
 נייר עמדה: היחס המוסרי לשובתי רעב  

 :מטרהה
הסוגיה הנוגעת לטיפול הרפואי הראוי והמוסרי בשובתי רעב פוליטיים איננה יורדת מסדר היום 
הציבורי. מידי תקופה חוזר ומתעורר הויכוח הציבורי כיצד ראוי ונכון למערכת הרפואית לנהוג 

-רפואיות היו הרות-הזה בנידון, ותוצאות ההחלטות האתיות בהם. רק בימים אלה התלהט הויכוח
קודם כל לשובת הרעב הפלסטינאי בעצמו, אך גם  -לכל המעורבים בפרשה ומזיקות אסון 

 ולמערכות הפוליטיות והתיקשורתיות. ,למערכת הרפואית
ל עד כדי איום עפרופסיונליות מסויימות השתלטו על השיח הציבורי בישראל, -עמדות אתיות

דעות והשקפות אחרות כמעט ולא נשמעו, ובודאי לא בצורה כש, זו הי עמדרופאים שלא ינהגו לפ
פילוסופים, אתיקנים  אנשי מדע מסודרת וברורה. אי לכך התארגנה קבוצה של רופאים,

לרופאים ומצאה לנכון להציג רפואיים, -מובילים בתחומם ומומחים בהיבטים האתייםומשפטנים 
של הרופא  חופש מצפון ודעה הגן עללואתית ופרופסיונלית רפואית אחרת, מדה לציבור הרחב עו

 .האתיקה והחוק בישראל המבקש לפעול על פי
אנו סבורים שגישתנו זו מעוגנת ומבוססת היטב מבחינה ערכית, מוסרית, אנושית, משפטית 

 ומקצועית.
 

 להלן ניתוח המצב מבחינה אתית, פרופסיונלית ומשפטית:
 

I.  ,קיימות קבוצות מגוונות של שובתי רעב, ובהם אזרחים הסובלים ממצוקות עוני שונות
עובדים המבקשים הטבת תנאים במצבים שונים, ואסירים ועצורים המבקשים שחרור או 

 הטבות תנאים. 

  האדם על גופו ( "הזכות לאוטונומיה של האדם) כוללת את הזכות זכותמוסכם על הכל כי  .א
 ודרישותיו בדרך של שביתת רעב.  להביע את מחאתו

סכנה ממשית הדילמה האתית מתעוררת כאשר שובת הרעב מגיע לשלב בו קיימת  .ב
 . ומוחשית לחייו

אין ספק שהדרך הראויה מבחינה אנושית ומוסרית במצב זה היא לעשות ככל הניתן  .1
 לשכנע את שובת הרעב להפסיק מרצונו את שביתת הרעב כדי להציל את חייו.

בו נוצר קשר מתמשך ורציף בין האסיר לבין גורם רפואי או  תהליךיש לנקוט ב  .2
טיפולי מחוץ למערכת הכלא. קשר כזה שבו נוצר אמון בין שני הצדדים מוביל 

 למשא ומתן המאפשר הגעה להסכמות שאינן מצריכות טיפול בכפייה.
בישראל לא היה בשנים האחרונות שום מקרה שבו שביתת רעב . 3

יר הסתיימה במותו, וזאת בעיקר בזכות מסירותם, כישוריהם של אס
 בישראל. ושל ועדות האתיקה המוסדיות ותושייתם של הרופאים

 
II.  ברם, כאשר שובת הרעב מסרב בכל תוקף להפסיק את שביתת הרעב למרות ניסיונות

האיזון הראוי בין ערך שמירת חייו של האדם, לבין  מציאת היאהדילמה האתית  ,השיכנוע המרביים
 ערך האוטונומיה והרצון החופשי של הפרט. 

 
 החלופות שעומדות בפני הרופא המטפל והמערכת הרפואית הן שתיים:

 להניחו למות •
 או להזינו בכפיה •
 

 ,ממסדית-קיימת חלופה שלישית והיא היענות לדרישותיו של שובת הרעב, אך זו חלופה פוליטית
ו הדיון שלנו הוא בהנחה שמאסרו א של מקצוע הרפואה.הלגיטימיאתי -המקצועי ומחוץ לגבולות השיח

הרפואי נתון בידי הממסד נו אי ולכן,ית המשפטאישור של בב מעצרו של שובת הרעב הוא חוקי, 
 . להשפיע עליו לכאן או לכאן



 
III.  מאמצי  כל, ולאחר שנעשו כלו כל הקיציןכאשר  -אנו החת"מ סבורים שבמצבי קיצון

השיכנוע האפשריים לקבל את הסכמתו של שובת הרעב להפסיק את שביתתו, וכאשר 
גוברים הערך המוסרי  –אם ימשיך בשביתת הרעב  נשקפת סכנה ממשית ומוחשית לחייו

על פני פגיעה  ,אתית של הרופא להציל את חייו-חיי האדם והחובה המקצועית שמירתשל 
 י.ברצונו האוטונומ

 
ערכית זו מעוגנת בחוקי מדינת ישראל, ובפסיקות של בית המשפט העליון ובתי -השקפה אתית

 המשפט המחוזיים.
 

זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה נקבע כי  בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותוא. 
שבהכרזה על הקמת מדינת חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות -בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן

 ישראל, ועל פי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 עקב, עיניו לנגד הנמצא לאדם עזרה להושיט אדם על חובהנקבע כי  בחוק לא תעמוד על דם רעךב. 

 את להושיט ידו לאל כאשר, לבריאותו או גופו לשלמות, לחייו ומיידית חמורה בסכנה, פתאומי אירוע
הדברים אמורים ביחס לכל אדם, קל וחומר ביחס לרופא  .זולתו את לסכן או להסתכן מבלי, העזרה

 ולצוות רפואי מיומן.
, נקבע האדם על גופוזכות החיים ו ערך ותן מענה לאיזון העדין שביןהנ ,בחוק זכויות החולהג. 
ש לתיתו בנסיבות הענין בנסיבות שבהן נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואי שיש

אם ועדת האתיקה,  -בהקדם, רשאי המטפל לתת את הטיפול הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל 
לאחר ששמעה את המטופל, אישרה את מתן הטיפול, ובלבד ששוכנעה כי נתקיימו כל אלה: (א) 

ה ניכרת נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת; (ב) צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במיד
את מצבו הרפואי של המטופל; (ג) קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי יתן המטופל 

 את הסכמתו.
 

IV .ערכיים -מידה אתיים-אנו סבורים שהרופאים והמערכת הרפואית חייבים לפעול לפי אמות
ואין בהתאם למצבו הרפואי של המטופל, ועל פי החוק הנוהג במדינת ישראל, ופרופסיונאליים בלבד, 

משפטי של המטופל צריך -י שרת פוליטי מכל צד שהוא. הדיון במצבו הפוליטילהפוך אותם לכל
להיעשות במקומות מתאימים ועל ידי גופים ואנשים מתאימים, ולא באמצעות ניצול המערכת 

 ר.הרפואית והרופאים לצד זה או אח
ערכית ופרופסיונאלית יש להתייחס לכל מטופל באשר הוא -אנו סבורים שמבחינה אתיתאשר על כן 

 במידה שווה מרגע שדרכה כף רגלו בבית החולים. לפיכך: 

 אין להפלות בין מטופלים על רקע גיל, מין, גזע, לאום או אידיאולוגיה פוליטית ואחרת. )1(
עותיהם, ולכן יש להעניק טיפול רפואי אין להחריג מטופלים על בסיס התנהגותם וד )2(

למחבל פצוע (יהודי או ערבי או אחר) כמו לכל פצוע; להעניק טיפול רפואי למטופלים 
שגרמו למחלתם (כגון עישון, אלכוהול, סמים וכד') כמו לכל מטופל אחר; להעניק טיפול 

תרופות  רפואי לכל מי שעשה ניסיון אובדני מכל סיבה שהיא (חיתוך וורידים, נטילת
 במינונים קטלניים, קפיצה מקומה גבוהה, או שביתת רעב בשלבים המסכנים חיים).

 
ים רפואיים דומים מחולים במצב /ביטחונייםאת שובתי הרעב הפוליטיים ההמחריג לכן התייחסות

-שימוש בסירוב רפואי למתן טיפול הולם לשובת הרעב הפוליטי כדי להוות אמצעיאינה ראויה. בנוסף, 
על השלטונות להיענות לתביעותיו אף הוא איננו ראוי, וחורג ממתחם הדרישות הערכיות  לחץ

 של הרופא והמערכת הרפואית.  מקצועיתוה
 

V .אשר על כן אנו סבורים: 



רשאי להביע את מחאתו או לדרוש את דרישותיו גם באמצעות שביתת רעב. הדבר כל אדם  .1
נכון וזהה בין אם שביתת הרעב מיועדת להשיג תועלות אישיות, כלכליות ורעיוניות, ובין אם 

 היא מיועדת להשיג שחרור ממעצר או ממאסר מסיבה פוליטית או מסיבה אחרת. 
-קיימת על הרופאים חובה מוסרית –לחייו משהגיע שובת הרעב לשלב שבו נשקפת סכנה  .2

לעשות כל מאמץ אפשרי לשכנעו להפסיק או למתן את שביתת הרעב  מקצועיתערכית ו
. דבר זה נכון ביחס לשובת רעב , או נזק חמור ובלתי הפיךבדרך שתימנע את הסכנה לחייו

בה מכל סיבה שהיא ללא החרגה של שובת רעב פוליטי דווקא. בדרך זו מתקיימת החו
 לשמור על חיי האדם באשר הוא אדם יחד עם החובה לכבד את האוטונומיה והחירות שלו.

, וסירובו לטיפול מציל הוא חולה לכל דבר ועניןשובת רעב שהגיע לשלב המסכן את חייו  .3
נקודת המוצא בכל סוגי שביתות רעב, כולל שביתות רה של התנהגות אובדנית. חיים הוא צו

רעב של אסירים פוליטיים, היא שהשובת רעב איננו רוצה להתאבד ולמות, אלא הוא רוצה 
ביטוי לאוטונומיה השביתה ולא מותו הוא למחות ו/או להשיג מטרה חשובה לו עד מאד, ולכן 

 שלו.
הרעב לשלב של סכנה ממשית  אשר על כן, משנכשלו כל מאמצי השכנוע, ומשהגיע שובת .4

יש להחיל לגביו את חוק זכויות החולה, שכן  –ומוחשית לחייו, ובהיותו מטופל בבית חולים 
כאמור לעיל, אנו סבורים שאין להחריג מטופל שובת רעב בגלל סיבות פוליטיות מכל מטופל 

 אחר בבית חולים במצב רפואי זהה. 
ית המוסדית שתשמע את המטופל ואת על פי הסעיף הנ"ל יש לכנס את הועדה האת .5

הרופאים המטפלים בו, ובסמכותה להורות על טיפול מתאים מבחינה רפואית גם בניגוד 
 לרצונו של המטופל.

הדרך והשיטה לטפל בשובת רעב שהגיע למצב המסכן בעליל את חייו נתונה בידי הרופאים,  .6
, בפיקוח הועדה האתית והדבר צריך להיעשות בצורה המקצועית והאנושית הטובה ביותר

 .המוסדית
מקצועיים ובהתאם -תזמון מתן הטיפול יקבע ע"י הרופאים בהתאם לשיקוליהם הרפואיים .7

בין אם הוא עדיין בהכרה ובין אם לאו, ועל פי אישור  –למצבו של המטופל בכל רגע נתון 
 אבד אתיההצעה שעל הצוות הרפואי לחכות עד ששובת הרעב הועדה האתית המוסדית. 

יש בה הקלה מעשית לנותן הטיפול כי המטופל במצב זה איננו אז לטפל בו רק הכרתו ו
חושפת את השובת לאפשרות של למצב זה רק מתנגד באופן אקטיבי. אכן הגבלת הטיפול 

, ואף איננה פותרת את הדילמה של כיבוד או לנזק מוחי בלתי הפיך ,מוות פתאומי ומיידי
הגיעו למצב של חוסר ההכרה נותר כשהיה, ולפיכך נותרת  האוטונומיה, מאחר ורצונו טרם

רק העדפת ערך החיים במצבי קיצון  .הפגיעה באוטונומיה שלו גם בעת שאינו יכול להביעה
 אלה מצדיקה את הטיפול בו גם בניגוד לרצונו.

, איננו מהווה , מידתית ואמפתיתראויה ,מתן טיפול רפואי כלשהו, כולל הזנה בצורה מקצועית .8
התקיימו התנאים ינוי גם אם הוא נעשה ללא הסכמת המטופל ובניגוד לרצונו, כל עוד ע

, (ג) והוא הוא הליך רפואי מקובל(ב) , מטופלהוא מכוון להציל את חייו של ההבאים:  (א) 
-מבוצע בדרך הקלה והבטוחה ביותר עבור המטופל בנסיבות הענין מבחינה רפואית

להתנהג כדי לכפות על האדם שירצה  שמטרתה לגרום כאבים. עינוי הוא פעולה מקצועית
להימנע מהם. בהזנה כפויה המטרה היא להציל את חייו של האדם ולא בצורה מסויימת כדי 

 ובאופן מידתי ומקובל מקצועית-לגרום לו כאבים, ולכן הזנה כפויה הנעשית בצורה רפואית
ינוי גדול יותר מהטיפול בו, בודאי אם אינה בגדר עינוי. יתר על כן, המשך שביתת רעב היא ע

שאז הטיפולים הנדרשים  ,יש המסכימים לטפל בשובת הרעב רק לאחר אובדן הכרתו
. גם הנזק המוחי , כולל אינטובציה והנשמהלשמירה על חייו הם אגרסיביים הרבה יותר

 והגופני השארי שעלול להתרחש עקב שביתת רעב ממושכת מהווה עינוי גדול בהרבה.
 

VI . אנו סבורים שגישתנו זו מעוגנת ומבוססת היטב מבחינה ערכית, מוסרית, אנושית, משפטית
 ומקצועית. 

 



הסבורים שערך האוטונומיה, יחד עם זאת אנו מודעים היטב לעובדה שיש מלומדים וארגונים 
ברצון החופשי של שובת הרעב לשבות עד מוות, גוברת על ערך שמירת החיים. על פי  המתבטא

יטה זו מוטלת על רופא החובה לעמוד מן הצד ולראות במותו של שובת רעב גם אם יש דרך רפואית ש
 להציל את חייו במחיר פגיעה באוטונומיה שלו. 

עם זאת אנו מוחים נגד הניסיון על ידי חלק ממובילי דעת הקהל באיגודים המקצועיים, בפוליטיקה 
מוצדקת אתית אחת ויחידה והיא סירוב של ובתקשורת ליצור את הרושם כאילו קיימת עמדה 

הרופאים להציל את חיי שובת הרעב הפוליטי כביטוי לשמירה על האוטונומיה שלו גם במחיר חייו. 
 לדעתנו, כפי שהובעה נייר עמדה זה, קיימת עמדה אתית שונה ומוצדקת.

 
 ית זו: לפיכך אנו סבורים שכל רופא צריך לנהוג על פי מצפונו בסוגיה רגישה ובעיית

רופא הסבור שקיימת בעיה אתית לתת טיפול בכפיה לשובת רעב, גם אם המשמעות היא  •
, אולם רק לאחר שהבטיח כי קיים רופא יסתלק מהטיפול בחולה זה –מותו של אדם זה 

  המקבל לידיו את הטיפול.
זכאי יהא  –גוברת על הרצון האוטונומי השמירה עליהם לעומתו, רופא הסבור שערך החיים ו •

, ולא של המטופל ורשאי לתת את הטיפול הנחוץ להצלת חיי שובת הרעב גם בניגוד לרצונו
לעמוד מנגד ולראות במותו של אדם שניתן להצילו ובעצם איננו רוצה למות, וזאת לאחר דיון 

 ואישור של הועדה האתית המוסדית מכוח חוק זכויות החולה. 
ואלי בשאלות אתיות שנויות במחלוקת וכבדות משקל, יש לכבד את מצפונו של כל רופא אינדיביד

 בדיוק כפי שהחוק מכיר במהלך כזה ביחס להפסקות הריון וביחס לטיפול בחולה הנוטה למות.
 
 

 

 רשימת החותמים                                                        

 

  פקולטה לרפואה ע"ש סקלר (ביואתיקה)-פרופסור יחיאל בר אילן

 

 יו"ר ועדות אתיקה בכמה בתי חולים בארץ-פרה גולןע דר עו"ד

 

אוניברסיטת בן  בעבר דיקן הפקולטה:,טה למדעי בריאות פקול-שמעון גליק פרופסור  (אמריטוס)
 גוריון בנגב

 

 ראש מחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה (מומחה באתיקה)-פרופסור מיכאל גרוס

 

 מנכ"ל מרכז הרפואי שערי צדק -פרופסור יונתן הלוי

 

מנהל מכון שלזינגר, מרכז רפואי שערי צדק: בעבר ממונה על אתיקה במשרד -דר. מרדכי הלפרין
 הבריאות

 

: לשעבר יו"ר אה בגליל, אוניברסיטת בר אילןוהפקולטה לרפ-משנה לדיקן-מיכאל וינגרטןפרופסור 
 איגוד רופאי המשפחה בישראל 



 

 , האוניברסיטה העבריתהאתית למקרים בהם מעורבים בני אדםיו"ר הועדה -פרופסור מיכאל טל

 

 פט  בית משפט עליון(בדימוס)שו-צבי טל שופט  

 

 : רופאה גנטיקאיתאוניברסיטת בן גוריון בנגב נשיאה,-פרופסור רבקה כרמי

 

:עורך ראשי, חתן פרס ישראל-פרופסור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב -פרופסור אסא כשר
 האנציקלופדיה העברית המקוונת

 

משפט רפואי, ביואתיקה ומדיניות בריאות, הקריה האקדמית אונו; המרכז ל ראש -גליעו"ד דר גיל ס
 אתיקה-חבר המועצה הלאומית לביו

 

מנהל היחידה ליפול נמרץ מרכז רפואי הדסה: יושב ראש בעבר לועדות -פרופסור צ'ארלס ספרונג
 אתיקה בחברות בינלאומית לרפואה דחופה

 

 רפפופורט, הטכניון יו"ר המכון הרפואי למחקר ע"ש-פרופסור קרל סקורצקי

 

 מכון ויצמן, חתן פרס ישראל; לשעבר יו"ר המועצה הלאומית לביואתיקה –פרופ' מישל רבל 

 

בפקולטה לרפואה וין יבפקולטה לרפואה ע"ש אלברט אינשטפרופסור לשעבר   -פרופסור פרד רוזנר
 יו"ר ועדת האתיקה למדינת ניו יורק; בניו יורק סיני הר

 

חתן -אוניברסיטת בר אילן: יועץ המשפטי לממשלה במשפט עברי-(אמריטוס) מנחם רקוברפרופסור 
 פרס ישראל

 

נוירולוג , מרכז רפואי שערי צדק: מנהל היחידה לאתיקה רפואית-פרופסור אברהם שטינברג
 אתיקה-המועצה הלאומית לביו עמית-יו"ר ;חתן פרס ישראלילדים

 

אקדמי כרמל, חיפה: לשעבר דיקן הפקולטה  דיקן הפקולטה למשפטים מרכז-פרופסור עמוס שפירא
 למשפטים אוניברסיטת  תל אביב

 

 

 רשימה חלקית

 


