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  איסור פרסו� פרטי� מזהי�                                            רחמי� כה�  שופטכב' ה בפני 
 

 
 מבקש

  
  פלוני

 אבי סתיו �ו ע"י ב"כ עוה"ד גיורא ארדינסט

  
  נגד

 

  
  משיב

  
  המשפטי לממשלההיוע� 

  ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
 �  עוה"ד ליל� דיי

 

 פסק די�
  

 �בפני המרצת פתיחה שעניינה בקשת המבקש, החולה במחלת ניוו� שרירי� סופנית הידועה בש

"ALSהבקשה נתמכת בתצהירו של  אליה הוא מחובר. נשמהההפעולתה של מכונת  ", להפסיק את

  ובחוות דעת מומחה בפסיכיאטריה. רפואי דעת מומחההמבקש, בחוות 

  

השני� האחרונות משותק ... ממחלת ניוו� שרירי� סופנית. ב....  , סובל למעלה.... ב� ,המבקש

ניזו�  ,לחלוטי� למעט יכולת להזיז את עיניו, מרותק למיטתו, אינו מסוגל לדבר, אינו שולט בסוגריו

כי יאבד את היכולת לתקשר  ,הרעה במצבו וקיי� חשש ומונש� באופ� מלאכותי. לאחרונה חלה

:�   באמצעות תנועות העיניי�. זה המקו� לצטט את דברי המבקש כלשונ

"על א% המגבלות והקשיי� הרבי� מה� סבלתי, במש# תקופה לא קצרה לאחר שחוברתי למכונת 

 ,בירה. אול�ההנשמה הייתי במצב אשר מבחינתי איפשר לי לנהל אורח חיי� ע� איכות חיי� ס

מזה כשנתיי�, במקביל להתדרדרות משמעותית במצבי, הכוללת כאבי� רבי� יותר, איבוד שליטה 

על סוגרי�, החמרה במצב העיניי� וכדומה, גמרתי אומר לסיי� את חיי. קשה לתאר במילי� את 

מרגיש כי מצוקתי וסבלי ואת חוסר האוני� בו אני מצוי, ה� מבחינה פיזית וה� מבחינה נפשית. אני 

הנו� עלי אדמות, ואיני סבור כי נית� לכנות� חיי�. אני יגהינ� אני, למעשה, אד� מת בגו% חי. חיי 

מעוניי� ליטול בחזרה את השליטה על חיי, להתנתק ממכונת ההנשמה ובכ# לקבוע את עתידי 

עות ולסיי� את חיי בכבוד. החלטתי בעניי� זה נחושה והיא התקבלה בצלילות מלאה ותו# מוד

  לתצהיר המבקש). 9, 8(סעיפי�  מלאה למשמעויותיה ולהשלכותיה"

  

ועמדת היוע% המשפטי לממשלה שוטחות בהרחבה את היריעה העובדתית והמשפטית בקשה ה

החלה בעניי� דנא. בהתא� לכ� התייחס ב"כ המבקש בהרחבה להלכות המשפטיות שיצאו מבית 

 ) והבהיר, כיהחוק –(להל�  2005	ות התשס"וחוק החולה הנוטה למהמשפט העליו�, טר� חקיקת 

ההלכות והמבחני� שפותחו על ידי הפסיקה לפני  יש להחיל עליו אתו חל על המבקשלא החוק לדידו 

   . כניסת החוק לתוק'
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 .בענייננורוחו ועקרונותיו של החוק חלי�  ,דינה, ג� א� החוק אינו חל במישרי�לטענת המ ,מנגד

זאת לאור הסכמה , זהעניי� אי� לה מקו� בנסיבות  ,משמעותית ככל שתהיההמחלוקת המשפטית, 

  :היוע% המשפטי לממשלהנציגת עקרונית, כפי שנוסחה היטב על ידי 

"ע� זאת, ובהתא� לרוחו של חוק החולה הנוטה למות, אי� אנו רואי� מניעה משפטית בנסיבות 

בר כל העת למכונת ההנשמה, א# בה המקרה המיוחדות שבפנינו, לכ# שהמבקש ימשי# להיות מחו

(שהוא הריכוז של  21%	 של קצב ההנשמה ושל ריכוז החמצ� עד ל הדרגתיתבעת, תבוצע הפחתה 

  .לעמדת היוע% המשפטי לממשלה) 13(ס'  יר הרגיל)..."והחמצ� באו

  

 ,עולה מתצהיר המבקש ומהמסכמי� הנלווי�, כי המחלה לא פגעה בתפקוד השכלי של המבקש

צבו והביע רצונו להתנתק ממכונת ההנשמה ובכ� לסיי� את חייו בכבוד. א' בעניי� זה אי� המודע למ

חולק. עמדת היוע% המשפטי לממשלה מקבלת את מצבו הרפואי והקוגניטיבי של המבקש כעולה 

ג� א� לא ברור א� אכ� עלול המבקש לאבד את התנועה ... "מחוות הדעת הרפואית וא' מדגישה כי 

י�, חששו מפני אפשרות כזו, א% שהיא נדירה, אינו חסר כל יסוד. היוע� המשפטי בגלגלי העיני

לממשלה ג� אינו מבקש לחלוק על הטענה שהמבקש צלול בדעתו ומבקש לנתקו ממכשיר 

ההנשמה באופ� שיוביל למותו מתו# כשירות ומודעות מלאי� לטיב בקשתו ולתוצאות קבלת 

  משלה).לעמדת היוע% המשפטי למ 18(ס'  הבקשה"

  

�בזאת פסק די� נית�  ,לאור האמור ולאור הסכמת הצדדי� כפי שהיא באה לידי ביטוי בדיו� היו

  :פעולות הבאותנקוט בל הצהרתי לפיו, הרופא שיבצע את ההלי� יהיה רשאי

  

המבקש נחוש בדעתו. רק א� שלוודא מעל לכל ספק סביר, על הרופא שיבצע את ההלי�   א. 

  רצונו., נית� יהיה להיעתר לכי רצונו בכ� ישיב בחיוב

  הפחתה הדרגתית של קצב ההנשמה, עד למינימו�, תו� מת� סדציה פליאטיבית.לבצע   ב.

  להימנע מניטור של ריוויו� החמצ� בד�, רמת הגזי� בד� והאלקטרוליטי�.  ג. 

     התהלי� יתועד כראוי, בהתא� לנהלי� הרפואיי�.  ד.

  

 �  הצדדי�.מעמד ב"כ ב, 23.11.2014ביו� נית

                

 

  

  

  




