופן לציין יש 20

 .הסכנה שער
 .393  תשע"ב: ,זילברשטיין הרב ורא 21
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 לשאר הרפואה מקצוע בין איכותי באופן מבחינה אינה ואשר הנזיקי במובנה רפואית״

 העיסוק את שתופסת אחראית״ ״רפואה של הפן חשבון על לבוא עשויה ,המקצועות

  .ערכית שליחות כמימוש הרפואי

 היינו ,המטבע של השני ולצד קשור זה מאמר במסגרת נדון שלא חשוב היבט

 באמצעות השאר בין ,החברה ,שראינו כפי .לרופאיה ביחס החברה של תהלאחריו

 יכולה החברה .הרופא של המקצועי הקוד בעיצוב מרכזית שותפה אהי ,המשפט מערכת

 כרצוי בעיניה שנראה באופן הרפואה בעולם האחריות מושג של המשמעות את לעצב

 ללקוחות שירות תנינו מקצוע כאנשי יתפקדו רופאים האם להשפיע בכוחה .ביותר

 תיקון של שליחות מתחושת נעים  מוה מקצוע כבעלי או ,אחרים מקצוע לבעלי בדומה

  .העולם

 החברה ידי-על ,השאר בין ,נקבעים הואופי למטופל הרופא שבין הזיקה איכות

 נראה .לרופאיה מעניקה זוש והכלכליים המשפטיים והכלים ההבנה ,החופש באמצעות

 על לבוא עשויה אחד בהיבט רפואית אחריות לחזק שנועדה ציבורית מדיניות ,לעתים כי

 התיכול דרך עוברת הרופאים כלפי החברה של אחריותה .אחריות של אחר היבט חשבון

 ולא כאחים במטופליו לטפל האחראי הרופא שעל כשם ,אחר ולא אח ברופא לראות

   ."אנכי אחי שומר" אכן שלפיה שליחות תודעת מתוך ,כאחרים

 מקורות שימתר
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