
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אייר,תש"פכ"דב

2020מאי,18

לכבוד

סנקורן,שרהמשפטיםחברהכנסתאביניחברהכנסתיוליאדלשטיין,שרהבריאות



ד"ראביחימנדלבליט,היועץהמשפטילממשלה

שלוםרב,

 דחוף ביותר!

 

דרישה לדחיית המלצות הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים בתקופת מגפת  הנדון:

 בשל הפליית אנשים עם מוגבלות הקורונה

2020,מאיניירעמדהשלהוועדההציבוריתלתיעדוףחוליםקשיםבתקופתמגפתהקורונה:סימוכין

לשרהבריאותולמנכ"למשרדהבריאות20.4.2020מכתבנומיום

 

 הרינו שאליכםלפנות אתלאחר המסבחנו המתוקן העמדהמך נייר הציבוריתשל הוועדה של

ולאחרשמכתבנושבס,עדוףחוליםלתי לצערנו, לאנענהעדהיום. למרותהנכונותלשנותימוכין

שינואתההנחיותהיישומיותשלאהתיקוניםשנעשובמסמךהחדאתהמסמך,עליהאנומברכים,

בלותאשריהיוזקוקיםוזה,בדומהלקודמו,ועלבסיסאותומדדתפקודי,קובעכיאנשיםעםמוג

וזאתאךורקמחמתהמוגבלות.להנשמהמלאכותיתבמצבחירוםיהיובתעדוףנמוך,

שימוש בשעת משבר  הקובע מדיניות בה ניתן יהיה לעשות מכונןמאחר שמדובר במסמך 

של וחד משמעית קיימת חשיבות רבה לאמירה ברורה , תיושם כעתגם אם זו לא  ,דיתעתי

דעות פליה וההנוכח ה במסמךהקבועות  המלצותהאת  דוחים ים לפיה הםמשרדה

שתמוה ומדאיג כי אלו  - הבאות לידי ביטוי במסמך אנשים עם מוגבלותכלפי  קדומותה

 כםהצהרת בהקדםשוב ונבקש נ. לפיכך, עדין רווחות בחברה, ובפרט בקרב אנשי ציבור

 ,יעדוף חולים בתקופת מגפת הקורונההציבורית לת הוועדה המלצות של ןדחייתבדבר 

 .הכל כפי שיפורט להלן

 

 הקדמהא. 

אפריל .1 חודש במהלך הופץ של עמדה קשיםנייר חולים לתיעדוף הציבורית הוועדה

מנתלתתלנכתבעניירהעמדה."(נייר העמדה הראשון)להלן:"בתקופתמגפתהקורונה

במצבשלמחסורבאמצעיםלהצלת הרפואהכיצדלנהוג כליםמעשייםואתייםלצוותי

 חייםובכוחאדםמיומן.
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שהותרהמעקרוןהשוויוןהסטייההיחידה,ניירהעמדההראשוןפיהעקרונותשהותוובל .2

א)יט(2יפולולסיכוייהישרדות)ראוסעיףעלבסיסהבדליםרפואייםלהצלחתהטתהיהי

 (.הראשוןלניירהעמדה

של .3 האופרטיבי בחלקו זאת, העמדהלמרות נייר ב, לשמשהמופיע תפקידו אשר נספח,

תעסוקה,העדרניידותנמניםגםביןהקריטריוניםלתעדוףנקבעכי,ככליעבודהלרופא

להפלותבין"לפיהניירהעמדהכיחרףהצהרתאמשמעותהדברהי.אועצמאותו/ אין

חוליםשוניםעלסמךמאפייניםשאינםרפואייםאועלסמךמאפייניםכללייםשלקבוצת

הרפואייםאנשים הנתונים פי על אינדיבידואלי באופן התיעדוף את לקבוע יש אלא

כקבוצה ונגזר על  מופליםאנשים עם מוגבלות ,(6בעמוד)סעיףכ'ציפייםלכלחולה"הספ

במצב חירום לצורך חיבור הנמנים על קבוצה זו להיות בעדיפות שלישית או רביעית 

וללא תלות במדדים  ,, וזאת כקריטריון יחידלמכונת הנשמה או מתן טיפול בטיפול נמרץ

 .דותישרהסיכויי /או אחרים ורפואיים 

20.4.2020ביום .4 בעקבותהפצתניירהעמדההראשון, חברדאזפנינואלשרהבריאות, ,

מנכ" ואל ליצמן, יעקב הכנסת ומשרדל טוב, סימן בר משה מר זה, כיבעניין בטענה

ל בניגוד מוגבלות עם אנשים מפלה בהמסמך עםקבוע לאנשים זכויות שוויון חוק

התשנ"ח סותראתאמנתהאו"םבדבר"חוק שוויון זכויות")להלן:1998–מוגבלות, ,)

מוגבלו עם אנשים ישראליוזכויות מדינת אישררה אותה ת ,(""אמנת האו"ם)להלן:

 ומתבססעלדעותקדומותאשראין למרותבקשתנולהן לצערנו, עודמקוםבתקופתנו.

עד)!(ארגונים,60אשרייצגוהמפורשתלמענהישירולמרותריבויהחותמיםעלהמסמך,

 לפנייתנו.מענהכלשהוקיבלנוהיוםטרם

 אזרחית.החברה הארגוני  60לנוחיותכם, מצ"ב מכתבנו עליו חתמו 

בוו"(נייר העמדה השניהגיעלידינוניירהעמדההמתוקןשלהוועדה)להלן:"לאחרונה .5

ניירהעמדההשני,ככלהידועלנו.ניירהעמדההראשוןמספרשינוייםמבורכיםביחסל

מצד הראשון העמדה נייר כלפי הופנתה אשר ההיקף רחבת הביקורת של תוצר הוא

 בתחום, העוסקים אקדמיה אנשי מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון אנשינציבות

האזרחיתרפואה החברה כנגד,וארגוני התקוממו אשר מוגבלויות עם אנשים גם כמו

 האמורבו.

 .6 הוספהבין השניהשאר, העמדה בנייר חלהמוגבלוקטגוריית בגינן העילות לרשימת ת

 פליההאיסור זכויותהוסף, החייםחוקשוויון לרשימתהחוקיםהמבססיםאתעקרון

תשתיתוזכויותנוספו ,לניירהעמדהתהמהווים)לכאורה( נדרש,ונקבעכי ככלשהדבר

שימוש אדםיעשה של רצונו את לברר מנת על מוגבלותבהתאמות קבלתעם בטרם

בעניינו אלו.החלטות תיקונים על מברכות אולם,אנו חלקו לצערנו, , ובפועל ,םדילצ.

מורים כי  כללי התעדוף עודםו נשאר כשהיה נייר העמדההאופרטיבי של המהותי ו

קביעת לואף מהווה קריטריון מספיק קריטריון רלוונטי ומוצדק  הינו קריטריון התפקוד

מנוגדגםהואלקבועהשניכך,לאזובלבדשניירהעמדהבלטיפול במצב חירום. תעדוף 

זכויותובאמנתהאו"ם הואאףאינובחוקשוויון ,קוהרנטי, משרתאתמטרתו –אינו

בלבד, שרידות סיכויי בסיס על ולתעדף בקרב רבה ועמימות בהירות אי קוראיו,יוצר

של דינם את ולחרוץ גורליות החלטות לקבל אמת בזמן נדרשים אלו כאשר וודאי

 .ועתהביתרפירוט.לחייםאולמוותמטופלים
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 הכלי להערכה רפואית ב.

 .7 להצלחתהטיפולבסיסרפואיהואתעדוףהכללהמנחהבניירהעמדההשנילפיכאמור,

לבו,ביןאיןלכלוכאשר,(9)סעיףט'בעמודולגמילהממכשירההנשמהדותילסיכוייהשר

 היתר, היא באשר לטיפולהאיננהכשלעצמ"מוגבלות בתיעדוף לגיטימי שיקול מהווה

 (.9)סעיףי'בעמוד"מצילחיים,אלאכחלקממכלולגורמיהסיכון

גםכליבניירהעמדההשנילרופאהנמצאבמצבלחץכליהערכהיעילנקבעמנתלתתעל .8

 ,נקבעהעלסמךהעקרונותהבאים:כותביותעדוף,אשרהבחירהבו,לשיטת

מדדים מתוקפים, שלפי הספרות הרפואית כל אחד מהם לכשעצמו   להכילהואצריך .א

מנבא את יכולת ההישרדות.

שיסייעלרופאבהחלטותמהירותכךעמוד אחד,בומתומצת מרוכזהואצריךלהיות .ב

 ומיעוטאמצעיםלהצלתחיים.,בעתריבויחוליםקשים

 הערכותמהירות.ומאפשרביצוע,פשוט, קל להבנה ולשימושהוא צריך להיות  .ג

,כשהקצרקודםהמדדים צריכים להיות רשומים לפי משך הזמן הנדרש להערכתם .ד

יכול לעבור  הרופאועםהתקדמותהגיוניתכךשאםלאעומדיםבקריטריונים, לארוך

במהירות למועמד הבא, את מירבי באופן לייעל התיעדוףוזאתכדי הצפויתהליך ,

אלו,הדגשות10)סעיףטובעמודלהתרחשבמצביםשללחץזמןומיעוטצוותרפואי

 .(אינןבמקור–וכלההדגשותבמכתב

כך .9 ,לשם במליצהההוועדה תפקודית4-להשתמש דרגה ממדיים: רב תיעדוף כלי

(ECOG( כרוניות רקע מחלות ,)ASAסיכויי של כוללנית והערכה מערכות, כשל ,)

 השרידותלטווחקצר.

 Eastern Cooperative Oncology Group)ECOG Performance Statusמדד .10

Performance Score שנהכמדדלניבוי35-ניכהינומדדשפותחלפניירהעמדהעלפי(

של"בשניםשחלפומאז,נמצאשמדדזההואמנבאמובהקו,חולי סרטןההישרדותשל

כוללב ובחולים קשישים, בחולים עם דלקת ריאות, הישרדותבמצביםרפואייםרבים,

המאושפזים בטיפול נמרץ. כולל שהם5המדד משתנים על המבוססות תפקוד דרגות

 ".קליםלהערכהתוךזמןקצר

 .11 הנמדדות בניירהעמדההשניפורטודרגותהתפקוד בטבלה–)באנגליתבמקורכלשונן

 ולהלןנביאבפניכםתרגוםשלהדברים:,לניירהעמדההשני(18בעמ'

 .ללאמגבלותבהתאםלמצבלפניהמחלהיכולתלהמשיךלתפקדפעילותמלאה, 0

מוגבלבפעולותפיזיותשדורשותמאמץ,אבלניידומסוגללעבודבתפקידשאינו 1

 דורשפעילותפיזיתכגון:עבודותביתקלות,עבודהמשרדית.

 2 להמשיך יכול לא אבל בעצמו לטפל ומסוגל נייד יותרלבצע פיזית פעילות

 עירות.מזמןהממחצית

יושבעלכסאאו 3 מזמןטהיותרממחציתימשוכבבמסוגללטיפולעצמימוגבל,

 .העירות

 טה.למימוגבללחלוטין,לאיכוללטפלבעצמו,מרותקלחלוטיןלכסאאו 4

ואת(אשרמתווהאתהתעדוף17עמ')המצורףלניירהעמדההשניתרשיםהזרימהלפי .12

אףולגיטימי,קריטריוןאיהרמתתפקודהאופןבונדרשרופאלקבלהחלטותבזמןאמת,
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שיבחןטריוןיקרה ,הראשון שלמעשה כך התפקוד המספיקהלבדרמת לקבוע אתכדי

 .)למעטבעדיפותראשונה(רמתהתעדוף

לבחוןככליראשון,ורקלאחרמכןאתרמתהתפקודתחילהלבדוקרופאאמורכלומר, .13

היינואת מספרהכשליםהמערכתייםולבסוףשארכליהתעדוף, גםאתמחלותהרקע,

 .(ןהבלעדילהחלטהלהיותהקריטריוהיושאמורים)שרידותהסיכויי

רק"לפיהבכוכביתהמסומנתהערהתרשיםמלווהאתה .14 ישלהתייחסלדרגתהתפקוד

ככלשהדברנוגעלסיכוייהשרידותלטווחקצר,וישלהקפידעלכךבמיוחדבהערכהשל

זולאהיתהקיימתבניירהעמדההערה.תרשיםזרימה-)נספחב'".אנשיםעםמוגבלויות

(.הראשון

 .15 זהלסיכום, אלגוריתםיישומי ידי על הוועדההואשהומלץ באשרהואלשיטתם,חברי

קבוצתי,כשהואמהווהכליוךשיהתייחסותל,ללאכל/פרטניתיעדוףאינדיבידואלי"מדד

 (.19)עמוד"רפואימתוקף

 הערכההבכלי  הבעייתיותג. 

ב .16 ונשנות החוזרות ההצהרות השנילמרות העמדה נייר במוגבלותלפיהן להתחשב אין

התיעדוףכשלעצמה בלקביעת די הזרימה, ,כאמור,לפיותרשים בדיקת התפקודרמת

התעד קביעת לצורך הנעשית הראשונה הבדיקה שתהאוףהינה לבחוןמבלי חובה

במעלה,קריטריוניםנוספים ביותרוראשון משמעותי מהווהקריטריון שזו להבין בכדי

 ואףעשויהלשמשכקריטריוןיחיד.

בעודשלושתהכליםהאחרוניםנושאיםקשרישירלסיכויישרידות,אשרהםורקועוד, .17

לכליהראשון,היינוהדרגההם,כךלפיניירהעמדה,מהוויםקריטריוןרלוונטילתעדוף,

 עם סיכויי שרידות אין קשר בכלל רובול,התפקודיתשלהמטופל,איןקשרהדוקוישיר

ראשוןואףכליתעדוף,לפיכך,השימושבוככליתעדוף.תלובגאנשים עם מובהתייחס ל

ו מהווה ניירהבלעדי, של וסותראתעקרונותיו אנשיםעםמוגבלויות, פליהקשהכלפי

 .עצמוהעמדה

המדדיםבחרההוועדהבעייתיבכמהאופנים:ראשית,מבחינהמעשיתבולמעשה,הכלי .18

לאזובלבדשלאהוכחהקשרבינוהקבועיםבואינםברורים. שנית,מבחינהמחקרית,

מודיםכיישנםמצביםעצמםלביןשרידותאוגמילהממכונתהנשמה,אףחבריהוועדה

,הואחותרתחתהעקרונותיתמבחינהחוקיתואתבהםלאמתקייםקשרכזה.שלישית,

 להנחיותהיישומיותעצמוניירהעמדהשל והמוסרי יוצקיםאתהבסיסהמשפטי אשר

 ובכללזהעקרוןהשוויון.להלןנפרט.הקבועותבו



וסתירותבניירבעמדהקשייםמעשיים.1ג

נועדלהוותכליהערכהפשוטהערכההרפואי,לשיטתחבריהוועדה,הכליכאמור, .19 קצר,

.קללהבנהו עלאףשהוועדה,שכן.פנימית סתירה העמדה בנייר קיימתבפועלאולם,

לפיו האלגוריתםאשר תפקודם, להפלותאנשיםעםמוגבלויותעלסמך אין מציינתכי

 .קובעמפורשותכיישלתעדףבהתאםלמדדשהואכלכולותפקודיהיאמבקשתלתעדף

 אשר תקשה בזמן אמת לקבל החלטות.יוצר כלי ההערכה עמימות רבה בנוסף, 

 :בניירהעמדהבאותלידיביטויהסתירותהפנימיותלמשל,,ךכ .20
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 .א  השלכהעלההכרהכי להםכל מוגבלותרביםשאין השרידותלטווח"ישנםמצבי

מופיעהב10)סעיףיטבעמודקצר" בכליהתפקודילצדהבחירהניירהעמדההשני(

שרידותככזההמבטא ובין בינו מדד-קשר על לוותר "הוועדהסבורהשלאניתן

 כמנבא נמצא והוא מאחר הכללתועצמאיתפקודי אי ולכן השרידות, יכולת של

תקטיןאתמידתהדיוקשלתהליךהתיעדוף,ועלולהלגרוםלהעדפהלאנכונהומפלה

 (.10)סעיףכב,עמודמבחינהרפואית"

 .ב בשלבהאחרוןאתסיכוייהשרידותרקנדרשרופאלבחוןלפיתרשיםהזרימהועוד,

ב במקוםאחר אולם המטופל, העמדהשל נייר נכתב בכל"כי להתייחס הרופא על

 במדדי ובעיקר ECOGהמדדים, ורק אך , הרלוונטי הרפואי המדד להצלחתעל

 השרהטיפול ההנשמהילסיכויי ממכשיר ולגמילה שיקול.דות בשום להתחשב אין

 כגון אדם, בני בין המבדיל ...גילהאחר שהמדד...מוגבלותהאו ורקככל אלאאך

השרידות סיכויי את רפואית מבחינה מנבא עמוד ב', )סעיף זו.(19" ברוח דברים

 .,כמפורטלעילמובאיםגםב"כוכבית"המלווהאתהתרשים

 .21 מגם לסתירבהינתן ענה אלוות אינו נותן מענה לשאלה כיצד על הרופא  העמדה נייר,

ככליתיעדוףבפניעצמו,בתרשיםיםאשרמסווג,לטווח קצר השרידותלנבא את סיכויי 

התעדוףהמרכזי האמורבואמוריםלהיותכלי וניירהעמדהעלפי ליישמםבנוגעכיצד,

אינומתייחסכלללסיכויישרידותאלאמתאר,,אשרכפישפורטלעילECOG-למדדה

 .בלבדמצביםתפקודיים

"לכןישלהדגיששבביצועהערכהבניירהעמדהבונקבע:נוסףבמקוםקושיזהמופיעגם .22

באופן להתייחס יש התפקודית הדרגה סמך הקשוריםעל התפקוד להיבטי רק פרטני

עמוד" ליכולתהשרידות אך (.10)סעיףכ, מההםאותםהיבטיםתפקודייםלאמצוין

המופיעבניירהעמדהומההקשרבינםלביןהמדדהתפקודי,הקשוריםליכולתשרידות

 יכולתעבודה,ניידותועוד.,כאמור,ככלשהדברמתייחסלאנשיםעםמוגבלותוכולל

מהאמורלעילעולהכיבסופושליוםרופאהנדרשבזמןאמתלבחוראתמילחברלמכונת .23

התפקודייבדוק,ההנשמה ההיבט את הזרימה,תחילה בתרשים מפורט שהדבר כפי

 קושי יעלה –ומשזה מבליייעצר נמוכה עדיפות ברמת החולה את ויסווג זה בשלב

ל והידרש הנוספים קצר"ל"סיכויילקריטריונים לטווח מה-השרידות ברור לא אשר

 ,הלכהלמעשה,וודאיבזמןקצוב.כםוכיצדהרופאיכוללהעריכוונתם

, אשר אמורים ט של המקרים לא יגיע רופא לבדיקת סיכויי השרידותלחב מווברמשמע,  .24

את  הנחואשר בניגוד לעקרונות , ויון בלעדי לקביעת התיעדוף לטיפוללהוות קריטר

אשר אמור לשקף עקרונות אלה  - , תרשים הזרימההוועדה בבחירת כלי הערכה הרפואי

אינו עומד בהם ואינו יכול לתת לרופא  - אפקטיבי בידי הרופאים בזמן חירוםולהוות כלי 

הן לגבי אנשים ללא מוגבלות ובפרט באשר  –מדד אמיתי ונוח לבחינה בזמן אמת 

 לאנשים עם מוגבלות. 



 מחקריים.קשיים2ג

כאמור,הרציונלהעומדלדעתחבריהוועדהבבחירתהכליהתפקודיהואהקשרשנמצא .25

לכאורה אולם שלעיל(, הסתירות )בהינתן לשרידות תפקוד רמת בין ברורלמעשה, לא

הוועדה שנבחרעלידי המדדהתפקודי הקשרבין מהו ובעיקר, המקורלקביעהזו מהו
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(ECOGאותםס לבין שרידות( ,יכויי אנשיםובפרטבהקשר זהעםמוגבלותשל בעניין .

ןמוצעלבססאתבניירהעמדההשני,ואשרבואכהמוזכרהיחידיוערכיהמאמרהרפואי

 .יהקשרביןתפקודלסיכויישרידותלגבמעמיקלאמספקהסברכלים4התעדוףעל

במאמרה,בנוסף .26 בוחר ECOG-אינו כמדד מפרטהתפקודי אלא היחידי הרלוונטי

ונוספיםתפקודייםאפשרייםמדדים בלבד, הצעה הוא בו האמור כי ,מבהיר ברורוכי

עומדיםה,המשאביםהלךהרוחהציבוריסיסבדרכיםשונותעלבישליישמולכותביםכי

 Charles L. Sprung et. al., Adult ICU)ועודפרמטריםרמתהתחלואה,,כלמדינהלרשות

Triage During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Who Will Live and Who 

Will Die? Recommendations to Improve Survival. Critical Care Medicine (2020).) 

,כךשהוועדהראתהבחלקורקאומץמאמרזהולהכיעמקריאתניירהעמדההשניואכן, .27

התעדוף של שונים להיבטים בנוגע כללים לקבוע )ובצדק( חופשיה עצמה אולם,את .

גם כך, ההמלצהלקביעתמדדלאלאמץאתשלבחורהוועדהיכולההיתהדווקאבשל

, דם עם מוגבלותכאשר מדובר בא הינו בעייתיכי הכלי לבדו הועדהאשרהבינהתפקודי.

במדדהקבועעםתמתיישבזוכיצדברורלאאשרבכוכביתהערהכאמורלהוסיףבחרה

עצמו וזאת מאמצתבמקום, אינה היא כי להחליט המדד מפלההתפקודיאת בהיותו

 .אנשיםעםמוגבלויות

אינו  משמעות הדברים היא כי אף הניסיון לשוות לנייר העמדה ביסוס ותיקוף מחקרי  .28

 .להצדיק הסתמכות על מדד תפקודייכול 



 ערכיים-מקצועיים.קשיים3ג

הנוגע(הינומדדECOGהמדדהנבחר)(11כפישצויןבניירהעמדההשני)סעיףכה.עמוד .29

,חוליסרטןאשראומץלגביקשישיםולגביאנשיםחוליםלקבלתהחלטותבמקריםשל

ולפיכךייתכן,מהמחלותהושפעהישלהניחכירמתהתפקודשלאנשיםאלומקריםבהם

 שאומץ עבור אנשים הסתמכות על אותו מדד .עלסיכוייהשרידותשלהםמעידהכיהיא

אנשים עם מוגבלות מלמדת אותנו על הקשר סיכויי השרידות של לבחינת  חולים

ומשוואהזהאלאשקשר.מחלותל מוגבלותלשיטת מחברי המסמך בין  קייםההכרחי ה

דעהקדומהשהגיעההעתשתעבורמןהעולםמשקף,שצויןבמכתבנושבסימוכיןזו,כפי

 .וישלדחותאותהבכלתוקף

 .30 כן, על ידייתר על להתבצע הנדרשת הראשונה הבחינה היא התפקוד רמת בכדי לא

,הרופא ה מדד לפי ביותר. הקצר אכן הוא להערכתה הדרוש הזמן ECOG–שהרי

 של"יעילותו" .אולם,ניידותאויכולתתעסוקתיתביןהיתרהקריטריוניםהנבדקיםהם

הוא אינו  כאשר מדובר באנשים עם מוגבלויות, שכן ,הכלי אינה מצדיקה את השימוש בו

מודד את סיכויי השרידות אותם הוא אמור למדוד. בהקשר יכולתזה והן ניידות הן

ותןמעידאינתעסוקתית מעריךעםכליהגוזרולפיכךנותרהרופאה,דותישרעלסיכויי

ב לנקוט העליו מוגבלות, עם אנשים כלפי רלוונטית לא עלפליה רק רמתבהתבסס

מוגבלותתפקודם לפיה רפואית גישה משקפים אלו קריטריונים ובצער, כאמור, .

ולזואיןמקוםאוהמסמלחיים"שוויםפחות"כלשעצמההינהפגםרפואיהדורשתיקון

והןבעתקשהזוהן-,בעלהשלכותרוחבועומקיותר,וודאילאבמסמךרשמיוחשובזה

 .עתידב
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ככלקבוצהבאוכלוסייההינהקבוצההטרוגניתשלאנשיםהשוניםאנשיםעםמוגבלות, .31

מןהראויהיהליישםאתלפיכךםובכללזהבמצבםהרפואי,וזהמזהבכלהיבטבחייה

ואשרפליההאיסורה גם,לאאחתלאורךניירהעמדהמכירהבוהוועדההחלבעניינם,

 כוונות.הולארקבהצהרת(בתרשיםהזרימההיינו)שלניירהעמדהאופרטיביהובחלק

אתהתעדוף.שכן,לבדוזההואשיכוללהכריעכליתפקודיוכפישצוייןלעיל,חמורמכך, .32

אינםברמותהתעדוףהתנאים,בתעדוף,בניגודלעדיפותהראשונהעלפיתרשיםהזרימה

קבועעלמנתלהתפקודי,,הואהקריטריוןמצטבריםודיבקיומושלהקריטריוןהראשון

שלתעד לחלוטיןופו תלותי אינו אולם גלגלים בכסא המתנייד אדם למשל, כך, אדם.

ידורגבמקוםהשלישיהגםשאיןלומחלהקשהאוכשלמערכתיבארבעמערכותאויותר.

תייחס לתפקוד רק בהיבט ה"כוכבית" אשר נוספה לתרשים ואשר לפיה יש להנראה כי 

מדועפה רק כמס שפתיים. ההישרדותי נוס השרידותהםהחשובים, אםסיכויי שכן,

 בתעדוף.ואףיחידראשון,מהווההכליהתפקודיכלימרכזי

שהכליהביןראותולאותיותהקטנות"בשבילל"ואאתהקרללחפשואיןצורךועוד,זאת .33

ב אף שאומץ זה הינו הנוכחי העמדההתפקודי לפיהםנייר התיקונים טרם ,הראשון

לכאורה, בעמוד )ראו לתעדוף קריטריון להוות יכולה אינה העמדהב24מוגבלות נייר

הראשון השניב18ועמוד העמדה נייר (. למעשה, נוצר הרושם לפיו התיקונים בכך,

שכן זה משמשים בפועל כעלה תאנה בלבד,  נייר העמדה השנישל  יושהוכנסו בעקרונות

ב– לנייר העמדה הראשון זההנותר במהותו  ופוגע מפלה של עםזכויותיהם אנשים

 מוגבלות.

 

משפטיים.קשיים4ג

,וזאתבניגודקובעותתעדוףעלסמךמוגבלותלרופאיםיותההנחיותהמעשכמפורטלעיל, .34

 שהוספו הברורות לאמירות ובניגוד האו"ם, לאמנת בניגוד זכויות, שוויון בניירלחוק

 תעדוףעלבסיסהמוגבלותכשלעצמה.אשראוסרותעלקביעתהעמדההשני

 מדינותשהןצדדיםלאמנה:כי)ד(25בסעיףאמנתהאו"םקובעת .35

טיפול באיכות  תדרושנהמאנשימקצועבתחוםהבריאותלהעניקלאנשיםעםמוגבלויות"

...."זהה לזה הניתן לאחרים

"מטרתולהגןעלכבודווחירותושלאדםעםמוגבלות,ולעגןחוקשוויוןזכויותקובעכי .36

לתת מענה הולם אתזכותולהשתתפותשוויוניותופעילהבחברהבכלתחומיהחיים,וכן

בעצמאותמרבית,בפרטיותובכבוד,לצרכיו המיוחדים באופן יאפשר לו לחיות את חייו

יכולתו". ממלוא מיצוי תוך החוק קובע עוד זהפליההאיסור ובכלל ציבורי בשירות

לא ייתן שירות ציבורי ... בתנאים הנופלים מאלה שבהם הוא ניתן "בשירותיהבריאות:

 ".בדרך כלל

" .37 ביתהמשפט: שקבע כפי המדינה, ביתרשאתעל זההואף באופן זהחל מכוחאיסור

,נובעעקרונותבסיסייםשל:מוסר,צדק,יושרוהגינותביחסיםשביןהמדינהלביןהפרט

עם אנשים של לרעה אפלייתם למניעת מוגברת אחריות חלה המדינה על כי גם

...."מוגבלות הסוהררמי מחמלי נ' שרות בתי 6069/10)בג"צ פסקה 43)פרסםבנבו(,

 .("עניין מחמלי",להלן:לפסקדינושלהשופטמלצר

 מנוגד להוראות החוק, ויש לדחותו. נייר העמדה השניאף מהאמור לעיל עולה אפוא כי  .38
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. סיכום ד  

גורמיםמצד–שלהוועדהלקביעתתעדוףגרףביקורתציבוריתרבההראשוןניירהעמדה .39

,ולאבכדי.הניירגזרעלקבוצהשלאנשיםתעדוףנמוךוחברתייםמקצועייםממשלתיים,

 המוגבלות.-וזאתאךורקמחמתהמשותףלהם

התיקוןהינו,וזהאכןתוקן,אולםניירהעמדהלתקןאתוועדההבעקבותזאת,החליטה .40

בהיבטהמעשי בלבד. אתולתתאשראמורבפועללשרתאתהרופאזה,הצהרתי בידיו

ב הכלים נותר אדם של עתידו בדבר המכרעת ההחלטה קבלת טרם כליבדיוק אותו

אםבכללתפקודי אשרבעייתיאשרתיקופובאשרלאנשיםעםמוגבלותלאבוססדיו, ,

–קבעההוועדהבעצמה,אשרישבומןהעמימות,וחמורמכלםאינועומדבעקרונותאות

 פחות שווים מוגבלות עם אנשים של חייהם כי למעשה הלכה בשל–קובע ורק אך

 המוגבלות.

  .תוקף בכל בו האמורואת  נייר העמדה את לדחות שכםנבק לעילהטענות שהובאו  לאור .41

הקשרשלבתעדוףבףשהמסמךעוסקבשלנסיבותהשעהעלאשצוייןבפתחהדברים,כפי .42

חירוםלאירועיכבסיסולושמשהמדיניותהקבועהבותשהנמנעמןהקורונה,לאמגפת

כן.נוספיםעתידיים בהינתן,ועל ביטוי לידי באה אשר הארכאית ונותרעקבהתפיסה

תעדוףה יד העמדהניירדחייתבעליונהחשיבותקיימת, המשרדיםעל שני תוך,יחדי

 .םתמוגבלואמירהברורהשאיןמקוםלהפלותאנשיםעםמוגבלותמחמת

יאומץ .43 זה שמסמך ככל כי ונכתוב, נשוב הנאות, הגילוי סירובלמען שיהיה ככל ו/או

 לערכאותמשפטיות.הח"מאתהזכותלפנותןלעצמתושומר,להצהירעלדחייתו

 בינשטייןבענייןמחמלי:והיפיםשלהשופטבדימוסאליקיםרונסייםבדברי .44

זוית" דחוקיםלקרן שהיו עלנסאתזכויותיהםשלמי בעידננוהעלהעולםהדין

אנשיםעםמוגבלויות. קרי, קודם, ..בעידן  Americansבעקבותהשםבאנגלית

with Disabilities Actש להצביע  מטרתונבחרגםהשםהעבריהמסורבלמשהו,

, בני אדם שהמוגבלות לא נטלה מהם אנשיםבראש וראשונה על כך שעסקינן ב

 ".את היותם כאלה

 

בכבודרב,

בשםהארגוניםהח"מ





אהרונוף,עו"ד–אביביתברקאימיהגפן,עו"דדד"ררונירוטלר,עו"

המחלקההמשפטיתלזכויותאנשיםעםמוגבלויותהקליניקה

המרכזלזכויותאדם–ארגוןבזכות,הפקולטהלמשפטיםלזכרושלפרופ'יעקבנאמן

שלאנשיםעםמוגבלויותאוניברסיטתבראילן
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