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א HIV .מאז ועד היו :תמונת מצב רפואית ,חברתית ומשפטית
יותר מ 30שנה חלפו מאז דווחו המקרי הראשוני של המחלה החדשה שתקפה בראשיתה בעיקר
גברי הומוסקסואלי – איידס ,אשר לימי התגלה כי הגור לה הוא נגי ה ,HIVנגי הכשל החיסוני
האנושי .בסו שנת  2012חיו במדינת ישראל כ 6,500איש שהיו ידועי כנשאי של הנגי 1.בשנת
 2012התגלו במדינת ישראל  495נשאי חדשי 2,המעידי על עלייה של  8%ביחס למספר הנשאי
החדשי שהתגלו בשנת  3.2011מבי  495הנשאי החדשי שנתגלו בשנת  150 ,2012ה גברי
המקיימי יחסי מי ע גברי ) ,(Men Who Have Sex with Men – MSMוזוהי הקבוצה בעלת שיעור
הנדבקי החדשי הגבוה ביותר 4.בניגוד לקבוצות סיכו אחרות ,שבה נרשמה התייצבות במספר
המתגלי החדשי ,כגו משתמשי בסמי בהזרקה )למעט עלייה נקודתית בשלהי  (2012ועולי
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אס חדיכה הוא פעיל זכויות אד ועור די  ,שות במשרד עו"ד קדרו חדיכה  .הוא פועל למע
זכויות קהילת הלהט"ב ולמע זכויות נשאי  HIVבישראל ,כמו ג למע קבוצות מוחלשות נוספות .עו"ד
חדיכה מייצג נשאי  HIVבהליכי משפטיי במקרי הפליה על רקע נשאות  .HIVחלק מ המקרי
המתוארי בפרק זה זוכי לייצוגו ולטיפולו.
מספר זה הוא מספר הנשאי שהתגלו בלבד .ככל הנראה ,ובהתא לנוסחאות מתמטיות המשקללות את
נתוני התחלואה בישראל ,מספר הנשאי הכולל ג את אלו שלא נתגלו עומד על כ 9,000איש.
מתו דו"ח של המרכז הארצי לאימות בדיקות ) 2012 – HIVטר פורס(.
בשנת  2011התגלו  456נשאי חדשי ,המייצגי עלייה של  8%ממספר הנשאי שהתגלו בשנת :2010
משרד הבריאות דו"ח אפידמיולוגי תקופתי  / HIV:2011–1981איידס בישראל ) (2012זמי כא :
.www.health.gov.il/PublicationsFiles/AIDS_PeriodicReport2012.pdf.pdf
מאז פורס דו"ח קינסי ,בשנת  ,1948חלוקות הדעות בנוגע לשיעור הגברי המקיימי יחסי מי ע גברי
באוכלוסייה .על פי דו"ח קינסי ,מדובר ב 10%לפחות .מחקרי מאוחרי יותר מדברי על 5%–1%
מהאוכלוסייה .כ או כ  ,מספר הגברי המקיימי יחסי מי ע גברי שנתגלו כנשאי  HIVבשנת 2012
)וכ בשני קודמות( עולה פי כמה על שיעור באוכלוסייה ,לפי כל אחת מההערכות בדבר מספר
האמתי .ראו למשל Dan Black, Gary Gates, Seth Sanders & Lowell Taylor, Demographics of the Gay
and Lesbian Population in the United States: Evidence From Available Systematic Data Sources 37
DEMOGRAPHY 139 (2000), available at http://www.uwlax.edu/faculty/giddings/ECO108/Week
.%206/Black_demography_2000.pdf
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ממדינות אנדמיות )בעיקר אתיופיה( ,קבוצת הגברי ההומוסקסואלי נותרה קבוצת הסיכו היחידה
שנרשמה בה עלייה חדה במספר הנדבקי5.
א על פי שטר נמצאה תרופה למחלה או חיסו לנגי 6,הטיפול בנשאי  HIVובמי שחלה במחלה
בשל היעדר טיפול 7התפתח במהל השני בצורה ניכרת .אנשי ע  HIVבמדינות המערב המטופלי
באופ קבוע בטיפול התרופתי ומקפידי על מעקב רפואי צפויי לתוחלת חיי הדומה לזו של אלו
שאינ חיי ע הנגי 8.ייתכ כי בעובדה זו נעוצה א אחת הסיבות לעלייה בהידבקות בנגי ,שכ
ממנה נלמדת ההנחה שנשאות של הנגי אינה גורמת בהכרח למחלה סופנית אלא למחלה בעלת
מאפייני של מחלה כרונית בלבד9.
השני הראשונות לאחר גילוי הנגי אופיינו ,בעול ובישראל ,בבורות וא בהיסטריה בנוגע לדרכי
ההידבקות 10.שני ארוכות של מחקרי ,חינו והסברה לימדו את הציבור ואת הקהילה הרפואית 11כי

5

ייתכ כי אחת הסיבות לכ הנה שיחסי מי אנאליי מידבקי פי  19יותר מאשר יחסי מי וגינאליי .ראו

6

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/UN
 ,AIDS_Gap_report_en.pdfבעמ'  .20כ ראו פרסו מ 11.7.2014של ארגו הבריאות העולמי:
.http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/key-populations-to-hiv/en
במהל שנת  2012אישרה רשות המזו התרופות האמריקנית ,ה ,FDAאת השימוש ב) Truvadaשהיא
תרופה המשלבת שתי תרופות אחרות –  Tenofivir Disproxil Fumarateו  (Emtricitabineכמפחיתה סיכו
להידבקות בנגי ה .HIVעל פי ה ,FDAנטילת  Truvadaעל בסיס יומיומי קבוע ,בשילוב ע פרקטיקה

מינית מוגנת בקרב אנשי בעלי רמת סיכו גבוהה להידבקות בנגי ,מפחיתה בצורה ניכרת את סכנת
ההידבקות )להרחבה ראו אתר
.(ucm311821.htm
להרחבה בעניי ההבחנה בי מי שהנו נשא של נגי ה HIVלבי מי שחלה באיידס ראו באתר הוועד
למלחמה באיידס.www.aidsisrael.org.il/join/hiv_terminology :
בכמה מחקרי נמצא כי יש הבדל בי תוחלת החיי של גברי החיי ע  HIVלבי זו של נשי החיות ע
 .HIVבעוד תוחלת החיי של גברי נשאי של הנגי צפויה להיות רגילה ,תוחלת החיי של נשי
הנושאות את הנגי נמוכה מזו של נשי שאינ נשאיות )מתו מחקר שהוצג בכינוס ה 17של ה – CROI
 .(Conference on Retroviruses and Opportunistic Infectionsעל א תוחלת החיי הקרובה לרגילה,
מחקרי מראי כי אנשי החיי ע  HIVה בקבוצת סיכו גבוהה יותר למחלות אחרות ,וזאת בהתא
לרמת ה cd4שלה ולנתוני נוספי ,כגו גיל ומחלות רקע.
לדיו בכ שאיידס הנה מחלה בעלת מאפייני כרוניי ראו Steven G. Deeks, Sharon R. Lewin & Diane
);V. Havlir, The end of AIDS: HIV Infection as a Chronic Disease, 382 THE LANCET 1525 (2013
עדי ניביגודה "לנפ את הסטיגמה –  HIVוזכויות אד :הארה על פסק הדי תמ"ש  430710113א.מ .נ'
א.ג" המשפט ברשת :זכויות אד – מבזקי הארות פסיקה  .16 ,5 ,27יוער כי ג משרד הבריאות מגדיר
אד החולה באיידס כחולה כרוני .ראו www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/HealthInsurance
.LawRights/GviaKupot/Pages/whoisChroni.aspx
כ לדוגמה במדינת ישראל ,בשנת  ,1998כ 20שנה לאחר גילוי הנגי ,ניסתה המשטרה להפסיק את
אירועי וויגסטוק בג העצמאות בתל אביב בתואנה של חילול שבת והפרעה לשכני .במהל עימות אלי
בי משתתפי האירוע לכוחות המשטרה שהיו במקו ,השתמשו השוטרי בכפפות גומי על מנת לפנות את
המפגיני ,שהתנגדו להפסקת האירוע .לדוגמה העוסקת בארצות הברית ראו ניביגודה ,לעיל ה"ש ,9
בעמ' ) 11–9פרשת  ;(Whiteנוס על כ ראו ש ,ה"ש  2המפנה למאמר העוסק בבורות ובדמוניזציה
החברתית ששררה בארצות הברית בתחילת שנות השמוני .ראו F. Barre-Sinoussi et al., Isolation of a
הhttp://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ :FDA
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T-lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome
).(AIDS), 220 SCIENCE 868 (1983

הכנסת – מרכז המחקר והמידע ד מידע לציו יו האיידס הבילאומי בכנסת ) (1.12.2010זמי ב
 ;www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02701.pdfמריה רבינובי' חינו למניעת מחלות מי בקרב בני
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זרקור :נשאי  HIVבישראל – על הפליה ודעה קדומה:
בראי קבלת טיפולי רפואיי

יש כמה דרכי אפשריות להידבקות בנגי ,אשר המשות לכול הנו מגע ישיר בי נוזלי גו 12.חר
זאת ,נראה כי נשאי ונשאיות של הנגי עדיי סובלי מבורות ציבורית ,המובילה להפליה חמורה
ברמה החברתית ,המשפטית והפוליטית .הדבר בא לידי ביטוי בתחומי רבי :בתחו הרפואה ,בשוק
העבודה 13,במשפט הפלילי 14,בבתי הסוהר 15,בדיני המשפחה 16,בהגירה 17,בתחומי ביטוח ונזיקי18
ובתחומי נוספי19.
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נוער בישראל ,מוגש לוועדת החינו  ,התרבות והספורט לקראת יו האיידס הבינלאומי )הכנסת ,מרכז
המחקר והמידע ,(2010 ,זמי ב ;www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02723.pdfיובל וורג ההסברה
על מחלת האיידס במערכת החינו ,מוגש לוועדת החינו  ,התרבות והספורט )הכנסת ,מרכז המחקר
והמידע ,(2005 ,זמי ב. www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01278.pdf
מדובר ביחסי מי בלתי מוגני ,שיתו במחטי להזרקת סמי ,עירוי של מנת ד נגועה בנגי ובהעברה
בי א לתינוק במהל היריו  .הנגי אינו עובר במגע בי עור לעור כשאי מגע בי נוזלי )למשל לחיצת
יד( ,באוויר ,בשימוש באות כלי אוכל וכו' .ראו פירוט של דרכי ההידבקות במחלה באתר משרד
הבריאות.www.health.gov.il/Subjects/disease/HIV/Pages/default.aspx :
כ למשל ,בהפליה העוסקת בשוק העבודה ראו תע"א )אזורי ת"א(  5645/09פלוני נ' אלמונית בע"מ
)פורס בנבו) (3.9.2012 ,להל  :פרשת פלוני( .ראו הרחבה על כ להל בעמ' .635
נית לראות זאת בדיו בעבירה הפלילית של מעשה העשוי להפי מחלה ובשאלה א חלה חובת גילוי על
נשאי  .HIVראו רע"פ  6136/09חגשי נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(12.4.2010 ,ת"פ )שלו ק"ג(
 124440111מדינת ישראל נ' צהאיו )פורס בנבו (27.4.2011 ,אשר עסק ,בי היתר ,בקיו יחסי מי לא
מוגני על ידי נשא  .HIVנוס על כ  ,נית לראות התייחסות למחלת האיידס כמחלה סופנית ולא כמחלה
כרונית .ראו ע"פ  11699/05סרפו נ' מדינת ישראל ,פ"ד סב) .(2008) 498 (4בית המשפט העליו הקל ש
בעונשו של נאש שהורשע באינוס ובמעשה העשוי להפי מחלה ,זאת ,משו שבית המשפט המחוזי
התייחס ,כאמור ,למחלת האיידס כאל מחלה סופנית ולא מחלה כרונית .ראו עוד בנושא ע"פ )מחוזי ב"ש(
 560/96פלנסיה נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ,(26.11.1997 ,ש נדונה שאלת חובת הזהירות המוטלת על
נשא  HIVבקיו יחסי מי ; ת"פ )שלו אש'(  1326/92מדינת ישראל נ' פלנסיה ,פ"מ התשנ"ו)397 (4
) .(1996בג"  10077/08עמותת "רופאי לזכויות אד" נ' שר הבריאות )פורס בנבו,(10.12.2009 ,
הרשמת גאולה לוי  .עתירה זו נמחקה לאחר שהתקבלו טענות העותרי נגד התניית שחרור ממשמורת
בבדיקת  .HIVלעיו במאמרי העוסקי בנושאי הללו ראו אריאל אזרחי "נגי האיידס – נקודת האיזו
בי הזכות לפרטיות וחובת הדיווח לצדדי שלישיי" המשפט ד  ;(1998) 101זהר נחשו "מסוכנותו של
נשא  HIVבישראל לאור סעי  218לחוק העונשי " רפואה ומשפט .(2008) 60 ,38
כ למשל נמנע מאסיר ,נשא  HIVשהורשע בעבירות מי  ,להשתת בתכנית שיקו בשל היעדר "אסירי
נוספי במצבו" .כתוצאה של אישיתופו בתכנית שיקו לא הורשה האסיר לצאת לחופשות )עת"א )מחוזי
מרכז(  261211210לקצ'ו )אסיר( נ' שירות בתי הסוהר )פורס בנבו .(25.1.2011 ,במקרה אחר טע אסיר
כי לא זכה לטיפול נאות בבית הכלא ולמעקב שוט .בית המשפט הורה כי האסיר יוכל להגיע לבדיקות
במחלקה זיהומית בבית החולי אחת לשלושה חודשי )עת"א )מחוזי מרכז(  535480112אלבו נ'
שירות בתי הסוהר )פורס בנבו .(17.4.2012 ,לפרשה העוסקת ,בי היתר ,בפגיעה ביכולתו של אסיר
להשתלב בהלי שיקומי נוכח היותו נשא  HIVראו עע"א )מינהלי נצ'(  414/09פלוני נ' משטרת ישראל
)פורס בנבו.(20.8.2009 ,
ראו "'על נגי האיידס ונגי הבערות' – בעקבות החלטת בית המשפט לאפשר לאב נשא  HIVלפגוש את
בתו ולהיות עמה בקשר" מבזקי הארות פסיקה  ;(2014) 3 ,27רות זפר "הזכות להורות במשפט הישראלי:
"שעה בשבוע במרכז קשר?!"" מבזקי הארות פסיקה .(2014) 21 ,27
ראו עת"מ )מינהלי י(  283690411קאנק נ' משרד הפני )פורס בנבו ,(1.11.2011 ,ש נקבע כי
חובה על המדינה לוודא באופ פרטני כי מבקש מעמד יזכה לטיפול רפואי הול במדינת ההרחקה ,ולא
נית להרחיק נשאי  HIVעל בסיס טענה כללית בדבר שיפור איכות הטיפול בנגי בעול; עע"מ 4267/13
פלוני נ' שר הפני )פורס בנבו ,(9.7.2013 ,ש נדו גירושו של נשא  ;HIVעת"מ )מינהל י(
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בזרקור זה אבקש לדו באחד מתחומי אלו ,אפליית של נשאי  HIVבמהל טיפולי רפואיי,
וזאת תו הבאת דוגמאות קונקרטיות מ הפרקטיקה של ייצוג ,ליווי וטיפול בתלונות של נשאי HIV
בגי אפליה במערכות הבריאות הפרטית והציבורית .תחילה אסקור את התשתית המשפטית לדיו,
ולאחריה אציג כיצד מופלי נשאי  HIVוחולי איידס בחיי המעשה.
בטר נצלול לדיו לגופו ,חשוב לציי כי לצערנו מקרי מעטי מדי של אפליית נשאי מגיעי
לפתח של בתי המשפט ,שכ החששות מהחשיפה ,הבורות ,הפחד והסטיגמה שאופפות את המחלה
גורמי לכ שרבי פוחדי לדווח על מקרי ההפליה שחוו .בשל כ ,וא על פי שנראה כי מקרי
ההפליה של חולי ונשאי אינ מועטי 20,רק מיעוט הגיעו הלכה למעשה להכרעה בבתי המשפט.

ב .הא מותר להפלות נשאי  HIVוחולי איידס בגישה לטיפולי רפואיי?
החקיקה כיו מאפשרת לבתי המשפט להתמודד ביעילות ע תופעת ההפליה בטיפולי רפואיי .אפיק
ראשו לדיו בשאלת הפליית של נשאי הנו סעי 19ג לחוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות,
התשנ"ח– ,1998הקובע כי "אי מפלי אד ע מוגבלות ואי פוגעי בזכותו לנגישות" .בהמש
הסעי מפורט כי מי שעיסוקו במת שירות ציבורי לא יפלה אד מחמת מוגבלותו וכ לא יקבע תנאי
"המונעי או המגבילי ,במישרי או בעקיפי ,שימוש בשירות ציבורי או במקו ציבורי" .סעי זה
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 386171213פלוני נ' מנהל האוכלוסי – משרד הפני )פורס בנבו ;(14.1.2014 ,ע"פ  6468/07סובולב
נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(2.8.2007 ,
ראו ת"א )שלו נצ'(  30250909אבטה נ' איבטור )פורס בנבו ,(11.11.2013 ,ש נדונה השפעת נשאות
 HIVעל תמלוגי הביטוח הלאומי; ת"א )שלו ת"א(  220071110מועל נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ
)פורס בנבו ,(10.3.2013 ,ש נדונה זכאותו של נשא  HIVלביטוח חיי במקו שבו לא דיווח על הנגי
בעת החתימה על הביטוח )יש לשי לב כי חברת הביטוח הצהירה במפורש שלא הייתה מבטחת את
התובע אילו הצהיר על מחלתו( .כ ראו פסיקה העוסקת בתביעה ייצוגית בגי יצירת סיכו להדבקה ב
 HIVעל ידי בית החולי :ת"צ )מחוזי מרכז(  333590612זבידה נ' בית החולי בילינסו )פורס בנבו,
.(7.11.2013
בתחו שמירת פרטיותה של נשאית  – HIVת"א )שלו עפ'(  1030/93פלמונית נ' כל הקריות בע"מ ,פ"מ
התשנ"ג) ,(1993) 45 (4ש עיתו ביקש לפרס מידע על אודות נשאית  .HIVבית המשפט נת צו מניעת
פרסו לעיתו ; ע"א ) 416621013לא פורס .(6.2.2014 ,בפרשה זו נשא  HIVהגיש תביעה כנגד רופא
שיניי בגי הפלייתו בשל מצבו הרפואי .התובע ביקש לאסור את פרסו שמו בצו בית משפט .בית משפט
השלו דחה את בקשתו .התובע הגיש ערעור על החלטה זו לבית המשפט המחוזי ,אשר קיבל את הערעור
והעניק צו איסור פרסו .בתחו טיפולי פוריות של נשאיות  HIVראו בג"  9830/06פלונית נ' שר
הבריאות )לא פורס .(15.1.2007 ,לעיו בתחומי נוספי ראו דניאלה קוטקיס ונילי טבק "כאשר הרופא
נשא  – HIVשני צדדי למטבע" רפואה ומשפט  ;(2002) 184 ,27יצחק בנאי "כאשר הרופא נשא – HIV
שני צדדי למטבע – הערה למאמר של גב' דניאלה קוטקיס וד"ר נילי טבק בגיליו  27של 'רפואה
ומשפט'" רפואה ומשפט  ;(2003) 5 ,28ב עמי סלע "על האתיקה או איהאתיקה שבהעסקת אנשי רפואה,
הנגועי בנגיפי מסוכני ,בתחו הכירורגי" רפואה ומשפט  ;(2007) 127 ,36אביגדור סלטו ודניאל ש
טוב "יידוע ב /בת זוג או שות/פה ליחסי מי  ,של נשא  HIVאו חולה  ,AIDSעל אודות מצב הרפואי של
הנשא/החולה" רפואה ומשפט  ;(2009) 27 ,41חוסא ח'ליל מנצור "מחלת האיידס בשיח האסלאמי
המודרני :מתכו לגיהינו או מפתח לג העד ?" רפואה ומשפט .(2011) 40 ,43
עשרות רבות של תלונות מגיעות לכותב מאמר זה מדי שנה ,כמו ג תלונות רבות נוספות המגיעות לרכז
התלונות של הוועד למלחמה באיידס.
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נדו ,א כי לא בהקשר של טיפול רפואי ,בתביעתו של נשא  HIVבבית הדי לעבודה .התובע פוטר,
לטענתו ,על רקע היותו נשא .בפסק דינו נת בית הדי לעבודה אמו מלא בגרסתו של התובע וקבע כי
החברה הנתבעת פיטרה אותו בשל היותו נשא .משכ ,נפסק כי הנתבעת פעלה בניגוד לחוק שוויו
זכויות לאנשי ע מוגבלות .בפסק דינה הדגישה השופטת סיגל דוידובמוטולה כי התובע אינו מוגבל
בביצוע פעולות יומיומיות ושגרתיות ,אול בשל הצור שלו ליטול תרופות באופ קבוע ובשל היותו
נשא של מחלה כרונית ,נית להכלילו בגדרי החוק האמור .בית הדי הוסי כי סעי  5לחוק שוויו
זכויות לאנשי ע מוגבלות נוסח בכוונה באופ מרחיב ,וזאת על מנת להתמקד "בהבניה החברתית
]שהיא הבסיס להפליה[ ,ולא בלקות ובהגדרתה הרפואית" .בהתייחסו לדעות הקדומות האופפות את
מחלת האיידס ואת האנשי החיי ע  21HIVקבע בית המשפט כי מטרתו של חוק השוויו לאנשי
ע מוגבלות היא "להתמודד מול הפליה המבוססת על סטריאוטיפי שגויי ,דעות קדימה וסטיגמה",
וכי יסודות אלה מתקיימי בכל הנוגע לחולי ונשאי22.
אפיק שני ,שג בו כבר נעשה שימוש בפסיקה בענייננו ,הנו חוק זכויות החולה ,התשנ"ו–,1996
הקובע מפורשות בסעי )4א( ,שכותרתו "האיסור להפלות" ,כי "מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בי
מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מי ,לאו ,אר מוצא ,נטיה מינית או מטע אחר כיוצא באלה".
מנוסח הסעי עולה בבירור כי מדובר ברשימה פתוחה וכ כי החוק נוסח בכוונה בצורה מרחיבה,
הבאה להג על אוכלוסיות וקבוצות הסובלות מהפליה ומדעות קדומות ,ובכלל נשאי  23.HIVכ קבעו
בתי המשפט בפרשות שונות 24,וכ הדבר נלמד ג מכוח עקרו השוויו הכללי הקיי במשפט
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ביטוי לסטיגמה ,שהנה מנת חלק של נשאי  ,HIVכפי שהיא באה לידי ביטוי ג באופ בו מופלי נשאי
 HIVבטיפולי רפואיי ,מצאה ביטוי א בפסיקת בתי המשפט בישראל .בפסק די של בית המשפט
העליו ציי כבוד השופט מלצר כי נשאי של נגי ה ,HIVכמו ג החולי במחלת האיידס ,סובלי
מ"מגמה של סטיגמטיזציה ודה הומניזציה" של מחלת .וראו פרשת סרפו ,לעיל ה"ש  ,14פס'  3לפסק
דינו של כב' השופט מלצר .עוד מוסי כב' השופט מלצר בהתייחסו לפסק הדי של בית משפט קמא ,כי
"בתיאור זה של משמעות החיי לגבי החולי ב/HIVאיידס – נגרמה בפועל פגיעה לא מוצדקת
באוכלוסיית הנדבקי )לרבות המתלוננות( ,הסובלי ממילא די והותר ממחלת ] [...מי שנוטלי עתה את
תרופות הקוקטייל ) (HAARTיכולי לחיות ע הנגי שני רבות ולהגיע לתוחלת חיי דומה לזו של רוב
האוכלוסיה".
פרשת פלוני ,לעיל ה"ש  ,13פס'  28לפסק דינה של השופטת דוידובמוטולה .בהמש פסק הדי מדגישה
כבוד השופטת מוטולה את סעי )8ד( לחוק ,הקובע בהקשר של הפליה בעבודה כי האיסור להפלות בעלי
מוגבלות תק ג בנוגע למי שנחשב כבעל מוגבלות בעיני החברה ,א א למעשה אי הוא בעל לקות
כלשהיא ,כמו במקרה של נשאי  .HIVקביעה חשובה נוספת של בית הדי לעבודה המגנה על זכויות
אד ועל זכויות עובדי הנה שפיטוריו של התובע – ללא כל סיבה עניינית ,אלא רק מחמת סטריאוטיפי
ודעות קדומות – הנ הפרה בוטה של עקרו השוויו הכללי .לזכות התובע נפסקו פיצויי בסכו של
 30,000ש"ח בשל הפגיעה בכבודו ובגי עוגמת הנפש ,וכ פיצוי נוס בסכו של  12,600ש"ח בגי נזקיו
הממוניי .ראו ג שגית מור "שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלויות בתעסוקה – מתיקו הפרט לתיקו
החברה" עיוני משפט לה .(2012) 134 ,119 ,97
אמנו כרמי בריאות ומשפט כר א ) 857מהדורה שנייה" (2013 ,ההפליה לגבי חולי אלה יכולה הייתה
להתבטא ה בהימנעות המטפלי ממת טיפול ,וזאת בדר כלל בגי החשש מהידבקות ,וה בהימנעות
המדינה ממת טיפול בשל עלותו הגבוהה .מ הבחינה העקרונית נית לטעו כי הימנעות המדינה או
המטפל ממת טיפול רפואי לחולי איידס מהווה הפליה והפרה של עקרו השוויו ".
ראו לדוגמה ת"א  572780911פלוני נ' אלמוני )פורס בנבו ,(30.12.2013 ,ש פסק ביהמ"ש כי חוק
זכויות החולה חל בעניינו של נשא  HIVאשר הופלה בשל נשאותו .ביהמ"ש קבע כי הסיפא של סעי 4
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הישראלי וכ מדברי חקיקה נוספי ,כחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד– .1994חוק זה קובע כי על
קופת החולי להעניק שירותי ,בעצמה או באמצעות נותני שירותיה ,ללא הפליה 25.ואול ,נקבע כי
אי לראות הפליה לפי סעי זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולי רפואיי26.
הפרת הוראות סעי  4לחוק זכויות החולה מקימה ,לפי סעי  28לחוק האמור ,עבירה פלילית
שבצדה קנס כספי .עילת תביעה נוספת מכוח חוק זכויות החולה קיימת בסעי  5לחוק ,הקובע כי
"מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ,ה מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית ,וה מבחינת
יחסי האנוש" .לדידי ,מקרי שבה טיפול בנשא או חולה נדחה מטעמי שוני שאינ מקצועיי
עולי כדי "טיפול לא נאות" כהגדרתו בחוק זכויות החולה .התנהגות כזו סותרת את כללי ההתנהגות
הנדרשי מרופא :מבחינה מקצועית ,מבחינה רפואית ומבחינת יחסי האנוש שעליו להפגי27.
אפיק שלישי שבו נית ,לדעתי ,להסתייע הנו סעי  3לחוק איסור הפליה במוצרי ,בשירותי
ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי ,התשס"א– ,2000הקובע כי מי שמספק שירות ציבורי,
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לחוק זכויות החולה ,הקובעת כי אי להפלות מטופל בשל "טע אחר כיוצא באלה" משמעותה היא ,כי
"כל הפליה באשר היא וג א לא פורטה באופ ספציפי כלולה באיסור המפורש ,ובלבד שיובהר כי
ההימנעות ממת שירות או טיפול נובע מעובדת הכללתו של המטופל במגזר מסוי ,תו שיו לקבוצה כזו
או אחרת ,וללא כל טע או הצדקה רפואית מוכחת לסירוב".
כ ראו תא"מ )שלו ראשל"צ(  194900613פלוני נ' רובינשטיי )פורס בנבו ,(23.7.2014 ,ש נדו
מקרה שבו נשא  HIVפנה למרפאת שיניי לש טיפול רפואי של השתלת שיניי .תחילה לא ציי המטופל
כי הנו נשא  .HIVרק לאחר שתיא מועדי טיפול להשתלת השיניי ,ציי את העובדה שהנו נשא .HIV
רופאי המרפאה סירבו לטפל בו ,ונימקו את סירוב בסיבה רפואית שלפיה הטיפול המבוקש אינו יעיל
למטופל המסוי .בית המשפט בח א המטופל הופלה מחמת היותו נשא איידס ,לפי סעי )4א( לחוק
זכויות החולה ,כהפליה "מטע אחר" .נקבע כי המטופל לא הופלה ,וכי קיי שוני רלוונטי מהותי בי
המטופל לבי מטופלי אחרי בכל הנוגע לטיפול השתלת השיניי.
ס' )21א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד– ,1994ס"ח  ;156כרמי ,לעיל ה"ש  ,23בעמ' ;858–856
נוס על כ יש לציי כי ועדת האו" לזכויות האד החליטה ,עוד בשנת  ,1994כי על המדינות להימנע
מהפליה או סטיגמטיזציה חברתית כלפי נשאי האיידס ,וכ כי עליה להבטיח מת טיפול הדרוש לה –
ישיבה מס'  ,50מר  ,1994החלטה מס'  49באשר לנשאי וחולי איידס – ראו כרמי ,ש ,ה"ש .166
חנה גוטמ הפרשנות לחוק זכויות החולה  ;(2012) 15בג"  8335/09קר דולב לצדק רפואי נ' שר
הבריאות ממשלת ישראל )פורס בנבו ;(16.2.2012 ,נוס על כ  ,בשנת  2014נער תיקו לחוק זכויות
החולה ובו הוספה התייחסות להפליה מחמת גיל .לסעי זה ,סעי )4ב( ,הוס חריג" :אי רואי הפליה
מטעמי גיל לפי סעי זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולי רפואיי" .ס'  2לחוק איסור הפליה מחמת גיל
)תיקוני חקיקה( ,התשע"ד– ,2014ס"ח ) 594תיקו עקי של ס' )4ב( לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו–.(1996
לעניי טעמי רפואיי שאפשר שקיומ יוביל להתייחסות שונה לחולי ולנשאי ,הרי שאילו התבצעה
הדבקה מאיידס בנשימה ,למשל ,ייתכ כי היה מקו ,משיקולי רפואיי בלבד ,לדחות טיפול בנשא לסו
היו או להעביר את הטיפול למקו מתאי ,שבו אי חשש להדבקה – שהרי אז היה שיקול רלוונטי
שעומד ביסוד הבחנה זו .ראו ג כרמי ,לעיל ה"ש  ,23בעמ'  ;857פרשת רובינשטיי ,לעיל ה"ש  .24יוער,
כי כל הגבלה כגו דא תידרש לעמוד במבחני המידתיות והסבירות.
בע"א  8142/04מלימובקה נ' שר הבריאות ,פ"ד נט) (2005) 166 (6הנשיא ברק ציי בפס'  13לפסק דינו כי
במקרי שבה פועל הרופא "בניגוד לעקרונות המנחי בתחו העיסוק ברפואה ,בי שמדובר בכבוד
המקצוע ,בי שעניינ ביחסי שבי רופא לחולה וכ יתר כללי אתיי ואחרי המעצבי ערכי ותפיסות
שראוי כי יחולו במקצוע הרפואה" נית יהיה לראות בהתנהגות מעי זו התנהגות שאינה הולמת רופא;
ע"א  580/86פישמ נ' שר הבריאות ,פ"ד מא) ;(1987) 614 (2משה זיידנבאו "חוק זכויות החולה
בפסיקת בית המשפט העליו – תריסר שני לחוק" רפואה ומשפט .(2008) 25–24 ,21 ,39
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או מפעיל מקו ציבורי ,לא יפלה בי מי שמבקש לקבל את אותו שירות ציבורי .סעי  1לחוק מגדיר
מה "מקו ציבורי" ו"שירות ציבורי" שעליה חל החוק .הגדרות אלה אינ בגדר רשימה סגורה ,וברי
לכול כי בתי החולי ומרפאות השיניי ,למשל ,הנ בגדר "מקו ציבורי" וכ כי טיפולי רפואיי הנ
בגדר "שירות ציבורי" .סעי  3לחוק מונה כמה טעמי אשר יכולי להיחשב מפלי ,אול מאחר
שנשאות  HIVאו איידס כמחלה אינ נמנות עמ ,עולה השאלה א נית להחיל את החוק במקרי של
הפליה בגינ .לשו אחר :עלינו לברר תחילה א רשימת הטעמי המפלי בסעי  3לחוק הנה רשימה
פתוחה או סגורה .סוגיה זו טר הוכרעה על ידי בית המשפט העליו ,א בתי המשפט המחוזיי אשר
נדרשו לה קבעו כי אי מדובר ברשימה סגורה 28.חיזוק למסקנה זו נמצא א במטרתו של החוק :להג
על אוכלוסיות הסובלות מהפליה היסטורית .לאור העובדה שנשאי  HIVמופלי מרגע גילויו של הנגי
ולצערנו עד ימינו ,כפי שהראיתי לעיל וכפי שיודג עוד להל ,הרי שלדעתי אפשר ורצוי להחיל עליה
את החוק.
נוס על החקיקה הראשית שאליה התייחסתי עד עתה ,יודגש כי ג נהלי משרד הבריאות וחוזרי
מנכ"ל משרד הבריאות 29קובעי מפורשות כי אי להפלות במת טיפול רפואי בי מי שידוע שהנו נשא
לבי מי שלא ידוע א הוא נשא א לאו30.
לאחר שעמדתי על המסד החוקי המוכיח כי הפליית חולי איידס ונשאי  HIVבטיפולי רפואיי היא
פסולה ,אבקש לבחו א הוא מתקיי במציאות חייה של נשאי  HIVוחולי איידס.

ג .דוגמאות להפליית נשאי  HIVבקבלת שירותי רפואיי
נקודת המוצא לדיו היא השאלה א מוטלת על הנשא חובה לחשו בפני הצוות הרפואי המטפל בו את
דבר נשאותו ,שכ ברי כי לא תתעורר הפליה כנגד אד מקו שבו עובדת היותו נשא אינה ידועה לצוות
הרפואי המטפל בו .לדעתי לא חלה על נשאי  HIVחובה חוקית ליידע את הרופא המטפל בדבר היות
נשאי .החובה ליידע את הרופא בדבר נשאות של הנגי מתקיימת כאשר הנשא מעמיד את הרופא
בסכנת הידבקות .ע זאת ,מטעמי של איכות הטיפול ,סבורני כי יש טעמי חזקי המצדיקי את
יידוע הרופא על אודות הנשאות ,וזאת לא רק במקרי של חשש מקשרי גומלי ביתרופתיי שעשויי
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ראו והשוו ע"א )מחוזי נצ'(  198/09סרור נ' חברת רזידנט מיוזיק בע"מ )פורס בנבו ;(5.11.2009 ,ע"א
)מחוזי חי'(  3724/06קיבו רמות מנשה נ' מזרחי ,פסק דינו של השופט שפירא )פורס בנבו;(7.1.2008 ,
בר"ע )מחוזי י(  478/08ג.י.א.ת .ניהול והשקעות בע"מ נ' מור )פורס בנבו ;(25.9.2009 ,תע"א )אזורי
ת"א(  843509משה נ' פינות קפה בע"מ )פורס בנבו.((9.1.2012 ,
עניי מעמד של נהלי משרד הבריאות וחוזרי המנכ"ל עשוי להשתנות מעניי לעניי  ,בהתא למקור
הסמכות ונושא ההנחיות והנהלי )ראו למשל בג"  5413/07פלונית נ' משרד הבריאות ,פס' יב–יג לפסק
דינו של השופט רובינשטיי )פורס בנבו.(16.9.2007 ,
ודוק :הניסוח אמנ מסורבל מעט ,אול הוא מתאר בצורה מדויקת את המצב לאשורו .מרבית המטופלי
המגיעי לקבל טיפול רפואי אינ מדווחי על אודות נשאות .הנחת המוצא היא אפוא שכל מי שמגיע
לטיפול הנו נשא  HIVאו מחלה זיהומית אחרת.
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להיות מסוכני ,אלא ג מאחר שהתרופות ל HIVחושפות את המטופל למגוו מצבי רפואיי
שהרופא המטפל יתקשה לאבח אות בהיעדר ידיעה בדבר נשאות הנגי31.
אשר לטיפול הרפואי עצמו ,נשאי  HIVמדווחי על הפליה בקבלת טיפול ,לרבות דחיית הטיפול
בה לסו היו או ליו אחר .דחיית הטיפול בנשאי  HIVלסו היו מקימה התנגשות בי הזכות של
הנשאי לטיפול וליחס שווה ככל האוכלוסייה לבי זכות של המטופלי האחרי במרפאה או בבית
החולי שלא להידבק .ייתכ כי הרופא המטפל מעוניי לדחות את הטיפול בנשא ה HIVמטעמי של
נקיטת אמצעי זהירות מפני הדבקת מטופלי אחרי .טעמי כאלה אמנ מושמעי לעתי ,אול ה
חסרי כל ביסוס רפואי או חוקי .לראיה ,חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מיו  ,16.11.2011שכותרתו
"התייחסות לאנשי החיי ע  HIVהמטופלי במוסדות רפואיי" ,קובע בבירור כי "בעת טיפול
בחולה שידוע שהוא נשא  [...] HIVאי סיבה לנתחו אחרו מבי רשימת המנותחי שנקבעה לאותו
היו" 32.נוהל בריאות הש של משרד הבריאות מס'  1.3מיו  16.11.2010קובע כי ההנחיות בנוגע
לאמצעי מיגו בעת טיפולי שיניי זהות כלפי כל המטופלי במרפאה ,ללא תלות בשאלת  HIVאו
איידס33.
לכ ,לדידי ,באיזו הראוי בי זכויות כלל המטופלי לבי זכויות הנשאי ,זכות הנשאי גוברת,
שכ גורמי הרפואה המקצועיי בישראל קבעו כאמור כי אי לנקוט אמצעי זהירות ומיגו שוני כלפי
מטופלי שה נשאי  .HIVברי לכול כי במקרי אחרי של הפליה בקבלת טיפול ,כגו הפניית נשאי
למרפאה ציבורית או במקרי חמורי יותר סירוב מוחלט לטפל בה ,יש פגיעה חריפה ה בזכויותיה
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כ  ,לדוגמה ,אד שאינו נשא  HIVיכול לפנות לרופא אורתופד בתלונות על כאבי שנגרמי בשל נקע או
שבר כתוצאה של חבלה .אצל נשאי  ,HIVפנייה לאורתופד בשל כאבי יכולה להיות ג על רקע של נטילת
תרופות הגורמות לאוסטיאופורוזיס מוקדמת )למשל בשל נטילת  ,Truvadaתרופה נפוצה ביותר בקרב
נשאי  ,(HIVאו בשל שבר נמקי של ראש היר  ,העלול להיגר אצל מי שנוטל תרופות ממשפחת מעכבי
הפרוטאז )למשל  .(Kaletra, Prezista, Reyatazנוס על כ  ,יש מקרי שבה הטיפול הרפואי המוצע אינו
יעיל עבור נשאי  ,HIVוראו לעניי זה :פרשת רובינשטיי ,לעיל ה"ש .24
שאלה מעניינת וחשובה נוספת ,אשר לא אדו בה כא  ,הנה בדבר חובתו של נשא  HIVליידע את ב זוגו
על אודות נשאותו ,ועל חובתו של רופא מטפל ,היודע על מצבו של מטופלו ,נשא  ,HIVליידע את ב הזוג
בדבר נשאותו של ב הזוג .יש הסוברי כי על נשא  HIVחלה חובה מוסרית ליידע את ב הזוג א הוא
נשא של  HIVאו של מחלה זיהומית אחרת .לדעתי ,כל עוד מקיימי בני הזוג יחסי מי מוגני ,וכל עוד לא
הועמד ב הזוג בסכנת הידבקות ,אי חובה משפטית ליידע את ב הזוג בדבר נשאות לנגי .לעניי החובה
המוסרית ,יש להבחי בי מי שהוא ב זוג ושות לחיי לבי פרטנר ליחסי מי מזדמני .להרחבה ראו
סלטו וש טוב ,לעיל ה"ש  .19כ ראו נוהל משרד הבריאות – מנהל רפואה " 45/2005נוהל למניעת
הפצת איידס לב /בת זוג מיניי" ) ,(18.12.2005שבו נקבע כי חלה חובה מוסרית על נשאי  HIVליידע את
בני זוג על אודות נשאות ,והוא מתיר לרופאי ,במקרי מסוימי ,ולאחר שקיבלו את אישור ועדת
האתיקה הארצית ל ,HIVליידע את ב הזוג שאינו נשא בדבר נשאותו של ב זוגו.
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות " 13/11התייחסות לאנשי החיי ע  HIVהמטופלי במוסדות רפואיי"
) ,(16.11.2011החוזר מפרט כי על הצוותי הרפואיי לנקוט את אות אמצעי מיגו בטיפול בכל החולי,
ללא קשר למידע על אודות הנשאות של נגי ה ,HIVוכ כי אי לאשפז נשאי בבידוד.
רופאי רבי סבורי כי כאשר מגיע אליה מטופל שה יודעי כי הוא נשא של מחלה זיהומית ,לרבות
 ,HIVה צריכי לנקוט אמצעי זהירות "מוגברי" כלפיו .גישה זו מעוררת קושי נוס – פרט להשפלה
ולהפליה הכרוכות בה – והיא שמרבית המטופלי כלל אינ מספרי על דבר נשאות )וכאמור ,לגישתי,
ה אינ חייבי לספר עליה( ,וזאת בהנחה שה בכלל יודעי על כ  .הנחה זו מוטלת בספק נוכח המידע
המוצג בתחילת הפרק ,שלפיו שיעור ניכר מבי הנשאי אינ מודעי כלל לעצ נשאות.
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זרקור :נשאי  HIVבישראל – על הפליה ודעה קדומה:
בראי קבלת טיפולי רפואיי

לשוויו ולכבוד וה בזכות לקבלת טיפול רפואי נאות .תופעה נוספת שהייתה נפוצה מאוד ,וכיו
פחתה ,הנה סימול מיוחד ,בולט ופוגעני של הרשומה הרפואית של נשאי  HIVבבית החולי ,באמצעות
מדבקה זוהרת ולפעמי א באמצעות רישו המילה  HIVעל ד נייר המונח על מיטתו של המטופל.
דר סימול זו פוגעת בפרטיות של המטופלי נשאי ה ,HIVוהנה משפילה 34.להל אציג כמה מקרי
המדגימי כיצד מתבצעת הפליית חולי ונשאי במערכת הבריאות.
המקרה הראשו הוא עניינו של מ' .מ' פנה למרפאת שיניי פרטית על מנת לעבור טיפולי
משקמי .הוא קיבל הצעת מחיר ,אול לאחר שחש בפני צוות המרפאה את עובדת היותו נשא של
הנגי ,הועלה המחיר שאותו נדרש לשל בהצעת המחיר הראשונה ,וזאת בשל הצור ,כטענת
המרפאה ,בהיערכות מיוחדת לטיפול בו .בחודש יולי  2012הגיש מ' תביעה לבית המשפט בעילה של
הפליה 35.במסגרת הסדר פשרה מחו לבית המשפט זכה התובע לפיצוי בס של  25,000ש"ח36.
המקרה השני הוא תביעה שהוגשה בחודש מרס  2013בגי הפליה בקבלת טיפול רפואי של נשא
 HIVבמרפאת שיניי פרטית 37.על פי כתב התביעה ,התובע הגיע למרפאה על מנת לעבור טיפול אצל
שיננית .בהתא לנוהל הנוהג במרפאה ,וטר תחילת הטיפול ,נדרש התובע למלא שאלו בנוגע למצבו
הרפואי .במקו המיועד בטופס כתב כי הנו נשא של נגי ה .HIVלאחר שמסר את השאלו לצוות
המרפאה ,נאמר לו כי לא יטפלו בו במועד שאליו הוזמ ,וכי א ירצה לקבל טיפול יהיה עליו להגיע
ביו אחר ,ובסו היו .התובע עמד על זכויותיו ,ולבסו ,לאחר כשעה וחצי של עיכוב ,התקבל
לטיפול ,לא לפני שהוטחו בפניו אמירות קשות ,כגו זו שלאחר הטיפול בו יש לחטא את הכלי וא
את הכיסא באקונומיקה .במסגרת הסכ פשרה שנחת ע הנתבעת שילמה הנתבעת לתובע סכו של
 36,000ש"ח וכ התחייבה לפעול בהתא לנהלי של משרד הבריאות בעניי בריאות הש ולהימנע
מדחיית הטיפול בנשאי  HIVומסימו הרשומות הרפואיות שלה וכ מחיטוי כלי ייחודי לאחר
הטיפולי בנשאי.
המקרה השלישי פורט בת"א  572780911המאוזכר לעיל .התובע פנה לקבלת ייעו רפואי,
והומל לו לעבור ניתוח לתיקו מחיצות הא .הרופא אליו פנה התובע לש ביצוע הניתוח הפנה אותו
לבצע את הניתוח במסגרת קופת החולי ,ולא במסגרת פרטית .בית המשפט דחה את עמדת הנתבעי
כי היעדר התייחסות לנשאי  HIVבחוק מדברת בעד עצמה ,ופסק לתובע פיצוי בס של  , 35,000תו
שהוא מציי כי "לא שוכנעתי כי הסירוב למת טיפול לתובע היה מוצדק מטע רפואי ,אלא בהיותו
נשא ."[...] HIV
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ביו  25.5.2014נתקבל מכתב אצל כותב זרקור זה מבית החולי האמור ,המכיר בכ שדר סימול זו של
רשומות רפואיות הנה פוגענית ,ומציי כי בית החולי יפעל לשנות את אופ הסימול" :ברמת העיקרו ,
כוונתנו לשנות אופ סימו זה בעתיד ,תו שימת דגש על צנעת המטופל פרטיותו מחד גיסא ,ושיקולי
רפואיי של מעבר מידע נאות בי המטפלי ,לטובת המטופל ומטפליו ,מאיד גיסא"; למרות זאת ,נוהל
הסימו  ,כאמור ,עדיי מתבצע .ראו דוגמה לכ בהמש הפרק )דוגמתו של נ'(.
מ' הגיש התביעה מבלי שהיה מיוצג .תביעתו הסתמכה על כמה חוקי שוני ,בי השאר על חוק איסור
הפליה במוצרי ,בשירותי ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי ,התשס"א– ;2000חוק זכויות
החולה התשנ"ו– ;1996חוקיסוד :כבוד האד וחירותו ,ועל נהלי שוני של משרד הבריאות.
תא"מ  17470712פלוני נ' ד"ר מרק לוי – מדיקליניק בע"מ )לא פורס.(14.3.2013 ,
ת"א  445370313פלוני נ' אלמונית )לא פורס.(26.5.2014 ,
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שלושת מקרי אלו אמנ הובאו לפתחו של בית המשפט ,א ה אינ המקרי היחידי שבה
נטע כי נשאי  HIVסבלו מהפליה ומסירוב לטפל בה .כותב זרקור זה מייצג כמה נשאי  HIVהטועני
כי הופלו בקבלת טיפולי רפואיי וכי זכות לפרטיות במהל הטיפול הרפואי הופרה .אבהיר כי
המקרי שלהל טר הגיעו לערכאות ,אול יש לקוות כי הנפגעי יאזרו אומ ויביאו את עניינ
להכרעה שיפוטית.
באחד המקרי סירבה רופאה בבית חולי לטפל בנשא  HIVבמועד שנקבע לו והביעה את מורת
רוחה ,בנוכחות הצוות הרפואי ,מכ שבקרב מטופליה האחרי נמצא נשא  .HIVהרופאה תהתה בקול
ר מדוע לא הוזמ לטיפול בסו יו העבודה ,ועשתה זאת תו פגיעה בפרטיות החולה.
מקרה נוס הוא עניינו של נ' ,נשא  HIVהמגיע מדי חודשי מספר לבית חולי לצור ניתוחי
כירורגיי להסרת גידולי במעי הגס .עד ליו כתיבת שורות אלו עבר נ'  23ניתוחי .ב 22פעמי
מתו  23הניתוחי הוא שוב לניתוח אחרו ,בסו היו .הסיבה לכ ,כ הובהר לו מפורשות על ידי
הצוות הרפואי ,היא היותו נשא  .HIVנאמר לו שהניתוח שלו מצרי הכנה "מיוחדת" וכי א לאחר
הטיפול אמור חדר הניתוחי לעבור סוג שונה של סטריליזציה .משביקש הסבר נוס נאמר לו כי אינו
מבי את מכלול השיקולי .באחד הניתוחי שעבר סומנה הרשומה הרפואית של נ' באותיות בולטות,
והאותיות  HIVצוירו בטוש בולט ,בגודל של עמוד של .בחלק מהפעמי א אושפז המטופל בחדר
בידוד מיוחד.
מקרה אחר התרחש במרפאת שיניי של אחת מרשתות מרפאות השיניי .א' ביקש לקבוע תור
לטיפול ,והפקידה אמרה לו כי התור היחיד הפנוי הוא ב ,19:45אחרו ברשימת המטופלי .בשיחת
טלפו שנערכה מיד לאחר מכ ובה נמסרו לפקידה פרטיו של מטופל אחר )שאינו נשא  (HIVנמצאו
תורי פנויי ג בשעות מוקדמות .מנהל המרפאה מסר לא' במפורש כי קבלתו לטיפול בשעות
המרפאה הרגילות תעכב את הטיפול במטופלי אחרי ,בשל הצור לבצע סטריליזציה מיוחדת בחדר
הטיפולי .בעקבות פנייתו של המטופל למשרד הבריאות ,ובעקבות התערבותי יחד ע הוועד למלחמה
באיידס ,שונו הנהלי ברשת מרפאות השיניי באופ שיאפשר לנשאי  HIVלהתקבל בשעות העבודה
הרגילות ,וללא דחיית התור לסו היו.

מקרה נוס ,שהתרחש במרפאת שיניי של רשת אחרת ,הנו עניינו של ס' .ל ס' נמסר במפורש כי
הטיפול בו כרו בסיכו ,והוא הופנה לטיפול בבית החולי .בטופס ההפניה לבית החולי צוי
במפורש כי הוא מופנה לטיפול ש "בשל  ,"HIVואנשי המרפאה הוסיפו וכתבו לס' כי" :כמי ששמי
את בריאות המטופלי ואיכות הטיפולי בראש מעיינינו ,אנו סבורי כי יש מקרי בה הטיפול
המיטבי יינת בבית חולי ציבורי ולא במרפאתנו ] [...למותר לציי כי היינו שמחי להעניק במרפאתנו
את מגוו הטיפולי ,א ישנ מקרי רפואיי בה קיי יתרו רב ופחות סיכו בביצוע הטפול בבית
החולי הציבורי ,והמקרה של הנו אחד מהמקרי האלה".
מקרה אחר ראוי לציו הנו סיפורה של אישה טרנסקסואלית ,אשר נאלצה לבצע ניתוח לשינוי מי
בחו"ל ,לאחר שיו"ר הוועדה לשינוי מי ,אמר לה באופ מפורש שלא תוכל לעבור את הניתוח באר
אלא רק בחו"ל ,וזאת בשל היותה נשאית 38.HIV
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זרקור :נשאי  HIVבישראל – על הפליה ודעה קדומה:
בראי קבלת טיפולי רפואיי

מקרי אלו הנ קצה הקרחו בלבד ,והצגת בפרק זה נועדה רק להדגי את היחס שחווי
מטופלי נשאי  HIVבישראל .יחס זה לנשאי  HIVפושה בכל תחומי הרפואה :בבתי החולי
הציבוריי ,בבתי החולי הפרטיי ,במרפאות שיניי ציבוריות ופרטיות ,בקופות החולי ואצל
רופאי פרטיי .לכאורה ,נית היה לסבור שדעות קדומות כלפי אנשי החיי ע  HIVמאפיינות
בעיקר רופאי שקיבלו את חינוכ המקצועי עוד בטר היה ידוע המידע שהרפואה מספקת היו בנוגע
לדרכי ההדבקה .ואול ,במחקר שנער בשני  2011–2010בקרב סטודנטי לרפואה בשנותיה
הראשונות ללימודי נתגלה כי כ 25%מהנשאלי ,סטודנטי לרפואה כאמור ,סברו שכרופאי לעתיד
תהיה לה זכות מלאה לסרב לטפל בנשא  HIVאו בחולה איידס39.
ע זאת ,נראה כי נושבות ג רוחות של שינוי .ב 5.2.2013הכריעה לשכת האתיקה בהסתדרות
הרפואית כי כל רופא יהא חייב לטפל בכל מטופל ,לרבות בנשאי  .HIVבסיו הדיו ציי פרופ'
אבינוע רכס ,יו"ר לשכת האתיקה ,כי "יחס החברה לחולי באיידס ולנשאי  HIVנושא עמו לעתי
מטעני רגשיי עמוקי בצד אמונות טפלות ,בורות והתנכרות .על הקהילה הרפואית כולה מוטלת
האחריות למנוע מעמדות אלו לחלחל לעול הרפואה ולהשפיע על יחס של הרופאי לאות
מטופלי" .עמדתה הברורה של לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית הנה שהצוות הרפואי מחויב,
מבחינה אתית ,מוסרית ורפואית ,לטפל בכל אד ללא הפליה40.
בשורה מעודדת נוספת היא שבעקבות פנייה של הוועד למלחמה באיידס למשרד הבריאות בנוגע
להפליה של נשאי וחולי בטיפול רפואי ,זומנו שישה רופאי שיניי לשימוע באג לבריאות הש
במשרד הבריאות 41.השימועי אמנ נסתיימו בלא כלו ,בתואנה מוזרה שלפיה ג מרפאות השיניי
של קופות החולי נוהגות ביחס מפלה ,א לאחר עריכת השימועי פרסמה שרת הבריאות דאז ,הגב'
יעל גרמ ,גילוי דעת יוצא דופ בעניי .היא ציינה כי דעתה אינה נוחה מכ שלא מוצה הדי ע רופאי
השיניי שזומנו לשימוע והוסיפה כי "מדובר בתופעה הפושה במחוזותינו ,ולא רק במספר מקרי
בודדי וחריגי ] [...סירוב להעניק טיפול או שירות רפואי לאד ,רק בשל היותו חולה או נשא של
מחלה מדבקת ,נוגד את כל העקרונות עליה מתבססת מערכת הבריאות שלנו ] [...הסירוב להעניק
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 17.9.2014מאת פרופ' אייל וינקלר ,יו"ר הוועדה לשינוי מי  ,הוא כותב" :במחלקה לכירורגיה פלסטית
נותחו ,מנותחי וינותחו כל הזקוקי לטיפולנו ,ללא כל הפליה ,ובהתא לקריטריו הרפואי המקובל
והראוי".
כמו כ  22.5% ,מהנשאלי הצהירו כי אינ מעונייני לעבוד ע נשא  ,HIVכ 30%מהנשאלי טענו כי
א יתגלה סטודנט לרפואה כנשא  ,HIVיש לדווח על כ לשאר הסטודנטי ויותר מ 15%מהנשאלי
סברו כי יש להרחיק את הסטודנט הנשא מלימודי הרפואה .לא מ הנמנע שדעות קשות אלו ה תולדה של
חינו לקוי בתי הספר לרפואה ,שכ הנשאלי הפגינו בורות רבה בנוגע לדרכי ההדבקה בנגי .ייתכ
שהדבר נובע ג מהיעדר חשיפה לנשאי עצמ ,שכ רק  5%דיווחו כי פגשו בנשא  HIVאו דיברו עמו
במהל לימודיה .המחקר טר פורס .נתוניו התפרסמו כא www.haaretz.co.il/news/health/ :
.1.1876512
ההסתדרות הרפואית בישראל – הודעה לעיתונות מיו  ,5.12.2013זמי בwww.ima.org.il/MainSite/
.ViewCategory.aspx?CategoryId=7712
מכתב מאת ד"ר רוני גמזו ,מנכ"ל משרד הבריאות ,מיו  .26.2.13כ נכתב בהזמנה לשימוע" :לאחרונה
קיבלתי דיווח על כ שסירבת לטפל בחולה נשא  [...] HIVבמידה והאמור בתלונה נכו  ,אני רואה בכ
התנהגות שאינה הולמת את מקצוע ".
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אס חדיכה

טיפול לנשאי  HIVחמור כפליי ] ...שכ הוא[ מעשה המחזק סטיגמה חברתית חמורה ,לא הוגנת ולא
מוצדקת ,וזאת ללא כל הצדקה רפואית"42.

ד .צעדי נוספי למיגור ההפליה
קצרה היריעה מלתאר את חשיבותו של המשפט ככלי לשינוי חברתי ,ולכ על נשאי לאתגר את מערכת
המשפט לפסוק במישרי בנושא מימוש זכויותיה הרפואיות באופ שוויוני .כאמור בפתח פרק זה,
אחת הסיבות שבגינה אנשי החיי ע  ,HIVאשר הופלו בקבלת טיפול רפואי או בשוק העבודה ,אינ
פוני לבתי המשפט היא החשש מחשיפת מחלת בפני כולי עלמא )וזאת פרט לחסמי נוספי ,כגו
עלויות כלכליות( .בהקשר זה יוער כי ככל שידוע לכותב שורות אלה ,לבד מבקשה אחת לאיסור פרסו
שמו של תובע נשא  ,HIVאשר נדחתה ,כל הבקשות שהוגשו לבית המשפט יחד ע תביעה בגי הפליה
אכ התקבלו 43.מדיניות זו של בתי המשפט היא מבורכת ,שכ היא מקלה על נשאי וחולי לפנות
אליה ולדרוש פיצוי על הפליית.
ע זאת ,דומני כי שינוי אמיתי לא ינבע מתו תביעות אשר יוגשו לבתי המשפט לבד ,אלא תו
שילוב של חינו הדור הצעיר של הרופאי והצוותי הרפואיי באמצעות תכניות לימוד והעשרה44.
הדבר נכו שבעתיי ,בעיניי ,כאשר מדובר בתפיסות מפלות הנובעות מדעות קדומות מושרשות
ויסודיות ,כמו האופ שבו נתפסי נשאי  .HIVמניסיוני ומתו שיחות ע נשאי רבי ,נשאי
מצטיירי בעיני חלק מהאוכלוסייה במעי דמ!נית 45,כמי שהביאו זאת על עצמ ברשלנות ,עד כדי
טענה ,הנשמעת לעתי ,שאל לה למדינה לממ טיפולי לנשאי  HIVבשל חוסר אחריות ובשל אי
שמירה על בריאות.
כיו ,ע העמקת הידע בדבר סיכויי ההדבקה במהל טיפולי רפואיי ,אי כל סיבה – רפואית,
אתית או חוקית – להפלות בי נשאי של מחלות זיהומיות בכלל ונשאי  HIVבפרט ,לבי מי שהסטטוס
הרפואי שלו אינו ידוע .כולי תקווה כי נשאי בישראל יזכו לטיפולי רפואיי שוויוניי והוגני
בהקד ,ברוח הנוסח העברי של שבועת הרופא ,שחיבר פרופ' הלפרי בשנת  ,1952ופונה לרופאי
וקורא לה" :על משמרתכ הופקדת יומ ולילה לעמוד לימי החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה".
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יעל גרמ "גילוי דעת בעניי סירוב להעניק טיפול לנשאי  ,(16.10.2013) "H.I.Vזמי
.upsite.co.il/uploaded/files/1392_77f18b1cfd9478d689fe486e09d16462.pdf
להרחבה בעניי זה ראו לעיל ה"ש .18
בעניי זה ראו את מאמרה של פרופ' רות גביזו "התקווה החלולה :הא בתי משפט יכולי להביא לשינוי
חברתי? ביקורת על המהדורה השנייה ) (2008של ספרו של ג'רלד רוזנברג" מעשי משפט ב ,(2009) 15
זמי ב  .www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/gavison-heb.pdfגביזו מציינת ש כי
"אני מסכימה כי שילוב של עבודה חברתית ,פוליטית ,חינוכית והתדיינותית הוא יעיל יותר מכל התרכזות
באסטרטגיה אחת בלבד ,ואני מצרה על העדפת השיטתית של משפטני לדרמה של הישג בהתדיינות,
שלעיתי קרובות אינו יכול להיות מלווה בשינוי חברתי בפועל ללא ההכנה והליווי הדרושי ] ."[...ע
זאת ,טיעוניה של גביזו עניינ מקרי שבה נוקט בית המשפט גישה אקטיבית קיצונית ,כאשר אי
חקיקה קיימת .במקרי של אפליית נשאי  ,HIVהחוקי הקיימי בהחלט מספקי לבית המשפט יריעה
נוחה לפסוק בצורה ברורה כנגד ההפליה ,ללא היזקקות לחקיקה נוספת ולפעילות אקטיביסטית מהותית,
כי א ליישו החוקי הקיימי גרידא.
לדיו בתופעת הדמוניזציה החברתית ראו ניביגודה ,לעיל ה"ש  ,9בה"ש .7–2

