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  לכבוד
  ריבק. י' פרופ

  מנהל המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי�
  
  
  

  ,רב שלו�
  
  

  מסירת חומר גל� של מבחני� פסיכולוגי�: הנדו�
  

ואשר  2003הנושא שבנדו� נבח� לעומקו לפני מספר שני� ולהל� חוות הדעת שנתנתי בנושא בשנת 
  –לא מצאתי מקו� לשנותו , למרות שנדרשתי מספר פעמי� שוב לנושא, מאז

  
התבקשתי לחוות דעתי בשאלה הא� נבדק זכאי לדרוש ולקבל העתק מחומר הגל� "

  . של מבחני� פסיכולוגי� שער* לו פסיכולוג
  

ראה (עקרו� היסוד בחקיקה במדינת ישראל היא שאד� זכאי לקבל מידע אודותיו 
זכויות החולה התשנ 18בעיקר לעניינו את סעי,  לחוק ) יא(35סעי, , 1996ו "לחוק 

ואול� אי� ) 1998ח "או חוק חופש המידע התשנ 1991א "בחולי נפש התשנ טיפול
זו. מדובר בזכות מוחלטת אני סבורה כי הג� שזכותו , כמפורט להל� בחוות דעתי 

המבחני� או האבחוני� המתבססי� על השימוש  תוצאותשל נבדק לקבל את 
כות לקבל את אי� לנבדק ז, זכות שנית� להגבילה במקרי� נדירי� בלבד, במבחני�

  .חומר הגל�
  

ידי אנשי המקצוע בכל העול�  המבחני� הפסיכולוגי� פותחו במש* שני� על 
על , כפי שנמסר לי. ומהווי� כלי חשוב ומרכזי בהלי* האבחו� שמבצע הפסיכולוג

מנת להג� על תוקפ� של המבחני� כמעט כל בעלי הזכויות במבחני� הללו דורשי� 
ורה של צעדי� ואמצעי� לרבות אי חשיפת מהרוכשי� התחייבות לנקוט בש

.כגו� הנבדק(המבחני� לכל צד שלישי שאינו מוסמ* להשתמש בה�  (  
  

החשש . מעבר לאינטרס הכלכלי הברור של בעלי הזכויות במבחני� קיי� חשש נוס,
הוא שבחשיפת המבח� תתאפשר למידה של מבנהו ופיתוח דרכי� להשפעה על 

כגו� במסגרת , בהקשרי� מסויימי�. כל תוכ�תוצאותיו ובכ* יתרוק� המבח� מ
  .אלא אפשרות ממשית, אי� מדובר בחשש בעלמא או אפשרות תיאורתית, הכלא

  
לקוד האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגי� מטילה  3.2יש לציי� לעני� זה כי סעי, 

על פסיכולוגי� חובה אתית להמנע מפעולות שיש בה� כדי לאפשר שימוש לרעה 
המנעות ממת� תוצאות איבחו� גולמיות או נתוני� "לרבות , גי�בכלי� פסיכולו

  ".גולמי� לאנשי� שאינ� מוסמכי� להשתמש בה�
  

נראה שדי באמור לעיל כדי להגיע למסקנה שנית� להצדיק סרוב למסור חומר גל� 
ג� א� ישנה סיבה שלא למסור את חומר הגל� א� מדובר בחלק , ואול�. לנבדק
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הרי שלאור ההוראות החוקיות , הנבדק" אודות"ידע או מ, מהרשומה הרפואית
שצוטטו לעיל קיימת חובה למסירת המידע ולא נית� להמנע מכ* מהנימוקי� 

  .שפורטו עד עתה
  

הא� חומר גל� של מבחני� הוא חלק מהרשומה הרפואית לפי חוק זכויות החולה 
לוג כאשר של  הפסיכו כלי עבודההמבח� הפסיכולוגי הוא ? אד�" אודות"או מידע 

כגו� (ההבדל העיקרי בינו לבי� כלי� המשמשי� בעלי מקצוע טיפולי אחרי� 
במבחני� (מנייר וכולל מידע כתוב שהתקבל מהנבדק " עשוי"שכלי זה ) רופאי�
  ).תשובות לשאלות –רבי� 

  
איני סבורה שמאפיי� פיזי זה של כלי העבודה של הפסיכולוג הופכת את חומר 

. לחלק מהרשומה, לי העבודה ע� המידע שהתקבל מהנבדקשהוא עירוב של כ, הגל�
מדובר בכלי עבודה וכפי שאי� למטופל זכות לדרוש לקבל את כלי העבודה של 

  . אי� עומדת לו זכות לדרוש את חומר הגל�, המטפלי� האחרי�
  

מקו� שהדבר ? מה הדי� מקו� שנית� להפריד את הכלי מהמידע שמתקבל מהנבדק
המידע כדי לפגוע בתקפות הכלי איני רואה מדוע יתנגד אפשרי ואי� במסירת 

שאלה שאשאיר בשלב זה בצרי* עיו� היא מה הדי� מקו� . פסיכולוג למסירת המידע
  .שנית� להפריד את הכלי מ� המידע א* במסירת המידע יש כדי לפגוע בכלי

  
כפי שלמטופל זכות . בשולי הדברי� אני רואה מקו� בכל זאת לסייג את הדברי�

קבל מכל מטפל את מלוא המידע אודות הטיפול בו לצור* העברת ביקורת על ל
נית� לתת מענה לזכות זו של . הוא הדי� לגבי קבלת מידע מפסיכולוג, איכותו

הנבדק על ידי העברת חומר הגל� על ידי הפסיכולוג הבודק לעיו� פסיכולוג אחר 
  . לפי בחירת הנבדק

  
א, הוא לדרישות האתיות והחוזיות להמנע מאחר שהפסיכולוג מקבל המידע כפו, 

איני סבורה שסרוב של פסיכולוג להעביר את חומר הגל� , מחשיפת המבחני�
  ."לדרישת הנבדק תעמוד בביקורת לפסיכולוג אחר

  
  .כולי תקווה שיש באמור משו� מענה לפניית* בנושא

  
  
  
  

  בכבוד רב
  
  
  ד"עו, הדני/ שרונה עבר

  ועל כ� אינו חתו� ל"בדואזה נשלח  מכתב
  

  :העתק
  הפסיכולוגית הארצית , ימימה גולדברג' גב
  

  


