
משפטי״עוץ

לחברהמשפטיל״עוץותשובותשאלות

אופירטל56

הפ״ילחבריהמשפטילייעוץותשובותשאלות

דברפתח

פסיכולוגיםשלבשאלותקוראינואתנשתףזוברשימה

אלובתשובותאיןכינדגיש,למשרדינו.לאחרונהשהגיעו

אלו.בענייניםשעולותהסוגיותכלאתלשקףאולמצותכדי

בידילתתוכןלמחשבה,וחומרענייןלעוררהיתר,ביןמטרתן,

עלהרלוונטיים.בנושאיםכללייםמשפטייםקוויםהקורא

תחליףאומשפטי״עוץמשוםאלובתשובותלראותאיןכן

מתאיםמשפטילייעוץלפנותממליציםואנומשפטי,לייעוץ

הצורך.במידת

ותשובות.שאלותכמהלפניכםהנה

והדברמטופליהםnaחומרשומריםרביםפסיכולוגים

אתלשמוראפשרהאםהשאלה:עלתהרב.שטח"גוזל"

לשמירתכתחליףסרוק,קובץגביעלהפסיכולוגיהתומר

המסמכים?

המדינהבמוסדותארכיוניחומר)ביעורהארכיוניםבתקנות

"תקנות)להלן:1986תשמ״והמקומיות(,וברשויות

קובעתוכךחומרלביעורבהקשרהוראותנקבעוהארכיונים"(

בהעתקונתקיימוארכיוני,חומרמוסד"סרקב׳:14תקנה

)א(המפורטיםהתנאיםהארכיוניהחומרשלהסרוק

בצירוף1969התש"ל-צילומים(,)העתקיםהעדותלתקנות

לביצוענהליםהסרוקבהעתקנתקיימווכןלקיומם,תיעוד

תקופתתהאהמדינה,גנזבאישורהמוסד,שיקבעסריקה,

הסריקהמתאריךימים10הארכיוניהחומרשלשמירתו

לבערו".רשאיהמוסדמכןולאחר

רווקשמפנהצילומים()העתקיםהעדותלתקנותבהפניה

שלצילומיהעתקמתיתנאיםשלפירוטישנוהארכיונים

לענייןמשפם״ם.בהליכיםלכאורהראיהישמששנוערמסמך

אתלבעראפשרשיהיהבכדי1955תשט"ו-הארכיוניםחוק

מזוער".צילומי"בהעתקשמדוברבתנאילעמודישהחומר

מוסדותעלחלותלעילשצוינוהארכיוניםתקנותכילצייןיש

בתקנותכזורשימהוישנהמקומיותורשויותהמדינה

עלאלותקנותלהתילאפשראםברורזהאיןהארכיונים.

אופסיכולוגייםשירותיםשנותניםפרט״םגופיםאומוסדות

פרטיפסיכולוגישירותהנותניםעצמאייםפסיכולוגיםעל

פרטית.במרפאה

)נוהלינהליםישנםלעילשצוינוהארכיוניםלתקנותבנוסף

הממשלה.ראששבמשרדהמדינהגנזךבאתרהמדינה(גנזך

ישנןובהםארכיוניחומרביעורלצורךסריקהלביצוענהליםיש

החומרבטרםלעמודיששעליהןרבותסףודרישותהוראות

ושומותעלובקרהפיקוחנדרשיםהיתרביןיבוער.הארכיוני

לפילביעורן)עדזמןלאורךלשמרןכדיזאתוכלאלקטרוניות,

יהיוהדיגיטלייםשהתוצריםלוודאכדיוההנחיות(,התקנות

למקור.וזהיםלאחזורניתניםקריאים,

אתולהחילהאלהוהנהליםהתקנותמהוראותלהקישאפשר

וכןפסיכולוגישירותהנותניםפרט״םגופיםעלגםהכללים

כזהבמקרהאולםהפרטית.עבודתובמסגרתפסיכולוגעל

החוקכיהמטופליםמצדלטענותחשופיםלהיותיכוליםהם

עליהם.חלאינו

בהליכיםכראיהסרוקכמסמןלהשתמשאפשרהאם

לכך?התנאיםמהםמשפטיים?

עללשמורהחובהשלהמטרותאחתלעיל,שנאמרכפי

בהםהשימושלצורךהיתרביןהיאהפסיכולוגייםהמסמכים

משפטיים.בהליכיםכראיה

ישנן1969תש"ל-צילומים(,)העתקיםהעדותבתקנות

בוערשמקור!סרוקבמסךלשימושהמתייחסותהוראות

תנאיםנקבעואלהבתקנותמשפטיים.בהליכיםראיהלצורך

משפםבהליךלכאורהכראיהישמשסרוקמסמךאימתי

כדלקמן:

ונלווהכשלמותומהמקורנסרקשהמסמךאישרהסורקא.

סריקהשלתוצרשהואהמצייןמידעהמחשבלקובץ

ממוחשבת.

קובץשמירתאתלהבטיחכדיסביריםאמצעיםננקטוב.

למקור.הנאמנהבצורההמחשב

תדירהמפניסביריםהגנהאמצעיסדירבאופןננקטוג.

העלוליםהמחשבבעבודתשיבושומפניהמחשבלקובץ

למקור.המחשבקובץבנאממתלפגום

אמצעיםננקטולטכנולוגיה,מטכנולוגיהמעברחלאםד.

למקור.המחשבקובץנאמנותאתלהבטיחכדיסבירים

לעיל.)ד(עד)א(בפסקאותהמפורטותהפעולותתועדוה.

מתהליךכתוצאההופקהואמחשב,קובץשלפלסמוגשאםו.

עד)א(בפסקאותהתנאיםאחריהממלאממוחשבתסריקה

תמחשב.קובץלביןפלטאותוביןהקשרוהוכח)ה(,

הםסרוקלמסמךהנוגעיםלעילשצוינוהתנאיםכילצייןיש

אפשרשיהיהבכדילהתק״םכולםעלמצטברים.תנאים

המשפט.בביתבהליכיםכראיההסרוקבמסמךלהשתמש

לאחרביקשילדבהיותופסיכולוגיבטיפולשהיהאדם

שייכותהןהאםהפסיכולוגיות.הרשומותאתלקבלשבגר

להוריו?אולו



והאפוטרופסות,המשפטיתהכשרותלחוקבסעיף

"אדםנקבע:האפוטרופסות"("רווק)להלן:1962תשכ"ב-

שנה18לושמלאואדםקטין;הואשנה18לומלאושלא

לענייןמוסיףלחוק14וסעיףבגיר",הוא
_^^^_^^^^

האפוטרופסיםהם"ההוריםני:זה

ישהקטינים".ילדיהםשלהטבעיים

יחדיוהתוחםשניניזהלענייןלציין

עליהםין.הקשלהחוקייםנציגיוהם

מסמכותםהקטין.שללזכויותיולדאוג

זאת.לעשותומחובתם

לשאתשלוזכותובשלההקטין,משבגר

לממשהואוראויבעצמו,בזכויותיו

תלויהואאיןעצמאי.באורחזכויותיו

הטבעיים.האפוטרופוסיםבהוריו,עוד

גםכאמור,החל,החולהזכויותחוק

)א(18בסעיףקובעפסיכולוגים,על

מהמטפללקבלזכאימטופלכי

מידעהרפואימהמוסדאו)פסיכולוג(

לרבותהרפואית,מהרשומהרפואי

זכתהזוזכותאליו.המתייחסתהעתקה,

ההתיישנותבחוקהיתר,ביןלהכרה,

כי:10בסעיףנקבעשם1958תשי"ח-

יבואלאההתיישנותתקופת״בחישוב

שמונה-עשרהלתובעמלאולאעדייןשבוהזמןבמניין

הרפואיתהרשומההתיישנותתקופתחישובלענייננו,שנה".

18לגילהמטופלשלהגיעומיוםיחל

"...בפקיעתנקבע:האפוטרופסותלחוק63בסעיף

למיאולחסוילמסור...האפוטרופוסחייבהאפוטרופסות

אובידוהנמצאיםהחסוינכסיאתהמשפטביתשקבע

לענייןאלה;..."לנכסיםהנוגעיםהמסמכיםואתבפיקוחו,

גםכנמשךהאפוטרופוסיםתפקידאתלראותאפשרזה,

מוטלשעליהםזהבמובן18לגילהקטיןשלהגעתולאחר

זה)לענייןאליוהנוגעיםוהמסמכיםהרכושלמסירתלדאוג

בנבו-)פורסםואחיר.ח.כ.נ׳י.מ.99/17761)ב״ש(תמ״שראו:

(.28בעמי(,2013

"חוק)להלן:1996התשנ"ו-החולהזכויותלחוקבסעיף

"תולהבאומרו:מטופל,מיהוהמחוקקמגדירהחולה"(זכויות

נבדלשאינוקטיןגםכוללולמעשהרפואי",טיפולהמבקשוכל

מטופליםזאת,ועםמטופל.היותושלבהיבטמבגירמהותית

החוקבפנימשפטיתכשיריםאינם18עלעולהאינושגילם

וכפופיםהטבעייםהאפוטרופוסיםתחתהםחוסיםכןועל

להוציאואזרחיות.משפטיותפעולותלביצועלהסכמתם,

האמורלפישם,כפוי,פסיכיאטריאשפוזכדוגמתחריגים

שאפשרנקבע1991התשנ״א-נפש,בחוליטיפולבחוק

מהגיעוכברהוריושלמאלובנפרדהקטיןבזכויותלהכיר

שלבמאמרוזהבענייןראו15לגיל

אליקיםהעליון,המשפטביתשופט

במשפט"הקטין"עלרובינשטיין

התשס׳׳ט-ג-דבמשפט"ביימשפחה

24-34בעמיהתש״ע

דעהבעלכיצורהילד',"המושג׳זכו׳/ת

עלביטויניתןלכךוגםמשל/,עצמאית

יותררחבהגישהזוהמשפט.בתיידי

כבעללילדאוטונומיהמתןשעניינה

הוריומשלהנפרדותעצמאיותזכויות

העליוןהמשפטב׳תש/פטשצייןכפי

הפרשיות.באחתגיובראןסלים

גםמ/רכנת-.המציאותכימונן

וכמובן,הילדשלקולומשישמע

שאתביתר״שמעשיתבגרככל

אתלוליתןאנומבקשיםמשוגם

עדיןהאפשרית,הרבההאוטונומיה

nn /i'0'jובגרותורבאינושלו

מח״נהתמונהומכלולמלאה,אינה

שמצייניםנפיכן,11איזון.אפוא

עקרוןפיעלהדרגתי,באופןהךמיותיוענקומלומדים,

המתפתחים".הכשרים

תק-עלפלוני,ניפלונית90/8332בעייםזהלענייןראובנוסף,

נפסק:שם0927302009

עצמאייםואינטרסיםזכויותכעלאוטונומייצורהוא"הילד

hvjvשלהיקפןאמנם,הוריו.שלמאלה nminצרלהיות

מושגשלהמרהאינןהילד'׳זכויותמבוגרים,..שלמזכויותיהם

ממושגיותררחבמושגהןדבר,שלהיפוכוהילד׳.׳טובת

כתוכן".אותוכוללות,/הילד׳׳טובת

סעיףמתוךגםעולהרובינשטייןהשופטמדברשעליוהאיזון

בישראלהפסיכולוגיםשלהמקצועיתהאתיקהלק!ד2.4

כי:נקבעשם2004

פס!ל-דין(,או)קטי[הסכמהלתתכשיראיננוהלקוח"כאשר

כחוקשמוסמךממיהסכמהולקבללבקשהפסיכולוגיםעל

שיקבלללקוח,להסבירעליוזאתעםזו.הסכמהלתת

ותנאיה,המקצועיתההתערבותפרטיאתההתערבות,את

3rn2ותוךהלקוח,שלהפסיכולוגיותיכולותיואתהתואם

האפשרככללקבלועליוובטובתו,נהעדפותיוהתחשבות

לשירות".הסכמתואתגם



עשויההפסיכולוגיתהרשומהתונןחשיפתנאשרהריןמה

נזק?שבגרלילדלגרום

החולהזכויותלחוק)א(קטןסעיף18סעיףלפיככלל,

זכאי"המטופלהחולה"{,זכויות"חוק)להלן:1996התשנ"ו-

מהרשומהרפואימידעהרפואימהמוסדאומהמטפללקבל

לזכותחריגאליו".המתייחסתהעתקה,לרבותהרפואית,

חמודנזקלהזיקשעלולמידעלגביקייםרפואימידעלקבל

המטופל.שלהנפשיתלבריאותו

החריגהחולה,זכויותלחוק)ג(קטןבסעיף18סעיףלפי

למסורשלאלהחליט)פסיכולוג(מטפלרשאיהאמור,לכלל

אםאליו,המתייחסחלקיאומלארפואימידעלמטופל

הנפשיתאוהגופניתלבריאותוחמורנזקלגרוםעלולהמידע

החלטתועללהודיעהמטפלעלחייו.אתלסכןהמטופלאושל

החולהזכויותלחוק24סעיףלפישהוקמההאתיקהלוועדת

והנימוקיםלמטופלנמסרושלאוהמסמכיםהמידעבצירוף

אלאהפי/שלהאתיקהבוועדתמדובראיןמסירתם.לאי

החולה,זכויותחוקמכוחהמוקמותאתיקהבוועדות

ישהחולהזכויותלחוק24סעיףלפיהאתיקהלוועדתבפנייה

הבאים:הפרסיםאתלכלול

המטפל.ושםהרפואיהמוסדשם

לשמובנוסףיצוין,המטפל,הואאם)א(הפונהפרטי

המטפל,אינוהואאם)ב(תפקידו;גםהמוסד,שלושמו

ומעןמגוריומקוםשלו,הזהותמספרשמו,יצוינו

תשובה.להמצאת

העיקריות.העובדותפירוט

הפנ״ה.נעשיתשלפיהבחוקההוראה

האתיקה.ועדתכקביעתהפונהשלעניינו

ק״מת(.)אםלמטופלהפונהקרבת

תדוןהחולהזכויותשבחוקהאתיקהועדתכילבלשיםיש

שכשירמיחברים:חמישהשלבהרכבלפתחהשיגיעובפניות

מתחומימומחיםרופאיםשנימחוזי,לשופטלהתמנות

אוציבורונציגסוציאליעובדאופסיכולוגשונים,התמחות

דת.איש

הרפואיהמידעאתלהעבירשלאההחלטהשאתעודנוסיף

ולאבמטופלהתמקדותתוךלבחוןישלעיל)ג(18סעיףלפי

חוקלפינפשממחלתהסובלבאדםמדובראיןנאשרבזולת

הזולתשלסיכונוששיקול1991תשנ״א-נפש,בחוליטיפול

נפסקזהבענייןלמטופל.מידעלאי-מסירתראוישיקולאינו

הבריאותמשרדניפלונית30/9126מנהליתבעתירה

ססנחפ״ד,חיפה,מחוזמחוזי,פסיכיאטראנוך,דןד"ר

145:)

מפרטנפש,בח/ליהטיפולכחוקשלאהחולה,זכויות״חוק

הןהרפואימצבואודותעלמידעלקבלחולהשלבזכותוהן

מכוננת)א(18סעיףהוראתזכוה.;באותההשל/ביםבסייגים

מדריכה)ג(18סעיוהודאתמידע,לקבלהחולהשלזכותואת

מקלגרוםעלולהמידע'אםכיהמטפלשלש׳קול-דעתואת

לסכןאוהמטופלשלהנפשיתאוהגופניתלבר׳אוו/וחמור

מידע.למטופללמסודשלאהמטפלרשאיכי-אזח״ו',את

מטפלכ׳עלדעתנוניתןבחלקו.אובמלואולו,הנוגערפואי

בריאותועלדעת/בתתואךממטופלמידעלמנוערשאי

מטפלבלבד./ששיקולאךלשקולה/אורשאיהמטופל,של

אםממטופלמידעלמנועלכאורהמשמך,ואינורשאי,אינו

אועצמוהרופא)אתהזולתאתלסכןעלולההמידעמסירת

אחר(".אדם

אישיותתרשומותלביןפסיכולוגיותרשומותביןלהבחיןאפשר

אישית,תרשומתלמסורהחוקלפיחייביםאיןהפסיכולוג.של

מהיבחוקהגדרהאיןלהעביר.שלאאפשרכאלהותרשומות

לכלמוצעמקום,מכלבמסגרתה.נכללומהאישיתתרשומת

ברוךעו״דשלמאמרו)וראוזולאפשרותערלהיותפסיכולוג

בכלזאתוהיכןממנושנותרמההפסיכולוגי,"החיסיוןאברהמי,

ב״פסיכואקטואליה"אישיות"תרשומותהפסיכולוגישמור

(.35-65עמי2015מאפריל

מעוררשלהםהמעשיוהיישוםהללוהענ״ניםביןהאיזון

שוניםאינטרסיםלמשללהיותעשוייםפשוט.ואינולבטים

וייתכנובנפרד,מהםאחרלכלאוביחדלהורים,שונותוגישות

נדוןלאבכךהילד.וטובתהילדזכויותלגבישונותעמדותגם

בהתאםולאזןלהתאיםישמקרהובכלזו,רשימהבמסגרת

לנסיבות.

רפואיחומרלקבלתדרישהלגביהמשפטבתיפסיקת

ועמדופטרנליסטיתגישהקיבלולאהמשפטבתיכימלמדת

ענ״ניםלגביהייתהלאזופסיקההזכות.בעלשלזכותועל

גישתתהיהגישהאותהכילהניחישאךפסיכולוגיטיפולשל

פסיכולוגים.תשובתלגביהמשפטבתי

גולדברגימימהשלבמאמרהלעייןלקוראנונציעזהבהקשר

ההגנההילד,עלההגנההילד,טובתבילדים:וטיפול"״עוץ

הנפשי,והטיפולהייעוץבמקצועותאתיותסוגיותההורים"על

העבריתהאוניברסיטהמאגנס,י״לע״שספריםהוצאת

(.252-352עמיתשס״ג,ירושלים,

אוחברהשלבמסגרתלפשלרשאיפסיבולוגהאם

בחברה?

המתייחסיםוהכלליםהתקנותגםכמוהפסיכולוגים,חוק

במסגרתפסיכולוגיייעוץמתןאוסריםלאלפסיכולוגים,

איןובשליטתו,הפסיכולוגבבעלותחברהשלבמקרהחברה.

הפסיכולוגשלהכלכליתשהפעילותהחוקמבחינתמניעה

הכספיות,הפעולותאתשתנהלחברהבמסגרתתיעשה

סעיףוכוי.חוזיםעלתחתוםהמסים,לרשויותותשלםתדווח

רשאיאדם"כלכי:קובע1999תשנ״ט-החברות,לחוק
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נוגדתאינההחברהמנהרותשמסרהובלבדחברה,ל״סד

תקנתאתנוגדתאינהאומוסריתבלתיאינההחוק,את

הציבור".

טיפולעצמו,הפסיכולוגיהשירותלדעתנוזאת,עם

ידיעללהינתןצריכיםפסיכולוגי,וייעוץפסיכולוגי

ידיעלולאעצמוהפסיכולוג

אשראובבעלותואשרחברה

ביחסיםלדעתנו,עובד.הואבה

המחויבותהמטופללביןבינו

אישיבאופןהפסיכולוגשלהיא

מקצועיתלאחריותלמקצועיות,

זהוהאתיקה.בכלליולעמידה

והפסיכולוגאישימקצועישירות

בפסיכולוגיהלעסוקשרשאיהוא

אךהחברה.ולאהחוק,פיעל

לבצערשאיהפסיכולוגכאמור,

חברה.שלבמסגרתעבודתואת

ההגבלותאוהחובותמהן

אשרפסיכולוגעלהחלות

כחברה?מתאנד

חוקלפילמעשה,הלכה

מיוחדותתובותאיןהחברות

במסגרתפסיכולוגיםעל

אגרתכחברה.התאגדות

חברה)למעסחברהרישום

למועדנכוןהציבור(לתועלת

416,2סךעלהיאזותשובה

מאדםמשתנהואינה₪,

ותוארו.לאדם

צריךהחברהשלשמה

בקריסריוניםלעמוד

בסעיףהקבועים

תשל״זהפסיכולוגים,לחוק

בהגדר.אובכינויבתואר,שימושאיסורלענ״ן1977

כי:נקבע

כדיבהםשישבהנדרא!בכינויישתמשלא...")א(

ההכשרהעלנכוןשאינורושםהצ׳בבקרבלטעת

השתמש)ב(כישוריו.עלאושלוהמוכרתהמקצועית

ישהמנהלשלדעתבהגדר,אובכינויבתואר,פסיכולוג

כאמורנכוןבלתירושםהציבורבקרנלטעתכדיבהם

להפסיקלפסיכולוגלהורותהוארשאי)א(,קטןבסעיף

בהגדר...״אובכינויכתואר,השימושאת

!קובעמוסיףהפ"'שלהאתיקהלקוד2.11סעיףבנוסף,

כי:

יהיופסיכולוגיםבתקשורתבהופעהעצמי"בפרסום

הפ"שלהמשפטיהיועץאברהמ;ברורדיןעורכיבמשרדדיןעורךהואאוקירטל

"מנעווהאקדמיה.,המקצועיתדרגתםבהצגתכנים

שלאמומחהבתוארישתמשוולאמסעהמצגמכל

מומחה(תואר)אישורהפסיכולוגיםבתקנותאושר

ארבתישתמשולאפסיכולוגים1979התשל״ט

אתלצייןמבליפסיכולוגיהשאיננוממקצועאקדמי

וכןהתואר,שלהאקדמיהתחום

פרופסורבתוארישתמשולא

ממוסדשניתןבפסיכולוגיה

כשאיןלישראל,מחוץאקדמי

והארץהמוסדשםבצ׳דומופיע

ניתן".שבה

כיונאמרנוסיף

להשתמשאיסוראיןכעיקרון

במסגרתפסיכולוגבתואר

הדרכותהרצאות,"אבחון,

כלעלאולםוכיו״ב"ומקצועיות

!.ולנסיבותלגופולהישקלמקרה

רושםאוהטעיהתהיהשלארצוי

שזהוככלהציבוראצלנכוןלא

לומראפשרבפסיכולוגיה.עיסוק

הנוגעבענייןשתינתןשבהרצאה

לדוגמא,הפסיכולוגיה,לתחומי

מומלץאףואולימניעהאין

הפסיכולוגי.בתוארלהשתמש

דברסוף

איןבפתח,שאמרנוכפי

שאלותברשימתמטרתנו

השאלותבלאתלפתורזו

אלאהללו,בענייניםהקשורות

להביאלמודעותבקרבמטרתנו

הפסיכולוגיםוציבורהקוראים

הפי׳לחבריהפ״יידיעלשניתןהמשפטיולייעוץלשירות

להתאים,לאאולהשתנותעשויותהתשובותאחת,לא

לכן,לגופו.מקרהכלשלהספציפיותלנסיבותבהתאם

בכדימתאיםמשפטיב״עוץלהיוועץהמלצתנועלנחזור

לנושאיםקשורותאשרספציפיותלשאלותפתרוןלקבל

לעיל.שהעלינו
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