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הנדון :דרישה לדחיית המלצות הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים בתקופת מגפת
הקורונה בשל הפליית אנשים עם מוגבלות
סימוכין:ניירעמדהשלהוועדההציבוריתלתיעדוףחוליםקשיםבתקופתמגפתהקורונה,מאי 2020
מכתבנומיום20.4.2020לשרהבריאותולמנכ"למשרדהבריאות 

הרינו לפנות אליכם לאחר שבחנו את המסמך המתוקן של נייר העמדה של הוועדה הציבורית
לתיעדוףחולים ,ולאחרשמכתבנושבסימוכיןלאנענה עדהיום.לצערנו,למרותהנכונותלשנות
אתהמסמך,עליהאנומברכים,התיקוניםשנעשובמסמךהחדשלאשינואתההנחיותהיישומיות
וזה,בדומהלקודמו,ועלבסיסאותומדדתפקודי,קובעכיאנשיםעםמוגבלותאשריהיוזקוקים
להנשמהמלאכותיתבמצבחירוםיהיובתעדוףנמוך,וזאתאךורקמחמתהמוגבלות. 

מאחר שמדובר במסמך מכונן הקובע מדיניות בה ניתן יהיה לעשות שימוש בשעת משבר
עתידית ,גם אם זו לא תיושם כעת ,קיימת חשיבות רבה לאמירה ברורה וחד משמעית של
המשרדים לפיה הם דוחים את ההמלצות הקבועות במסמך נוכח ההפליה והדעות
הקדומות כלפי אנשים עם מוגבלות הבאות לידי ביטוי במסמך  -שתמוה ומדאיג כי אלו
עדין רווחות בחברה ,ובפרט בקרב אנשי ציבור .לפיכך ,נשוב ונבקש בהקדם הצהרתכם
בדבר דחייתן של המלצות הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים בתקופת מגפת הקורונה,
הכל כפי שיפורט להלן.
א .הקדמה
 .1במהלך חודש אפריל הופץ נייר עמדה של הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים
בתקופתמגפתהקורונה (להלן:"נייר העמדה הראשון") .ניירהעמדהנכתבעל מנתלתת
כלים מעשיים ואתיים לצוותי הרפואה כיצד לנהוג במצב של מחסור באמצעים להצלת
חייםובכוחאדםמיומן.

 .2לפיהעקרונותשהותוובניירהעמדההראשון ,הסטייההיחידהשהותרהמעקרוןהשוויון
הייתהעלבסיסהבדליםרפואייםלהצלחתהטיפולולסיכוייהישרדות(ראוסעיף2א(יט)
לניירהעמדההראשון).
 .3למרות זאת ,בחלקו האופרטיבי של נייר העמדה ,המופיע בנספח ,אשר תפקידו לשמש
ככליעבודהלרופא ,נקבעכיביןהקריטריוניםלתעדוף נמניםגםהעדרניידות,תעסוקה
ו/אועצמאות .משמעות הדברהיא כיחרףהצהרתניירהעמדה לפיה"איןלהפלותבין

חוליםשוניםעלסמךמאפייניםשאינםרפואייםאועלסמךמאפייניםכללייםשלקבוצת
אנשים אלא יש לקבוע את התיעדוף באופן אינדיבידואלי על פי הנתונים הרפואיים
הספציפייםלכלחולה"(סעיףכ'בעמוד,)6אנשים עם מוגבלות מופלים כקבוצה ונגזר על
הנמנים על קבוצה זו להיות בעדיפות שלישית או רביעית במצב חירום לצורך חיבור
למכונת הנשמה או מתן טיפול בטיפול נמרץ ,וזאת כקריטריון יחיד ,וללא תלות במדדים
רפואיים אחרים ו/או סיכויי הישרדות.
 .4ביום ,20.4.2020בעקבות הפצתניירהעמדה הראשון ,פנינואלשרהבריאות דאז,חבר
הכנסת יעקב ליצמן ,ואל מנכ"ל משרדו ,מר משה בר סימן טוב ,בעניין זה בטענה כי
המסמך מפלה אנשים עם מוגבלות בניגוד לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות,התשנ"ח –  1998(להלן:"חוק שוויון זכויות"),סותראתאמנתהאו"םבדבר
זכויות אנשים עם מוגבלויות אותה אישררה מדינת ישראל (להלן :"אמנת האו"ם"),
ומתבססעלדעותקדומותאשראיןלהןעודמקוםבתקופתנו.לצערנו,למרותבקשתנו
המפורשתלמענהישירולמרותריבויהחותמיםעלהמסמך,אשרייצגו60(!)ארגונים,עד
היוםטרםקיבלנומענהכלשהולפנייתנו.
לנוחיותכם ,מצ"ב מכתבנו עליו חתמו  60ארגוני החברה האזרחית.

 .5לאחרונההגיעלידינוניירהעמדההמתוקןשלהוועדה(להלן:"נייר העמדה השני") ובו
מספרשינוייםמבורכיםביחסלניירהעמדההראשון .ככלהידועלנו ,ניירהעמדההשני
הוא תוצר של הביקורת רחבת ההיקף אשר הופנתה כלפי נייר העמדה הראשון מצד
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,אנשי אקדמיה העוסקים בתחום ,אנשי
רפואה וארגוני החברה האזרחית ,כמו גם אנשים עם מוגבלויות אשר התקוממו כנגד
האמורבו.
 .6בין השאר ,הוספה בנייר העמדה השני קטגוריית המוגבלות לרשימת העילות בגינן חל
איסור הפליה ,הוסף חוק שוויון זכויות לרשימת החוקים המבססים את עקרון החיים
וזכויות נוספות המהווים (לכאורה) תשתית לנייר העמדה ,ונקבע כי ככל שהדבר נדרש,
יעשה שימוש בהתאמות על מנת לברר את רצונו של אדם עם מוגבלות בטרם קבלת
החלטות בעניינו .אנו מברכות על תיקונים אלו .אולם ,לצידם ,ובפועל ,לצערנו ,חלקו
המהותי והאופרטיבי של נייר העמדה נשאר כשהיה וכללי התעדוף עודם מורים כי
קריטריון התפקוד הינו קריטריון רלוונטי ומוצדק ואף מהווה קריטריון מספיק לקביעת
תעדוף לטיפול במצב חירום .בכך,לאזובלבדשניירהעמדה השני מנוגדגםהואלקבוע
בחוק שוויון זכויות ובאמנת האו"ם ,הוא אף אינו קוהרנטי ,אינו משרת את מטרתו –
לתעדף על בסיס סיכויי שרידות בלבד ,ויוצר אי בהירות ועמימות רבה בקרב קוראיו,
וודאי כאשר אלו נדרשים בזמן אמת לקבל החלטות גורליות ולחרוץ את דינם של
מטופליםלחייםאולמוות.ועתהביתרפירוט.
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ב .הכלי להערכה רפואית
 .7כאמור,לפיניירהעמדההשני הכללהמנחהבתעדוףהואבסיסרפואילהצלחתהטיפול
לסיכוייהשרידותולגמילהממכשירההנשמה(סעיףט'בעמוד,)9כאשראיןלכלולבו,בין
היתר ,מוגבלות באשר היא "כשלעצמה איננה מהווה שיקול לגיטימי בתיעדוף לטיפול
מצילחיים,אלאכחלקממכלולגורמיהסיכון"(סעיףי'בעמוד.)9
 .8עלמנתלתתלרופאהנמצאבמצבלחץכליהערכהיעילנקבעבניירהעמדההשני גםכלי
תעדוף,אשרהבחירהבו,לשיטתכותביו,נקבעהעלסמךהעקרונותהבאים:

א.
ב.
ג.
ד.

הואצריךלהכיל מדדים מתוקפים ,שלפי הספרות הרפואית כל אחד מהם לכשעצמו
מנבא את יכולת ההישרדות .
הואצריךלהיותמרוכזומתומצת בעמוד אחד ,כך שיסייעלרופאבהחלטותמהירות
בעתריבויחוליםקשים,ומיעוטאמצעיםלהצלתחיים.
הוא צריך להיות פשוט ,קל להבנה ולשימוש,ומאפשרביצועהערכותמהירות.
המדדים צריכים להיות רשומים לפי משך הזמן הנדרש להערכתם,כשהקצרקודם
לארוך ועםהתקדמותהגיוניתכךשאםלאעומדיםבקריטריונים,הרופא יכול לעבור
במהירות למועמד הבא ,וזאת כדי לייעל באופן מירבי את תהליך התיעדוף ,הצפוי
להתרחשבמצביםשללחץזמןומיעוטצוותרפואי (סעיףטובעמוד,10הדגשות אלו

וכלההדגשותבמכתב–אינןבמקור).
 .9לשם כך ,הוועדה המליצה להשתמש ב 4-כלי תיעדוף רב ממדיים :דרגה תפקודית
( ,)ECOGמחלות רקע כרוניות ( ,)ASAכשל מערכות ,והערכה כוללנית של סיכויי
השרידותלטווחקצר.
 .10מדד  Performance Status ECOG( Eastern Cooperative Oncology Group
)Performance Scoreעלפי ניירהעמדה הינומדדשפותחלפניכ 35-שנהכמדדלניבוי

ההישרדותשלחולי סרטן ,ו"בשניםשחלפומאז,נמצאשמדדזההואמנבאמובהקשל
הישרדות במצבים רפואיים רבים ,כולל בקשישים ,בחולים עם דלקת ריאות ,ובחולים
המאושפזים בטיפול נמרץ .המדד כולל  5דרגות תפקוד המבוססות על משתנים שהם
קליםלהערכהתוךזמןקצר".
 .11דרגות התפקוד הנמדדות פורטו בנייר העמדה השני כלשונן במקור (באנגלית – בטבלה
בעמ'18לניירהעמדההשני),ולהלןנביאבפניכםתרגוםשלהדברים:
 0פעילותמלאה,יכולתלהמשיךלתפקדבהתאםלמצבלפניהמחלהללאמגבלות.
 1מוגבלבפעולותפיזיותשדורשותמאמץ,אבלניידומסוגללעבודבתפקידשאינו
דורשפעילותפיזיתכגון:עבודותביתקלות,עבודהמשרדית.
 2נייד ומסוגל לטפל בעצמו אבל לא יכול להמשיך לבצע פעילות פיזית יותר
ממחציתמזמןהעירות.
 3מסוגללטיפולעצמימוגבל,יושבעלכסאאושוכבבמיטהיותרממחציתמזמן
העירות.
 4מוגבללחלוטין,לאיכוללטפלבעצמו,מרותקלחלוטיןלכסאאולמיטה.
 .12לפיתרשיםהזרימה המצורףלניירהעמדההשני(עמ')17אשרמתווהאתהתעדוף ואת
האופןבונדרשרופאלקבלהחלטותבזמןאמת,רמתתפקודהיאקריטריוןלגיטימי,ואף
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הקריטריון הראשון שיבחן ,כך שלמעשה רמת התפקוד לבדה מספיקה כדי לקבוע את
רמתהתעדוף(למעטבעדיפותראשונה).
 .13כלומר ,רופאאמור לבדוק תחילה אתרמתהתפקוד ככליראשון,ורקלאחרמכן לבחון
אתשאר כליהתעדוף,היינומחלות הרקע,מספרהכשליםהמערכתיים ולבסוף גם את
סיכוייהשרידות(שאמוריםהיולהיותהקריטריוןהבלעדילהחלטה).
 .14את התרשים מלווה הערה המסומנת בכוכבית לפיה "יש להתייחס לדרגת התפקוד רק

ככלשהדברנוגעלסיכוייהשרידותלטווחקצר,וישלהקפידעלכךבמיוחדבהערכהשל
אנשיםעםמוגבלויות".(נספחב'-תרשיםזרימה.הערהזולאהיתהקיימתבניירהעמדה
הראשון) .
 .15לסיכום ,אלגוריתם יישומי זה הוא שהומלץ על ידי חברי הוועדה ,באשר הוא לשיטתם

"מדדתיעדוףאינדיבידואלי/פרטני,ללאכלהתייחסותלשיוךקבוצתי,כשהואמהווהכלי
רפואימתוקף"(עמוד.)19
ג .הבעייתיות בכלי ההערכה
 .16למרות ההצהרות החוזרות ונשנות בנייר העמדה השני לפיהן אין להתחשב במוגבלות
כשלעצמה לקביעת התיעדוף ,די בתרשים הזרימה לפיו ,כאמור ,בדיקת רמת התפקוד
הינה הבדיקה הראשונה הנעשית לצורך קביעת התעדוף מבלי שתהא חובה לבחון
קריטריונים נוספים ,בכדי להבין שזו מהווה קריטריון משמעותי ביותר וראשון במעלה
ואףעשויהלשמשכקריטריוןיחיד.
 .17ועוד ,בעודשלושתהכליםהאחרוניםנושאיםקשרישירלסיכויישרידות,אשרהםורק
הם,כךלפיניירהעמדה,מהוויםקריטריוןרלוונטילתעדוף,לכליהראשון,היינוהדרגה
התפקודיתשלהמטופל,איןקשרהדוקוישיר ,ולרוב אין קשר בכלל עם סיכויי שרידות
בהתייחס לאנשים עם מוגבלות .לפיכך,השימושבוככליתעדוף ,ואףכליתעדוף ראשון
ובלעדי ,מהווה הפליה קשה כלפי אנשים עם מוגבלויות ,וסותר את עקרונותיו של נייר
העמדהעצמו.
 .18למעשה,הכליבו בחרההוועדהבעייתיבכמהאופנים:ראשית,מבחינהמעשיתהמדדים
הקבועיםבואינםברורים .שנית,מבחינהמחקרית,לאזובלבדשלאהוכחהקשרבינו
לביןשרידותאוגמילהממכונתהנשמה,אףחבריהוועדה עצמם מודיםכיישנםמצבים
בהםלאמתקייםקשרכזה.שלישית,מבחינהחוקיתואתית,הואחותרתחתהעקרונות
של נייר העמדה עצמו אשר יוצקים את הבסיס המשפטי והמוסרי להנחיות היישומיות
הקבועותבוובכללזהעקרוןהשוויון.להלןנפרט.

ג.1קשייםמעשייםוסתירותבניירבעמדה 
 .19כאמור,כליההערכההרפואי,לשיטתחבריהוועדה,נועדלהוותכליהערכהפשוט,קצר
וקל להבנה .אולם ,בפועל קיימת בנייר העמדה סתירה פנימית .שכן ,על אף שהוועדה
מציינת כי אין להפלות אנשים עם מוגבלויות על סמך תפקודם ,האלגוריתם אשר לפיו
היאמבקשתלתעדף קובעמפורשותכיישלתעדףבהתאםלמדדשהואכלכולותפקודי.
בנוסף ,יוצר כלי ההערכה עמימות רבה אשר תקשה בזמן אמת לקבל החלטות.
 .20כך,למשל,באותלידיביטויהסתירותהפנימיותבניירהעמדה:
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א .ההכרה כי  "ישנם מצבי מוגבלות רבים שאין להם כל השלכה על השרידות לטווח
קצר" (סעיףיטבעמוד)10מופיעהבניירהעמדההשני לצדהבחירה בכליהתפקודי
ככזה המבטא קשר בינו ובין שרידות   -"הוועדה סבורה שלא ניתן לוותר על מדד
תפקודי מאחר והוא נמצא כמנבא עצמאי של יכולת השרידות ,ולכן אי הכללתו
תקטיןאתמידתהדיוקשלתהליךהתיעדוף,ועלולהלגרוםלהעדפהלאנכונהומפלה
מבחינהרפואית"(סעיףכב,עמוד.)10
ב .ועוד,לפיתרשיםהזרימה נדרשרופאלבחון רק בשלבהאחרוןאתסיכוייהשרידות
של המטופל ,אולם במקום אחר בנייר העמדה נכתב כי "על הרופא להתייחס בכל

המדדים ,ובעיקר במדדי  ,ECOGאך ורק על המדד הרפואי הרלוונטי להצלחת
הטיפול לסיכויי השרידות ולגמילה ממכשיר ההנשמה .אין להתחשב בשום שיקול
אחר המבדיל בין בני אדם ,כגון הגיל ...או המוגבלות ...אלא אך ורק ככל שהמדד
מנבא מבחינה רפואית את סיכויי השרידות" (סעיף ב' ,עמוד  .)19דברים ברוח זו
מובאיםגםב"כוכבית"המלווהאתהתרשים,כמפורטלעיל.
 .21גם בהינתן מענה לסתירות אלו ,נייר העמדה אינו נותן מענה לשאלה כיצד על הרופא
לנבא את סיכויי השרידות לטווח קצר ,אשרמסווגים בתרשיםככליתיעדוףבפניעצמו,
ואמורים להיות כלי התעדוף המרכזי על פי האמור בנייר העמדה ,וכיצד ליישמם בנוגע
למדדה,ECOG-אשרכפישפורטלעיל ,אינומתייחסכלללסיכויישרידותאלאמתאר
מצביםתפקודייםבלבד.
 .22קושיזהמופיעגםבמקוםנוסףבניירהעמדהבונקבע:"לכןישלהדגיששבביצועהערכה

על סמך הדרגה התפקודית יש להתייחס באופן פרטני רק להיבטי התפקוד הקשורים
ליכולתהשרידות" (סעיףכ,עמוד .)10אך לאמצויןמההםאותם היבטיםתפקודיים
הקשוריםליכולתשרידות ,ומההקשרבינםלביןהמדדהתפקודי המופיעבניירהעמדה
ככלשהדברמתייחסלאנשיםעםמוגבלותוכולל,כאמור,יכולתעבודה,ניידותועוד.
 .23מהאמורלעילעולהכיבסופושליוםרופאהנדרשבזמןאמתלבחוראתמילחברלמכונת
ההנשמה ,יבדוק תחילה את ההיבט התפקודי כפי שהדבר מפורט בתרשים הזרימה,
ומשזה יעלה קושי – ייעצר בשלב זה ויסווג את החולה ברמת עדיפות נמוכה מבלי
להידרש לקריטריונים הנוספים ול"סיכויי השרידות לטווח קצר"  -אשר לא ברור מה
כוונתםוכיצדהרופאיכוללהעריכם,הלכהלמעשה,וודאיבזמןקצוב.
 .24משמע ,ברוב מוחלט של המקרים לא יגיע רופא לבדיקת סיכויי השרידות ,אשר אמורים
להוות קריטריון בלעדי לקביעת התיעדוף לטיפול ,ובניגוד לעקרונות אשר הנחו את
הוועדה בבחירת כלי הערכה הרפואי ,תרשים הזרימה  -אשר אמור לשקף עקרונות אלה
ולהוות כלי אפקטיבי בידי הרופאים בזמן חירום  -אינו עומד בהם ואינו יכול לתת לרופא
מדד אמיתי ונוח לבחינה בזמן אמת – הן לגבי אנשים ללא מוגבלות ובפרט באשר
לאנשים עם מוגבלות.

ג.2קשייםמחקריים
 .25כאמור,הרציונלהעומדלדעתחבריהוועדהבבחירתהכליהתפקודיהואהקשרשנמצא
לכאורה  בין רמת תפקוד לשרידות (בהינתן הסתירות שלעיל) ,אולם למעשה ,לא ברור
מהו המקור לקביעה זו ובעיקר ,מהו הקשר בין המדד התפקודי שנבחר על ידי הוועדה
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( )ECOGלבין אותם סיכויי שרידות ,ובפרט בהקשר של אנשים עם מוגבלות .בעניין זה
יוערכיהמאמרהרפואיהיחידהמוזכרבניירהעמדההשני,ואשרבואכןמוצעלבססאת
התעדוףעל4כליםלאמספקהסברמעמיקלגביהקשרביןתפקודלסיכויישרידות.
 .26בנוסף ,המאמר אינו בוחר ב ECOG-כמדד התפקודי הרלוונטי היחידי אלא מפרט
מדדים תפקודיים אפשריים נוספים ,ומבהיר כי האמור בו הוא הצעה בלבד ,וכי ברור
לכותביםכיישליישמובדרכיםשונותעלבסיסהלךהרוחהציבורי,המשאביםהעומדים
לרשותכלמדינה,רמתהתחלואה,ועודפרמטרים( Charles L. Sprung et. al., Adult ICU
Triage During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Who Will Live and Who
).)Will Die? Recommendations to Improve Survival. Critical Care Medicine (2020

 .27ואכן,מקריאתניירהעמדההשניעולהכימאמרזהאומץרקבחלקו,כךשהוועדהראתה
את עצמה חופשיה (ובצדק) לקבוע כללים בנוגע להיבטים שונים של התעדוף .אולם,
דווקא בשל כך ,גם יכולה היתה הוועדה לבחור שלא לאמץ את ההמלצה לקביעת מדד
תפקודי .הועדהאשרהבינה כי הכלי לבדו הינו בעייתי כאשר מדובר באדם עם מוגבלות,
בחרהלהוסיף כאמור הערה בכוכבית אשר לא ברור כיצד זומתיישבת עם הקבוע במדד
עצמו ,וזאת במקום להחליט כי היא אינה מאמצת את המדד התפקודי בהיותו מפלה
אנשיםעםמוגבלויות.
 .28משמעות הדברים היא כי אף הניסיון לשוות לנייר העמדה ביסוס ותיקוף מחקרי אינו
יכול להצדיק הסתמכות על מדד תפקודי.

ג.3קשייםמקצועיים-ערכיים
 .29כפישצויןבניירהעמדההשני(סעיףכה.עמוד)11המדדהנבחר()ECOGהינומדדהנוגע
לקבלתהחלטותבמקריםשלחוליסרטןאשראומץלגביקשישיםולגביאנשיםחולים,
מקריםבהםישלהניחכירמתהתפקודשלאנשיםאלוהושפעהמהמחלות,ולפיכךייתכן
כיהיאמעידהעלסיכוייהשרידותשלהם .הסתמכות על אותו מדד שאומץ עבור אנשים
חולים לבחינת סיכויי השרידות של אנשים עם מוגבלות מלמדת אותנו על הקשר
ההכרחי הקיים לשיטת מחברי המסמך בין מוגבלות למחלות .אלאשקשרזה ומשוואה
זו,כפי שצויןבמכתבנושבסימוכין ,משקף דעהקדומהשהגיעההעתשתעבורמןהעולם
וישלדחותאותהבכלתוקף.
 .30יתר על כן ,לא בכדי רמת התפקוד היא הבחינה הראשונה הנדרשת להתבצע על ידי
הרופא ,שהרי הזמן הדרוש להערכתה הוא אכן הקצר ביותר .לפי מדד ה – ECOG
הקריטריוניםהנבדקיםהם ביןהיתר ניידותאויכולתתעסוקתית.אולם,"יעילותו" של
הכלי אינה מצדיקה את השימוש בו ,שכן כאשר מדובר באנשים עם מוגבלויות ,הוא אינו
מודד את סיכויי השרידות אותם הוא אמור למדוד .בהקשר זה הן ניידות והן יכולת
תעסוקתית אינןמעידות עלסיכויישרידות ,ולפיכךנותרהרופאהמעריךעםכליהגוזר
עליו לנקוט בהפליה לא רלוונטית כלפי אנשים עם מוגבלות ,בהתבסס רק על  רמת
תפקודם .כאמור ,ובצער ,קריטריונים אלו משקפים גישה רפואית לפיה מוגבלות
כלשעצמההינהפגםרפואיהדורשתיקון אוהמסמלחיים"שוויםפחות" ולזואיןמקום
יותר,וודאילאבמסמךרשמיוחשובזה,בעלהשלכותרוחבועומק-הןבעתקשהזווהן
בעתיד.
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 .31אנשיםעםמוגבלות,ככלקבוצהבאוכלוסייההינהקבוצההטרוגניתשלאנשיםהשונים
זהמזהבכלהיבטבחייהםובכללזהבמצבםהרפואי,ולפיכךמןהראויהיהליישםאת
איסורההפליההחלבעניינם,ואשרהוועדה מכירהבו לאאחתלאורךניירהעמדה ,גם
בחלקוהאופרטיבישלניירהעמדה(היינובתרשיםהזרימה)ולארקבהצהרתהכוונות.
 .32חמורמכך,וכפישצוייןלעיל,כליתפקודיזההואשיכוללהכריעלבדו אתהתעדוף.שכן,
עלפיתרשיםהזרימה,בניגודלעדיפותהראשונה בתעדוף ,התנאים ברמותהתעדוף אינם
מצטבריםודיבקיומושלהקריטריוןהראשון,הואהקריטריוןהתפקודי ,עלמנתלקבוע
תעדופו של אדם .כך ,למשל ,אדם המתנייד בכסא גלגלים אולם אינו תלותי לחלוטין
ידורגבמקוםהשלישיהגםשאיןלומחלהקשהאוכשלמערכתיבארבעמערכותאויותר.
נראה כי ה"כוכבית" אשר נוספה לתרשים ואשר לפיה יש להתייחס לתפקוד רק בהיבט
ההישרדותי נוספה רק כמס שפתיים .שכן ,אם סיכויי השרידות הם החשובים ,מדוע
מהווההכליהתפקודיכלימרכזי,ראשוןואףיחידבתעדוף.
 .33זאתועוד,איןצורךלחפשולקרואאתה"אותיותהקטנות"בשביללראותולהביןשהכלי
התפקודי הנוכחי הינו זה שאומץ אף בנייר העמדה הראשון טרם התיקונים לפיהם,
לכאורה , מוגבלות אינה יכולה להוות קריטריון לתעדוף (ראו בעמוד  24בנייר העמדה
הראשון ועמוד  18בנייר העמדה השני) .בכך ,למעשה ,נוצר הרושם לפיו התיקונים
שהוכנסו בעקרונותיו של נייר העמדה השני משמשים בפועל כעלה תאנה בלבד ,שכן זה
נותר במהותו זהה לנייר העמדה הראשון – מפלה ופוגע בזכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות.
ג.4קשייםמשפטיים 
 .34כמפורטלעיל,ההנחיותהמעשיותלרופאיםקובעותתעדוףעלסמךמוגבלות,וזאתבניגוד
לחוק שוויון זכויות ,בניגוד לאמנת האו"ם ,ובניגוד לאמירות הברורות שהוספו בנייר
העמדההשניאשראוסרותעלקביעתתעדוףעלבסיסהמוגבלותכשלעצמה.
 .35אמנתהאו"םקובעתבסעיף(25ד)כימדינותשהןצדדיםלאמנה:

"תדרושנהמאנשימקצועבתחוםהבריאותלהעניקלאנשיםעםמוגבלויות טיפול באיכות
זהה לזה הניתן לאחרים ."...
 .36חוקשוויוןזכויותקובעכי"מטרתולהגןעלכבודווחירותושלאדםעםמוגבלות,ולעגן
אתזכותולהשתתפותשוויוניותופעילהבחברהבכלתחומיהחיים,וכןלתת מענה הולם
לצרכיו המיוחדים באופן יאפשר לו לחיות את חייו בעצמאותמרבית,בפרטיותובכבוד,
תוך מיצוי ממלוא יכולתו" .עוד קובע החוק איסור הפליה בשירות ציבורי ובכלל זה
בשירותיהבריאות:"לא ייתן שירות ציבורי  ...בתנאים הנופלים מאלה שבהם הוא ניתן
בדרך כלל".
 .37איסור זה חל באופן זהה ואף ביתר שאת על המדינה ,כפי שקבע בית המשפט :"מכוח
עקרונותבסיסייםשל:מוסר,צדק,יושרוהגינותביחסיםשביןהמדינהלביןהפרט,נובע
גם כי על המדינה חלה אחריות מוגברת למניעת אפלייתם לרעה של אנשים עם
מוגבלות ."...(בג"צ  6069/10רמי מחמלי נ' שרות בתי הסוהר (פרסם בנבו) ,פסקה 43
לפסקדינושלהשופטמלצר,להלן:"עניין מחמלי").
 .38מהאמור לעיל עולה אפוא כי אף נייר העמדה השני מנוגד להוראות החוק ,ויש לדחותו.
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ד .סיכום
.39

.40

.41
.42

.43
.44

ניירהעמדההראשוןשלהוועדהלקביעתתעדוףגרףביקורתציבוריתרבה–מצדגורמים
ממשלתיים,מקצועייםוחברתייםולאבכדי.הניירגזרעלקבוצהשלאנשיםתעדוףנמוך,
וזאתאךורקמחמתהמשותףלהם-המוגבלות.
בעקבותזאת,החליטההוועדה לתקןאת ניירהעמדה,וזהאכןתוקן,אולם התיקוןהינו
הצהרתי בלבד .בהיבט המעשי ,זה אשר אמור בפועל לשרת את הרופא ולתת בידיו את
הכלים בטרם קבלת ההחלטה המכרעת בדבר עתידו של אדם נותר בדיוק אותו כלי
תפקודיבעייתיאשרתיקופובאשרלאנשיםעםמוגבלותלאבוססדיו,אםבכלל,אשר
אינועומדבעקרונותאותםקבעההוועדהבעצמה,אשרישבומןהעמימות,וחמורמכל–
קובע הלכה למעשה כי חייהם של אנשים עם מוגבלות שווים פחות – אך ורק בשל
המוגבלות.
לאור הטענות שהובאו לעיל נבקשכם לדחות את נייר העמדה ואת האמור בו בכל תוקף.
כפישצוייןבפתחהדברים,עלאףשהמסמךעוסקבשלנסיבותהשעהבתעדוףבהקשרשל
מגפתהקורונה,לא מן הנמנע שהמדיניותהקבועהבותשמש ולו כבסיס לאירועי חירום
עתידיים נוספים .ועל כן ,בהינתן התפיסה הארכאית אשר באה לידי ביטוי בעקרונות
התעדוף ,קיימת חשיבות עליונה בדחיית נייר העמדה על ידי שני המשרדים יחד ,תוך
אמירהברורהשאיןמקוםלהפלותאנשיםעםמוגבלותמחמתמוגבלותם.
למען הגילוי הנאות ,נשוב ונכתוב ,כי ככל שמסמך זה יאומץ ו/או ככל שיהיה סירוב
להצהירעלדחייתו,שומרותלעצמןהח"מאתהזכותלפנותלערכאותמשפטיות.
נסייםבדבריוהיפיםשלהשופטבדימוסאליקיםרובינשטייןבענייןמחמלי:

" בעידננוהעלהעולם הדיןעלנסאתזכויותיהםשלמי שהיודחוקים לקרן זוית
בעידן קודם ,קרי ,אנשים עם מוגבלויות .. . בעקבות השם באנגלית  Americans
 with Disabilities Act נבחרגםהשםהעבריהמסורבלמשהו,ש מטרתו להצביע
בראש וראשונה על כך שעסקינן באנשים  ,בני אדם שהמוגבלות לא נטלה מהם
את היותם כאלה " .
בכבודרב ,
בשםהארגוניםהח"מ 


רונירוטלר,עו"דד"רמיהגפן,עו"ד אביביתברקאי–אהרונוף,עו"ד 
המחלקההמשפטית 


הקליניקהלזכויותאנשיםעםמוגבלויות 
ארגוןבזכות–המרכזלזכויותאדם 
שלאנשיםעםמוגבלויות 


לזכרושלפרופ'יעקבנאמן,הפקולטהלמשפטים

אוניברסיטתבראילן 
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האגודהלזכויותהאזרח
אהב"ה
אופק-חזרהלחיים
אופקלילדינו
אורשלום
איל"ן
אלו"ט
אמונת"ך-ארגוןמשפחותתחלואהכפולה
עמותתאנגלמן
אנוש,העמותההישראליתלבריאותהנפש
אנזים-עמותהלחוליםבמחלתפומפה
אסט"י,ארגוןסינדרוםטוראטישראל
אס"י–פעיליהקהילההאוטיסטיתבישראל
אקדם
אקיםישראל
ארגוןמשפחותבריאותהנפש
AV ישראל
בזכות
ביחד
ביתאיזישפירא
ביתהגלגלים
המטהלחינוךמעול"ה
המכוןהישראלילהנגשהקוגניטיביתשלאגודתעמיוהקריההאקדמיתאונו
המרכזהישראליללימודיחרשות
המרכזלעיוורבישראל
חבריםבנגב
ית"ד
לינק20
מטהמאבקהסיעודיים
מיוחדיםבשרון
מצמיחים
מעברים–שינויברקיימאלקהילההטרנסית
משתלביםברצף
נגישותישראל
ניליריימונד-ליוויוסיועלמשפחותמיוחדות
סיכוישווה
עלה
העמותהלילדיםבסיכון-מרכזלטיפולוחקרבאוטיזם
פורוםלבריאותשלאנשיםעםמוגבלותבביתאיזישפירא
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צח"י
.40
צעדיםקטנים
.41
קואליצייתהוריםלילדיםעםצרכיםמיוחדים
.42
קולהזכויות
.43
קולחיים
.44
הקליניקהלזכויותאנשיםעםמוגבלותלזכרושלפרופ'יעקבנאמן,הפקולטהלמשפטים,
.45
אוניברסיטתבראילן
הקליניקהלזכויותאנשיםעםמוגבלויות,האוניברסיטההעברית
.46
הקליניקותלמשפטושינויחברתי,אוניברסיטתחיפה
.47
הקליניקהלזכויותאנשיםעםמוגבלותשכלית,המרכזהבינתחומיהרצליה
.48
קליניקת"משפטרפואהופסיכיאטריה",מרכזאונולמשפטחברתיקליני,הקריה
.49
האקדמיתאונו 
הקליניקהלזכויותאנשיםעםמוגבלויות,המרכזהאקדמי,שערימדעומשפט
.50
קשר–הביתשלהמשפחותהמיוחדות
.51
תסמותק 
.52





העתקים :
חברהכנסתאיציקשמולי,שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים 
מראברמיטורם,נציבשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,משרדהמשפטים 
עו"דרזנזרי,המשנהליועץהמשפטילממשלה(ציבורי–חוקתי) 
עו"דענרהלמן,מנהלמחלקתבג"צים,משרדהמשפטים 
עו"דאורישוורץ,יועץמשפטי,משרדהבריאות 
הרבפרופ'אברהםשטינברג–יו"רמשותףשלהמועצההלאומיתלביואתיקה 
פרופ'אפרתלוי-להד–יו"רמשותףשלהמועצההלאומיתלביואתיקה 
ד"רתמיקרני–יו"רהלשכהלאתיקהשלההסתדרותהרפואיתבישראל 
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