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עדכון בדבר עתירת הר"י לבג"צ נגד חוק הזנה בכפייה

כידוע, בשנת 2015 חוקקה הכנסת חוק שיאפשר לבית משפט מחוזי להתיר הזנה/האכלה בכפייה של אסיר/עציר שובת 

רעב. הר"י עתרה נגד חוק זה לבית המשפט העליון.  

הרינו לעדכן כי, לצערנו, אתמול )11.9( החליט כבוד בית המשפט לדחות את העתירה בפסק דין ארוך ומנומק מאת 

כבוד המשנה לנשיאה, אליקים רובינשטיין, כבוד השופט נעם סולברג וכבוד השופט מני מזוז.   

בית המשפט קבע בפסק הדין כי חוק ההזנה בכפייה עומד במבחנים לבחינת חוקתיותו של חוק ומשום כך אין לפסול 

אותו.  

עם זאת, כבוד המשנה לנשיאה עמד על כך כי "השימוש בחוק הוא שלב אחרון, מעין "נשק יום הדין" ", והבהיר כי 

להחליף את חוק זכויות החולה ואת החובה לנהל דיאלוג עם המטופל כדי שיקבל טיפול בהסכמה.  הוא אינו בא 

באשר לשיקול הביטחוני שבית משפט מחוזי רשאי לשקול בעת קבלת החלטה על היתר הזנה/האכלה בכפייה - בית 

המשפט העליון אימץ את עמדת המדינה והכנסת, לפיה תכליתו הדומיננטית של החוק הינה שמירה על חייו של אסיר 

שובת רעב, והתכלית המשנית של החוק היא זו הביטחונית. בשאלה זו נחלקו השופטים רובינשטיין וסולברג עם 

השופט מזוז; בעוד האחרון סבור כי יש לערוך "הפרדה דיונית" בשני השיקולים, וכי רק אם יחליט בית המשפט 

שמתקיימים התנאים הבריאותיים-רפואיים במלואם, הוא יפנה לדון בשלב השני בשיקול הביטחוני, השניים 

הראשונים סברו כי אין להפריד את הדיון, אלא לראות בשיקול הרפואי-בריאותי שיקול מרכזי, מעין תנאי סף, למתן 

הטיפול הכפוי.   

עם זאת, הודגש בפסק הדין כי השיקול הביטחוני הוא "יוצא דופן, והשימוש בו ייעשה במשורה שבמשורה ובמקרים 

חריגים, שבהם הביאה המדינה ראיות המצביעות על ודאות קרובה חמורה בביטחונה... גם במקרים אלה, כאמור, 

יתלווה שיקול זה כשיקול משני לתכליתו העיקרית של החוק - הצלת חיי האסיר בו מבקשים לטפל, גם אם בניגוד 

לרצונו".

באשר להאכלה מלאכותית באמצעים כופים כגון זונדה, קבע כבוד המשנה לנשיאה כי: "ככל שישנו אמצעי שפגיעתו 

פחותה מזו של הזנה מלאכותית, ויש באמצעי זה כדי להשיג את הצלת חייו של שובת הרעב, יימנע בית המשפט ממתן 

הוראה לטיפול רפואי באסיר בניגוד לרצונו... בנוסף לכך, גם בתוך האפשרויות להזנה מלאכותית, שומה על בית 

המשפט 



                       

  

כי למשל, ברי  מכאן ...קש ומידת הפגיעה בכבודו של האסירפי מידת הפולשנות של ההליך המבולפות את החלולבחון 

 ."אדםהלא יורה על טיפול באמצעות זונדה כאשר ישנו אמצעי מידתי יותר להצלת חיי בית המשפט 

 

כבוד המשנה לנשיאה ר לעמדת הר"י בעניין כללי האתיקה המחייבים את כלל הרופאים בארץ ובעולם, הדגיש  באש

איננו מבקשים חלילה בפסק דין זה להפחית מערכה וחשיבותה של הר"י והעמדה המוסרית שהיא בפסק הדין כך: "

אין בו )בחוק( כדי לחייב מטפל לתת לאסיר . הוא הבהיר שוב כי החוק קובע מפורשות ש"מבקשת להשמיע בענייננו"

 . רופא אל מצפונו ושבועת הרופאים ויחליט באשר יחליט" יביט כלוהסביר כי: " ,"שובת רעב טיפול רפואי

מהפסקה האחרונה ברור כי האחריות היא על הרופא ורק על הרופא, הן במתן חוות דעת רפואית לצורך דיון בבית 

 המשפט המחוזי והן בהחלטה לאפשר הפעלת כוח לצורך הזנה ובביצוע ההזנה עצמה.

ולהדגיש כי לא חלה כל חובה על רופא לקחת חלק בהליך המשפטי לבקשת היתר בקש לחזור אף שהחוק לא נפסל, נ

להזנה/האכלה בכפייה, וכי השתתפות בהליך כזה, ובוודאי ביצוע כל פעולה רפואית כופה בניגוד לרצונו של המטופל, 

    משתמע מכך.משפט, נוגדים את כללי האתיקה הרפואית בארץ ובעולם, על כל הת יהא אשר יהא, גם אם באישור בי

אנו משוכנעים כי רופאי ישראל ימשיכו לטפל בשובתי רעב במסירות ובמקצועיות, כפי שפעלו עד עתה, ישתדלו לרכוש 

, יבצעו כל מה שניתן להצלת חייו בהסכמתו ורק כאשר מצבו יתדרדר עד חוסר יכולת את אמון שובת הרעב ברופא

יטפלו באופן מקצועי בתקופה לאחר הפסקת  כןהצורך, ויאה במידת להביע התנגדותו באופן ברור, יפעילו אמצעי החי

 שביתת הרעב.

 שעות בכל יום בשבוע. 24אנו עומדים לרשות כל רופא לסייע לו בקבלת החלטות אתיות ומקצועיות 

 . לחצו כאןלקריאת פסק הדין המלא 

  בברכה,

 

 קרניד"ר תמי  , יו"ר"ר ליאוניד אידלמןד

 יו"ר הלשכה לאתיקה     ההסתדרות הרפואית בישראל

 

http://www.ima.org.il/userfiles/image/PSD-HAZANA.pdf
http://www.ima.org.il/userfiles/image/PSD-HAZANA.pdf

