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שלוםרב,
אנופוניםאליךפעםנוספתבנושאזכותהציבורלהנגשתטפסיההסכמהמדעתבמערכתהבריאותוזאתלאחר
שטרםנתקבלהתשובהלמכתבנומיום .21.07.08כאמורבמכתבנוהקודם,אנועומדיםעלבקשתנולהתערבותךכדי
להביאלכךשטופסיההסכמהיפורסמוויונגשולציבורבשפההערבית,שפהרשמיתשלהמדינה,וכןברוסית
אמהריתואנגלית.בנוסףלכך,אנודורשיםכיבהנחיותתהיההתייחסותלמקריםשלמטופליםשהנםמהגריעבודה,
הדובריםשפותנוספות,כגון-סינית,ספרדיתוכו'
כללי
 .1סעיף (13ג)לחוקזכויותהחולה,תשנ"ו – 1996(להלן:" החוק"),קובעכיעלהמטפללמסורלמטופלאת
המידעשמסירתומחויבתמכחסעיף (13ב),באופןשיאפשרלמטופלאתהאפשרותהמרביתלהבנתהמידע.
הפסיקהפירשהאתהחוקעלפיתכליתווקבעהכיההסברשניתןלמטופל יינתןבשפההמובנתלו (תא05/
2564מהאדלאשה נ' מדינת ישראל[פדאור(לאפורסם)05()29.)]409
סעיף (14א)לחוקקובעכיאחתהדרכיםלקבלתהסכמתהמטופלהינהבכתב.סעיף (14ב)לחוקקובעכי
במקריםהמנוייםבתוספתלחוקתתקבלהסכמתהמטופלבכתבבטופסשיכלולאתתמציתההסברשניתן
למטופל.
מסעיפיםאלהעולהכיקיימתחשיבותיתרהלכךשטופסיהסכמהמדעתיערכובשפההמובנתלמטופל.
מכאןעולהשבמקרהבוהמטופלדוברערבית,רוסיתאואמהרית(אושפהאחרת),והבנתואתהשפה
העבריתמוגבלתאולאקיימתכלל,ישלעשותשימושבטופסהסכמהמדעתבשפתהמטופל.זאתכדילעמוד
בחובההמינימאליתהמוטלתעלהמטפל,שלמתןההסברכךשיהיהמובןלחלוטיןלמטופל.
לענייןזההתייחסכב'השופטד'חשיןבפסקהדין  שנתןבת.א.(י"ם) 117/91 יהושע מזרחי נ' הסתדרות
מדיצינית הדסה ואח' ,תקמח'96()21980,בקובעו:

"כדילצאתידיחובתההסבר,לצורךקבלתהסכמתומדעתשלהחולהלטיפולהרפואי,איןהרופאיוצאידי
חובתובעצםמתןההסבר,בבחינת"מצוותרופאיםמלומדה", אלא עליו גם להתרשם שהחולה הבין את
המידע שנמסר לו עלידוושהחלטתולהסכיםלטיפולולסיכוניםהכרוכיםבו-אכןהיתהמתוך הסכמה
מדעת ,דהיינו על יסוד הבנתו את ההסברים שניתנולו,ולאעלסמךאמונותאותקוותשווא" ...(ההדגשות
אינןבמקור).
דבריםאלהשנכתבובסוגייתההסכמהמדעתיפיםגםלענייננו.
 .2יתרהמזו,בחוזר  מנכ"ל משרד הבריאות בנושא זכויות המטופל( חוזר מס' ,9/06פורסםביום )03.04.06
נקבעבסעיף(2.11ב):"לשםקבלתהסכמהמדעתחייבהמטפללמסורלמטופלאתהמידעהדרושלו,באורח
סבירכדישיביןאתמהותהטיפולהמומלץלו...עלההסברלהתייחסלצרכיוהייחודייםשלהמטופל,הן

מבחינתהשפהוהןמבחינתמידתההבנהשהואמגלהוהשאלותשהואמעלה(במידתהצורךובהסכמת
המטופל–ניתןלהעזרבמתורגמן)".

הנגישות הקיימת למסמכים המתורגמים
 .3בפועל,נוהגיםחלקמהמוסדותהרפואייםוהמטפליםלעשותשימושבטפסיהסכמהמדעתבשפתהמטופל
אולתרגםלמטופלאתהאמורבטופס(באמצעותקרובמשפחהאועובדבמוסדהדובריםאתשפתהמטופל).
במקריםאחריםלאניתןכלפתרוןלבעיהזו.נוכחהפגיעההקשההצפויהבזכותושלהחולהלאוטונומיה
במקרהשבולאהביןאתהמידעשנמסרלו,איןלהותיראתהסוגיה"לידהגורל"וישלקבועכלליםברורים
בסוגיהונהליםליישומם,לצורךהטמעתםבכלשלוחותמערכתהבריאות,הבאותבמגעעםמטופלים.
קביעתנהליםאלהתשליםאתהנהליםשנקבעובחוזרסמנכ"למשרדהבריאותלפיקוחעלקופותהחולים
(מס',12/08פורסםביום,)25.05.08בענייןטפסיםבשפההערבית.
 .4חשובלצייןכיחוזרזהמחייבאתקופותהחוליםלערוךולהפיץטפסיםבשפההערביתולשקולאתהצורך
להנגישאתשירותיהקופהלמטופליםהדובריםשפותאחרות.החוזרמתייחסלטפסיםמנהלייםוחלעלכל
קופותהחולים.קלוחומרבמקרהשלפנינו,בומדוברבטפסיהסכמהמדעתעליהםהחולהנדרשלחתום
בבתיהחוליםברגעיםשהינםלעיתיםקריטייםלחייו.
 .5חוזרמנכ"למשרדהבריאותבנושאטפסיהסכמהמדעת(מס' ,13/97פורסםביום,)05.10.97כוללאתנסחי
טפסיההסכמהמדעתהנדרשיםמכחסעיף (14ב)לחוקוכןטופסיהסכמהרביםאחריםבטיפוליםשבהם
לאחלהחובהלקבלאתהסכמתהמטופלבכתב.בחוזראיןכלהתייחסותלסוגייתשפתטפסיההסכמה
מדעת.
 .6חשובלציין,כיאנומודעיםלעובדהשבאתרהאינטרנטשלההסתדרותהרפואיתבישראל(הר"י)ובאתרים
רפואייםנוספים,מופיעיםחלקמהטפסיםגםבשפותנוספות.עםזאת,בהיעדרהוראהמחייבתאת
השימושבטפסיםאלה,בכללהמקרים,איןבהםכדיליתןמענהלדרישתנו.יתרהמכך,הטפסיםמתורגמים
באתריםאלהלאנבחנועלידיגורםרשמישאשראתתוקףהתרגוםודיוקו.
חובת הרשות לתרגם את המסמכים לערבית
 .7באשרלמטופליםששפתםהיאערבית,הרישהחובהלהורותעלעריכתטפסיהסכמהמדעתבשפההערבית
82לדבר
מקבלתמשנהתוקףנוכחהעובדהשהשפההערביתהנההשפההרשמיתבמדינתישראל.סימן
המלךבמועצה 1922קובעחובהלפרסםאתכלהפקודות,המודעותהרשמיות והטפסים הרשמיים בערבית
ובעברית.חובהזואףהוכרהבפסיקתושלביתהמשפט,אשרקבעלאאחתכיהשפההערביתהיאשפה
רשמיתוכירשויותהמדינהמחויבותלפרסםאתפרסומיהןגםבה(בג"צ 4112/99 עדאלה המרכז המשפטי
לזכויות המיעוט הערבי נ' עיריית תל אביב יפו ,פדנו()5.)393כמוכן,הזכותלשוויוןאשרהינהבעלתמעמד
חוקתיעלחוקיבמשפטנווזכותהיסודלמידע,מקימיםחובהלפרסםטפסיםרשמייםגםבשפההערבית.
 .8דו"חמבקרהמדינהלשנת 2003קבעכי" מאחרשהערביתהיאשפתושלהמיעוטהגדולביותרבישראל,
וכדילהבטיחשוויון,לספקשירותיםראוייםולהקלאתהגישהלרשויות גםבמגזרזה,עלהרשויותלהוסיף
לאתריהאינטרנטתרגוםלערבית,לפחותשלמידעחיוניומידעעלאופןהשימושבשירותיםהממשלתיים
הניתניםבאמצעותהאינטרנט "( 53ב,עמ' .)211לנוכח  ממצאי דוח זהנתקבלה  החלטת ממשלה בק,14/
מיום6ביוני,2003הקובעתכך:

"אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה יכללו, משנת התקציב ,2004 מידע בשפות עברית וערבית, ובשפות
נוספות בהתאם לצורך"(ההדגשותאינןבמקור).עלאחתכמהוכמה,ישלהחילהוראהזוגםעלמוסדות
בריאות,המספקיםשירותיםלכללהאוכלוסיה,ואשרמחוייביםבמסגרתזובמסירתמידעחיונילמטופל
הנדרשלעמודברמתדיוקגבוהה.
 .9יוזכרכיבעתירתהאגודההבינלאומיתלזכויותהילדנקבעכיעל המוסדלביטוחלאומי לתרגםלערביתאת
טופסיהמוסדלשימושתושביירושליםהמזרחיתולהיערךלהפעלתהמערכתהממוחשבתבשפההערבית
(בג"ץ 2203/01 אב"י נ' המוסד לביטוח לאומי (פדאור[לאפורסם] 05( )29 .)801כפישצויןבהחלטת
הבינייםשלהשופטג'ובראן,הסכימוהמשיביםלעתירה,כי"כפועליוצאממעמדההרשמישלהשפה
הערביתומחובתעריכתהטספיםבשפותהעבריתוהערבית,ישמקוםלאפשרלמלאאתהטפסיםבערבית
וכןלאפשרהתכתבותבשפההערבית"(החלטהמיום.)15.12.05
 .01אנומודעיםלעובדהשלפעולההמוצעתהשלכותכספית.עםזאת,נצייןכימגבלותטכניותאושיקולים
תקציבייםאינםיכוליםלשמשעילהלרשותשלאלהבטיחאתמימושזכויותהתושבים.פרופ'ברקכותבעל
כךבספרו:
"הגנה על זכויות אדם עולה כסף, וחברה המכבדת זכויות אדם צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה
הכספית...נוחות מינהלית או חסכון כספי אינם, לכשעצמם, יעדים חברתיים המצדיקים הגבלה או פגיעה
בזכותאדם"(פרשנות במשפט,כרךג,בעמ'.)528ראוילצייןאתהדוגמההמובאתבדבריהפרופ'ברק,שם:
"באחת הפרשות התעוררה השאלה אם יש ליתן שימוע בעל-פה לכל מי שמגיע לקנדה וטוען שהוא פליט.
היועץהמשפטישלקנדהטעןכימתןזכתשמיעהבעל-פהתטילהוצאותכספיותכבדות,ועלכןישלוותרעל
זכות(טבעית)זו.ביתהמשפטהעליוןשלקנדהדחהטיעוןזה".גםהפסיקהבבתיהמשפטבישראלמחייבת
אתהמדינהלקייםאתהחוקבדרך  שוויונית(בג"צ 4541/94 מילר נ' שר הבטחון ,פ"דמט( )4 ;94בג"צ
7443/03 יתד – עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך ,פ"דנו( )5 ,834 ;848בג"צ 1113/99
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות ,פ"דנד()2,164.)172
יתרהמכך,כפישכברציינוחלקמהטפסיםתורגמוכבר,ואלהיוכלולשמשככליעזרלניסוחטפסים
רשמייםמטעםמשרדהבריאות.
לפיכך,אנודורשיםלפרסםנוהלבויקבעוכלליםאחידיםבאשרלעריכתם,פרסומםוהנגשתםשלטפסי
הסכמהמדעתבשפההערבית,כמתבקש,וכןברוסית,באמהריתובאנגלית.כמוכן,אנומבקשיםשתוצא
הנחיהולפיהעלנותנישירותיםלהנגישאתהמידעהדרושבשפתהמטופלגםבמקריםאחרים(למשל-
כשעסקינןבמהגריעבודההדובריםשפותאחרות).

יצוין כי ככל שלא יתקבל מענה למכתבנו זה תוך  30יום מיום קבלתו ,נראה עצמנו כרשאים
לפנות בעניין הנדון לערכאות משפטיות ו/או לכל גורם רלוונטי אחר.
מכתבזהנערךבעזרתםשלג'ניסטרייךושחרשםטוב,סטודנטיםבמכללהלמנהל .
בברכה,

ד"רניליקרקואיילרמיאדוטהגב'עדינהמרקס
יו"רהמרכזהקלינימזו"רהאגודהלזכויותהאזרחיו"רהאגודהלזכויותהחולה

