
 על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון

 מאת

ך מ ס ח ו  אליא* ש

 על־פי סעיף 13(א< לחוק זכויות החילה, התשנ׳׳ז-1996, לצורך מתן טיפול רפואי יש
 לקבל את הסכמתו המודעת של המטופל. ביחס להפסקות הריק קיימת הוראה מיוחדת
 בסעיף 316 לחוק העונשין, התשל״ו־7ד19, ולפיה אין להפסיק הריק אלא לאחר קבלת
 הסכמתה המודעת של האשה. החוק מתייחס במפורש לצורך ליידע את האשה ביחס
 לסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת הריון, אבל אין בחוק כל פירוט בעניין
 זה. כמו כן, אין החוק מתייחם במפורש לצורך ליידע את האשה ביחס למצב העובר בעת
 הפסקת ההריון, וגם לא ביחס לאפשרויות חלופיות העומדות בפני האשה אם תחליט
 להמשיך את ההריון. אי־מתן מידע מלא ומפורט לאשה, שולל טמנה את האפשרות
 לקבל החלטה שקולה כדרישת החוק. על־פי ממצאיהן של שתי וועדות ציבורית שהוקמו
 במרוצת השנים, ומפרסומים שתים עולה, כי קיימים ליקויים בנושא ההסברה לאשה
 המבקשת להפסיק את הריונה. מאמר זה מתייחם לליקויים הקיימים, ובודק את חוקתיות
 הדרישה למסור לאשה את המידע המפורט הנ״ל. בסיכומו של דבר, מועלית הצעה
 לתיקון חוק העונשין, ברוח החקיקה החדישה בכמה ממדינות ארה׳׳ב — חקיקה אשר
 קיבלה את אישורו של כית־המשפט העליק שס. תכליתם של התיקונים המוצעים היא
 להביא לכך, שכל אשה המבקשת להפסיק את הריונה, תקבל את כל המידע הדרוש לה
 על־מנת לגבש החלטה שקולה, וזאת בלא להתערב כלל בזכותה להחליט בעצמה בעניין.

 א. פתיחה. ב. מטרות ה״הסכמה המודעת״ ביחס לטיפול רפואי בחולים. ג. מהו
 המידע שצריך להימסר למטופל? ד. הקשיים ביישום דרישת ה׳׳הסכמה המודעת׳׳
 ביחס לחולים. ה. דרישת ה׳׳הםכמה המודעת,׳ בהפסקות הריץ. ו. האפ מכובדת
 מצוות המחוקק? ז. רצו! האשה לוותר על קבלת מידע. ח. חוקחיותה של הדרישה

 להסכמה מודעת בהפסקת הריון. ט. תיקון המצב — כיצד? נספח.

 * פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, האתיברםיטה העברית בירושלים.
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 א. פתיחה

ו הסכמת א ) ו ת מ כ ס  על־פי חוקי מדינת ישראל, אין לבצע טיפול רפואי באדם ללא ה
 אפוטרופוםו, כשהוא קטץ או פםול־דץ). ביצוע טיפול רפואי ללא הסכמה מהווה מעשה
, ובמישור הדין הפלילי יש בכך 1  תקיפה: הוא בגדר עוולת נזיקין במישור הדין האזרחי
 משום עבירה? אכן, ״עילת התקיפה הלזו אינה כמשמעה בלשון הדיוטות, כי איש אינו
בת החולה גם הוא p לטו  טוען שהרופאים התנפלו... אולם מבחינת הדין, ניתוח המכו
 עשוי להיות בכלל תקיפה, כאשר החולה או הממונה עליו יבול להישאל להסכמתו ולא

. 3  נשאל״
פל נקבע בכמה חוקים. יש שהחוק מדבר על  הצורך בקבלת הסכמתו של המטו
 הסכמה סתם, ויש אשר החוק מדבר על הסכמה מודעת (או ״הסכמה מדעת״), דהיינו:
פל המידע הדרוש לגיבוש דעתו ולקבלת החלטה  הסכמה שניתנה לאחר שניתן למטו
 בעניין. באופן מעשי, אין כל הבדל בין שני הניסוחים, שכן על־פי פסיקת בתי המשפט
, שאם לא ק ח נ  בישראל, גם הסכמה סתם פירושה הסכמה שניתנה לאחר מסירת המידע ה
 כן — אין להסכמה כל משמעות. הדרישה העקרונית לקבלת הסכמתו המודעת של
ק זכויות החולה, התשנ״ו־1996:  החולה לטיפול רפואי מעוגנת כיום בסעיף 13(א) לחו
פל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות  ״לא יינתן טיפול רפואי למטו
 פרק זה״. גם אם היה אפוא מקום לספק כלשהו ביחס למשמעותה של הסכמה סתם, בא

 המחוקק וסילק כל ספק אפשרי.

 למרות שמו של החוק, אין הוא בא להגן רק על זכויותיהם של חולים, אלא על
 זכויותיו של כל מי שמבקש טיפול רפואי. כך נאמר בסעיף 1 לחוק: ״חוק זה מטרתו
 לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו
 ועל פרטיותו״. גם מי שאינו חולה עשוי לבקש טיפול רפואי, למשל, כאשר מדובר

. 4 נע  בטיפול קוסמטי או בטיפול מו
 אחד המקרים המהווים ״טיפול רפואי״ הניתן לאדם בריא הוא הפסקת הריון, שכן
 הפסקת הריון אינה נובעת בהכרח מטעמי בריאות. מאחר שהפסקת הריון מהווה ״טיפול
 רפואי״, על רופא המתבקש לבצע הפסקת הריון חלה החובה שמכוח סעיף 13(א) הנ״ל,

 1 סעיף 23 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], נ״ח 266.
 2 סעיף 378 לחוק העונשין, תשל־׳ז-ד197, ם׳׳ח226 (להלן: חוק העונשץ).

 3 ע״א 67/66 בר־חי נ׳ שטיינר, פ״ד כ(3) 232,230, מפי השופט בנימין כהן.
 4 ביחס לביטוי: ״טיפול רפואי״ ראו סעיף 2 לחוק וכויות החולה, החשנ״ו-1996, ם״ח 327 (להלן:

 ׳׳חוק זכויות החולה*׳)(סעיף ההגדרות).
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 שלא לבצע את הפסקת ההריון אלא לאחר קבלת הסכמתה המודעת של האשה להפסקת
 ההריק.

 חובה זו, לקבלת הסכמתה המודעת של האשה להפסקת הריון בגופה, היתה קיימת
ק זכויוח החולה. על־פי סעיף 316(א) לחוק העונשין, תשל״ז־דד19,  גם קודם קבלת חו
 רשאית הוועדה המוסמכת לכך (על־פי סעיף 315 לחוק) ליתן אישור להפסקת הריון,
 בתנאי שהתקבלה לכך הסכמתה המודעת של האשה. סעיף p)316 מפרט מהי ״הסכמה

 מודעת״ בהקשר זה, ועל כך ידובר להלן.

 מבחינה עקרונית אין אפוא כל הבדל בין דרישת ההסכמה המודעת לצורך מתן טיפול
לה לבין דרישה זו כשהיא מתייחסת להפסקת הריון. אולם, קיים הבדל בץ  רפואי לחו
 השתיים ביישומה של חובה חוקית זו. בעוד שביחס לחולים קיימים קשיים רבים
 המכבידים על יישומה של הדרישה, הרי שביחס להפסקות הריון קשיים אלה אינם
 קיימים כלל. למרות העובדה, שאת דרישת המחוקק לקבלת הסכמתה המודעת של האשה
 להפסקת הריון אפשר לבצע ללא כל קושי, דומה כי בפועל דרישת המחוקק אעה

 מבוצעת כדבעי, כפי שיתבאר להלן.

 והנה, בעוד שדרישת ההסכמה המודעת ביחס לטיפולים רפואיים בדרך כלל —
, דרישת ההסכמה 5  דהיינו: ביחס לחולימ — זכתה לדיונים מפורטים במסגרות שונות

. 6 ת הריון לא נדונה כמעט בספרוח המשפטית בישראל  המודעת להפסקו

 בדברים הבאים ברצוני לעמוד על יישומה של דרישת ה״הסכמה המודעת״ ביחס
 לטיפולים רפואיים בחולים ועל הקשיים הכרוכים בה, ועל יישומה של דרישה זו באופן
 מיוחד ביחס להפסקות הריון: אעמוד על הליקויים לכאורה, הקיימים, לעניות דעתי,
 ביישומה הלכה למעשה של דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון, ואציע את

 הדרכים החוקיות לתיקון המצב.

 5 ראו א׳ כרמי ׳׳הסכמה לטיפול רפואי״ דפואה ומשפט 16 (1997); י׳ דיידס ״העדר הסכמה מדעת
 לטיפול רפואי - התוצאות המשפטיות״ שט, 30! י׳ השן וע׳ מרקם רגע דוקטור... מדריך לזכויות

 החולה בישראל (1997) 97-79.
D. Shnit 'Induced Abortion in Israeli 6 להוציא בעיקר הפיסקה שיוחדה לסוגיה זו במאמריהם של 
) Israeli Yearbook on Human Rights15 , "Law166-168, )1985 ושל ע׳ שפירא ׳׳׳הסכמה . 
 מדעת׳ לטיפול רפואי - הדץ המצוי והרצוי״ עיוני משפט יד (תשמ׳׳ט) 259-255,225, ובספרו של

 א׳ כרמי סיעוד ומשפט(תשמ״ד) 417-415.
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 ג. מטרות ה״הסכמה המודעת״ ביחס לטיפול רפואי בחולים

 המטרות המונחות ביסוד הדוקטרינה של דרישת ה״הסכמה המודעת״ סוכמו על־ידי
: 7 ן ל ה ל ד  פרופ׳ עמום שפירא כ

 דוקטרינת ה״הםכמה מדעת״ מיועדת... לקדם את הזכות להגדרה עצמית
ו יהיה אדון  ולאוטונומיה של היחיד, דהיינו, להבטיח שכל אחד מאתנ
 לגורלו, לחייו, לבריאותו, לכל מה שנעשה בגופו, כשחופש הבחירה

לב באחריות אישית לתוצאותיה...  משו

 מטרה אחרת היא למנוע או לצמצם את האפשרות של תרמית, כפייה,
ת  השפעה בלתי־הוגנת, טעות, הזנחה ורשלנות בתהליך קבלת ההחלטו

 לגבי טיפול רפואי. ההנחה היא, שככל שתגבר מעורבותו של החולה ־
 בתהליך זה כך יומרץ יותר הרופא לנהוג במיומנות ובאחריות... רופא
 הנדרש להסביר את מהות הטיפול המוצע, את הסיכונים הכרוכים בו ואת
 האלטרנטיבות לו (לרבות האפשרות של אי־מתן טיפול), חזקה עליו

 שישאל עצמו שאלות שאולי לא היה ער להן קודם לכן.

 מטרה נוספת היא לתרום לעיצובו של תהליך רציונלי, שלם ומקיף
ת בתחום הטיפול הרפואי... במסגרתו של  ככל האפשר של קבלת החלטו
 תהליך כזה יובאו בחשבץ כל הגורמים הרלוונטייים ולא רק השיקולים
 המקצועיים... (למשל, הבחירה הערכית בין הגנת ״קדושת״ החיים בכל
 מחיר לבין שימור ״איכות״ החיים — אפילו במחיר קיצורם). ניתן וראוי
 לתת משקל הולם בתהליכי הטיפול הרפואי לערכי האנוש של החולה,
 אפילו שונים הם מהערכים המקובלים על הרופא־המטפל ועל הקהיליה

 המקצועית־הרפואית.

 לאלה יש לצרף מטרה נוספת — המתקשרת עם המטרה הראשונה הנזכרת לעיל —
. , כי רצונו של אדם הוא כבודו 8 ו נ  והיא הגנה ושמירה על כבוד האדם. כבר לימדונו חכמי
פל את כל המידע החיוני כדי שיוכל לגבש את רצונו נובעת מן  הדרישה למסור למטו
 המגמה לשמור על כבוד האדם, וממילא — אי־קיום דרישה זו מהווה פגיעה בכבוד

 ד שפירא(שם), בעמי 226.
 8 ירושלמי פאה א, א: ספר חסידים, מהדורת מרגליות, םי׳ קנב.
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 האדם. כיום, בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם ותירותו, משהועלתה זכותו של אדם
ל כפליים. פ  לשמירת כבודו ולשלמות גופו לדרגה של זכות חוקתית, חמורה פגיעה כזו כ
 דברים בהקשר זה כלולים בחוזר שהופץ בין העוסקים במקצוע הרפואה על־ידי מנכ׳׳ל

 משרד הבריאות:

 בבסיס דרישת ההסכמה לטיפול רפואי עומד אחד מערכי היסוד של
 האתיקה הרפואית: עקרון האוטונומיה של החולה. כיבוד חירויות הפרט
 של החולה כאדם, מחייב קבלת הסכמתו לטיפול המוצע תוך מימוש

 הבחירה שלו וזכותו להגדרה עצמית.

..  אחת מזכויות היסוד של כל אדם, הינה שלא יגעו בגופו בלא הסכמתו.
 דווקא אדם הנמצא במצב פגיעה, עקב ליקוי בריאותי, וקוק להגנה

. 9 ו ד  מירבית על האוטונומיה שלו. ״רצונו של אדם — כבו

 עתה, עם קבלת חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996, מעוגנת מטרה זו במפורש בסעיף
ק מבטא את עיקרון האוטונומיה של  1 לחוק, שנוסחו הובא לעיל. סעיף 13(ב) לחו

לה וזכותו להחליט בעצמו על סוג הטיפול שבו הוא חפץ, אם בכלל.  החו

 ג. מהו המידע שצריך להימסר למטופל?

 מהו המידע שצריך להימסר למטופל, כדי שיוכל להסכים או לא להסכים לטיפול
 הרפואי המוצע לו?

 הפסיקה שהתפרסמה עוד קודם קבלתו של חוק זכויות החולה, התשנ״ו־1996 כוללת
 כמה קווים מנחים בסוגיה זו. בראש ובראשונה צריך להימסר מידע בדבר התוצאות

 הצפויות של הטיפול הרפואי:

 חוסר ידיעת התוצאות כמוה כחוסר ידיעת מהותו של המעשה. הסכמה
 הניתנת מחוסר ידיעה כזה לאו שמה הסכמה, לצורך הסעיף 24 של פקודת

. 1 0 ים  הנזיקיס האזרחי

 9 מובא בפסק־דינו של בית־המשפט המחוזי בבאר־שכע (השופט א׳ ריבלין) בה״פ (ב״ש) 1030/95
 גלעד נ׳ מרכז רפואי סורוקה, תק-מח 95(3) 195, 197. ראו גם י׳ דייוים ״השפעת חוק יסוד: כבוד
 האדם וחירותו, על סוגיות רפואיות משפטיות״ רפואה ומשפט 14 (1996) 2; א׳ אולצוור ״הסכמת
 קטין לטיפול רפואי״ שם 26-25,12¡ נ׳ טכק ״הסכמה מדעת-דילמה אתית בטיפול״ רפואה ומשפט

. 7 (1992)34 
A. Carmi Law 10 ע״א 360/64 אבוטבול נ׳ קליגר, פ׳׳ד יט(1) 475,429, מפי השופט לנדוי. ראו גם 

. a n d Medicine (Haifa, 1987) 126 
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ו את האפוטרופוס, במקרה של קטין או פםול־דין) א ) ל פ ו ט מ  על הרופא להעמיד את ה
 על הסכנות והסיכונים הצפויים מחד גיסא, ועל הסיכויים שהטיפול יצליח מאידך גיסא:

 כאשר נשאל רופא על משמעותו של טיפול, חייב הוא בדרך כלל לתת
. 1 1 ך ד י א  הסבר כץ על הסיכונים העיקריים מחד, ועל הסיכויים העיקריים מ

בת מסירת המידע ביחס לסיכונים האפשריים אינה מתייחסת רק לסיכונים רציניים  חו
 ולנזקים מתמידים כשהתוצאה היא בלתי נמנעת, אלא גם לסיכונים פחות חמורים, וגם

. 1 2 ן ה י ל פל ע ה על הרופא להעמיד את המטו ב ו ח  אם מדובר בתוצאות מסופקות —
פל על שיטות הניתוח  כשמדובר בניתוח, אין די בכך שהרופא יעמיד את המטו
. , 3 ח ו ח י  האפשריות השונות, אלא עליו להעמידו גם על הסיכונים הצפויים בכל סוג של נ
 אם נשקלות שיטות שונות של ניתוח, ומדובר בחולה קטין, ויש חשיבות בהקשר זה
 לכישורים, למיומנות ולאמצעים של הוריו, על הרופא למסור את המידע המלא להורים
 כדי שיוכלו לשקול את השיקולים השונים, ובכללם פנייה לצורך התייעצות עם גורם

. 1 4 ר ת  נוסף או ביצוע הניתוח במוסד א

 במקום אחר נקבע:

 ככלל יש לומר כי הסיכונים שהחולה זכאי להיות מודע להם הס אותם
 סיכונים מהותיים, לאמור, אלה שאדם רגיל, באותן נסיבות, היה נוטה
 לייחס להם חשיבות בהחלטתו להסכים לביצוע הטיפול... מקום בו
, או בין שני סוגי  קיימת בחירה בין קבלת טיפול רפואי לבין אי קבלתו
 טיפולים בעלי מידע סיכון שונה ובוודאי כאשר אין מרחפת סכנת מוות
 כתוצאה מן הבחירה, חובה על הרופא לגרום לכך שהחולה יהיה מודע
, אפילו  מראש ובאופן מלא למשמעות בחירתו, שאם לא כן אין בהסכמתו
 ניתנה, אלא גילוי חיצוני של הסכמה ולא עדות על בחירה חופשית...

 11 ע״א 67/66 (לעיל, הערה 3), בעמ׳ 233.
 12 ראו ד״נ 25/66 בר־חי נ׳ שטיינר, פ״ד כ(4) 327, 331, מפי השופט לנדוי; ת״א(ב׳׳ש) 360/85 אמר
 נ׳ קופ׳׳ח של ההסתדרות הכללית, בתוך: פסקי דין רפואה ומשפט (ש׳ שתר, עורך, 1989) 181,177.
 13 ראו ת״א(חיי) 838/64 שטיינד נ׳ בר־חי, פס׳׳מ ג(תשכ״ו) 300, 317-316¡ ע״א 67/66 (לעיל, הערה

 3), בעמי 233. ראו עוד ע׳ אזר ואי נירנברג רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין (1994) 170-169.
 14 ת״א (ב״ש) 360/85 (לעיל, הערה 12), שם. על הסכמתו של קטין לטיפול רפואי, ראה א׳ כרמי
 ״הסכמה של קטין לטיפול רפואי״ רפואה ומשפט 18 (1998) 7-5. ביחס לקבלת הסכמה מודעת אצל
 מטופלים שהם חולי נפש, ראו א׳ שילה ״קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי של חולי נפש״ רפואה
 ומשפט 17 (1997) 77-67. לשאלות אלה, ראו גס נ׳ מימון ״התמודדות המחוקק עם שאלת מתן טיפול

 רפואי ללא הסכמה או בכפיה״, שם, &91-7.
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לה הוא להחליט, על בסים מידע ראוי, איזה טיפול, אם  עניינו של החו
. 1 5 ו פ ו ג  בכלל, יבוצע ב

בה למסירת מידע מתייחסת לא רק לסיכונים עתידיים אלא גם לטיפול רפואי  החו
בת הרופא ובית־החולים למסור לחולה את  שכבר ניתן בעבר ולתוצאותיו. בדברו על חו
 המידע שבידם אודות הטיפול שקיבל, תוצאותיו ועלילותיו, כתב השופט ברק, בין היתר,

 את הדברים הבאים:

, זכות היסוד ת באשר לגופו  זכותו של אדם על גופו, חירותו לקבל החלטו
 של הפרט לאוטונומיה... — כל אלה מחייבים לא רק לקבל את ההסכמה
 מדעת לכל טיפול שיעשה באדם בעתיד, אלא מחייבים גס ליתן לאדם כל

. 1 6 ר ב ע  מידע הקיים באשר למה שנעשה בו ב

ק פל בסעיף 13 (ב) לחו  כיום מעוגנים הכללים בדבר המידע אשר צריך להימסר למטו
. לפי סעיף 13(ג), דרישח החוק היא כי ״המטפל ימסור 1 7  זכויות החולה, התשנ״ו־1996
ל מידה פ ו ט מ פל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר ל  למטו

ת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות״. ל ב  מירבית של הבנת המידע לשם ק
לה תקוים, הותקנו — עוד קודם בה למסירת המידע הדרוש לחו  כדי לוודא כי החו
פסי הסכמה), תשמ״ד־1984. על־פי התקנות, כל טו ת בריאות העם( ו  לקבלת החוק —תקנ
 המבקש להתקבל לאשפוז בבית־חולים, וכן המבקש לעבור צנתור או ניתוח, חייב לחתום
 על טופס שבו הוא נותן את הסכמתו לבדיקות ולטיפול שיקבל. ביחס לניתוח מעידה
 חתימתו של החולה על הטופס כי קיבל מהרופא הסבר לגבי הניתוח, ובכללו התוצאות
 המקוות והסיכונים הסבירים. הרופא נדרש לאשר בחתימחו כי הסביר לחולה את האמור

. 1 8 ם א ו ל מ  לעיל וכי זה חתם בפניו לאחר ששוכנע כי הבין את הסבריו ב
 אכן, עצם החחימה על טופס הסכמה אינו הוכחה גמורה לקיומה של הסכמה מודעת,
 וגם אם החולה חתם על מסמך כזה, עדיין ניתן לתקוף את הטופס בעילה של חוסר

 15 ת״א (כ׳׳ש) 88/84 אסא נ׳ קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העוכדים בא״י, פם״מ תשמ״ז
 (ג) 42, מפי השופט א׳ ריבלין. ראו גם ע״א 3108/91 רייבי נ׳ וייגל, פ״ד מז(2) 509,497, מפי הנשיא
 שמגר. בעקבות האמור שם נקבע בע״א 434/94 ברמן נ׳ מור - המכון למידע רפואי בע״מ, דינים־
 עליון נב 506, כי ״הגישה הפאטרנליסטית, הגורסת כי הרופא יצא ידי חובתו כלפי המטופל לעניץ
 מסירח מידע אם נהג על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת, נדתתה איפוא. בפסיקתנו נקבע סטנדרט
 גילוי, המצוי גס בפסיקה אמריקנית והמקובל בקנדה ובאוסטרליה, המבוסס על צרכיו של המטופל

 הנדרש לגבש הסכמה לטיפול רפואי״.
 16 רע״א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה נ׳ גלעד, פ״ד מ״ט(2) 526,516.

 17 ראו ניתוח מפורט אצל כדמי(לעיל, הערה 6), בעמ׳ 12 ואילך.
 18 ראו שפירא(לעיל, הערה 6), בעמ׳ 241-240 ; אזר ונירנברג(לעיל, הערה 13), בעמי 171.
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 גמירות דעת, טעות, הטעיה, כפייה, פגיעה בתקנת הציבור או קיפוח, ולהוכיח כי לאמיתו
. 1 9 ת ע ד ו  של דבר הסכמתו של החולה לא היתה מ

 ד. הקשיים ביישום דרישת ה״הסכמה המודעת״ ביחס לחולים

 אכן, יישומה של דרישה זו אינו פשוט כלל ועיקר, ובפועל מתעוררים קשיים רבים
 בפני הרופא שעה שהוא מבקש למלא אחר מצוות המחוקק.

 כך, למשל, לפעמים עלול להיווצר חשש, כי הסבר מפורט יתר על המידה יחדיר
2 או 0 ו י י  חרדה לא מוצדקת ללבו של החולה, והוא יסרב לניתוח שיכול להציל את ח
: גם הסבר שאינו בהכרח מפורט אלא רק מדויק,  לטיפול העשוי למנוע הידרדרות במצבו
 מבחינה רפואית, עלול ליצור את אותה השפעה — ובסופו של דבר, להרע את מצב
. זאת ועוד: מידע מפורט על כל אפשרויות הטיפול עלול להביא נזק גדול יותר 2 1  בריאותו
 מהתועלת הכרוכה בו, שכן פרטים רבים אינם רלבנטיים בהכרח לקבלת החלטה נכונה,
 וייתכן שכתוצאה מריבוי הפרטים יקבל החולה החלטה שגויה עקב התייחסות לא נכונה
לה הסובל ממחלה קשה, אין להתעלם גם מן . כאשר מדובר בחו 2 2  מצדו לנתונים שקיבל
. מצב 2 3 ו ב צ מ ל ושרק, את המסר המלא הנוגע ל ח  הקושי האמיתי להעביר לו, ללא כ
 בעייתי נוסף הוא כאשר הרופא עצמו מתלבט באשר לדרך הטיפול המתאימה. במקרה
נו העצמי של לה על האפשרויות השונות עלולה לערער את בטחו  כזה, העמדת החו
. וכמובן — יש להתחשב בנתון הבסיסי לפיו רוב 2 4 ו ל  החולה ואת אמונו ברופא ש
 החולים, בהיותם הדיוטות בתחום הרפואה, אינם מסוגלים תמיד להבין את המידע

 19 ראו שפירא (לעיל, הערה 6), בעמ׳ [242-24¡ ת״א (י-ם) 298/94 גל נ׳ הסתדרות מדיצינית הדסה,
 תק-מח 97(1) 183, פיסקה ל לפסק״הדין מפי השופט א׳ רובינשטיין, בעקבות השופט טל בח״א(י־ם)
 218/88 (לא פורסם): ״חתימת החולה על טופס ׳הסכמה כללית׳ אינה מהווה הסכמה תקפה״. גם
 חתימה על טופס הסכמה הכתוב עברית בלא שהחותם שלט בשפה זו, אינה, כשלעצמה, הוכחה

 לקיומה שלהסכמה, וראות׳׳א >חיי) 838/64 (לעיל, הערה 13), בעמ׳ 315.
 20 ראו דעת הרוב(מפי השופט רב לוין) בע׳׳א 323/89 פכדי קוהרי נ׳ מדינת ישראל - משרד הבריאות,

 פ׳׳ד מה(2) 171,142.
ך (ת׳׳א (ב״ש) 360/85), בתוך: פסקי דין רפואה ומשפט ד  21 א׳ שטיינברג ״הבטים אתיים לפסק ה

 (ש׳ שחר, עורך, 1989) 201,196¡ שפירא(לעיל, הערה 6), בעמ׳ 231.
 22 שטיינברג שם, בעמי 199 . על הקשיים המיוחדים ביחס לקבלת הסכמתו המודעת של חולה קשיש, ראו

 א׳ אליאס ״הסכמה מדעה של החולה הקשיש״ רפואה ומשפט 18 (1998) 15-8.
 23 שטיינברג, שם, כעמ׳ 204.

 24 שם, בעמי 201.
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. בעיה נוספת היא חוסר 2 5 בות י ו את המסקנות הנכונות המתחי  המפורט ולהסיק ממנ
 האפשרות לצפות מראש את כל ההתפתחויות האפשריות כתוצאה מן הטיפול הרפואי,

. 2 6 הן י ב  מה שמונע מהרפואה את האפשרות לתת מידע לג
 מעבר לכל אלה, יישומה בפועל של דרישת ה״הםכמה המודעת״ מעורר גם בעיות
 מעשיות כגון כמה מידע יש למסור לחולה, כמה מידע רוצה החולה עצמו לקבל, באלו
 תנאים ובאיזה עיתוי יש למסור לתולה את המידע, מי מוסמך להחליט אתה מידע למסור
לה עצמו . שאלה גדולה היא, כלום החו 2 7 ה ל  ואיזה מידע להעלים ושאלות נוספות כגון א
 מעוניין בקבלת מידע מפורט, או שמא הוא מעדיף מצב שבו הרופא — שבו הוא נותן

. 2 8 ו ת ע  אמון מלא —יחליט בעצמו על הטיפול הרפואי הדרוש לפי שיקול ד

 לאור הקשיים והבעיות הכרוכים ביישומה של דרישת ה״הסכמה המודעת״, אין תמה
 שבחוגים רפואיים מפקפקים בצורך וביעילות של ההסכמה המודעת בצורתה המורחבת,
 כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפסיקה. מחקרים שונים בסוגיה זו לא הצליחו להבהיר עדיין
 את הצד המעשי בהסכמה המודעת, ״ולמרות הדיבורים הרמים על הסכמה מדעת, אין
 כמעט מחקרים רציניים מבחינה רפואית־עובדתית על הראוי והבלתי ראוי, על הנחוץ

. ״ 2 9 ת ו ט ל ח  והבלתי נחוץ, במסירת מידע רלוונטי לחולה לצורך קבלת ה

 במסגרת הדיון בקשיים הנעוצים בהשגת ההסכמה המודעת של חולים ובספקות לגבי
: 3 0 ר ת י  יעילותה, כותבת ד״ר נילי טבק, בין ה

 השגת הסכמה מדעת היא תהליך מורכב למטפל ולמטופל, משום שהוא
 מערב בתוכו גורמים פסיכולוגיים, מוסריים וחוקיים, בצד הגורמים
 הקשורים למחלה ולטיפול בה... הרופא אינו יכול להיות בטוח אם
 החולה נותן הסכמתו על בסים המידע המלא שקיבל ומתוך הבנת הטיפול
 המוצע לו, או שמא מצבו הפיסי והנפשי מקשה עליו ומונע ממנו הבנת
 המצב לאשורו. זאת ועוד, האם מיומנות הרופאים כוללת את הידע
 ההוראתי הנדרש, שבאמצעותו יספקו לחולה מידע מלא על הטיפול ועל
 כל הכרוך בו? האם הרופא יודע להתאים את המידע לרמת ההבנה של כל
פל? האם הוא מסוגל לפשט את לשון הדיבור עד שמושגיה יהיו  מטו
 מובנים לכל אדם? מול הקשיים האובייקטיביים והםובייקטיביים

 25 שם, שם! כרמי(לעיל הערה 5), בעמי 27.
ח 91(3) 1390. מ  26 ראו פסק־הדין בת״א(ת׳׳א) 3249/92 נועם נ׳ ויגל, תק -

 ל2 ראו שטיינברג(לעיל הערה 21), בעמי 198.
J. Katz The Silent World of Doctor and Patient (New-York, 1986) 125-126 28 ראו 

 29 שטיינברג(לעיל, הערה 21), בעמי 199. ראו גם מסקנות מחקרו של שפירא (לעיל, הערה 6), בעמי
.272-270 

 30 נ׳ טבק ״טופס הסכמה - חלום או מציאות?׳׳ רפואה ומשפט 9 (1993) 11-10.
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 שמציבה התביעה להשגת הסכמה מדעת, אין לתמוה כי יש המפקפקים
 בה או מבקשים לסייגה...

 פיתרון לחלק מן הקשיים שפורטו לעיל ביחס ליישומה של דרישת ההסכמה המודעת
 מצוי עתה בחוק זכויות התולה, התשנ״ו־1996. לפי סעיף 13(ד) לחוק, ״רשאי המטפל
פל, הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה ועדת  להימנע ממסירת מידע רפואי מםויים למטו
ר לבריאותו הגופנית או הנפשית של  האתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמו

 המטופל״.

 ה, דרישת ה״הסכמה המודעת״ בהפסקות הריון

י החוק הפלילי, הפסקת הריון ביודעין — גם במסגרת של טיפול רפואי — היא  ע^פ
. רופא לא ישא 3 1 ה ו ב  מעשה, שהעונש עליה הוא חמש שנות מאסר או קנם בשיעור ג
 באחריות פלילית לביצוע הפסקת הריק אם זו נעשתה במוסד רפואי מוכר. ואם ניתן לכך
. בחוק מפורטות ארבע עילות המצדיקות מתן 3 2 ק ו ח  אישור על־ידי ועדה כמפורט ב
 אישור להפסקת הריק על־ידי הוועדה, אבל תנאי מוקדם למתן האישור הוא קבלת
. תנאי זה מתייחם לכל ארבע העילות, ולפיכך הצורך 3 3  הסכמתה המודעת של האשה

 במסירת מידע לאשה קיים ללא תלות בעילה שבגללה מבוקשת הפסקת ההריון.

 זה המקום להדגיש, כי בניגוד להוראות הכלליות שבחוק הנזיקץ ובחוק העונשין
 ביחס לקבלת הסכמה לצורך שלילת יסוד התקיפה מפעולה של אדם כלפי זולתו — שם
 מדבר החוק על הסכמה סתם, בחוק זה מדובר במפורש על הסכמה מודעת. לא זו אף זו:
: ״לעניין סעיף זה, ׳הסכמה מודעת׳ של אשה 3 4 ט ר פ ל קק אף טרח להוסיף ו  המחו
 להפסקת הריונה — הסכמתה בכתב לאחר שהובהרו לה הסיכונים הגופניים והנפשיים

. 3 5 ר)״ ון(ההדגשה במקו  הכרוכים בהפסקת ההרי

 31 סעיף 313 לחוק העונשין, חשל״ז-1977.
 32 סעיף 314 לחוק העונשין.

Shnit 33 סעיף 316(א) לחוק. על היקף שיקול הדעת של הוועדה, בזיקה לעילות המפורטות בחוק, ראה 
 (לעיל, הערה 6), 183-169.

 34 סעיף 316 (ב) לחוק.
 35 גם בתקנה 14 לתקנות בריאות העם(הפריה חוץ גופית), תשמ״ז-1987 (ק״ת 978) מדובר במפורש על
 הסכמה מודעת (להפריה pn גופית), תאמר כי ההסכמה צריכה להינתן לאחר שהוסברה
 ״משמעותה... ואת התוצאות העשויות לנבוע ממנה״. וראה כרמי(הערה 6 לעיל), 416: ״נדמה לנו
 שהרופא חייב להסביר לאשה את מלוא הסיכונים הכרוכים בהתערבות הרפואית בגופה. הנחייה זו
 מצויה למעשה בפסיקה של בתי המשפט, ואץ לראות את חוק העונשק החדש כבא לגרוע ממנה״
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(הפסקת ן נשי  הנהלים לקבלת הסכמתה המודעת של האשה מפורטים בתקנות העו
 הריון), תשל״ח־1978. על־פי תקנה 13(0, ״הרופא המוסמך האמור [בסעיף 315(1)
 לחוק העונשין] יבדוק את הפונה לצורך קביעת משך ההריון ויסביר לה את הסיכונים
 הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות; הסכמתה המודעת של האשה תינתן
 בנוסח שבטופס 3לתוםפת״. בטופס זה מתבקשת האשה לחתום על כך שרופא הסביר לה
 ״את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות של הפסקת ההריון״,

 ולאחר שהבינה סיכונים ותוצאות אלה היא מסכימה להפסקת ההריון ומבקשת לבצעה.

: 3 6 ן ו ל  על הקפדה מיוחדת זו כתב השופט מ׳ א

 הקפדה מיוחדת זו מובנת וברורה היא על פניה, שהרי האישה היא היא
 אשד תעבור טראומה קשה זו של הפסקת ההיריון שבגופה.

 כדאי להוסיף ולציין, כי בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, כי ״לפני מתן האישור
 חייבת הועדה להסביר לאשה את הסיכונים הכרוכים בביצוע ההפלה ולהשתכנע שהאשה
. כלומר, כוונת המחוקק היתה לא רק שהאשה 3 7 בכל זאת רוצה בהפלה״  הבינה אותם ו
 תיתן הסכמתה לביצוע הפסקת ההריון, אלא שהוועדה תשתכנע שהסכמתה של האישה

 ניתנה מתוך הבנת כל הסיכונים והתוצאות האפשריות.
 הוראה זו שבחוק באה בעקבות מסקנותיה של ועדת גבאי, שמונתה על־ידי שר
 הבריאות לבדיקת הצורך בתיקונים בחוק בסוגיה זו. לפני התיקון לחוק משנת 1977 היה
חלט יצר תופעה של הפלות בלתי חלט על הפסקות הריון בישראל. האיסור המו  איסור מו
 חוקיות, במקרים רבים בתנאים לא תנאים, תוך סיכון חיי האשה. הוועדה המליצה על
 שינוי החוק, לא ״בכיוון של מתן היתר כללי, אלא בקביעת הסדר נאות בהתאם לכללים
 ולהנחיות״ שעליהם המליצה הוועדה. בין היתר המליצה הוועדה, ״כי במתן ההחלטה על
 ביצוע הפלה יש להתחשב בסכנה לבריאותה הפיסית והנפשיח של האשה״. הוועדה
 המליצה על הקמת ועדות להפסקת הריון, ובאשר לעבודתן נאמר בדו״ח הוועדה: ״יש
 להבטיח פעולה יעילה של הוועדות הן מבחינת איסוף המידע הנדרש אודות האשה

. 3 8 יה״ י  הפונה, והן מבחינת הזמן המוקדש לטיפול בכל פנ
 התייחסותה של הוועדה לסכנות הכרוכות בהפלה לבריאותה של האשה התבססה על
 נתונים המובאים בגופו של דו״ח הוועדה. נתונים אלה מצביעים הן על הסיכונים

 (ההדגשה במקור). ראה גס Shnit (לעיל, הערה 6), 166. דעתו של כרמי, שם, היא, כי אף-על-פי
 שהחוק אינו מחייב להסביר אלא את הסיכונים הצפויים לאשה אם ההריון יופסק, מכל מקום יש

 להסביר לאשה גם את הסיכונים הכרוכים בהמשך ההריון, במידה וסיכונים כאלה קיימים.
 36 ע״א 413/80 פלונית נ׳ פלוני, פ״ד לה(3) 91,57 (להלן: פסק־דין פלונית).

 37 הצעת חוק לתיקון דיני העונשין(הפסקת הריק), תשל״ו-1975, ה״ח 10.
 38 המלצות הוועדה התפרסמו בבריאות הציבור 17 (4) (1974) 430.
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 הגופניים והן על הסיכונים הנפשיים החמורים שאשה המבצעת הפסקת הריון נוטלת על
, כי 3 9 ם  עצמה. בין היתר נאמר ש

4 ולנזקים 0 ן ו י  הפסקת הריון עלולה לגרום לעקרות, להפרעות בפר
4 בלידות 2 ת ו ר ז ו . אלה מתבטאים בין השאר בהפלות ח 4 1  אחרים
ק ח , בהריון מ 4 3 ת ס ו  מוקדמות, בלידת פגים, בהפרעות במחזור ה
, בסתימת החצוצרות, בהיצרות של צוואר הרחם או אי־ 4 4 ם ח ר  ל
. כמו־כן ידועות הפגיעות המאוחרות הבלתי ישירות אחרי 4 5 ו ת ק י פ  ם

. 3  שם, כעמי 456 9
D. Trichopoulos, N. Handanos, J. Danezis, A. Kalandidi & V. Kalapothaki "Induced 40 ראו גם 
Abortion and Secondary Infertility" 83 (8) Br. J. Obstet. Gynaecol. (1976) 
645-650; A. Tzonou and others "Induced Abortions, Miscarriages and Tobacco Smoking as 
Risk Factors for Secondary Infertility" 47 (1) J. Epidemiol Community Health (1993) 
36-39; E.B. Obel "Fertility Following Legally Induced Abortion", 58 (6) Acta Obstet. 

.Gynecol. Scand. (1979) 539-542 
World Health Organization, Complications of Abortion (Geneva 1995); R.C. 41 ראו גם 
Sanders & A.E. James, The Principles and P r a c t i c e of Ultrasonography in Obstetrics a n d 
Gynecology (3״* ed., norwalk CT. 1985) 420422; G. Schaefer & E. A. Graber, ed, 
Complications in Obstetric a n d Gynesology Surgery (Maryland, 1981) 90-96; S. Lurie & 
Where are we today?" - Z. Shoham, "Induced Midtrimester Abortion and Future Fertility 
40 (6) Int. J. Fertit. Menopausal Stud. (1995) 311-315; L. Westergaard, T. Phitipson & J. 
Scbeibel "Significance of Cervical Chlamydia Trachomatis Infection in Postabortal Pelvic 
inflammatory Disease" 60 (3) Obstet. Gynecol. (1982) 322-325; J.M. Barrett, F.H. Boehra 
& A.P. Killam, 'Induced Abortion: A Risk Factor for Flacenta Previa" 141 (7) Am. J. 
Obstet. Gynecol. (1981) 769-772; S. Linn and others, "The Relationship Between Induced 
Abortion and Outcome of Subsequent Pregnancies" 146 (2) Am.J. Obstet. Gynecol. (1983) 

.136-140 
A.A. Levin and others "Association of Induced Abortion With Subsequent 42 ראו גס 

.Pregnancy Loss" 243 J. of the Amer. Med. Assoc. (1980) 2495-2499 
EL. Sotnikova "Short and Long-Term Results of : 4  למחקרים חדישים יותר בעניין זה ראו 3

.Pregnancy Termination by Different Methods" 43 (2) Acta. Med. Hung. (1986) 139-143 
A.A. Levin and others "Ectopic Pregnancy and Prior Induced Abortion" Am. J. 44 ראו גם 
Public Health (1982) 253-256; J.I. Makinen and others "Causes of the Increase in the 

.Incidence of Ectopic Pregnancy" 160 (3) Am. J. Obstet. Gynecol. (1989) 642-646 
G. Schott, E. Ehrig & H. Wulff, "Prospective Studies on 45 למחקרים חדישים יוחד בעניץ זה ראו 
Pregnancy Following Induced and Spontanious Abortion of Primigravidae and Assessment 

.of Fertility, IV. Report" 104(7)Zentralbl. Gynakol. (1982)397-404 
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 הפלה מלאכותית: הן תגובות נפשיות, והן הפרעות רפואיות בהפרעות
.. הפסקת הריון מסכנת את האשה במידה גוברת  בהשתרשות השליה וכר.
 והולכת עם העלייה בחודשי ההריון. מתוך הנשים שעברו הפלה
 מלאכותית בהריון ראשון ורצו אח״כ בהריון תקין, נגמר ההריון הרצוי
 ב־35% מהמקרים במהלך פתולוגי. קיימת השערה שהגורם לשיעור
ת ולידות מוקדמות אחרי הפלה מלאכותית טמון  הגבוה למדי של הפלו
 אף במתיחות שחשות הנשים באשר לגורל ההריון הנוכחי לאחר שעברו

 בפעם הקודמת הפלה מלאכותית.

 בדו״ח מצוטטות דעות רופאים בדבר הרמות השונות של הטראומה הנפשית הצפויה
. 4 6 נה ו  לאשה המפסיקה את הרי

 המלצתה של הוועדה היתה לכונן בחוק ועדות להפסקת הריון שתפקודן יהא שונה מן
 הוועדות שפעלו שלא על בסיס חוקי בכמה בתי־חולים במשך שנתיים עובר לבדיקת

: 4 7 ם י א ב  הוועדה. בין היתר, הצביעה הוועדה על הליקדים ה

 5 לפני התכנסות הועדה מרואיינת אמנם הפונה ע״י עובדת סוציאלית,
 אולם הראיון קצר מאוד. למרות שהאינפורמציה עמה מגיעה העובדת
 הסוציאלית לועדה הנה בלתי מספקת, אין דאגה לאיסוף אינפורמציה

 נוספת.

 6 הועדות מתכנסות פעם או פעמיים בשבוע. לדברי חברות בועדות,
 לעתים מרואיינות כ־18 נשים לשעה — כלומר: הזמן המוקצב לכל אשה
 המו כ־ 3-2 דקות. משחמע מכך, כי הועדה דנה ומחליטה בבקשה

ות ובפזיזות.  בשטחי

 10. במסגרת הועדות לא ניתן כל ייעוץ לנשים המבקשות ביצוע הפלה וכן
 לא נערך כל מעקב אחר נשים שבקשתן אושרה או נדחתה.

 לא זו בלבד שנשים המבצעות הפלה באופן פרטי עושות זאת ללא כל
 ייעוץ מוקדם ועלולות להצטער על כך בשלב מאוחר יותר של חייהן, אלא

 אף ב״ועדות להפסקת הריון״ לא ניתן ייעוץ לפונות.

J. R. Ashton "The Psychosocial 46 ״בריאות הציבור״ (לעיל, הערה 38), בעמ׳ 463. ראו גם 
Outcome of Induced Abortion" 87 (12) Br.J. Obstet. Gynecol. (1980) 11151122־; C. 

.Butler "Late Psychological Sequelae of Abortion" 43 (4) J. Fam. Pract. (1996) 396-401 
 47 שם, בעמי 477-476.
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 המלצתה של ועדת גבאי היתה אפוא ליצור מנגנון שיוודא כי הסיכונים הגופניים
ק הנדרש. ע י י  והנפשיים יישקלו בכל מקרה לגופו באופן יסודי, וכי יינתן לאשה מלוא ה
 בא המחוקק והוסיף את שלא נזכר במפורש בהמלצות הוועדה, והוא הצורך בקבלת

. 4 8 ן ו  הסכמתה המודעת של האשה לביצוע הפסקת ההרי
 כאמור לעיל, דרישת המחוקק היא שיובהרו לאשה הסיכונים הגופניים והנפשיים
 הכרוכים בהפסקת ההריון. אולם, החוק אינו מפרט מהם הסיכונים שיש להביא לידיעת
ת הסכמתה המודעת להפסקת ההריון: עניין זה הושאר לשיקול דעתו ל ב  האשה לשם ק

 של הרופא שצריך למסור את המידע הדרוש.
 אכן, ההתקדמות במדע הרפואה יש בה אולי כדי להפחות את אחוזי הסיכון בכמה
 עניינים, אבל בוודאי שאין בה כדי לסלק כליל את גורמי הסיכון. יתר על כן: במישור
 הנזקים הנפשיים הפוטנציאליים אין להתקדמות במדע הרפואה כל רלבנטיות. על־פי
 הערכה מקצועית אחת, ״ההשפעה של הפלה על גופה של האשה הבוחרת בהפלה, היא
ב על שום השלכה בת־תועלת של הפלה  גדולה מאוד ותמיד שלילית. אינני יכול לחשו
׳. את פירוט ההשפעות השליליות העלולות ׳ 4 9  שבוצעה מטעמים סוציאליים, על הגוף
 לנבוע מן ההפלה ואת מירח הסיכון הכרוכה בהן השאיר המחוקק, כאמור, לשיקול דעתו

 של הרופא.

 האם כוללת הדרישה לקבלת הסכמתה המודעת של האשה גם את החובה למסור לה
 מידע אודות מצבו ההתפתחותי של העובר בעת הפסקת ההריון?

 לשון החוק המפורשת עוסקת רק במסירת מידע אודות ״הסיכונים הגופניים
 והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון״. לכאורה, אין החוק מחייב אפוא מסירת מידע

 בנוגע למצב העובר.
 אולם, לעניות דעתי נראה, כי אי־מםירת מידע זה לאשה עלול לגרום לה נזק נפשי,
 ועל כן יש למסור לה גס אותו. במיוחד אמורים הדברים בהפסקת ההריון בשלב מתקדם,
 כאשר העובר הוא יצור חי ואפילו בר־קיימא. אשה הנותנת הסכמה לביצוע הפסקת

 48 על צורך זה עמדו כמה מחברי־הכבםת במסגרת הדיון בכנסת על הצעת החוק, בהטעימם את חשיבותה
 של ההסברה בהקשר זה. ראו ד״כ 76 >תשל״0 1596-1594 (חה׳׳כ מנחם ידיד); שם, בעמ׳ 1609
 (חה׳׳כ חייקה גרוסמן): ד״כ 79 (תשל״ז) 1231 (חה׳׳כ מ׳ ידיח: שם, כעמ׳ 1236 >חה״כ פ׳ שינמן);
 שם, בעמ׳ 1250 (חה״כ ז׳ ורהפטיג). ראו גם ז׳ ורהפטיג תוקה לישראל - דת ומדינה (ירושלים,
 תשמ״ת) 327: ״דרשתי שבחוק תובטח הסברה מוקדמת על תוצאות ההפלה. הבאתי את דברי ד״ר
 לנצט מבית חולים קפלן שסיפר על רופא בהונגריה שכשבאה אליו אשה שרצתה להפיל, עשה נסיון
 ונתן לה להקשיב דרך שפופרת לדפיקות הלב של העובר. רוב הנשים, ברגע ששמעו דפיקת הלב של

 עוברם, נרתעו וויתרו על רצונן לשים קץ להריון. הן נתקפו ייסורי מצפץ״.
DJ. Martin "The Impact of Legal Abortion on Women's Minds and Bodies1' (paper 49 

.presented at the "Human Life and Health Care Ethics", national conference, April 1993) 
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 ההריון בלא להיות מודעת למצבו ההתפתחותי של העובר, עלולה להיתקף משבר נפשי
. כיום,  קשה לכשייוודעו לה, לאחר מעשה, הפרטים על מצבו ועל דרגת התפתחותו
ת הטכנולוגית שבשירות מדע הרפואה, אין קל מלהציג לאשה את  בעקבות ההתפתחו
ת נוסף על אמצעי המחשה אחרים א  העובר על גבי צג בעת בדיקת אולטרה־סאונד — מ
י שתחליט בעצמה אם היא מוכנה לבצע בגופה את האקט של הפסקת ההריון ד כ — 

. 5 0 א צ מ  בשלב שבו ההריון נ

 50 ראוי לציין, כי בחוזר ״מינהל הרפואה״ מם׳ 79/96 של החטיבה לענייני בריאות במשרד הבריאות
 (מיום 1.12.1996) ניתנה הנחיה, כי ״בכל מקרה בו אשה עוברת גרידה או שאיבה הקשורות להריון,
 יש להשאיר בתיק הרפואי של האשה, מלבד יתר המסמכים והבדיקות, תצלום בדיקת האולטרה־םאונד
 של האשה לפני הפעולה״. לא היתה זו הנחיה המחייבת להציג בפני האשה את תצלום האולטרה־
 סאונד, אבל מבחינה מעשית הנחיה זו עשויה היתה, בפועל, לגרום לבך שאשה המבקשת הפסקת
 הריץ תוכל להתרשם מאמצעי המחשה זה. אף על פי שהמניעים להנחיה זו היו רפואיים לחלוטץ,
 ואישור לכך ניתן מפי כמה מבכירי הרופאים הגינקולוגים באp (ראו הכתבה בעניין זה בידיעות
 אחרונות מיום 12.2.1997). בוטלה ההנחיה הנ״ל בחוזר מס׳ 17/97 של ״מינהל הרפואה״ (מיום
 18.2.97). ההסבר שניתן לביטול הוא ״הערות שהתקבלו במשרדנו בעקבות חוזרנו(79/96) ולנוכח
 הקושי הקיים ביישום ההנחיות״. ניתן לשער, שהpע האמיתי לביטול ההנחיה הנ״ל הוא מכתבה של
 חה׳׳כ נעמי חזן(מרצ) לשר הבריאות, שבו נאמר(על־פי המובא בכתבה הנ״ל): ״הנםיץ להשפיע על
 החלטתן של נשים להפסקת הריץ בדרך זו, מעלה חשש כבד של התערבות לא הוגנת, בלתי אנושית
 ואולי אף בלתי חוקית של המדינה בהחלטותיה של האשה. אל לו למשרד הבריאות ליטול על עצמו
 אחריות שיטור מוסרית לגודלן ועתיק של הנשים הפונות לועדות להפסקת הריץ״. לעניות דעתי,
 הנחיה זו, אם היה בה כדי להביא לידיעתה של האשה את הנתונים האמיתיים והרלבנטייס ביחס למצב
 העובר בעת ההפלה המתוכננת, לא היה בה אלא מילוי הוראות החוק, ולפיכך יש להצטער על ביטולה.
 במאמר ביקורת על חה״כ חזן, פרי עטה של גיל הראבן, שפורסם במעריב מיום 16.2.1997, נאמד:
 ״אוטונומיה על הגוף לא יכולה להיות מושתתת על בורות. אשה איננה יכולה לטעץ שהיא ׳אדון
 לגופה׳, ובו זמנית לסרב לדעת מה מתחולל בו... חשיפתה של אשה הרה לתמתת אולטרה־םאתד
 איננה בגדר התערבות, ואפשר אפילו שההפך הוא הנכץ: הסתרת התמונה, בשם טובת הפציינטית,
 היא אקט של התערבות, שיש בו שלילת אוטונומיה של האשה״. מטעם זה, לא נראית לי דעתה של ד׳
 אמיר כי בהצגתן של תמונות של עוברים בפני נערה המבקשת להפסיק את הריונה יש משום שטיפת
 מוח, וכי זהו אקט ״לא מוסרי בצורה נוראה״. ראו מאמרה של ר׳ סיני ״כאן מוחבאות יולדות״, הארץ
 170.1997. עוד נאמר שם: ״בוועדות, אומרת אמיר, מפחידים את הנערה מפני המחיר הנפשי והגופני
 שהיא עלולה לשלם אם תפיל. ומה על המחיר הנפשי הנורא שתשלם אם תיאלץ למסור את הילד
 לאימוץ?״. על כך יש להקשות: וכי אץ המחיר שעלולה הנערה לשלם - אם בשל ההפלה לא תוכל
 להרות עוד לעולם - נורא כפל כפליים ? אכן, שיקולים והתלבטויות אלה ואחרים עמדו כבר לנגד עיניו
 של המחוקק, ומשקבע את החובה לקבל את הסכמתה המודעת של האשה, יש לספק לה כל מידע
 רלבנטי לצורך קבלת הסכמתה המודעת, שכן זהו רצץ המחוקק. ככל שמדובר במידע הנוגע לסיכונים
 בריאותיים, על המידע להיות אמין, מדויק ומבוסם על המחקר והניסיון הרפואי. אם יש מחקר מדעי
 המוכיח כי לאשה המוסרת ילד לאימק עלול להיגרם נזק נפשי, יש ליידע אותה גם על כך. מכל מקום,
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 זאת ועוד: גם אם היה מתברר, כי למסירת מידע אודות מצב העובר בעת הפסקת
 ההריק אין כל רלבנטיות לסיכונים נפשיים שעלולים להיגרם לאשה, עדיץ מוטלת חובה
ק זכויות החולה,  למסירת מידע זה לאשה מכוח ההוראה הכללית שבסעיף p)13 לחו
ל את ב ק פל ל  התשנ״ו־1996. לפי הוראה זו שבחוק, לשם קבלת הסכמה מודעת על המטו
ו להחליט אם להסכים לטיפול  ה׳׳מידע נוקרפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר ל
 המוצע״. החוק מפרט את המרכיבים הכלולים ב״מידע רפואי״ זה — לרבות ״תיאור
 המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והםיכדים של הטיפול המוצע״. בהעדר מידע
ל יכולת להבץ את  רפואי אודות מצב העובר בעת ביצוע הפסקת ההריון, אץ לאשה כ
 מהותו של ההליך המתבצע בגופה. היא עלולה לחשוב, בטעות, כי אין מדובר אלא
ה בשעה שלאמתו של דבר מדובר ביצור חי,  ברקמה של תאים שאין בהם כל חיות, ג
 העשוי להיות גם — במקרה של הריון מתקדם — בר־קיימא. הסכמה מודעח להפסקת

 הריון מחייבת אפוא, מכוח החוק, מסירת המידע הנחוץ על מצב העובר.

 לא למותר לציץ, כי גם בארצות־הברית קיבל בית־המשפט העליון את ההגדרה של
 ״מודעת״("informed") כ״מתן מידע לפציינטית באשר למה שעתיד להיעשות [בפעולת
. מושכל ראשון הוא, שאי אפשר 5 1 ״ ך כ  הפסקת ההריון], ובאשר לתוצאות שינבעו מ
 ליידע את האשה באשר ל״מה שעתיד להיעשות״ בלא ליידע אותה ביחס למצב העובר

א אותה ״עשייה״.  —נשו
ף כאן מדובר במידע שהוא ייחודי להפסקות א ו  מידע נוסף שצריך להימסר לאשה —
ת אפשריות להפסקת פו  הריון בלבד, ולא לחולים — הוא זה המתייחם לקיומן של חלו
 ההריון, למקרה שהאשה תחליט על המשך ההריון. חלופות אלה הן קיום ההריון כדי
 לגדל את הילד שייוולד או מסירתו לאימוץ. על האשה לקבל את כל המידע הדרוש
, ובכלל זה סיוע ועזרה מטעם גופים שאינם  אודות הסיוע והעזרה שתוכל לקבל
 ממשלתיים, בדומה למצב החוקי הקיים בכמה ממדינות ארצות־הברית, במקרה שתחליט
ח הללו. מידע זה חיוני במיוחד כאשר בקשת האשה להפסקת ההריון פו  על אחח מן החלו
 נובעת ממצבה הכלכלי והסוציאלי. על־פי סעיף 316(א) לחוק העונשץ, תשל״ז־1977,

 דומה שאם האשה דורשת לקבל את תצלום האולטרה־סאונד של העובר יש לספק לה אותו, כשם שיש
 לספק לכל מי שעבר בדיקה רפואית את הממצאים של אותה בדיקה, אם אין בחוק איסור מפורש על
 מסירת המידע. ראו בג״ץ 708/88: 858/88 דדון ואח׳ נ׳ מדינת ישראל, רשות הרישוי, ב״ש, פ״ד
 מד>2) 226,224. במיוחד אמורים הדברים בענייננו, כשהחוק דורש את קבלת הסכמתה המודעת של

 האשה.
U.S428 P l a n n e d Parenthood v. Danforth, Attorney G e n e r a l of Central Missouri . 52, 51 67 
 ,(1976) (להלן: פסק־דין Danforth). בחוקיהן של כמה מדינות בארצות־הברית החוק עצמו מטיל
 על הרשויות את החובה לפרסם מידע בנוגע למצב העובר, אשר יועמד לרשותה של האשה לפי
 דרישתה. ראו, לדוגמא, סעיף 3208 לחוק הקיים במדינת פנסילבניה(מובא להלן, בנספח למאמר זה).
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 הנימוק הסוציאלי אינו מהווה עילה מוכרת להתרת הפסקת ההריון, אבל בפועל משמש
 גם נימוק זה כעילה שמכוחה עשויה האשה לקבל את האישור המבוקש, אם מתלווה
(4) המדבר על חשש לבריאותה  אליו נימוק נוסף (רפואי) — וזאת על יסוד סעיף קטן
 הגופנית או הנפשית של האשה. אם בקשת האשה נובעת מגורמים כלכליים וסוציאליים
 (העלולים להשפיע על מצבה הבריאותי), כי אז מידע בדבר סיוע כלכלי וסוציאלי
. מידע זה הוא אפוא 5 2 ה ת ט ל ח  שתקבל אם תחליט לקיים את ההריון עשוי לשנות את ה
 מרכיב חיוני ביותר לגיבוש החלטתה של האשה, ואם תימסר הסכמתה של האשה

 לביצוע ההפלה בלא שקיבלה מידע זה, אין לה כל ערך בהיותה הסכמה שלא מדעת.

 הצורך במסירת מידע זה מתבקש גם מן ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 316(א)
 לחוק העונשין. כשנחקק החוק לראשונה, נכלל בו גם סעיף קטן(5), שהיה ידוע כ״םעיף
 הסוציאלי״. סעיף זה הסמיך את הוועדה לתת אישור להפסקת ההריון גם כש״המשך
ת תנאיה המשפחתיים או החברתיים מ ח  ההריון עלול לגרום נזק חמור לאשה או לילדיה מ
 הקשים של האשה ושל סביבתה״. סעיף זה בוטל בשנת 1980. בכך גילה המחוקק את
 דעתו כי הנימוק הסוציאלי כשלעצמו אינו מהווה עוד עילה חוקית להפסקת ההריון. על
 הוועדה המוסמכת לאשר הפסקות הריון לוודא אפוא כי לא גורמים חברתיים־כלכליים
ת פו  גרידא הם המניע לבקשת האשה. זאת תוכל הוועדה לברר אס תציע לאשה חלו
 שיהא בהן כדי לתת מענה לבעיותיה החברתיות־כלכליות. ייתכן, כי לאחר שהאשה
 תקבל את המידע האמור היא תחליט שלא להפסיק את ההריון, ויתברר שאין כל צידוק
 תוקי למתן ההיתר להפסקת ההריק. מן ההכרח אפוא ליידע את האשה בדבר האפשרויות
 הקיימות למקרה שתחליט על המשך ההריון, כדי לקיים את מצוות המחוקק שלא ליתן
 היתר להפסקת הריון על סמך נימוק סוציאלי גרידא, כשלא מתלווים אליו נימוקים

 נוספים(הקשורים במצבה הבריאותי של האשה).

 52 על־פי נתתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לא כל הנשים המקבלות אישור להפסקת ההריון מטעם
 הוועדות מבצעות בפועל את ההפלה: ראו שנתון סטטיסטי לישראל 48 (1997) 134. לדוגמא, בשנת
 1996 היה מספר הפםקוח ההריון בפועל נמוך בשמונה אחוזים ממספר האישורים שניתנו. בחלק מן
 המקרים נמנעה הפסקת ההריון עקב הפלה טבעית שעברה האשה, ובחלק אחר של המקרים נמנע
 הדבר עקב חשיבה מחודשת של האשה ושמועה על ידי בני המשפחה: ראו הדיווח שנמסר על־ידי א׳
 קראוז ״ירידה של 11% בשיעור ההפלות המלאכותיות בעשור האחרץ״ הארץ מיום 12.2.1998. אולם,
 בחלק מן המקרים נובעת החלטתה של האשה שלא לבצע את ההפלה ממידע שנמסר לה אודות סיוע
 אפשרי שיינתן לה אם חחליט על המשך ההריון. נתונים על קבוצת נשים זו קיבלתי מטעם אגודת
 ״אפרת״, שהיא גוף וולונטרי הפועל לעידוד הילודה. נתתים אלה מוכיחים בעליל כי מסירת המידע
 הנ״ל היא בהחלט דלבנטיח להחלטתה של האשה. דוגמא לכך ניתן למצוא במאמרה של ענבל רשף,
 ״הוויכוח נשאר במשפחה״ חדשות מיום 3.6.1992. אם כך, חובתן של הוועדות היא למסור לאשה
 מידע וה, שהרי הן הגופים אשר עליהם הטיל המחוקק את החובה לקבלת הסכמתה המודעת של

 האשד. להפסקת הדיון - ובהעדר מידע זה אין הסכמתה של האשה מודעת.
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 עד כאן על שלושת המרכיבים הנחוצים, לעניות דעתי, לצורך קבלת הסכמתה
 המודעת של האשה להפסקת ההריון כתנאי למתן האישור מטעם הוועדה המוסמכת.

 דומה בעיני, שאי־מםירת המידע הנחוץ לאשה לצורך קבלת הסכמתה המודעת כמוהו
 כמסירת מידע מוטעה העלול לגרום לאשה לקבל החלטה שאינה נכונה. ״מתן מידע
 מוטעה, הגורם לאשה לקבל החלטה גורלית שגויה, מהווה הפרה רצינית באושיות
. לעניות דעתי, דבר זה מהווה גם הפרה חמורה של הוראות ׳ ׳ 6 3  הרפואה והמוסר גם יחד

 החוק.
 לעניות דעתי, אי־מתן כל המידע הרלבנטי לאשה, מטעמים כאלה ואחרים, מהווה גם
 פגיעה בחופש המידע. חופש המידע הוכר זה מכבר כאחת מזכויות היסוד של האדם
. זכות זו נגזרת גם מזכות יסוד אחרת — חופש הביטוי — שאף 5 4  בחברתנו הדמוקרטית
 היא מעקרונות היסוד של השיטה המשפטית שלנו. ״חופש הביטוי משמעותו לא רק
. . . , , אלא גם ׳לשמוע מה שיש לאחרים להשמיע  חופש הפרט ׳להשמיע את אשר עם לבר
 מכאן גם הזכות לקבל מידע... שכנגדה עומדת חובת השלטון לספק מידע... הזכות לדעת
״. זכותו של היחיד לקבלת 5 5  היא לא רק זכותו של הציבור, היא גם זכותו של היחיד
בת גילוי: ״חובת הגילוי, הנגזרת מחופש  מידע מטילה על נושאי תפקידים ציבוריים חו
 הביטוי, אינה קשורה רק למהותו של המשטר הדמוקרטי, אלא גם — כמו עצם חופש
 הביטוי עצמו — לזכותו של היחיד בחברה כי האמת תיחשף וכי תינתן לו הזכות
. לעניות דעתי, במיוחד אמורים הדברים כאשר המחוקק הטיל ׳ ׳ 5 6  להגשמה עצמית

 במפורש את החובה למסור מידע ביחס לאדם מסוים, כמו במקרה שלנו.

 מן האמור עד כה משתמע, כי המטרה שביסוד דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות
ל תיפגע בריאותה הנפשית והגופנית, ולבל ב  הריון היא הגנה על האינטרס של האשה ל
 ייעשה מעשה כלשהו בגופה בלא שתהא לה מודעות גמורה לכל ההשלכות הנובעות
 מכך. ברם, אין לשלול את קיומן של מטרות נוספות לדרישת ההסכמה המודעת
 בהפסקות הריון. יש מקום לומר, שמטרות נוספות המונחות ביסוד הדרישה הן הגנה על
 חיי העובר והגנה על האינטרס החברתי־בקיומו של ההריון עד הלידה. בשאלה זו נרחיב

. 5 7 ן ל ה  את הדיבור ל

 53 ד׳ פינק וש׳ גליק ״מידע לקוי בין ציבור רופאים על גורמי סיכון לעובר״ הרפואה 124 (1993) 717.
 54 ראו בג״ץ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע״מ נ׳ גרי והמועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ״ד טז

.2415,2407 
 55 בג״ץ 3472/92 ברנד ואח׳ נ׳ שר התקשורת ואחי, פ״ד מז(3) 150,143, מפי השופטת נתניהו.
 56 בג״ץ 1601-1604/90 ! בשג״ץ 1890/90 שליט נ׳ פרם פ״ד מזץ3) 365.353. מפי השופט ברק.

 57 ראו האמור להלן בפרק ח.
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 ו. האם מפובדת מצוות המחוקק!

 בעוד שדרישת ה״הםכמה המודעה״ לטיפולים רפואיים בחולים עלתה לא פעם בפני
 בתי־המשפט בישראל, לא ידוע על מקרים שבהם עלתה דרישה זו בפני בתי המשפט
 בהקשר של הפסקות הדיון: האם דבר זה נובע מהקפדת יתר של הוועדות להפסקת הריון

 על קיום דרישה וו, כמצוות המחוקק?
 מסתבר, שלכאורה אין הדבר כן. על־פי ממצאיהן של שתי ועדות ציבוריות לבדיקת
 הסוגיה של הפסקות ההריון בישראל, שהתמנו על־ידי שר הבריאות מאז חקיקת החוק
 בשנת תשל״ז־דד19, התשובה היא שלילית לכאורה, על כל פנים ביחס לחלק גדול מן

 המקרים.

 בשנת 1983 מינה שר הבריאות ועדה בראשותו של פרופ׳ יוסף שנקר. תפקידי
 הוועדה היו, בין היתר, להתוות דרכים לשיפור עבודתן של הוועדות להפסקת הריון
 ולפיקוח על דרך עבודתן. מסקנות הוועדה הוגשו לשר הבריאות בתחילת שנת 1984.
 ככל הידוע, לא פורסמו מסקנות הוועדה. ביום 14.3.1990 נערך דיון בדו״ח ועדת שנקר
 על־ידי ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, וזאת בעקבות שאילתות שהועלו בכנסת
 בדבר איקיום המלצות ועדת שנקר. בתום דיוניה הגיעה הוועדה, בין היתר, למסקנות

: 5 8 ת ו א ב  ה

 1. הוועדה סבורה כי הפסקת היריון ככלל איננה אמצעי מועדף או שגרתי
 למניעת היריון, אלא במקרים שיש סיבות מיוחדות המצדיקות זאת,
 ובמסגרת החוק. הוועדה ממליצה בפני שר הבריאות לדאוג להפצת
 הנחיות לוועדות להפסקת היריון למתן אינפורמציה לאשה המגיעה
 לוועדה בדבר האפשרויות העומדות לפניה. עם זה הוועדה סבורה כי

 ההחלטה הסופית בנושא היא בידי האשה.

 2 הוועדה ממליצה בפני שר הבריאות לחייב את הוועדות למסור חומר
 הסברה לכל אשה הפונה לוועדה בדבר הסיכון הרפואי והסיכון להגיע
 לעקרות כתוצאה מהפסקת ההריון. הוועדה ממליצה, שליד כל ועדה
 להפסקת היריון תפעל עובדת סוציאלית שתסביר לאשה הפונה לוועדה

 את הסיכונים שבהפלה ותנסה לשכנע אותה ללכת לפתרון אלטרנטיבי.

 3 הוועדה סבורה כי ההסברה הינה האמצעי היעיל ביותר להביא
 להפחתת מספר הפסקות ההיריון שאינן הכרחיות. הוועדה פונה לשר
 הבריאות ולשר החינוך והתרבות לפעול להכנת תוכניות להגברת

 38 ראוד״כ 117 (תש׳׳ן) 2981.
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 ההסברה בנושא — הן לגבי הפסקת־ההריון ומשמעויותיה, והן לגבי
 הדרכים למניעת הריון בלתי רצוי.

 סביר לשער, כי המלצות ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לדאוג להפצת הנחיות
 לוועדות להפסקת הריון בדבר האפשרויות העומדוח בפני האשה, ולחייב את הוועדות
 למסור לאשה חומר הסברה (בכתב). נובעות מממצאי דו׳׳ח וועדת שנקר, שלפיהם
 דרישות אלה לא מולאו, ככל הנראה, כדבעי — שהרי אילו נמצא כי הדרישות הנקובות

 בחוק מקוימות, לא היה כל צורך בהמלצות הנוספות הנ״ל.
 אי־מילוי נאות אחר הוראות החוק והתקנות הוא גם העומד, בין היתר, ברקע של חוזר
 שירותי האשפוז מם׳ 64/90 שהופץ על־ידי משרד הבריאות ביום כ׳ בסיון תש״ן
 (45.6.1990 בחוזר זה, שעניינו ׳׳הנחיות בדבר מסירת מידע לאשה הפונה לועדות
 להפסקת הריון וסדרי עבודתן של הועדות״, נאמר במפורש כי ״קיים מצב בו אין
 מקפידים על מילוי כל ההוראות שבתקנות״. עקב כך, בין היתר, הוצאו ההוראות
 הכוללות, למשל, את פיסקה מב): ״על מנת להבטיח קבלת ההסכמה המודעת של
 הפונה, כאמור, תופנה הפונה לשיחה עם עובדת סוציאלית שתסביר לה את הסיכונים
 שבהפלה ותנסה לשכנע אותה לבחור בפתרון אלטרנטיבי״. עוד מפורטים בחוזר נהלים

 לפיקוח על מילוי אחר הוראת החוק, התקנות וההנחיות.

 בשנת 1993 מינה שר הבריאות ועדה נוספת לבדיקת תפקודן של הוועדות להפסקת
. הוועדה בדקה 743 תיקי ועדות להפסקת הריון בשמונה בתי־ 5 9 ן) ועדת ריפתי ) ן ו  הרי
 חולים. בין ממצאי הוועדה: ״יש סעיפים בחוזר הנ״ל [הכוונה חוזר שירותי האשפוז מם׳
 64/90; א׳ ש׳] שאינם מבוצעים בחלק מבתי החולים״. סעיפים אלה כוללים גם את אלה
 המתייחסים לקבלת הסכמתה המודעת של האשה ולמסירת חומר הסברה בכתב לידה
 עליידי העובדת הסוציאלית. בהמלצות הוועדה כלולה גם ההמלצה כי משרד הבריאות
 יחייב את הוועדות להפסקת הריון להקפיד על מילוי ההוראות בדבר מסירת חומר

 הסברה בכתב״.

 המלצות הוועדה אומצו על־ידי שר הבריאות ופורסמו בחוזר המנהל הכללי של
 משרד הבריאות מס׳ 23/93 מיום ו׳ בחשוון תשנ״ד (14.11.1993). יצוין, כי ההמלצות
 כוללות גם נהלים חדשים לבקרה מתמדת של ביצוע סעיפי חוק העונשין בעניין הפסקת

זר(סעיף 5) :  הריון. לעניין קיום מצוות המחוקק בסוגיית ה״הםכמה המודעת״ נאמר בחו

 על הועדות להפסקת הריון להקפיד על מילוי ההוראות בדבר מסירת
 חומר הסברה כתוב לידי האשה המבקשת הפסקת הריון שיכלול הסבר
 בדבר הסיכונים בהפסקת ההריון, סיבוכים אפשריים, ויפרט את כל

 האלטרנטיבות העומדות לפניה.

 59 דו״ח הוועדה לא פורסם; עותק ממנו מצוי בידי.
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 מהמלצה זו ניתן להסיק, כי למרות המלצתה דלעיל של ועדת העבודה והרווחה של
ות ועדת שנקר, לא מולאה דרישת ההסברה בכתב לכל אשה  הכנסת בעקבות מסקנ
 המבקשת לעבור הפסקת הריון, ולא קוימה ההמלצה להציע לנשים אלו פתרונות
 חלופיים. מאליו מובן, כי אילו היו המלצות אלה מקוימות הלכה למעשה, לא היה צורך

 לחזור ולהמליץ על כך בפני הוועדות להפסקת הריץ.

 ואכן, במאמר שפרסם ד״ר מרדכי הלפרין, שכיהן כחבר בוועדת ריפתין שקבעה את
 ההמלצות הנ״ל, נאמר במפורש כי דרישות החוק אינן מקוימוח. במאמרו התייחס
 המחבר לאפשרות להשיג את הסכמתה המודעת של האשה המבקשת הפסקת הריון בדרך

ב ד״ר הלפרין: ת  של חקיקה. בץ יתר דבריו כ

 התברר שם [בוועדת החוקה של הכנסת! א׳ שי] שדרישות החוק הקיים
ח במקרים רבים מאד. אחוז לא מבוטל של נשים אינן  אינן מתמלאו
 מקבלות את ההסבר הנדרש בחוק על ״הסיכונים הגופניים והנפשיים
ת משנה דווח מנכ״ל משרד הבריאות  הכרוכים בהפסקת הריון״. לפני פחו
ח (חוזר מנכ״ל 23/93) על דו״ח ועדה א  לכל מנהלי בתי החולים ב
 מיוחדת שהוקמה לבדוק את תפקודן של הועדות להפסקת הריון. הועדה
 של משרד הבריאות קבעה שבמקרים רבים מאוד הפעילות איננה בהתאם
 לחוק. בין היתר נמצא כי במקרים רבים מאוד, הנשים העוברות הפסקת
 הריון אינן מקבלות את ההסבר הנדרש בחוק על הסיכונים הגופניים

. 6 0 ך כ  והנפשיים הכרוכים ב

ות המחוקק. בדיקה שביצעה ת ממצאים קשים אלה בדבר אי־קיום מצו מ א  ביקשתי ל
 עבורי גב׳ לימור אלימלך בקרב קבוצה של 24 נשים בקבוצת הגיל של בין 22 ו־35,
 שעברו בעת האחרונה הפסקת הריון, העלתה את הממצאים הבאים: אף לא אחת מן
 הנשאלות קיבלה חומר הסברה בכתב, כמתחייב מהמלצותיהם של הגופים השונים

 60 מ׳ הלפרק ״הקרב על ׳גלולת ההפלות׳״ מרקחתזן לבריאות 63 (VI) (חשנ׳׳ד) 3,1. ראד להעיר, כי
 על־פי מחקר שנעשה בישראל בשנים 1988-1986, משך הזמן בו נמשך הדיון בין המועמדת להפלה
 לבין חברי הוועדה להפסקת הריון הוא קצר. הפגישה עם העובדה הסוציאלית נמשכת כרגיל בין 10
 ל־20 דקות לכל היוחר(אם כי במקרים נדירים ויוצאים מן הכלל היא יכולה להימשך עד שעה). דיוניה

Abortion", D. Amir and O. Biniamin 15 ל־10של הוועדה נמשכים בדרך כלל בין דקות. ראו 
in: The Criminalization of a Woman's Body (C.Approval as a Ritual of Symbolic Control", 
. ,New-York מצב זה טוב אולי יותר מן המצב שהיה קיים קודם שהוקמו ) 1992, Weinman, e d 1 4 
 הוועדות להפסקת הריק שמכוח החוק (ראו לעיל, ליד הערה 47). אולם, כפי שצוין במחקר הנ״ל, גם
 פרקי הזמן הקצרים הנזכרים מוקדשים בחלקם לעניינים שאין להם קשר לנושא הסיכתים, כמו, למשל,

 השימוש באמצעי מניעה.
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 ומחוור מנכ״ל משרד הבריאות כאמור לעיל, ואף לא אחת מהן קיבלה תצלומי אולטרה-
 סאונד או חומר כתוב ומצולם אחר המתייחם למצב העובר. 21 מן הנשאלות אישרו
 שקיבלו הסבר בעל־פה אודות הסיכונים, כאשר משך הזמן שבו ניתנו ההסברים היה
 דקות ספורות בלבד. שלוש נשים השיבו כי לא קיבלו כל הסבר. 12 נשאלות ציינו, כי את
 ההסברים קיבלו מעובדת סוציאלית, מפםיכולוגית או מאחות בלבד, ולא מרופא.
 כמבואר לעיל, דרישת התקנות היא שרופא ימסור את ההסברים. מן הבדיקה עולה, שלא
 נעשה על־ידי הוועדות ניסיון להניא את האשה מהפסקת ההריון על־ידי הצעת פתרונות
 חלופיים, והמלצתן של הוועדות שנזכרו לעיל בדבר הצורך לשכנע את האשה בבחירת

פי אינה מיושמת כלל.  פיתרון חלו

ספת נעשתה עבורי בקרב קבוצה של 28 נשים שפנו בבקשה להפסקת הריון, ו  בדיקה נ
 כדי לברר אם מי מהן קיבלה חומר הסברה בכתב. נשים אלה פנו לוועדות שונות — עשר
 במספר — ואף לא אחת מהן קיבלה חומר הסברה בכתב (ממצאי הבדיקה ופרטיה

 שמורים בידי).
 בדיקות אלה אינן מדגמיות, אינן מחקר סטטיסטי, ואינן מתיימרות לשמש יסוד
 לממצאים מדעיים כלשהם. למרות זאת דומה בעיניי, כי יש עניין בממצאים העולים
 מתוך בדיקות אלה, באשר הם מאשרים — עם כל ההסתייגויות, כאמור — את הממצאים
 של הוועדות הנ״ל. עם זאת יצוין, כי עלון הסברה הופק בשעתו על־ידי משרד הבריאות
 בעקבות פרסום המלצותיה של ועדת שנקר הנזכרות לעיל (עותק שלו מצוי בידי), אבל
 תוצאות שתי הבדיקות הנ״ל אומרות דרשני. מכל מקום, יש להמנע מהכללות, באשר —
 כפי שהתברר לי — יש בתי־חולים, כמו המרכז הרפואי ע״ש שיבא בתל־השומר, שבהם

קת העלון הנ״ל לכל אשה הפונה לועדה בבקשה להפסקת הריון.  קיים נוהל של חלו

 אישור לאי־קיומה, לכאורה, כדבעי, של מצוות המחוקק בסוגיית ההסכמה המודעת,
. 6 1 ות נ תו  ניתן למצוא גם בעדויות המתפרסמות בעי

6 מוסרת אשה בת 30, שבעת ביצוע ההפלה בגופה 2 ה נ ו ר ח א  בכתבה שהתפרסמה ל
 היתה בת 47 את הפרטים הבאים: ״עד לרגע בו הייתי מטושטשת על כיסא הגינקולוג,
 לא שמעתי על שום סיכון צפוי״. עוד נמסר שם מפיה, כי רק בסמוך לביצוע ההפלה טרח
 הרופא להסביר לה שהיא נמצאת בחודש הרביעי ושקיים סיכוי שלא תצליח ללדת ילדים
 נוספים, ואף סיכון אפסי שההפלה תביא למותה. בפועל סבלה האשה לאחר ביצוע
 ההפלה מדיכאון, ולאחר שמונה שנות נישואין טרם הצליחה להיכנס להריון. יתכן מאוד,
בת מסירת המידע היה חוסך מאשה זו — כמו מנשים  שקיום הוראות החוק בדבר חו

ת הסבל שכבר עברה ושאותו היא עוד עתידה אולי לעבור. א  אחרות במצבים דומים —

 61 ההסתמכות על מקורות מן העיתונות אינה אלא לצורך ביסוס הטיעץ העובדתי, בהיעדר כל אסמכתא
 בספרות המשפטית־מדעית בסוגיה זו.

 62 כתבתה של ענת אורפז ״למה זה אסור״ לאשה מיום 9.12.1996, עמי 52.

758 



 משפטים כ״ט תשנ״ט על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון

 באותה כתבה מובא גם ראיון עם עובדת סוציאלית החברה בוועדה להפסקת הריון
 שליד בית־החולים תל־השומר. בתשובה לשאלה: ״מה כוללת השיחה שלך עם אשה
 המבקשת הפלה?״, ניתנה התשובה הבאה: ״באופן כללי, אני מבררת אתה שני דברים:
 האם היא שלמה עם הפסקת ההריון, והאם היא עונה על אחד מסעיפי החוק המתירים
 זאת. אני לא אזהיר אותה, למשל, מפני דיכאון, משום שזה לא נהשב כסיכון. יש נשים
״. בתשובה 6 3 ת ואפילו חוזרות לכאן פעם שנייה ושלישית  רבות שיוצאות מזה בקלו
 לשאלה: ״האם כדאי לחשוף נשים למידע מפורט?״ ענתה אותה עובדת סוציאלית:
 ״בהחלט לא. אני לעולם לא אראה לאשה שמבקשת להפסיק הריון איך נראה העובר
 שלה ומה קורה לו במהלך הפלה או אחריה. המגמה היא לא להקשות עליהן. יותר מזה,
 אסור לי להראות להן את החומר הזה מפני שאסור לי לזעזע אותן. התפקיד שלי הוא לא
 לשכנע נגד הפלות״. ביחס לנשים המבקשות לבצע הפלה על סמך סעיף בחוק המתיר
 זאת, כגון אם מדובר בהריון שמחוץ לנישואין, קובעת הדוברת: ״במקרה כזה החוק לא

 מאפשר לי שיקול דעת״.

 דומה בעיני, כי במידה שבה מייצגת השקפה זו לא רק את גישתה האישית של
א עובדת סוציאלית המכהנת כחברה בוועדה להפסקת הריון — הרי  המרואיינת —שהי
 שמדובר כאן בתופעה חמורה ביותר. הוועדות הללו פועלות מכוח החוק, ואמורות למלא
 אחר דרישות החוק. חבר ועדה להפסקת הריון אינו רשאי לפעול על־פי השקפותיו
 האישיות, כשהדבר מנוגד לחוק, גם אם הוא סבור שגישת החוק מוטעית. הברירה בידו
 לא להתמנות לתפקיד כלל, ולנסות להביא לידי שינוי החוק. כל זמן שהחוק עומד בעינו
 והוא מקבל עליו את התפקיד, עליו למלא בקפדנות אחר מצוות המחוקק. אם החוק דורש
זה כולל גם ו ) ן ו  למסור לאשה מידע אודות הסיכונים הצפויים כתוצאה מהפסקת ההרי
 סיכונים נפשיים), אין חבר הוועדה רשאי להחליט שלא למסור מידע זה משום שלדעתו
 זה לא נחשב כסיכון. עצם העובדה, ש״יש נשים רבות שיוצאות מזה בקלות״, אין
 משמעותה שהסיכץ אינו קיים כלל. יש להביא לידיעתה של האשה גם סיכון בשיעור
 נמוך, ולציין כי מדובר בסיכון בשיעור נמוך. אם ההנחה היא שלצורך קבלת הסכמתה
 המודעת של האשה עליה לקבל את כל המידע הדרוש, שיעמיד אותה על מלוא
 המשמעוח של אקט הפסקה ההריון, כולל מצב העובר, אין חבר הוועדה רשאי להעלים
 מן האשה מידע מתוך מגמה שלא להקשות עליה ו״לא לזעזע אותה״. שיקולים אלה כבר

 63 שם, בעמ׳ 53. עם זאת, חשוב לציין כי בוודאי אץ דברים אלה מבטאים את הגישה הכללית הרווחת
 בוועדות להפסקת הריון. על־פי מחקר שנעשה ביתם לעבודתן של הוועדות(לעיל, הערה 60, מחקרן
 של ד׳ אמיר וא׳ בנימין, בעמי 14) נמצא, כי מעט יותר ממתצית העובדות הסוציאליות שרואיינו לצורך
 המחקר אמרו כי הן תופסות את ההפלה כחוויה טראומטית עבור האשה, וברוח זו הן מציגות אותה
 לאשה המבקשת את אישור הוועדה לביצוע ההפלה, תוך הדגשת חומרתן של התוצאות הרגשיות

 האפשריות.
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 היו לנגד עיניו של המחוקק, ומשנקבע בחוק כי יש למסור לאשה את המידע הרלבנטי,
 משמעות הדבר היא שתובת מסירת המידע קיימת גם כאשר יש בכך קושי עבור האשה,
 והמידע אף עלול לזעזע אותה. למעשה, זו בדיוק כוונה המחוקק: לא למנוע את ביצוע
 ההפלה, אלא להטיל על האשה לשקול במלוא כובד האחריות את משמעותו של אקט
חלטת למעשה ולהוצאותיו  הפסקת ההריון, כדי שהסכמתה תהא מתוך מודעות מו

 האפשריות.

 קביעתה של העובדת הסוציאלית הנ״ל, כאילו אין החוק מאפשר לה שיקול דעת
 במקרים שההפלה מותרת (ועל כן עליה לאשר בכל מקרה את ביצוע ההפלה), אינה
ק לצורך ח נ  נכונה. החוק הטיל על הוועדה להפסקות הריון למסור לאשה את המידע ה
 קבלת ההחלטה על־ידה דרישת החוק מתייחסת במפורש אך ורק למקרים שבהם החוק
 מתיר הפלה (במקרים שבהם אין החוק מתיר הפלה ממילא אין לוועדה סמכות להתיר
 אותה). על חברי הוועדה מוטלת אפוא החובה החוקית למסירת מידע בכל מקרה שבו
 הפסקת ההריון מותרת. שאלת שיקול הדעת של הוועדה להתיר או לא להתיר ביצוע
 הפלה אינה רלבנטית לעניין קבלת הסכמתה המודעת של האשה. לעניין זה, אין לחברי
 הוועדה שום שיקול דעת, ועליהם למסור את המידע הדרוש בכל מקרה. אין זה נכון
 לומר, כי מחובתה של הוועדה לאשר את הפסקת ההריון באופן אוטומטי, ללא מסירת
 מידע מוקדם, כשהפסקת ההריץ מותרת עלחפי החוק. קבלת הםכמחה של האשה
 להפסקת ההריון בלא שנמסר לה קודם לכן המידע הדרוש היא, לעניות דעתי, הפרה

 בוטה של החוק.

 הוועדות להפסקת הריון הפועלות ליד בתי־החולים שבהם מתבצעות הפסקות הריץ
 הן, כאמור, גופים הפועלים מכוח החוק ואמורים לפקח על קיום מצוות המחוקק. ועדות
 אלה, שאותן הפקיד המחוקק על מתן הרשאה חוקית לביצוע הפסקות הריון, אשר ללא
 הרשאתן הפסקת ההריון היא בלתי חוקית, חייבות לוודא עובר למתן ההרשאה כי
 התמלאו כל הדרישות המוקדמות הנקובות בחוק כתנאי למתן היתר להפסקת הריון.
 המציאות השוררת בישראל — ככל שהדברים האמורים לעיל משקפים מציאות זו —
ת — את מצוות החוק ו ח פ  שבה גופים םטטוטוריים אינם מקיימים לכאורה — בחלקם ל

 שמכוחו הם פועלים, מעוררת תמיהה, אם לא למעלה מזה.

 ייתכן שהיה מקום לומר, כי לאור הקשיים האובייקטיביים שנסקרו לעיל ביחס
ליה קשה לבוא בטרוניה עם הוועדות להפסקת  ליישום דרישת ה״הסכמה המודעת״ בחו
 הריון, באשר הימנעותן מהפעלת החוק בסוגיה דנן אינה נובעת אלא מן הקושי שביישום

 החוק.
 אולם, אינה דומה הדרישה ל״הםכמה מודעת״ בהפסקת הריון לדרישה המקבילה
 הקיימת ביחס לחולה, וכל הקשיים שפורטו לעיל ביחס ליישום הדרישה בחולים אינם
 רלבנטיים כלל ועיקר כשמדובר ביישום הדרישה בהפסקות הריון. אשה הרה המבקשת
ה הוא המצב בדרך כלל). כל הקשיים שנזכרו לעיל ז כ לה(  להפסיק את הריונה אינה חו

760 



 משפטים כ״ט תשנ״ט על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון

 נובעים ממצבו הבריאותי של החולה בתור שכזה, ואינם קיימים כלל ביחס לאשה
 המבקשת הפסקת הריון. כך, לדוגמא, החשש פן הסבר מפורט יעורר חרדה בלבו של
 החולה והוא יסרב לניתוח היכול להציל את חייו, או שיסרב לטיפול אחר היכול לשפר
 את מצבו, אינו רלבנטי ביחס להפסקת הריק. מובן מאליו שלא שייך לכאן כלל הקושי
 האמיתי שבמסירת דיווח מלא ואמיתי בדבר מצבו של חולה המצוי כמצב קשה, והוא
 הדין ביתר הקשיים שנזכרו לעיל. גס כאשר הבקשה להפסקת הריון נובעת מחשש לסיכון
, בדרך כלל אין להתייחם אל האשה ב׳׳חולה״ מבחינת הקשיים שפורטו לעיל 6  בריאותי4

. 6 5 ם י ל ו ח  ביחס ל

 ואכן, המטרות העומדות ביסוד הדרישה ל״הםכמה המודעת״ של האישה המבקשת
 להפסיק את הריונה אינן זהות עם המטרות העומדות ביסוד הדרישה המקבילה ביחס

 לחולים, ולמעשה הן שונות לחלוטין.
 מטרתה של דרישת ה״הםכמה המודעת״ ביחס לחולים היא לאפשר לחולה להחליט
 בעצמו איזה סוג של טיפול רפואי או כירורגי הוא מעדיף, כאשר מצבו הרפואי מחייבו
ו לעבור ניתוח וכוי) — ואת כאשר ברצונו להבריא או א ) ו ה ש ל ל טיפול רפואי כ ב ק  ל
 לשפר את מצבו הבריאותי. המטרה הנוספת של דרישה זו ביחס לחולים היא לאפשר
לה להחליט שלא לקבל טיפול רפואי כלל, גם אם משמעותה של החלטה זו תהיה  לחו

. 6 6 תו או  הרעה במצב ברי
 לעומת זאת, כאשר מדובר באשה המבקשת הפסקת הדיון, אין מדובר בדרך כלל
 במצב רפואי המחייב טיפול או ניתוח כזה או אחר. מטרתה של דרישת ה״הסכמה
ט באיזה סוג של טיפול או ניתוח היא רוצה,  המודעת״ כאן אינה לאפשר לאשה להחלי
 אם בכלל, כאשר הטיפול או הניתוח חיוניים להבראתה, שהרי הפסקת הריון אינה בגדר
 של טיפול רפואי או ניתוח החיוניים לבריאותה של האשה, שאם לא יתבצעו עלול מצבה
 להחמיר. אם היא תחליט, מרצונה, שלא להפסיק ההריון, מצבה הבריאותי לא יוחמר
 (אלא אם המשך ההריון מסכן את בריאותה). מטרת הדרישה כאן היא להעמיד את האשה

 64 סעיף 316(א)(4): ״המשך ההריון עלול לסכן את חיי האשה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי״.
 65 הצורך בהפסקת ההריון עשוי להתעורר, כמובן, כשהמשך ההריון עלול לסכן אח חייה של האשה. על
 פי הפסיקה, מחובת הרופא לספק לה את המידע שבידו באשר לטיפול הניתן לה ולתוצאותיו
 האפשריות, כדי שזו תוכל לגבש ״החלטה אישית מושכלת בשאלה, אם לבחור במסלול הרפואי
 המסוים תוך נטילת הסיכונים הכרוכים בכך, אם לאו״: ראו ע״א 4384/90 ואתורי נ׳ בית החולים
 לניאדו, דינים עליון נא 367, מפי השופט מצא. במקרה זה לא מדובר היה בבקשה להפסקת הריון אלא
 בטיפול רפואי שניתן לאשה שאושפזה בביח־חולים, ואץ הוא דומה על־כן למקרים הרגילים של

 בקשות להפסקת הריון הנדונות על־ידי הוועדות להפסקת הריון.
 66 ראו סעיף 13(ב) לחוק זכויות החולה, התשנ״וי1996, ומה שכתב בהקשר זה כרמי(לעיל, הערה 5),

 בעמי 2!.
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 על הסיכונים והסכנות הקיימים אם תחליט על הפסקת ההריון — סיכונים וסכנות שאינם
ך מעצמה אם תחליט  קיימים כלל אם לא תתבצע ההפלה, ושאותם היא יכולה לחסו
. כמו כן מכוונת הדרישה לכך, שבפני האשה יוצגו האופציות 6 7  להמשיך את הריונה
 החלופיות להפסקת הריון, כגון מסירת הילד שייוולד לאימוץ או קבלת עזרה סוציאלית
 שתאפשר לה לגדל את הילד שייוולד. עוד מכוונת הדרישה להעמיד את האשה על
 ההיבטים המוסריים, הפילוסופיים והחברתיים הקשורים לאקט שאותו היא מבקשת

 לבצע בגופה.

 ביחס לדרישה לקבלת הסכמתה המודעת של אשה המבקשת להפסיק את הריונה, אין
 אפוא כל רלבנטיות לחשש שמא מרוב חרדה היא תסרב לעבור ניתוח או לקבל טיפול
 החיוניים לבריאותה. היפוכו של דבר: דווקא מסירת המידע המלא בדבר הסיכונים
 הכרוכים בהפסקת ההריון עשויה להרתיע את האשה מפני ביצוע הפסקת ההריון, ובכך
. החשש מפני מה שעלול להתרחש אם תתבצע הפסקת 6 8  למנוע ממנה סיכונים מיותרים
 ההריון הוא, אם כן, תוצאה חיובית של ההסברה שתינתן לאשה שברצונה לבצע הפסקת
 הריון. גם אי־מםירת מידע לאשה בדבר האפשרויות החלופיות העומדות בפניה ואי־
ת החלטה ל ב  העמדתה על ההיבטים השונים הכרוכים בביצוע ההפלה מונעים ממנה ק
 לאחר שכל המידע הרלבנטי הובא לידיעתה, כדרישת החוק והתקנות, וכדרישת חוזרי

 המינהל של משרד הבריאות הנזכרים לעיל.

 מאחד שהקשיים שפורטו לעיל ביחס לדרישת ההסכמה המודעת בחולים אינם
 רלבנטיים ביחס לדרישה המקבילה בהפסקות הריון, ממילא אין להצדיק את הימנעותן
 לכאורה של הוועדות להפסקת הריון מקיום דרישת החוק, התקנות וחוזרי המינהל

 בקשיים אובייקטיביים כאלה ואחרים. קשיים כאלה אינם קיימים.
ק אינו נעוץ בקשיים  מכיוון שהמניע לאי־קיומה כדבעי לכאורה של דרישת החו
 שפורטו לעיל, מתגנב החשש שמא המניע לכך נעוץ אומנם — בחלקו לפחות —
 באידיאולוגיה אישית של המעורבים בעניין. לבד מן המובא לעיל, ראוי להביא דברים

 67 מבחינה זו דומה אשה המבקשת הפסקת הריון למי שמבקש טיפול קוסמטי. אי־מתן הטיפול הקוםמטי
 אינו עלול, כשלעצמו, להרע את מצבו הבריאותי של המטופל, ולהפך - הטיפול הוא שעלול להרע את
 מצבו. ביחס למטופל כזה לא קיימים הקשיים האובייקטיביים הנזכרים לעיל ביחס לחולים מסוכנים,
 והציפייה היא, על־כן, שהרופא המטפל יעביר לו - בהיעדר כל העכבות המפורטות לעיל - את מלוא

 המידע בדכר הסיכונים הצפויים.
 68 בדברינו לעיל פירטנו - בעקבות דו״ח ועדת גבאי - את גורמי הסיכון העיקרים שבנדון. ואולם, אין זו
 רשימה ממצה. קיימים סיכונים אשר לפי שעה אין לגביהם הכרעות ודאיות בעולם הרפואה, אבל ייתכן
 שבעתיד יוכח דבר קיומו של הסיכון. זכותה של האשה האמורה לקבל החלטה על הפסקת הריונה
 לקבל מידע גם ביחס לסיכונים אפשריים אלה. דוגמא לכך היא הקשר שבין הפלות וסרטן השד: ראו
J. Daling, "Risk of Breast Cancer Among Young Women: Relationship to Induced 

.Abortion" 86 Jour, of National Cancer Institute (1994) 1584-1592 
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 שפורסמו בשם האגודה לזכויות החולה בדבר מניעים אידיאולוגיים של רופאים בהקשר
 זה: ״בקו פתוח של האגודה לזכויות החולה מתקבלות תלונות על הסברה לא נאותה. כדי
 לקבל טיפול רפואי, טוענים באגודה, יש צורך בהסכמה מודעת מצד המטופל. אחד
 התנאים הוא הסבר מלא של הסיכונים והסיכויים הכרוכים בטיפול, לרבות כאב ואי־
ם לעתים כדי ליצור לחץ ואיום על  נוחות. דווקא בסעיף הזה משתמשים רופאים מסדמי
בת ההסבר ומגלגלים  האשה המבקשת להפסיק את ההריון. יש רופאים המתחמקים מחו
 אותה אל העובדת הסוציאלית, האחות או פקידת הקבלה במרפאה, האידיאולוגיה
 האישית מופנית לעתים, אצל אנשי המקצוע האלה, כלפי האשה השררה בדרך כלל

. 6 9 ״ ה ד ר ח  במצוקה או ב

 כל האמור לעיל אינו מתייחם אלא לאי־קיומן לכאורה של הוראות החוק, התקנות
 והוראות המינהל, כלשונן וכרוחן, ביחס להפסקות הריון המתבצעות באופן חוקי, תוך
 היזקקות לאישורן של הוועדות להפסקת הריון. דבר ידוע הוא, כי לצדן של הפסקות
 הריון המתבצעות במסגרת החוק מתבצעות בישראל הפסקות הריון שלא במסגרת
. החשש הוא שבמקרים אלה, שבהם עצם ביצוע הפסקת ההריון היא עבירה ולא 7 0 ק  החו

 69 א׳ גולן ״מאבק שמרני, לא דתי״ הארץ מיום 12.2.1998. השימוש כמניעים אידיאולוגיים כדי לשלול
 מן האשה את המידע הנחח לה לצורך גיבוש החלטתה הוא פסול, כין אם האידיאולוגיה של הרופא
 היא שלא צריך להכביד על האשה ולכן אין לספר לה על סיכונים אפשריים, ובין אם האידיאולוגיה של
 הרופא היא שאשה שלא נקטה באמצעים המתאימים כדי להימנע מן ההריון ראויה ל״ענישה״ ועליה
 לשאת באחריות למעשיה. ראו גם מחקרן של ד׳ אמיר וא׳ בנימין (לעיל, הערה 60), בעמ׳
 23-16. תפקידו של רופא המכהן בוועדה שהוקמה מכות התוק הוא למלא אחר הוראות החוק ולמסור
 את המידע הדרוש, ואם הוא מתקשה בכך מטעמים אידיאולוגיים או אחרים - עליו להימנע מלכהן

 בוועדה כזו.
 70 על הפלות בלתי הוקעת בישראל ראו ד׳ אמיר וד׳ נבון הפוליטיקה של הפלות בישראל (1989)
 72-66. המדיניות היא, שלא להגיש כתבי אישום כנגד פעילות בלתי־חוקית זו. הד למדיניות זו עולה
 מפסק הדין של בית משפט השלום בבאר-שבע בת״פ(ב״ש) 3864/97 מדינת ישראל נ׳ אלאייב ואח׳
 (לא פורסם). באותו מקרה הועמדו שני רופאים לדין על ביצוע הפסקת הריץ שלא במסגרת החוק
 (ההפלה הסתיימה במות האשה כעבור מספר ימים, אבל לא הוכח קשר סיבתי עם מעשיהם של
 הנאשמים). בפסק הדין נזכרת טענת באת-כוח הנאשמים, ״כי ידוע לה מנסיון קודם כי קיימת המלצה
 של היועץ המשפטי של משדד הבריאות שלא להעמיד לדין במקרה של הפסקת הריון, אלא אם כן
 ההפלה הסתיימה במוות״. לאוד הודעת באת-כוח הנאשמים, שעד כה לא הועמדו אנשים לדין בגין
 עבירה זו, החליט השופט להמנע מהרשעה ופסק לנאשמים עבודות שירות בלבד. מדיניות זו, במידה
 והיא קיימת, חושפת פגיעה חמורה בעקרץ שלטון החוק. ״חוק ניחן על-מנת שיבוצע״, וגם ״טובת
 הציבור דורשת דווקנות יתירה בהפעלח דברי החקיקה הקובעים סנקציה עונשית בצדם״, כלשתם של
 א׳ רובינשטיין וב׳ מדינה המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל(מהדורה תמישית, תשנ״ז, כרך
 א) 228. לאכיפת החוק כאן חשיבוח מיוחדת, נוכח העובדה שמדובר בבריאותם ובחייהם של בני אדם,
 שהרי מטרתו של החוק היא להבטיח את שלומה של האשה ובריאותה, ולוודא שהאשה לא תקבל
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 מתבקש אישור מוקדם של ועדה כלשהי, מופרת בצורה חריפה יותר החובה ליידע את
 האשה במידע הדרוש כדי לקבל את הסכמתה המודעת. אישור לחשש זה ניתן למצוא
 בכתבות שהתפרסמו בעיתונות. בכתבת תחקיר שנעשתה על־ידי אחד העיתונים ניתן, בין
: ״הרופא לחץ על השליחה [=מטעם העיתון; א׳ שי] לקבוע מועד ד ! א ב  היתר, התיאור ה
 מיידי לביצוע ההפלה, לא הסביר לה את הסכנות הכרוכות בהפלה, אך ציין כי אחרי 12
 שבועות יכולות להיווצר בעיות הכרוכות בהפלה, ולכן יש לעשות אותה מהר ככל

 שניתן״.

 בהנחה שתיאור זה לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו, הרי
 שמדובר בתופעה המונית של הפרת חוק לכאורה, בלא שהממונים על אכיפת החוק

 נוקטים פעולות כלשהן למניעת התופעה.

 ז. רצון האשת אותר על קגלת מידע

ק לצורך מתן ח נ  כלום זכאית אשה המבקשת הפסקת הריון לוותר על קבלת המידע ה
 הסכמתה המודעת?

פל לכל  חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996, המחייב קבלת הסכמה מודעת של המטו
ת המידע הנחוץ. גם ל ב פל יוותר על ק  טיפול רפואי, אינו מחייהם כלל לאפשרות שהמטו
 חוק העונשין, תשל״ז-1977, המתייחם לדרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון, אינו

 מתייחם לאפשרות כזו.
פל או לאשה המבקשת להפסיק את  לעניות דעתי, אין זו לקונה המאפשרת למטו
 הריונה לוותר על קבלת המידע הדרוש. מדובר בהסדר שלילי, המחייב את הרשויות
פל או של האשה בהריון. אתייחס  במתן המידע הדרוש, ללא קשר עם רצונו של המטו

 למשקל שיש לרצון האשה מבחינת החוק.
 כאמור לעיל, על־פי החוק והתקנות, על האשה לאשר בכתב כי קיבלה את המידע
 הדרוש, וכי היא נותנת על סמך מידע זה את הסכמתה להפסקת ההריון. עמדנו על כך, כי
 כוונת המחוקק היא שעל הוועדה להשתכנע כי הסכמתה של האשה נובעת מתוך הבנת
 הסיכונים הכרוכים בכך. ללא הסכמה מודעת, ביצוע הפסקת ההריון הוא מעשה פלילי,
 ורק ההסכמה המודעת היא הנותנת למעשה ההפלה את הכשרו החוקי. אילו ביקש
 המחוקק לקבוע שגם הסכמה בלתי מודעת של האשה עשויה להכשיר את הפסקת

 החלטה בלתי שקולה אשר תפגע בה עצמה (ראה דברי חה״כ תייקה גרוסמן, יו״ר ועדת השירותים
 הציבוריים, בהביאה את החוק לקריאה אחתנה בכנסת, ד״כ 79 (תשל״ז) 1229.

 71 ר׳ רות ״הפלות לא חוקיות מתבצעות באיזור השרון״ השבוע בנתניה 1387 מיום 28.2.1997, עמ׳ 26,
.28 
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 ההריון, היה עליו לומר זאת במפורש. אולם, ניסוחם של החוק, של התקנות ושל הוראות
 המינהל אינם מותירים, לעניות דעתי, אלא לפרש את רצון המחוקק על דרך של הטלת
. אכן, ביחס לחומר הסברה בכתב,  חובה למסירת המידע, גם אם האשה אינה רוצה לקבלו
 אין אפשרות מעשית לחייב אדם לקרוא כשאינו חפץ בכך, ולעניין זה דומה כי די בכך
 שלאשה יימסר המידע הדרוש אודות קיומו של חומר הסברה כזה, אשר יימסר לה אם

 רצונה בכך.

וה ויתור רק על זכויותיה,  יש לזכור, שוויתור מצד האשה על קבלת מידע אינו מהו
 שהרי בכך היא מתעלמת מחובה לצד שלישי — הוא העובר, שגם לו יש זכויות, כפי
בלא לקפח את זכותה של בר(  שיתברר להלן. אם האינטרס הציבורי הוא להגן על חיי העו
 האשה להחליט על הפסקת ההריון, אבל בתנאי שתהא מודעת לכל מה שכרוך בכך), כי
 או יש בוויתור מצד האשה על קבלת המידע החיוני משום פגיעה גם בזכויות העובר וגם

 באינטרס הציבורי להגן על חיי העוברים, וזאת אץ כידי האשה לעשות.

 ה. חוקתיותה של הדרישה להסכמה מודעת גהפסקות הריע

 עשויה להישמע טענה, לפיה הדרישה להסכמה המודעת של האשה המבקשת הפסקת
ן הוכות לפרטיות וזכות האשה על גופה — ו  הריץ נוגדת זכויות יסוד כאלה ואחרות —כג
 ועליכן אינה חוקתית. כיום, בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, קיבלו כמה
 מזכויות היסוד של האדם מעמד של זכות חוקתית על־חוקית — מעמד המאפשר,
. בין הזכויות הללו כלולה גם 7 2 ה ל  בחנאים מסוימים, ביטולו של חוק הפוגע בזכויות א
. האם הדרישה לקבלת הסכמתה 7 3 ותו  זכות האדם לשמירה על שלמות גופו, כבודו ופרטי
 המודעת של האשה המבקשת לבצע בגופה הפסקת הריץ מהווה אפוא משום פגיעה

 בזכויות יסוד אלה?
 ככל הידוע, טרם עלתה שאלת חוקתיותה של דרישה זו בפני בית־משפט בישראל.
 אולם, טענה כזו כבר הועלתה כנגד חוקים המסדירים הפסקת הריון בכמה מדינות
 בארצות־הברית. כך, לדוגמא, בפםק־דץ שניתן על־ידי בית המשפט העליון בארצות־
7 נדונה חוקתיותה של החקיקה בעניין זה במדינת פנסילבניה, אשר קובעת, בין 4 ת י ר ב  ה
 היתר, כי אשה המבקשת לבצע הפסקת הריון נדרשת לתת את הסכמתה המודעת קודם
 ביצוע ההפלה, ולפחות 24 שעות קודם לכן עליה לקבל מידע הנוגע להחלטתה להפסיק

 72 ראו סעיפים 8 ו־10 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס״ח תשנ״ב, 150 ו א׳ ברק פרשנות במשפט -
 פרשנות חוקתית(חשנ׳׳ד, כרך ג) 284-283.

 73 סעיפים 4,2 ו־־דןא) לחוק, בהתאמה.
. P l a n n e d Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey 120 L. Ed. 2d 674 (1995) 74 
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 את ההריון. לפי החוק, מוטלת חובה על רופא ליידע את האשה בדבר טיבו של הליך
 הפסקת ההריק, בדבר סיכוני הבריאות כתוצאה מהפסקת ההריון והלידה, ובדבר גילו
 המשוער של העובר. עוד קובע החוק, כי חובה ליידע אח האשה בדבר חומר הסברה
 בכתב המתאר את העובר, וכן מספק מידע אודות סיוע רפואי ללידה, אודות התמיכה
p ובשירותים אחרים מ י א ו ואודות הגופים העוסקים ב  שניתן לקבל עבור הילד מאבי
 בחלופות להפלה. על האשה לחתום על כתב המאשר שהיא קיבלה את כל המידע הדרוש
 לשם השגת החומר הנזכר ושאם היא ביקשה לראות את החומר — היא אכן קיבלה את
(ואחרות) נוגדת את התיקץ ה־ ו . בפני בית־המשפט העליון נטען, כי הוראה ז 7 5 ה ש ק ו ב  מ
ף שום חוק המגביל את הזכויות ו כ א ל ן י א  14 לחוקה האמריקנית, לפיו אץ לחוקק ו
 והחירויות של אזרחי ארצות־הברית, ואין לשלול מאדם את חירותו ללא הליך חוקי נאות
 (due process of law} שופט אחד, בדעת מיעוט, סבר אומנם כי הדרישה להסכמה
; ברם שבעה שופטים סברו, בדעת הרוב, כי הדרישה אינה 7 6 ה ק ו ח  מודעת נוגדת אח ה

. 7 7 ה ק ו ח  נוגדת את ה

ות נטל בלתי נאות על  שלושה משופטי הרוב חיוו את דעתם שאץ דרישות אלה מהו
. ארבעה שופטים ביטאו את 7 8 ן ו  זכותה של האשה להחליט אם ברצונה להפסיק את ההרי
 ההשקפה, כי ההוראה הדורשת את קבלת הסכמתה המודעת של האשה להפסקת ההריון
 קשורה באופן סביר עם האינטרס הציבורי שלפיו יש להבטיח כי הסכמתה של האשה
, כי זכותה של 7 9 ץ ד ה ־ ק ס פ  להפסקת ההריון תהא מתוך מודעות מלאה. עוד נאמר ב
ץ הפסקתו אינה מחייבת את המסקנה כאילו על ב  האשה לבחור בין המשך ההריון ל
 המדינה נאסר לנקוט את הצעדים הדרושים כדי להבטיח שבחירה זו תיעשה במחשבה
 ומתוך מודעות. אפילו בשלבים המוקדמים של ההריון רשאית המדינה לקבוע במסגרת
 החוק כללים והוראות המכוונים לעודד את האשה לדעת שיש טיעונים פילוסופיים
 וחברתיים כבדי משקל בעד המשכת ההריון עד סיומו המלא, שמטרתם ליידע אותה
 בדבר קיומם של הליכים ומוסדות העוסקים באימוץ ילדים שאינם רצויים ובנוגע לסיוע
 ממשלתי הניתן לאשה הבוחרת להמשיך את ההריון עד סופו ולגדל את הילד בעצמה.
 החוקה אינה אוסרת על מדינה או עיר הנוקטים הליכים דמוקרטיים לבטא העדפה של
 לידה טבעית על פני הפסקת ההריון. נובע מכך, שמדינות רשאיות לחוקק חוקים
 המסדירים מסגרת סבירה עבור אשה לצורך קבלת ההחלטה. רק הוראת חוק שמטרתה
 ליצור מכשול מהותי בדרכה של האשה המבקשת לבצע הפלה אינה תקפה, באשר היא

 75 שם, בעמי 679.
 76 השופט סטיבנם, שם, בעמי 676.

 77 שם, בעמ׳ 675.

 78 שם, בעמ׳ 679.
 79 שם, בעמ׳ 711 ואילך.
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 משפטלס כ״ט תשנ״ט על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריו!

 מטילה על האשה נטל שאיננו ראוי ולפיכך הוא מנוגד לחוקה. כדי לקדם את האינטרס
 של המדינה בשמירת חיי העובר במשך כל תקופת ההריון רשאית המדינה לנקוט צעדים
 שיבטיחו כי בחירתה של האשה תיעשה מתוך מודעות, וכל האמצעים שמטרתם לקדם
א ייחשבו כבלתי תקפים כל זמן שהם מכוונים לשכנע את האשה לבכר ל  אינטרס זה —

 לידה על פני הפסקת ההריון. אמצעים אלה אינם נטל שאינו ראוי.

, כי בניסיון להבטיח שהאשה תבין את התוצאות המלאות 8 0  עוד נאמר בפםק־הדץ
 של החלטתה, המדינה מקדמת את המטרה הלגיטימית של הפחתת הסיכון שיקרו מקרים
 שבהם אשה תבחר בהפסקת הריון רק כדי לגלות לאחר מכן — תוך תוצאות נפשיות
י החלטתה נעשתה שלא מתוך מודעות מלאה. אם המידע שהמדינה דורשת כ — ת ו י נ ס ר  ה

 כי יועמד לרשות האשה הוא אמיתי ואינו מוליך שולל, הדרישה מותרת.

 ביתזזמשפט קבע עוד, שאינו רואה כל סיבה מדוע המדינה לא תוכל לדרוש
 שרופאים יידעו את האשד. המבקשת לבצע הפסקת הריון בדבר קיומו של חומר הסברה
 המתייחם לתוצאות ההפלה לגבי העובר, גם אם אין לתוצאות אלה שום קשר ישיר
 לבריאותה של האשה. בית־המשפט סבר, כי אין שום הבדל בין דרישה כזו לבין דרישה
ללת מסירת מידע למושתל ה הכו ש י ר ד ת הסכמה מודעת בניתוח להשתלת כליה — ל ב ק  ל
 בדבר הסיכונים לתורמ נוסף על הסיכונים הנוגעים לו עצמו. לפיכך, הדרישה כי האשה
 תקבל את המידע אודות חומר הסברה המתייחס להתפתחותו של העובר, ואודות הסיוע
 שאותו היא עשויה לקבל אם תחליט להמשיך בהריון עד סופו, הוא אמצעי סביר
ת בחירה מודעת — בחירה העשויה לגרום לכך שהאשה תבכר לידה על פני ח ט ב ה  ל
 הפלה. דרישה זו אינה יכולה להיחשב למכשול מהותי בדרך להשגת הפלה, ולפיכך אין

 לראות בה נטל שאינו ראוי ואין היא מנוגדת לחוקה.

 עד כאן ביחס לחוקתיותו של החוק במדינת פנסילבניה. גם מדינות נוספות בארצות־
 הברית כוללות בחוקיהן סעיפים בנושא ההסכמה המודעת להפסקת הריץ — סעיפים

 שעמדו אף הם במבחן החוקתיות.
 במדינת מיזורי, למשל, קובע סעיף 3(2) לחוק ההפלות כי תנאי להפסקת ההריון הוא
 קבלת הסכמתה של האשה, בכחב, לביצוע ההפלה, ועליה לאשר שהסכמחה ניתנה מחוך
ת שבחוק) אחרו ו ) ו  מודעות, מרצון חופשי ולא כתוצאה מכפייה. כנגד חוקיות הוראה ז
 עתרו שני רופאים והאגודה לתכנון ההורות של מרכז מיזורי. בית־המשפט בערכאה
(במה שנוגע ן ו י  הראשונה דחה את העתירה, והחלטתו אושרה על־ידי בית־המשפט העל
. טענתם של העותרים היתה, כי הדרישה הנ״ל עומדת בניגוד לפסיקה קודמת 8  לענייננו)1
 של בית־המשפט העליון, שלפיה אל לה למדינה להטיל מגבלות על החלטתה של האשה
 ורופאה לבצע הפלה. בית־המשפט העליון דחה טענה זו בקבעו, כי הדרישה הנ״ל אינה

 80 שס,בעמ׳ 718.
, הערה 51). ל לעי  81 פסק־דין ^0/^ם(
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, כי ״ההחלטה לבצע הפסקת הריון היא חשוכה 8 2  בלתי חוקתית. בפסק־הדין נאמר
 ולעתים קרובות רבת מתח, ומן הראוי שהיא תיעשה בידיעה מלאה של טיבה ותוצאותיה.
 האשה היא המעונינת העיקרית, וניתן להבטיח את מודעותה להחלטה ולתשיבותה,

 באופן חוקתי, על־ידי המדינה, באמצעות הדרישה להסכמה מוקדמת שבכתב״.
 במדינת מישיגן דרישת החוק היא שאשה המבקשת לעבור הפלה תאשר בכתב את
 הסכמתה לאחר קבלת המידע אודות תהליך ההפלה ותוצאותיו. גם כאן נפסק, כי

. 8 3  הדרישה עומדת במבחן התיקון ה־14 לחוקה האמריקנית
 במקרים אחרים נקבע, כי דרישת החוק שהאשה תקבל ייעוץ ביחס לםופיותו של
ת של העובר בן זה שהוא בלתי הפיך) וביחס למצב ההתפחחו במו  תהליך הפסקת ההריץ(
 בעת שההפלה אמורה להתבצע, היא חוקיה. חוקתיותן של דרישות הדומות לאלה
 שמופיעות בתוקי מדינת פנסילבניה, ונכללות בחוקיהן של מדינוח אחרות בארצות־

. 8 4 א י  הברית, אושרה אף ה
 במדינת־ישראל אין חוקה, ובשונה מן המצב הקיים בארצותיהברית, הכנסת ריבונית
 לחוקק חוקים שלא מתוך כפיפות לעקרונות חוקתיים, להוציא עקרונות שנקבעו בחוקי
ק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר נתקבל בכנסת בשנת 1992, מאפשר אמנם  היסוד. חו
ל חוקים שאינם תואמים את עקרונות היסוד שעליהם בא החוק להגן, אבל על־פי  לפסו
 סעיף 10 לחוק, אין באותו חוק יסוד כדי לפגוע בתוקפם של חוקים שהיו קיימים טרם
 תחילתו של חוק היסוד, והחוק שלפנינו — בדבר דרישת ההסכמה המודעת להפסקת
ם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לפיכך, גם אם היה בה בדרישה זו משום ד ק  הריון —
 ניגוד כלשהו לעקרונות שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אי אפשר היה לערער את
 תוקפה. אולם, כפי שכבר צוין בראשית דברינו, לא זו בלבד שדרישה זו אינה עומדת
 בניגוד לעקרונות הנ״ל, אלא שהיא אף מגשימה אותם בבואה להבטיח את קיום רצונו

ו של אדם הוא כבודו. נ ו צ ר ו — ת ו ע ד ו מ  של אדם — רצון הנובע מ

 יתרה מזו: החקיקה הישנה, המסדירה את נושא הפסקת ההריון, צריכה להתפרש
. חוק זה בא להגן על זכות היסוד של האדם לחייו 8 5  ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 82 ראו ש0, בעמ׳ 67-65.
. n d ed2(American Jurisprudence 1 .  83 (248ראו 1994 ,

 84 ראו שם. פרט לשלוש המדינות הנזכרות, כלולה דרישת ההסכמה המודעת להפסקות הריון בחוקיהן
(Revised Ohio Code, )של עוד מדינות נוספות בארצות־־הברית. זהו, למשל, המצב החוקי באוהיו 

. )24 Del. C דלוור ; ( a 1 9 . Conn. Gen. Stat. S e c 1 9 9  A(2919.12Section ); קונטיקט ( (-116) 7
( S . 1794)1996 ); אינדיאנה (K.S.ABums Ind. Code Ana. sec. 16-34-2-1.1 (1997).קנזס ; ) e c ) 
( KRS sec. 3 1996( (קנטקי ; 726 .U)La.R.Smichie.לואיזיאנה ; ) 1 9 9 6 ( 6 5 - 6 7 0 6 . s e c ) ) 

. ( A - 1 5 9 9 . M.R.S. sec 22 (1996) ) 1 9 9  ( (ומיין; 40:1299.35.6) 7
 85 ראו באופן כללי ברק (לעיל, הערה 72), בעמי 562, ובענייננו: י׳ אנגלרד חוק הכשרות המשפטית

 והאפוטרופסות, תשכ״ב-2»9נ(מהדורה שנייה, תשנ״ה} 35.
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, אבל ״אין כל מניעה 8 . אכן, העובר אינו בעל כשרות משפטית מלאהי 8 6 ו פ ו  ולשלמות ג
. כך נעשה גם במדינות אחרות. בגרמניה, למשל, *׳ 8  להרחיב את מושג האדם על עובר
/ ד ח ק יסוד — ׳לכל א  נפסק, ״כי הזכות לחיים — המוענקת בהוראה מיוחדת בחו
 משתרעת גם על זכותו של עובר לחיים״״ חוק היסוד מבטיח את הזכות לחיים לכל מי
ות בין שלבי החיים השונים לפני הלידה. על כן, יכל אחד׳  שיחי׳, ואין לעשות הבחנ
 במובנו של חוק היסוד הגרמני הוא ׳כל יצור אנושי חיי, או כל יצור אנוש המסוגל לחיים.
. על־פי חוק גרמני משנת 1995, אין ״ 8 9 לד ו  בגדרה של הגדרה זו נופל גס אנוש שטרם נ
 לבצע הפלה ללא מתן ייעוץ רפואי לאשה לגבי השלכות ההפלה, ובמיוחד לגבי
 התוצאות, הסיכונים וההשפעות הפוטנציאליות הגופניות והפסיכולוגיות; על־פי החוק,

. ולא תהא כהנת כפונדקית י 9 0 בר  מטרת הייעוץ היא לגונן על חיי העו

 ואומנם, הוראות שונות בחקיקה הישראלית ״מצביעות על כך, כי בעיני המחוקק
 העובר הוא הרבה יותר מאשר חפץ או בעל־חי חסר כשרות משפטית כלשהי. יש דאגה
. האינטרס העליון של העובר, כיצור חי, הוא הגנה על ׳ ׳ 9 1  לשמירה על אינטרסים שלו
 חייו ושלמות גופו. מן ההכרה באינטרס וה לא מחבקשת בהכרח ההכרה בכך שהעובר
. עלחפי שיטת המשפט הנוהגת בישראל, אינטרס זה 9 2 ם ד א  זכאי להגנה על כל זכויות ה
 עומד כנגד זכות האשה על גופה, וכאשר קיימת עילה חוקית להפסקת ההריון, גוברת

. 9 3 ו פ ו  זכוח זו על האינטרס של העובר להגנה על חייו ושלמות ג

 86 סעיפים 2 ו־4 לחוק היסוד.
 87 ראו סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב־1962 (ס״ח 120): ״כל אדם כשר

 לזכויות וחובות מגמר־לידתו ועד מותו״.
 88 אבגלרד(לעיל, הערה 85), בעמ׳ 35, הערה 96.

 89 ברק(לעיל, הערה 72), בעמ׳ 436, והשווה עם המובא שם, בהערה 208, מן המשפט הקנדי.
 90 ראו סקירתו של א׳ כרמי ״חובות הרופא ונושאים אחרים״ רפואה ומשפט 16 (1997) 126.

 91 אנגלרד (לעיל, הערה 85), בעמי 33. ראו גם פ׳ שיפמן, דיני המשפחה בישראל (תשמ״ט, כרך ב)
 207-206; א׳ כרמי, הערה 6 לעיל, 421-420. בפםק־דינה במ״א (ת״א) 3582/93 שלמה רץ שיבק נ׳
 דנה רץ שיבק, חק-מח, 93(2) 1130, עמדה השופט עדנה ארבל על כך שאץ להתעלם מזכותו העצמית
 של העובר, אם כי הטעימה (בעקבות דברי הנשיא שמגר בפסק־דין פלונית (לעיל, הערה 36, בעמי
 71), שאין בכך כדי לשמש יסוד למינויו של אפוטרופוס לעובד כדי להעלות טענת התנגדות לביצוע
 הפלה. וראו סעיף 318 לחוק העונשין, התשל״ז-1977: ״אין במתן אישור לפי סימן זה כדי לחייב
 רופא נשים להפסיק הדיונה של אשה אם הדבר הוא בניגוד למצפונו או לשיקול־דעתו הרפואי״, ומה
 שהעירה בהקשר זה כ׳ שלו ״דיני פוריות חכות הפרט להיות הורה״ בתוך: מעמד האשה בחברה

 ובמשפט (פ׳ רדאי, כ׳ שלו ומ׳ ליבן־קובי עורכות, תשנ״ה) 511, הערה 31.
 92 ראו ברק(לעיל, הערה 72), בעמי 437-436.

 93 וראו דברי השופט ח׳ כהן ״עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם ותירותו״ הפרקליט ספר היובל (תשנ״ד)
 26, הכותב, כי כבוד העובר הוא ערך שאינו זר למחוקק, אך אינו נכנם בגדר ״כבוד האדם״ כמשמעוחו

 בחוק היסוד, ככל שהוא מתנגש עם האוטונומיה של האם.
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בלת היתה על המחוקק הישראלי התפיסה כי זכות האשה על גופה היא  אילו מקו
 מוחלטת, לא היה מקום להגבלות כלשהן על זכותה להפסקת ההריון. אולם, המחוקק
 הישראלי סבר כי לצדה של זכות האשה על גופה — זכות הראויה להגנה — קיימת גם

. 9 4 ו פ ו  זכותו של העובר לחיים ולשלמות ג
 לצדה של זכות האשה על גופה קיים גם האינטרס של החברה בשימורו של ההריון
, ואין ספק שהוא 9 6 . אינטרס זה מבטא את ערכיה של חברה דמוקרטית 9 5  עד הלידה
 מבטא את ערכיה של חברה יהודית; עיקרון קדושת החיים הוא יסוד מוסד במסורת
 היהודית מדורי דורות, ובוודאי שנכון לומר על החברה היהודית בישראל, שאינטרס
 מובהק שלה הוא להגן לא רק על החיים לאחר שאלה כבר באו לעולם, אלא גם קודם
ק העונשין . קיימים אפוא אינטרסים נוגדים, שכולם ראויים להגנה. סעיף 316 לחו 9 7 ן  לכ

 94 והשווה עם דבריה של השופטת ה׳ בן־עתו בפסק־דין פלונית(לעיל; הערה 36), בעמ׳ 82, אשר מתוך
 כך שהמחוקק לא התייחס כלל לשלבי ההריץ או לגילו של העובר בקובעו את התנאים להתרת הפלות,
 היא למדה ׳׳שלא התכוון כלל להקנות לעובר ׳מעמד׳ בדיון על ההפלה... ואשר לדעתו של כבוד
 השופט א׳ כרמי, שמעבר ל׳זכות׳ במובן המשפטי יש מעין זכות טבעית להיוולד או לפחות אינטרס
 בר־הגנה - מסקנתי היא, שאילו רצה המחוקק להכיר ב׳זכות׳ כזאת או ב׳אינטרס׳ כזה, לא היה נמנע
 מהתייחסות לתקופות ההריון השונוח, כפי שנעשה הדבר במדינוח רבוח, שהרי אץ זה סביר בעיניי,
 שהיתה כוונה להקנות מעמד למה שקרוי אפילו בהלכה היהודית ׳מיא בעלמא׳״. אשר להלכה
 היהודית, העובר נחשב כ״מיא בעלמא״ רק בתוך ארבעים יום הראשונים של ההריון, ראו יבמות סט,
 ע׳׳ב: רמב״ם, הלכות תרומות ח, ג, ואף בשלב מוקדם זה של ההריון יש פוסקים שאסורה הריגתו, ראו
 ר״י וינברגר תורת הקטן (ב) - העובר (תשנ״א) 25-24. ולגופם של דברים, לעניות דעתי, עצם
 העובדה שהמחוקק לא התייחס לשלבים שונים של ההריץ, אינה מעידה מאומה על בך שבעיני
 המחוקק אין לעובר כל זכות ואינטרס לחיים. הימנעותו של המחוקק מלהבחץ בין שלבים שונים של
 ההריון מוכיחה רק זאת, שלאשה ההרה זכות מוחלטת על גופה - מבחינת החוק - גם כננד זכויותיו
 של העובר, וזאת בכל שלב משלבי ההריון, אבל אין זאת אומרת שהעובר נעדר זכויות כלשהן; על
 זכויותיו של העובר - הנדחות, כאמור, מפני זכות האשה המבקשת להפיל - אנו למדים מהוראות חוק

 אחרות, כמבואר לעיל.

 95 ראו דבריה של השופטת ה׳ בן עתו בפסק־דץ פלונית (לעיל, הערה 36), בעמ׳ 81, על השיקולים
 המונחים ביסוד איסור ההפלות - איסור שעל־פי הוראות החוק הפלילי אץ להתירו אלא בהתקיים
 התנאים הנקובים בחוק, ובאישורה של הוועדה הפועלת מכוח החוק. הוועדה היא המופקדת על
 שמירת האינטרס הציבורי, והיא זאת שמאזנת אותו לעומת זכויות ואינטרסים אתרים, במסגרת סעיפי

 החוק(שם, בעמי 82).
 96 ראו פסיקת בית־המשפט העליון של ארצות־הברית(לעיל, הערה 74). כן ראו ברק (לעיל, הערה 72),

 בעמי 437.
 97 ביטוי מובהק לכך ניתן לאחרונה בפסק־דץ הרוב בפרשת נחמני נ׳ נחמני(דנ״א 2401/95 פ״ד נ(4)
 661), פרשה שעסקה בביציות מופרות, שהאב ביקש להשמידן בניגוד לרצון האם, ונפסק לטובת האם
 שביקשה לשמר את הביציות על פוטנציאל החיים שבהן. בין היתר, ניתן ביטוי גם לרעיץ של קדושת
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 הקובע את המסגרת שבה מותרת הפסקת הריון, מבטא את הפיתרון המשפטי שנמצא
. העמדה שנקט המתוקק הישראלי ״אפשר לראותה כהכרה 9 8  לאינטרסים מנוגדים אלה
 בחשיבות הפוטנציאל לחיים הגלום בעובר, אף שפוטנציאל זה אינו נחשב כיצור אנושי

. 9 9 ״ ה ל י מ  במלוא מובן ה
 מאחר שחייו ושלמות גופו של עובר הם ערך הראוי להגנה, ולאור חוק יסוד: כבוד
 האדם וחירותו הגנה זו היא חוקתית על־חוקית, הרי שיש לפרש את סעיף 316 לחוק
ר את הפגיעה בעובר ובחייו בתנאים הקבועים בחוק — לאור עקרונות י ת מ ה  העונשין —
. אחת ההשלכות הנובעות מכך היא שהסכמתה המודעת של האשה — 1 0 0 ד סו  חוק הי
 שהיא, כאמור, תנאי להיתר הפסקת ההריון — תינתן גם מתוך מודעוח מלאה לחומרת
 המעשה מבחינת הפגיעה בחיי העובר. איימתן מידע מלא לאשה בדבר מצבו
 ההתפתחותי של העובר בעת הפסקת ההריון המתוכננת עלול לגרום לכך שהאשה לא
י העובר) שהמחוקק רואה אותו כראוי להגנה. לפיכך, חי  תיתן את המשקל הראוי לערך(
 חובה חוקית היא ליידע את האשה — שהיא זו אשר בהסכמתה תלוי גורלו של העובר
ם הנוגעים למצב העובד, ואי־קיום חובה זו יש בה לכאורה משום  — בפרטים המדדקי
 הפרת חובה שבחוק. כאמור, אי מסירת המידע המלא לאשה בדבר מצב העובר עלול
 לגרום לכך שזו תקבל החלטה חיובית בדבר הפסקת הריונה — החלטה שהיתה אולי

 נמנעת ממנה אילו נמסד לה מידע זה, וכך עלולים חייו של עובר להיקפד שלא לצורך.

 כבר נזכר לעיל, שגם בארצות־הברית נפסק על־ידי בית־המשפט העליון כי ההגנה על
ח כי בחירתה של  חיי העובר היא אינטרס של החברה, ושכל האמצעים שמטרתם להבטי
 האשה המבקשת להפסיק את הריונה תיעשה מתוך מודעות גמורה הם כשרים מבחינה

 החיים ולהגנה על פוטנציאל החיים. ראו, למשל, דבריהם של השופט טירקל (פיסקאות 6-5 לפסק־
 הרין) ושל השופט בך(פיסקה 5 (יא) לפסק־הדין). שם אמורים הדברים ביחס לשלב הטרום עוברי!
 קל וחומר אפוא שפוטנציאל החיים של עובד הוא ערך שבעיני החברה בישראל ראוי להגנה, וזאת
 בכפוף למערכת האיומים שקבע המחוקק. על ערך קדושח החיים במסורת המשפטית היהודית ראו
 פסק־דינו של המשנה לנשיא מ׳ אלון, בע״א 506/88 שפר, קטינה נ׳ מדינת ישראל, פ׳׳ד מת(1) 87.
 גם אם יש חלוקי דעות בין פוסקי ההלכה היהודיה ביחס ליסוד המשפטי של איסור ההפלה ־ וראו ד׳
 םינקלר, ״היסוד המשפטי של איסור ההפלה במשפט העברי״ שנתון המשפט העברי ה(תשל״ח) 177
- מכל מקום מקובל על כל הפוסקים כי אסור לקפח את היי העובר, אלא אם קיימים שיקולים
 הלכתיים המאפשרים זאת כגון הצלת חיי האם. ראו גמ ר״י וינברגד (לעיל הערה 94), בעמ׳ 24-21:

 א׳ אפרסמון וד׳ ויסקוט העובד בהלכה (תשנ״ז) 39-9.
 98 אנגלרד(לעיל, הערה 85), בעמ׳ 34.
 99 שיפמן(לעיל, הערה 91), בעמ׳ 205.

 100 וראו דבריו של המשנה לנשיא, מ׳ אלון, בפרשת שפר(לעיל, הערה ל9), בעמי 168-167.
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בת מסירת המידע לאשה בדבר מצב העובר, כתבה קבוצת  חוקתית. על החוקתיות של חו
: 1 0 1 ם י א ב  חוקרים בארצות־הברית את הדברים ה

 מסירת תיאור העובר בידי האשה, מקדמת שני אינטרסים חשובים של
ת העובר מבטיח כי לאשה תינתן  המדינה: ראשית, מידע על התפתחו
 הזדמנות לקבלת החלטה ביחס להריון כשזו מבוססת על כל המידע
 האובייקטיבי הרפואי שניתן להשגה. אם היא מיודעת אודות התפתחות
 העובר, היא יכולה לפעול בהתאם לערכים שלה עצמה. היא אז תמזער
 את הסיכון של נזק נפשי פוטנציאלי בעתיד כתוצאה מאי-מתן המידע
 אודוח מצב העובר קודם ביצוע ההפלה. מתן ההזדמנות לאשה לקבלת
 מידע ביולוגי ורפואי אובייקטיבי ברמה מינימלית, חיוני לצורך תהליך
 ההיוועצות בנוגע להפלה. שנית, מסירת מידע זה מקדם את האינטרס של
 המדינה בהגנה על חיי העובר במהלך הריונה של אשה... מסירת מידע
 רפואי וביולוגי בידי האשה, שאלמלי נמסר לה לא היתה לה גישה אליו,
ל לאור הערכים שלה עצמה לשם הגנה על הוולד שטרם  תאפשר לה לפעו

 נולד...

 המידע שצריך לחשוף לאשה... אינו, כשלעצמו, מזיק; למעשה הוא
 פשוט עובדתי. אם האשה בוחרת שלא לעבור הפלה, אין זה נובע מכך
 שהמדינה הניעה אותה שלא לבצע הפלה, אלא משום שהיא קיבלה מידע
 מלא על התכונות הפיסיולוגיות של העובר שלה, ואח ההחלטה עשתה
ב ביותר שלה, ועל יסוד זאת  היא עצמה. היא הבינה מהו האינטרס הטו
 פעלה. זה דבר בלתי מצוי עבור בית־המשפט, להתייחס לאמת כנטל
 בהפעלת זכות חוקתית. קל וחומר כשהנושא הוא נטילה אפשרית של חיי
 אדם, והחלטה שרוב האמריקאים כנראה רואים כלא־מוסרית, גם אם לא
 הכל רוצים לעשות זאת בלתי חוקי. אכן, אם הצעת מידע רלבנטי שקול
 ואמיתי אודות התפחחות העובר לנשים בהריון מניאה אותן מביצוע
 ההפלה, האם אין זה בלבד מאשר את הלגיטימיות של החשש של
 המדינה, שהעובר ייהרג שלא לצורך בעקבות החלטה בלתי מודעת של

י ה ש א  ה

S. O. Reufer, R. Shaheen & M. Hegarty "The Woman's Right to Know: A Model 101 ראו 
Approach to the Informed Consent of Abortion" 22 Loyola Univ. Chi. L Jour. (1991) 409, 

.439 
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 אילו על־פי חוקי מדינת ישראל ועל־פי התפיסות החברתיות המקובלות בישראל לא
ב שהתפיסות המקובלות  היו חיי העובר ערך הראוי להגנה, כי אז היה מקום לחשו
בת מסירת המידע לאשה בדבר מצב העובר אינן ישימות  בארצות־הברית ביחס לחו
 בארץ. אולם, לאחר שהוברר שהגנת חיי העובר היא אינטרס מוכר במשפט הישראלי, מן
 הראוי שיינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שלא תהא פגיעה שלא לצורך בחיים

 אלה. האמצעים הללו כוללים, בהכרח, מסירה המידע הרלבנטי אודוח מצב העובר.
ק לקבלת הסכמתה  נמצאנו למדים, שמבחינה חוקתית אין כל דופי בדרישת החו
 המודעת של האשה להפסקת הריץ, ולפי כל קנה מידה ראדה ההוראה החוקית בדבר
ל בכך — שתקוים כרוחה  דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון — על כל הכלו
 וכלשונה, ותיאכף ככל הוראת חוק אחרת. מניעת המידע הנחוץ לאשה לצורך גיבוש
 החלטתה אינו משרת אפוא כל אינטרס של האשה אלא להפך — הוא מהווה פגיעה
 חמורה בזכותה החוקית של האשה, שלא ייעשה כל מעשה בגופה ללא הסכמתה

 המודעת.

 ט. תיקון המצב— כיצד ו

 אם למרות הדרישה המפורשת בחוק לקבלת הסכמתה המודעת של האשה המבקשת
 להפסיק את הריונה, בכל זאת אין לכאורה ביצוע נאות של הוראה זו, כמבואר לעיל, הרי

. 1 0 2 ב צ מ  שיש לחפש דרכים לתיקון ה

 102 ראוי להעיר, כי בבריטניה חוק ההפלות (משנת 1967) אינו כולל את הדרישה לקבלת הסכמתה
 המודעת של האשה, אם כי קיימת נורמה כללית שלפיה זכאי כל מטופל לקבל מידע מספיק אודות
 הטיפול המוצע, האפשרויות ההלופיות והסיכונים המהותיים הקיימים, כך שיוכל לקבל החלמה
 שקולה, ועיקרון זה חל גם ביחס להפסקת הריון (ראו הודעתו בפרלמנט של תת־מזכיר המדינה
HC Hansard, vol. במשרד הבריאות, שנמסרה בתשובה לשאילתה מיום 25.1.1993, פורסמה ב־ 
ל מקום, גם בבריטניה הומלץ לאחרונה על־ידי ועדת חקירה (לא מלכותית) כ מ . 534w . ( C o l ,217 
 בראשות הלורד ראולינסון לקבוע בחוק את הדרישה לתת לאשה ייעק בדבר חלופות להפסקת הריץ,
 כמו אימ^ ובדבר שירותים שהיא עשויה לקבל אם תבקש להמשיך אח ההריץ(סעיף 72 לדו״ח). כמו
 כן קורא הדו״ח למסור לאשה מידע אודות מצבו ההתפתחותי של העובר, וזאת נוסף על המידע שצריך
The Physical and להימסר לה כקשר לסיכונים הגופניים והנפשיים הצפויים (סעיף 68). ראו 
Psycho-Social Effects of Aboition on Womeo, A Report by the Commission of inquiry into 
 the Opération and Conséquences of the Abortion Act, (1994) 12-16. מכל מקום, לפי שעה אץ
 חיקוני חקיקה באנגליה בעניין זה, ומהודעתו של שר הבריאות בפרלמנט מיום 16.1.1996 עולה, שגם
ו של המשפט ת ש י ג ל . 269, col. 552w . HC Hansard, vol אץ למשרדו תוכניות חקיקה בנדון. ראו 
J. Montgomery Health Care Law ,האנגלי לסוגיית ההסכמה המודעת באופן כללי ראו, לאחרונה 
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ק  ביקורת על ההגדרה של ה״הסכמה המודעת״ להפסקת הריון בסעיף 316 לחו
 העונשין, על אשר היא לוקה ״בערפול ובקלישות״, כבר נמתחה בשעתו על־ידי עמוס
. לדבריו, ״היה ראוי לגבש תהליך מפורט — אם גם 1 0 3 ל י ע  שפירא במאמרו הנזכר ל
ל ׳הסכמה מדעת׳, הכולל הליכי יעוץ וסעד ש  מזורז, כמתבקש בנסיבות שבהן עסקינן —
 (רפואיים, נפשיים וחברתיים) של ממש, גילוי הולם של כל המידע הרלוונטי לגבי

 סיכונים וסיכויים והערכה אמינה של רצוניות ההסכמה וחופשיותה״.

 לעניות דעתי, שורש הבעיה נעוץ אומנם בכך שאין החוק מפרט די הצורך מהן
 פעולות ההסברה ומהם האמצעים שאותם יש לנקוט כדי שהוועדה הנותנת את האישור
 להפסקת הריון תהיה משוכנעת כי האשה אכן מודעת למכלול הנושאים שמודעותה
 לגביהם היא תנאי למתן האישור. העדר פירוט בסוגיה זו גורם לכך שבמידה רבה נתונה
 השאלה של מודעות האשה לפרשנות, וכל וועדה פועלת על־פי הבנתה ולאור הפרשנות
 שהיא נותנת לדרישת החוק — לפעמים תוך יישום ההשקפות האישיות של חברי
 הוועדה. יש למנוע מצב שבו מכהנים בוועדות הללו חברים שבשל השקפותיהם
 האישיות אינם ממלאים אחר הוראות החוק כלשונן וכרוחן, ומונעים מן האשה את
ת חשוב הוא לקבוע בחוק סנקציות כנגד חברי ועדה ח החוק. לא פחו יב מכו  המידע המחו
ק ובתקנות. על־פי המצב החוקי השורר  שאינם ממלאים אחר הדרישות המפורטות בחו
 כיום, אין החוק קובע שום סנקציה על אי קיום ההוראות בנוגע לקבלת הסכמתה המודעת

. 1 0 4 ה ש א  של ה

 לעניות דעתי, החוק צריך לפרט באופן מדויק מה צריך להיעשות כדי לקבל את
 הסכמתה המודעת של האשה, כולל אמצעי המחשה וחומר הסברה בכתב שאותו יש
פות האפשריות והן ביחס  להציע לאשה, הן ביחס לסיכונים האפשריים, הן ביחס לחלו

 למצבו של העובר.

 דוגמא לחקיקה כוו ניתן למצוא בכמה ממדינות ארצות־הברית — חקיקה שכבר
 עמדה במבחן החוקתיות וקיבלה את אישורו של בית־המשפט העליון של ארצות־הברית.

Halsbury's Statutes of לחוק ההפלות באנגליה, ראו .(,Oxford, 1997) 233-234, 241-248 
.Bigland, Abortion Act, 1967,8 (3rd ed., V.I, London) 682 

 103 לעיל, הערה 6, בעמ׳ 256.
 104 במסגרת סעיפי חוק העונשין העוסקים בהפסקת הריץ (סעיפים 321-312) אץ סנקציה עונשית אלא
 כנגד מי שמפסיק ביודעין הריונה של אשה שלא על־פי הנהלים הקבועים בחוק. העונש הקבוע בתוק
 בגין עבירה זו הוא מאסר חמש שנים או קנם. סנקציה זו - שאף היא אינה מופעלת הלכה למעשה,
 אבל זו פרשה לעצמה שאיננו עוסקים בה כאן - אינה אמורה אפוא אלא ביחס למי שמבצע בפועל את
 הפסקת ההריון שלא כחוק. הסנקציה אינה מתייחסת לאי־מילוי הוראות החוק והתקנוח מצד חברי

 הוועדה בכל הקשור לקבלת הסכמתה המודעת של האשה.
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. 1 0 5 ו נ ל  ודאי שאי־אפשר לטעון כי חקיקה זו אינה תואמת את החברה הדמוקרטית ש
 הייתי מציע, כי חוק העונשין, תשל״ז-1977, יתוקן כדלהלן:

 לסעיף 316יתווספו הסעיפים הקטנים הבאים:
) הם כל סיכון שהמידע ב ) ג הסיכונים שיש להביא לידיעת האשה לעניין סעיף קטן  ב
ט באופן מודע אם להסכים  אודוחיו דרוש לאשה באורח סביר, כדי לאפשר לה להחלי

 להפסקת ההריון, לרבות:
 (א) חשש לעקרות או לפגיעה בפוריות בעתיד.

 (ב) אפשרות של ניקוב הרחם והצורך בניתוח מיידי בעקבות זאת.
 (ג) אפשרות להיווצרות זיהום מיידי או בשלב מאוחר יותר.

 (ד) אפשרות להיווצרות אי ספיקה של צוואר הרחם.
 (ה) אפשרות לשטפי דם.

 (ו) צורך אפשרי בביצוע גרידה נוספת.
ת חוזרות.  (ז) אפשרות להפלו

 (ח) אפשרות ללידות מוקדמות.
 (ט) אפשרות ללידת פגים.

 (י) אפשרות להפרעות במחזור.
 (יא)הפרעות אפשריות בהשתרשות השליה.

ק לרחם. ח  (יב) אפשרות של הריון מ
 (יג) אפשרות של טראומה נפשית.

 ב2.לעניין סעיף זה, הסכמה להפסקת הריון היא רצונית ומודעת אם, ורק אם, נמסר
 לאשה כי:

 105 דוגמא לחקיקה מתקדמת בסוגיה זו ניתן למצוא ביPennsylvania Abortion Control Act,1982 כפי
 שתוקן בשנים 1988 ו־1989, ושהוראות נבחרות ממנו מובאות להלן בנספח. דאו גם הנספח המציע
 מודל חקיקה בסוגיה זו, במאמר הנזכר לעיל, בהערה 101. הצעותיי דלהלן לתיקק לחוק העונשץ,
 בעקבות החקיקה המתקדמת בכמה ממדינות ארה״ב, אתן מתייחסות אלא לנשוא מאמר זה, דהיינו:
 הסכמתה המודעת של האשה בהפסקות הריון. יש עניינים נוספים הטעמים תיקון, לעניות דעתי,
 בסוגייה של הפסקות הריון במסגרת החוק, כגון: פרק הזמן בו מותר להפסיק הריון. כיום אין החוק
 מבחין בין שלבי ההריץ השונים, וכעיקרץ מותרת הפסקת ההריון בכל שלב(אם כי הוועדה להפסקות
 הריון רשאית כמובן לשקול את בקשת האשה תוך החייחסות לשלב בו מצוי ההריץ). בארה׳׳ב,
, רק בשליש הראשון של ההריץ אין להתערב בזכות U . S410 Roe v. Wade . 113 (319ל) בעקבות 
 האשה לבצע הפלה כרצונה, אבל בשליש השני רשאית המדינה להתערב על־ידי חקיקה שמטרתה
 שמירה על בריאות האשה. ואילו בשליש השלישי, כאשד העובר מסוגל לחיות מחוץ לרחם, זכאית
 המדינה לאסור הפלוח, אלא אם יש חשש לפגיעה בחיי האשה ובבריאותה. ואין להאריך בענין זה כאן.

 וראה האמור לעיל, בהערה 94.
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 (א) קיים חומר הסברה בכתב, הן ביחס לסיכונים כמפורט לעיל, והן ביחס למצב
 העובר, וכי יש לאשה זכות לקבל חומר זה לעיונה ללא כל תשלום, אם רצונה בכך.

פות להפסקת הריון,  (ב) קיים חומר הסברה בכתב ובו פירוט של גופים המציעים חלו
 וכי יש לאשה הזכות לקבל חומר זה לעיונה ללא כל תשלום, אם רצונה בכך.
 (ג) עותק של החומר המודפס הנ״ל הוצע לאשה אם היא בחרה לעיין בו.

 (ד) האשה אישרה בכתב, לפני הפסקת ההריק, שהמידע החייב להימסר לה בכתב
 לפי סעיף קטן זה אכן הוצע לה.

 ב3. מי שהפסיק הריונה של אשה בלא שנתקבלה הסכמתה המודעת כמשמעותה
ר שנה אחת או קנם עשרת אלפים ש״ח. ס א מ  בסעיף זה, דינו —

ק בלבד אין בו, כשלעצמו, כדי לפתור את הבעיה כולה. נוסף על כך  אכן, תיקון החו
 — בלא לייתר כלל את הצורך בתיקון החוק, כאמור — נחוצים עוד כמה צעדים

 מעשיים משלימים, וביניהם:
 א. היערכות ממלכתית של שירותי הרווחה. חלק מן המידע אשר צריך להימסר
ת אפשריות להפסקה ההריון. למידע זה חשיבות ראשונה במעלה פו  לאשה נוגע לחלו
 במקרים שבהם בקשת האשה להפסקת ההריון נובעת מגורמים של מצוקה כלכלית־
 חברתית. במקרים אלה אין מדובר בהריון שאינו רצוי, גם אם הוא בלתי מתוכנן. ההריון
 עשוי אפוא להיות רצוי, אלא שלאור המצב הכלכלי־חברתי של האשה היא מבקשה
 להפסיק את הריונה. עבור אשה כזו אין די בכך שייאמר לה כי אפשרות חלופית להפסקת
ק להציע לה דרכים ממשיוח להקל על מצוקותיה, אם ח  ההריון היא המשכת ההריון. נ
 תחליט על המשכת ההריון. לשם כך דרושה היערכות מיוחדת של מערכת הרווחה
ת שאינה קיימת כיום. היערכות זו צריכה להתבטא בתקצוב ראוי, ערכו  הממלכתית —הי
 שייתן מענה הולם לבעיות הסוציאליות והכלכליות שבגללן מבקשת האשה להפסיק את
 הריונה. כאשר תהיה היערכות כזו, יהיה ממש בהצעת חלופות לאשה במקום הפסקת
 ההריון, בנסיבות שבהן הבקשה להפסקת ההריון נובעת מגורמי מצוקה. על סיכויי
 הצלחתה של תוכנית ממלכתית כזו ניתן ללמוד מהצלחתם של גופים מסייעים הפועלים
 על בסיס התנדבותי, המושיטים עזרה לנשים שמצבן הכלכלי והסוציאלי קשה אך הן
 מבקשות להמשיך את הריונן. ככל הידוע לי, לא קיימים מקרים שבהם אשה המשיכה את
 הריונה בעזרה סיוע שקיבלה מגופים כאמור, ובסופו של החהליך התחרטה על החלטתה.
 מכאן ניתן להסיק, כי יידוע נאות של האשה בדבר האפשרויות החלופיות להפסקת
 ההריון צריך לבוא בד בבד עם היערכות מתאימה של שירותי הרווחה הממלכתיים של
ת שתיתן מענה ממשי לבעיותיה ולמצוקותיה של האשה, אשר רק ו כ ר ע י ה  המדינה —
 בגללן היא מבקשת להפסיק את הריונה. מהצלחתן של העמותות הפועלות בשטח זה
 כמעט ללא סיוע ממלכתי ניתן להסיק, מקל וחומר, על ההצלחה הצפויה לתוכנית

 ממלכתית, תוך שיתוף פעולה של כל זרועות השלטון הנוגעות לדבר.

 ב. סיועה של עובדת סוציאלית נשים רבות הפונות לוועדות להפסקת הריון, עשויות
 — במקרה שתחלטנה להמשיך את הריונן — להיזקק לסיועה של עובדת סוציאלית.
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 במחקר שנעשה נמצא, שגם כאשר מתבצעת הפלה, ברובם המכריע של המקרים לא
 נשמר כל קשר בין העובדת הסוציאלית החברה בוועדה שאישרה את •הפסקת ההריון
. מסתבר, שכאשר אץ האשה מבצעת את הפסקת 1 0 6 ן ו י  לבין האשה שביצעה הפסקת הר
 ההריון קשר כוה כמעט שאינו קיים, אם בכלל. כיום מהוות הוועדות להפסקת הריץ מעץ
 טריבונל, המסיים את תפקידו ברגע שמתקבלח ההחלטה בבקשתה של האשה. מצב זה
 טעון תיקון. אשה אשר לה בעיות סוציאליות שבגללן היא מבקשת להפסיק את הריונה,
פו של דבר על המשך ההריון היא לא תיעזב לנפשה. יש  צריכה לדעת שאם תחליט בסו
 צורך בהקמתו של מרכז סיוע שאליו תופנה האשה, ושם יהיה מי שיטפל בכל הבעיות

 הטעונות טיפול או שיפנה את האשה לגורמים המטפלים.

 ג. מניעת הריונות לא־רצוייס בעתיד. ידועה התופעה של נשים המבצעות הפסקת
 הריון וחוזרות ונכנסות להריץ שאינו מתוכנן, ואז שוב חוזרות אל הוועדה לשם קבלת
. המנגנון וההליכים שנקבעו על־ידי המחוקק כדי לצמצם 1 0 7 ן ו י  אישור לביצוע הפסקה הר
 את הסיכונים ולהעמיד את האשה על קיומם אינם אלא לצורך התמודדות עם מצב שנוצר
טב להימנע מהריון שאינו רצוי. מסתבר, שההסברה  בדיעבד ברור לכל, כי מלכתחילה מו
 הקיימת בעניין זה אינה מספקת. לפיכך, בד בבד עם תיקונו המומלץ של החוק, כמבואר
 לעיל, יש להגביר גם את מנגנון ההסברה לשם מניעת הריונות לא־רצויים בעתיד,
 ובמיוחד בקרב הנשים הפונות לוועדה לצורך הפסקת ההריון. באופן מעשי, יש לצייד את
 האשה בחומר הסברה בכתב בעניין זה, והפניה לרופא שאצלו תוכל לקבל ייעוץ לשם

 מניעת הצורך בהפסקות הריץ נוספות בעתיד.

 106 ראו מהקרן של ד׳ אמיר וא׳ בנימין(לעיל, הערה 60), בעמ׳ 13.
 107 על יחסן של עובדות סוציאליות החברות בוועדות להפסקת הריון למקרים אלה דאו מהקרן של ד׳

 אמיר ואי בנימין, (לעיל, הערה 60), בעמ׳ 16.

777 



ח פ ס  נ

ק הפיקוח על  הוראות נבחרות מתוך תיקוני החקיקה מן השנים 1988 ו־1989 לחו
. 1 0 8 ם ו ג ר ת  הפסקות הריון של מדינת פנסילבניה משנת 1982 — מקור ו

Selected Provisions of the 1988 and 1989 Amendments to the Pennsylvania Abortion 
Control Act of 1982,18 Pa Cons Stat (1990) 

3205. Informed Consent 

(A) General Rule — No abortion shall be performed or induced except with the 
voluntary and informed consent of the woman upon whom the abortion is to be 
performed or induced. Except in the case of a medical emergency, consent to an 
abortion is voluntary and informed if and only if: 

(1) At least 24 hours prior to the abortion , the physician who is to perform the 
abortion or the referring physician has orally informed the woman of: 
(I) The nature of the proposed procedure or treatment and of those risks and 

alternatives to the procedure or treatment that a reasonable patient would 
consider material to the decision of whether or not to undergo the abortion. 

(II) The probable gestational age of the unborn child at the time the abortion is 
to be performed. 

(III) The medical risks associated with carrying her child to term. 
(2) At least 24 hours prior to the abortion, the physician who is to perform the 

abortion or the referring physician, or a qualified physician assistant, health care 
practitioner, technician or social corker to whom the responsibility has been 
delegated by either physician, has informed the׳pregnant woman that: 
(I) The department publishes printed materials which describe the unborn child 

and list agencies which offer alternatives to abortion and that she has a right 
to review the printed materials and that a copy wiD be provided to her free 
of charge if she chooses to review it. 

 108 על־פי נוסח החוק המובא בנספח לפםק־־הדין הנ״ל של בית־המשפט העליון של אחיות־הברית
 בפרשת Casey (לעיל, העדה 74), בעמ׳ 731.
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(II) Medical assistance benefits may be available for prenatal care, childbirth 
and neonatal care, and that more detailed information of the availability of 
such assistance is contained in the printed materials published by the 
department. 

(HI) The father of the unborn child is liable to assist in the support of her child, 
even in instances where he has offered to pay for the abortion. In the case 
of rape, this information may be omitted. 

(3) A copy of the printed materials has been provided to the woman if she chooses 
to view these materials. 

(4) The pregnant woman certifies in writing, prior to the abortion, that the 
information required to be provided under paragraphs (1), (2) and (3) has been 
provided. 

(B) Emergency — Where a medical emergency compels the performance of an 
abortion, the physician shall inform the woman, prior to the abortion if possible, 
of the medical indications supporting his judgment that an abortion is necessary 
to avert her death or to avert substantial and irreversible impairment of major 
bodily function. 

(C) Penalty — Any physician who violates the provisions of this section is guilty of 
unprofessional conduct' and his license for the practice of medicine and surgery 
shall be subject to suspension or revocation in accordance with procedures 
provided under the act... Any physician who performs or induces an abortion 
without first obtaining the certification required by subsection (a)(4) or with 
knowledge or reason to know that the informed consent of the woman has not 
been obtained shall for the first offense be guilty of a summary offense and for 
each subsequent offense be guilty of a misdemeanor of the third degree. No 
physician shall be guilty of violating this section for failure to furnish the 
information required by subsection (a) if he or she can demonstrate, by a 
preponderance of the evidence, that he or she reasonably believed that furnishing 
the information would have resulted in a severely adverse effect on the physical 
or mental health of the patient. 

3208. Printed Information 

(A) Genera] Rule. — The department shall cause to be published in English, Spanish 
and Vietnamese, within 60 days after this chapter becomes law, and shall update 
on an annual basis, the following easily comprehensible printed materials: 
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(1) Geographically indexed materials designed to inform the woman of public and 
private agencies and services available to assist a woman through pregnancy, 
upon childbirth and while the child is dependent, including adoption agencies, 
which shall include a comprehensive list of the agencies available, a description 
of the services they offer and a description of the manner, including telephone 
numbers, in which they might be contacted, or at the option of the department, 
printed materials including a toll-free 24 hour a day telephone number which 
may be called to obtain, orally, such a list and description of agencies in the 
locality of the caller and of the services they offer. The materials shall provide 
information of the availability of medical assistance benefits for prenatal care, 
childbirth and neonatal care, and state that it is unlawful for any individual to 
coerce a woman to undergo abortion, that any physician who performs an 
abortion upon a woman without obtaining her informed consent or without 
according her a private medical consultation may be liable to her for damages in 
a civil action at law, that the father of a child is liable to assist in the support of 
that child, even in instances where the father has offered to pay for an abortion 
and that the law permits adoptive parents to pay costs of prenatal care, childbirth 
and neonatal care. 

(2) Materials designed to inform the woman of the probable anatomical and 
physiological characteristics of the unborn child at two week gestational 
increments from fertilization to full term, including pictures representing the 
development of unborn children at two-week gestational increments, and any 
relevant information on the possibility of the unborn child's survival; provided 
that any such pictures or drawings must be realistic and appropriate for the 
woman's stage of pregnancy. The materials shall be objective, nonjudgmental 
and designed to convey only accurate scientific information about the unborn 
child at the various gestational ages. The material shall also contain objective 
information describing the methods of the abortion procedures commonly 
employed, the medical risks commonly associated with each such procedure, and 
the medical risks commonly associated with carrying a child to term. 

(B) Format — The materials shall be printed in a typeface large enough to be clearly 
legible. 

(C) Free distribution. — The materials required under this section shall be available 
at no cost from the department upon request and in appropriate number to any 
person, facility or hospital. 
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 תרגום
 סעיף 3205. הסכמה מודעת

ח לבד אם ניתנה הסכמתה המודעת מ ו  א. כללי. שום הפסקת הריון לא תבוצע ולא ת
 והרצונית של האשה שבגופה אמורה הפסקת ההריון להתבצע. פרט למקרה של מצב

 חירום רפואי, הסכמה להפסקת הריון היא רצונית ומודעת, אם, ורק אם:
ת 24 שעות לפני הפסקת ההריון, הרופא האמור לבצע את ההפלה או  1. לפחו

 הרופא המפנה, יידע את האשה אודות:
 (א) טיבו של ההליך או הטיפול המוצע והסיכונים (הכרוכים בו), והחלופות
 להליך או טיפול זה אשר הפציינט הסביר היה מחשיב כמהותיות להחלטה

 אם לעבור את ההפלה אם לאו.
 (ב) הגיל המשוער של העובר בזמן שההפלה צריכה להתבצע.

 (ג) הסיכונים הרפואיים המתקשרים עם המשכו של ההריון עד סופו.
ת 24 שעות לפני הפסקת ההריון, הרופא האמור לבצע את ההפלה או ו ח פ  2. ל

. יידע אח האשה, כי: .  הרופא המפנה.
 (א) המחלקה מפרסמת חומר מודפס המתאר את העובר, ומפרט סוכנויות
פות להפסקת הריון, וכי יש לה הזכות לעיין בחומר זה,  המציעות חלו

 והעתק יומצא לה ללא תשלום אם ברצונה לעיץ בחומר זה.
 (p ניתן להשיג סיוע רפואי להשגחה לפני הלידה, בשעת הלידה ולאחריה, וכי
 מידע מפורט נוסף אודות סיוע רפואי בר־השגה כלול בחומר המודפס

 שמפורסם על־ידי המחלקה.
יב לסייע בתמיכה בילד (לאחר שייוולד), אפילו במקרים  (ג) אבי העובר מחו
 שבהם הוא הציע לשלם עבור ההפלה. במקרה של אונם, מידע זה יכול

 להיות מושמט.
 3. עותק של החומר המודפס הוצע לאשה אם היא בוחרת לעיין בו.

 4. האשה שבהריון אישרה בכתב, לפני ההפלה, שהמידע החייב להימסר לה לפי
 סעיפים 2,1 ו־3, אכן הוצע לה.

 ב. מצב חירום. כשמצב חירום רפואי מאלץ לבצע הפסקת הריץ, הרופא יידע את
 האשה, לפני ביצוע ההפלה — אם הדבר אפשרי — בדבר היסודות הרפואיים
 התומכים בהערכתו כי הפסקת הריץ היא חיונית כדי למנוע את מותה, או כדי למנוע

 נזקים מהותיים ובלתי הפיכים לתפקודים של גופה.
 ג. ענישה. כל רופא המפר את ההוראות שבסעיף וה אשם ב״התנהגות בלתי מקצועית״,
 ורישיון העיסוק שלו ברפואה וניתוח יהיה כפוף להשעיה או לביטול בהתאם
.. כל רופא המבצע, או משדל לבצע, הפלה, בלא שהשיג  להליכים הקבועים בחוק.
 קודם לכן את האישור הנדרש על ידי חת־םעיף א4, או בידיעה, או שיש לו סיבה
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 לדעת, שההסכמה המודעת של האשה לא הושגה, יהיה אשם בעבירה... שום רופא
 לא יהיה אשם בהפרת סעיף זה עבור מחדל לספק את המידע הנדרש על־ידי תת־
 סעיף א, אם הוא או היא יכולים להראות, בעדות מכריעה, שהם האמינו באופן סביר
 כי למסירת המידע עלולה להיות השפעה חמורה הפוכה על בריאותה הפיסית או

 הנפשית של האשה.

 סעיף 3208. מידע מודפס

 א. כללי. המחלקה תדאג לכך שיפורסם... תוך 60 ימים אחרי שפרק זה יהפוך לחוק,
 ותעדכן על בסיס שנתי את החומר המודפס הניתן להבנה בקלות, כדלהלן:

 1. מפתח גאוגרפי המכוון ליידע את האשה אודות סוכנויות ציבוריות ופרטיות
 ושירותי סיוע לנשים במהלך הריתן, בזמן הלידה ובמשך הזמן שבו הילד עדיין
לל סוכנויות אימוץ. המפתח יכלול רשימה מקיפה של הסוכנויות  אינו עצמאי, כו
 הזמינות, תיאור השירותים שהן מציעות, ותיאור האופן, כולל מספרי טלפון,
 שבו ניתן להתקשר עימן, או — לפי בחירת המחלקה — חומר מודפס הכולל
ן חינם שאליו ניתן להתקשר במשך כל שעות היממה כדי להשיג,  מספר טלפו
 בעל־פה, רשימה כזו, ופירוט הסוכנויות שבאזורה של המטלפנת ושל השירותים
 שהן מציעות. החומר יציע מידע אודות זמינותו של סיוע רפואי קודם ללידה,
 במהלכה ולאחריה, ויצהיר שזה בלתי חוקי לשום אדם לכפות אשה לעבור
 הפלה, כי כל רופא המבצע הפלה בלא לקבל את הסכמתה המודעת או בלא
 להעניק לה ייעוץ רפואי פרטי עלול לשאת כלפיה באחריות בנזיקין בתביעה
יב לסייע בתמיכה בו אף במקרים שבהם הוא הציע  אזרחית, כי אבי הוולד מחו
 לשלם עבור ההפלה, וכי החוק מתיר להורים מאמצים לשלם עבור ההוצאות של

 הטיפול קודם ללידה, במהלכה ולאחריה.

 2. חומר המכוון ליידע את האשה אודות המאפיינים האנטומיים והפיסיולוגיים
 המשוערים של העובר במהלך ההריון, כולל תמונות... וכל מידע רלבנטי הנוגע
 לאפשרות שרירותו של הוולד, בכפוף לכך שכל תמונה או ציור כזה יכללו את
 הממדים של העובר ויהיו מציאותיים ותואמים את שלב ההריון של האשה.
 החומר יהיה אובייקטיבי, לא פסקני, ומכוון להעביר אך ורק מידע מדעי מדויק
 אודות העובר בשלבים השונים של ההריון. החומר יכלול גם מידע אובייקטיבי
 המתאר את השיטות של הפסקת הריון שבהן מקובל להשתמש, את הסיכונים
 הרפואיים המתקשרים כרגיל עם שיטות אלה ואת הסיכונים הרפואיים

 המתקשרים כרגיל עם המשכת ההריון עד סופו.
 ב. תבנית. החומר יודפס במתכונת מספיק גדולה כדי שתהיה קריאה באופן ברור.

 ג. חלוקה חופשית. החומר הנדרש לפי סעיף זה יהיה זמין ללא תשלום מהמחלקה לפי
 דרישה, במספר עותקים מתאים, לכל אדם, מתקן או בית־חולים.
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