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ב
עמדות קטינים ביחס לזכות ההשתתפות 

בהליך הרפואי 

מחלות  עם  קטינים  של  עמדות  יבחנו  זה  במאמר 

להיות  לרצונם  ביחס  שנים,   18-12 בגיל  חיים  מסכנות 

זאת  הרפואי.  בטיפול  ההחלטות  קבלת  בהליך  שותפים 

ועמדותיהם  השקפותיהם  עולמם,  את  לחשוף  מנת  על 

בהליכים  הקיימת  הרפואית-משפטית,  למדיניות  ביחס 

האמפירי  המחקר  בעניינם.  המתקבלים  הרפואיים 

שבבסיס המאמר הינו הראשון מסוגו בישראל, וחשיבותו 

בביטוי שניתן לקולם של הקטינים החולים, אל מול בחינת 

זכויותיו של הקטין במשפט הרפואי.

במאמר יוצג ספקטרום הזכויות במובנו הרחב, זאת כדי 

לתת דגש לכל יתר זכויותיו הרפואיות של הקטין, להבדיל 

מנקודת הקצה שעוסקת בשאלת ההסכמה מדעת. לשם 

כך הזכות ל"השתתפות" תפורט למרכיביה השונים ובהן: 

הרפואי,  המידע  לגילוי  ביחס  החולים  הקטינים  עמדות 

מצבו,  את  המסוים  הקטין  של  הבנתו  אופן  גם  כמו 

את  להביע  לקטין  המאפשרת  תשתית  של  הימצאותה 

ראוי  משקל  הענקת  חשיבות  בחופשיות,  ועמדתו  דעתו 

לדעותיו ורצונותיו המוצהרים של הקטין, ולבסוף חשיבות 

בהסכמתו  להכיר  ניתן  שלא  והעובדה  הסכמתו  קבלת 

שלא  נאמר  אם  גם  כי  יובהר  הפורמאלית-משפטית. 

ניתן להכיר בהסכמתו הפורמלית-משפטית של הקטין, 

או אחרת, מתוך מטרה  זו  במידה  לשתפו  נראה שראוי 

לממש את זכויותיו כאדם, ובעזרת שיתופו אף להביא לידי 

במחלות  החולים  קטינים  בקרב  דווקא  הטיפול.  הצלחת 

שותף  להיות  הזכות  של  החשיבות  עולה  חיים  מסכנות 

בצל  חייהם  שגרת  לאור  זאת  ובהבנתו,  הטיפולי  בהליך 

המחלה, והפוטנציאל שיש לשיתופם על איכות חייהם.    

לציין, מאמר זה מבקש לפתוח צוהר לעולמו של הקטין 

כוללת,  כתיבה  מתוך  "טעימה"  בבחינת  והינו  המטופל, 

הקטין  של  מעמדו  את  בוחנת  אשר  ומעמיקה,  רחבה 

מתבססת  הכתיבה  וזכויותיו.  בישראל  הרפואי  במשפט 

השדה  מתוך  שנתקבלו  האמפיריים  הממצאים  על 

המחקרי, קרי הקטינים החולים עצמם. המחקר המלא, 

במהלך  אור  לראות  עתיד  אלו,  חלקים  מובאים  מתוכו 

שנת 2009 )פרטים נוספים על המחקר ניתן לקבל דרך 
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במשך השנים, חלחלו לתחומי משפט שונים מגמות מודרניות 

המקדמות את זכויותיהם של ילדים, כאלו המכירות ביכולותיהם 

גישות המכירות ביכולתו של הקטין  ובכישוריהם המתפתחים. 

והפעלת  לוגית  העמקה  תוך  עצמאי,  באופן  אינטרסים  לאזן 

חשיבה עצמאית. גישות שיושמו בעיקר בקונפליקטים מתחום 

שנת  לאחר  תנופה  וקיבלו   ,)Kandel, 1994( המשפחה  דיני 

)האמנה  הילד  זכויות  בדבר  האו"ם  אמנת  אושררה  אז   ,1991

שהדבר  וככל  זאת,  עם  יחד  אמנה(.  כתבי  הילד,  זכויות  בדבר 

המחוקק"  "יד  נגעה  טרם  והרפואה,  הבריאות  לתחום  נוגע 

בחוק  שנקבעו  החריגים  )למעט  המתקיימים  בקונפליקטים 

פסיכיאטרי  אשפוז  איידס,  נגיפי  גילויי  בדיקת  הפלות,  לעניין: 

נותרה  הרפואי  במשפט  הקטין  סוגיית  ולכן  וכיו"ב(,  בכפיה 

בעלטה יחסית. מצב שבעטיו נוצרת פגיעה יומיומית בזכויותיהם 

הרפואיים  ובמוסדות  בקהילה  המטופלים  חולים,  קטינים  של 

השונים.

כקבוצת  חיים  מסכנת  במחלה  החולים  בקטינים  ההתמקדות 

הזכויות  בשיח  הקיים  המשפטי  החסר  את  משקפת  המחקר, 

ולאלו החולים במחלה  ביחס לקטינים בכלל,  במשפט הרפואי 

מסכנת חיים בפרט. זאת על אף שדווקא בשל מצבם המיוחד 

ודילמות  למצבים  האחרונים  אלו  נחשפים  חייהם,  ונסיבות 

שלנוכח  יתכן  לפיכך,  יומיומיות.  ומוסריות  אתיות  חוקיות, 

ההתמודדות הממושכת עם המחלה, עומדים לאוכלוסיה ייחודית 

זו הכלים והכישורים העולים על אלו של בני גילם. מכאן אף עולה 

הצורך בבחינה זהירה רגישה ונפרדת של סוגיה זו – ושמתוכה 

נראה כי ניתן יהיה לגזור את הדין הכללי. מתוך הקשבה לקולם 

של הקטינים החולים, ייתכן שבכוחו של מחקר זה להצביע על 

נסיבות חייהם המיוחדות בצל המחלה, כגורם אשר יהווה בסיס 

מכריע להכרה משפטית בזכותם להשתתף בהליך הטיפולי. 

במאמר זה תהיה התייחסות לגישות ולמודלים שעומדים בבסיס 

המחקר, כמו גם לבחינת זכותו של הקטין המטופל ל"השתתפות" 

)Participation). זאת תוך מיצוב הביטויים והמשמעויות שהתקבלו 

מתוך הראיונות עם הקטינים החולים בישראל, ביחס לספרות 

הקיימת בעולם. 
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הזכות להיות שותף, גישות ומרכיבים 
בתאריך 2.11.91 נכנסה בישראל לתוקפה אמנת האו"ם בדבר 

כי:  הקובע   )1(12 סעיף  את  כוללת  אשר  אמנה  הילד,  זכויות 

"המדינות החברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו 

את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, 

תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ומידת בגרותו" 

הזכות להשתתפות  הילד(.  זכויות  )האמנה הבינלאומית בדבר 

כפי שהוגדרה באמנה מושתתת על שלושה מאפיינים מרכזיים: 

בחופשיות.  תובע  זו  דעה  כי  הזכות  ב(  דעה.  להביע  הזכות  א( 

ג(  הזכות כי לעמדתו של הקטין יינתן משקל ראוי בהתאם לגילו 

בחוק  אומצה האמנה  היום טרם  עד  בגרותו. למעשה  ולמידת 

נכנסה בגדר החוק הישראלי הפנימי, כך שבפועל  ולא  לאומי, 

לא ניתן לאכוף באופן ישיר את קיום הוראותיה בבתי המשפט. 

לאור החלתה של החזקה הפרשנית בבית המשפט  זאת,  עם 

ועם  לאחר שאושררה האמנה  לפיה   ,)2006 )מורג,  הישראלי 

משפטי  מקור  האמנה  מהווה   ,2.11.91 ביום  לתוקף  כניסתה 

האמנה  עקרונות  את  לקדם  מתחייבת  ישראל  מדינת  פרשני. 

ביחס לקטינים, לרבות חקיקת חוקים ומתן פרשנות שיפוטית 

יתכן  בנוסף,  הקיימת.  החקיקה  של  ילדים  זכויות  המקיימת 

מעבר  ובעולם,  בארץ  האמנה  של  המשמעותית  שתרומתה 

המכירה  החדשה  התודעה  בהנחלת  הינה  המשפטי,  להיבט 

משקל  מתן  תוך  נפרדת,  משפטית  כישות  הילד  של  בזכויותיו 

ראוי לדעותיו ולרצונותיו.     

בהליכים  שותף  להיות  הקטין  של  זכותו  על  דנים  כאשר 

האחת  עיקריות.  גישות  בשתי  להבחין  ניתן  לענייניו,  הנוגעים 

היא הגישה הפטרנליסטית הטהורה אשר רואה בקטין כחסר 

כשרות וכישורים, ולפיכך אין לשתפו בהליכים. הגישה האחרת 

והיא משלבת את הילד בהליכים הנוגעים  מושפעת מהאמנה, 

ובראשן  הילד,  של  העצמאיות  בזכויותיו  מההכרה  כחלק  לו, 

הקטין  בידי  תהיה  שבסופה  השתתפות  להשתתפות".  "הזכות 

תחום  בכל  השתתפות  כישורי  ולפתח  הבנה,  לרכוש  יכולת 

בחייו. ברם, כאשר בודקים לעומק מהי מידת ההכרה בזכותו של 

הקטין להיות שותף, ואת דרכי מימושה של זכות ההשתתפות 

דן  עליו  רחב  בספקטרום  להבחין  ניתן  תומכיה,  בקרב  גם 

להשתתפות  הזכות  ההשתתפות.  של  כמדרג   )1992(  Hart
איננה מיקשה אחת, וניתן להבחין בדרגות שיתוף שונות, החל 

משיתוף מועט אם בכלל, ועד לקבלת החלטות ביוזמת הקטין. 

זו שבסופו  היא  רק ההתנסות  כי  טוען,   )1992(  Hart כן   כמו 

ולפתח  הבנה,  לרכוש  היכולת  את  הקטין  בידי  תיתן  דבר  של 

כישורי השתתפות בכל תחום בחייו. הרמות השונות של הזכות 

להשתתפות הן אלו )Hart,1992(: בשלב הראשון העדר שיתוף 

הנמצא בתחתית הסולם. זוהי המניפולציה המופעלת על הקטין 

ומבססת את השתלטות הבגיר. בשלב השני נמצא אותו אדם 

 ,)Decoration( אשר מבחינתו שיתוף הקטין מהווה רק קישוט

שותף. השלב  להיות  האמיתית  היכולת  לקטין  ניתנת  לא  לפיו 

מסתכם   Non  Participation ה-  בקבוצת  והאחרון  השלישי 

באותן פעולות סמליות שעשייתן נותרת בבחינת מס שפתיים 

על מנת לצאת ידי חובה. שלושת השלבים הראשונים מייצגים 

חוסר שיתוף.

הולך  באופן  ההשתתפות  מדרג  מצוי  הרביעי  מהשלב  החל 

הרביעי  השלב  ביותר.  הגבוהה  ההשתתפות  רמת  עד  וגובר 

יידוע הקטין  מציב בתוכו הורים שהחלטותיהם מתקבלות תוך 

 .)Assigned but informed( והעברת המידע הרלוונטי לידיעתו

ויידועו,  לקטין  שניתנת  לאינפורמציה  בנוסף  החמישי  בשלב 

מתקיימת גם התייעצות עם הקטין טרם קבלת ההחלטה ביחס 

ניתן  השישי  בשלב   .)Consulted and informed( להעדפותיו 

להבחין שהבגיר יוזם ופועל לשיתוף אמיתי של הקטין בהחלטותיו 

)Adult – initiated shared decisions with children(, כאשר 

של  העיקרי  למכוון  עצמו  הקטין  הופך  השביעי  מהשלב  החל 

הליך שיתופו )Child – initiated and directed(. לבסוף, בשלב 

השמיני והאחרון ניתן לראות כי הליך קבלת ההחלטות מתבצע 

ביוזמת הילד, תוך כדי שיתופו את הבגיר בעמדותיו והחלטותיו 

.)Child – initiated shared decisions with adult(

את  מסמנת  השונים,  רבדיה  על  להשתתפות  הזכות  לסיכום, 

תוך  הילד,  של  ובעצמאותו  בכבודו  המכירה  לגישה  המעבר 

הנוגעים  ההליכים  במרכז  הקטין  של  העמדתו  על  דגש  שימת 

מציינת  שאף  גישה  ורצונותיו.  לדעותיו  ראוי  משקל  ומתן  לו, 

ליצור סביבה  מנגד את חובתו המהותית של הגורם הרלוונטי 

זכויותיו. במסגרת  אוהדת, שתאפשר לקטין לממש את מלוא 

המחקר ביקשתי להתחקות אחר הספקטרום הרחב של הזכות 

להשתתפות, כפי שמשתקפת בעיני הקטינים החולים. עמדות 

שדוגמא להן תובא בהמשך המאמר. על מנת להבין את שורשי 

נציג  בישראל,  מטופלים  קטינים  של  היסוד  בזכויות  הפגיעה 

סקירה של הדין הישראלי המצוי בראיה ביקורתית.  

מעמד הקטין במשפט הרפואי בישראל
בבסיסה של הסוגיה הרפואית–משפטית, בפרט כאשר מדובר 

שתי  בין  שחלה  בדינאמיקה  לעסוק  עלינו  קטין,  במטופל 

המשפטית  הכשרות  חוק  הראשונה,  עיקריות:  חוק  הוראות 

– 1962, שם הגדיר המחוקק בסעיף  והאפוטרופסות, תשכ"ב 

3 מיהו קטין, וזאת תוך ציון גיל ביולוגי כבסיס להכרה משפטית 

בפעולותיו של אדם. בהמשך בסעיף 4 לחוק הכשרות המשפטית 

נקבע כי "פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו" 

ובסעיף   ,)1962 והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  )חוק 

הטבעיים  האפוטרופוסים  הם  "ההורים  נאמר  לחוק   14

ההחלטות  את  לקבל  בסמכותם  ולכן  הקטינים"  ילדיהם  של 

זכויות החולה  חוק  נחקק  בעניינם. השנייה, משנת 1996, עת 

של  הרפואיות  זכויותיו  הוגדרו   ,)1996 החולה,  זכויות  )חוק 

האדם באשר הוא אדם, לרבות ההכרה בהיות ההסכמה לטיפול 

רפואי כפעולה משפטית. מבדיקה לשונית דווקנית, עולה כי אין 

בחוק זכויות החולה התייחסות לגיל המטופל, או לרף מינימום 

של גיל תחולת החוק. מכאן, לאור עקרון שמירת הדינים, עולה 
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כי יש להחיל את זכויותיו של קטין הזקוק לטיפול רפואי לאורו 

מפריד  אשר  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק  של 

בצורה דיכוטומית בין בגיר ובין קטין, שזכויותיו על פי חוק זכויות 

חולה מעוכבות עד גיל 18. עם השנים נקבעו בחוק חריגים כגון: 

בדיקת נגיפי איידס )חוק גילוי נגיפי איידס בקטינים, 1996(  א( 

- מגיל 15 שנה  מתיר המחוקק לבצע את הבדיקה על פי רצון 

פסיכיאטרי  אשפוז  ב(  הוריו.  להסכמת  דרישה  וללא  הקטין, 

בכפייה )חוק הנוער, 1960( - הכרה בזכותו של קטין להביע את 

התנגדותו לאשפוז פסיכיאטרי כפוי החל מגיל 15, בתנאי שהוכיח 

והשלכותיו. האשפוז  מהות  לגבי  והבנה  קוגניטיבית  בגרות 

ג( הפלות )חוק העונשין, 1977( -  שם מאפשר המחוקק לקטינה 

מתחת לגיל 18 וללא קביעת גיל מינימום, לעבור הפסקת הריון 

וזאת ללא ידיעת וללא הסכמת הוריה.

כפי שצוין לעיל, הגם שחוק זכויות החולה אינו מתייחס לסוגיית 

כ-  בקטין  להכיר  ניתן  מהותית  מבחינה  כי  נראה  הקטין, 

מגדיר  החולה  זכויות  לחוק   1 בסעיף  זה.  חוק  פי  על  "מטופל" 

המחוקק "מטופל" כאדם המבקש או המקבל טיפול רפואי )חוק 

קטינים,  גם  בתוכה  שכוללת  הגדרה   .)1996 החולה,  זכויות 

לפיכך,  היותו מטופל.  בהיבט של  נבדל מבגיר  אינו  קטין  שכן, 

התניית זכויותיו של מטופל בגילו הביולוגי יוצרת פגיעה שאינה 

מידתית ואינה ראויה בכבודו וחירותו של הקטין, וכל זאת בניגוד 

יסוד כבוד האדם  )חוק  וחירותו  יסוד: כבוד האדם  לקבוע בחוק 

קטין  של  הנפשיים  כישוריו  רבים  במקרים   .)1992 וחירותו, 

רבים  קטינים  כי  היא  עובדה  הביולוגי.  גילו  את  חופפים  אינם 

הוריהם,  ליווי  ללא  מגוונים,  רפואיים  טיפולים  ומקבלים  פונים 

הקטינים  בחיי  שבשגרה  מעשים  כיום  הם  רפואיים  וטיפולים 

שהכירו  הבריאות  משרד  מהנחיות  גם  שעולה  כפי  בישראל. 

במתן טיפול שגרתי לקטינים ללא מלווה מגיל 14 שנים )חוזר 

מרפאות  במסגרת  שניתנים  טיפולים  לדוגמא,   .)4/2004 מס' 

ראשוניות, ובהם מחלות חום, מחלות "עונתיות", חבלות ספורט 

ועוד. לנוכח העדר הסדר ברור ומקיף ביחס לקטין כמטופל, יתכן 

סעיף  של  מכוחו  כמטופל  בקטין  להכיר  ניתן  רבים  שבמקרים 

הכשרות  )חוק  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  לחוק   6

ובכך להכשיר את הדרך  והאפוטרופסות, 1962(,  והמשפטית 

מעין  מהווה  המשפטית  הכשרות  לחוק   6 סעיף  לשיתופו.  אף 

פעולה  ביצוע  טרם  ההורים  של  הסכמה  בקבלת  לצורך  סייג 

משפטית, ובלבד שפעולותיו של הקטין נופלות בגדר הפעולות 

שקטינים בני אותו גיל נוהגים לעשות כמוהו. אולם סעיף זה אינו 

הקטין  זכות  לפיו  שכן  הסתמכות,  מאפשר  ואינו  מבעיות  חף 

כמטופל תיבחן בדיעבד לאור המציאות הנהוגה בקרב קטינים 

בני אותה קבוצת גיל – דבר שאינו ישים מבחינת קטינים החולים 

במחלות מסכנות חיים, הנאלצים להתמודד עם מציאות שונה 

מיתר בני גילם )ניב-יגודה, 2007(.  

התקדמות נוספת בסוגית הקטין החולה במחלה מסכנת חיים, 

ניתן לראות בחוק החולה הנוטה למות. בחוק הוכרה כשרותו 

של אדם לסרב לטיפול רפואי עם הגיעו לגיל 17 שנה, קביעה 

בדבר  האו"ם  שבאמנת  הגישה  את  תואמת  שאינה  דיכוטומית 

סעיפי  יתר  למול  סימטריה  אי  נוצרת  אף  בנוסף  הילד.  זכויות 

החוק העוסקים בקטינים. סעיפים המכירים בחלקם בחשיבות 

נראה שלצד הרצון  שבשיתוף הקטין בהליך קבלת ההחלטות. 

והנכונות לשתף את הקטין החולה בהליך הרפואי הנוגע לענייניו, 

מדיר החוק בסעיפיו השונים את תחולתו ואת הזכויות המנויות 

בו מפני קבוצות נרחבות של קטינים חולים, נוכח היותו מצומצם 

לחולה אשר מצוי בשלביו הסופניים של המחלה )שישה חודשים, 

הקביעה  עצם  בחוק(.  לקבוע  בהתאם  רופא  הערכת  לפי 

האמורה בחוק, לעניין היות הקטין חולה הנוטה למות, נשללות 

הלכה למעשה כל אותן הזכויות מפני הקטינים החולים במחלות 

מסכנות חיים, ושאינם מצויים בשלב הסופי של המחלה. 

עדיין  מלאו  לא  לקטין  בהם  במקרים  כי  נקבע  החוק  בהמשך 

אובייקטיבי  באופן  להעריך  המטפל  הצוות  על  מוטל  שנה,   17

האם  להחליט  לכך  ובהתאם  הקטין,  של  ויכולותיו  בגרותו  את 

זו,  קביעה  הרפואי.  הטיפול  המשך  על  בהחלטה  לשתפו  ראוי 

והמעשי  הדיוני  במישור  בעיות  מספר  יוצרת  אחרות,  גם  כמו 

החוק  נוקט  החולה. ראשית  זכויותיו של הקטין  למימוש  ביחס 

לשון עמומה לעניין רמת ההבנה הנדרשת מקטין, זו שמכוחה 

תקום זכותו של הקטין. עמימות הפוגעת מהותית ביכולתו של 

הקטין לממש את זכויותיו הקבועות בחוק. שנית, התניית זכותו 

הרפואי  מצבו  את  בידיעתו  להחלטות  שותף  להיות  הקטין  של 

הוריהם  אשר  קטינים,  אותם  כל  את  למעשה  הלכה  מדירה 

בסעיף  הקביעה  שלישית,  מחלתם.  בפרטי  לשתפם  מסרבים 

שותף  להיות  בדרישתו  הזכות  את  "יפעיל"  עצמו  הקטין  כי 

במערכת  מלווה  היא  עוד  כל  לכשעצמה,  ראויה  קביעה  הינה 

שמיידעת את הקטין המטופל על זכויותיו המנויות בחוק. ברם, 

בישראל מערכת הבריאות טרם יצרה תשתית ראויה לשיתוף 

ובגרותו  כושרו  קביעת  לבסוף,  בזכויותיו.  יידועו  ו/או  הקטין 

אינו  קרובות  שלעיתים  רופא,  בידי  ניתנים  והנפשיים  השכליים 

נקבעו  שלא  בפרט  זאת  אלו.  לקביעות  מוכשר  אינו  ואף  יכול 

בעת  האחראי  הרופא  נדרש  להם  והכלים  הפרמטרים  מהם 

בנוסף,  כנפשית.  שכלית  הקטין,  של  ובשלותו  כושרו  קביעת 

יכול שקביעתו הסובייקטיבית של הרופא לעניין כושרו ובגרותו 

של הקטין, עלולה להיות מושפעת משיקולים לא ענייניים כגון: 

סוגיות  ועוד.  טהור  פטרנליזם  בלעדי,  כפרמטר  ההורים  רצון 

לעניינים  ביחס  קיימות  למות  הנוטה  החולה  בחוק  נוספות 

למידע,  הקטין  של  זכותו  יישום  לאופן  ביחס  ובייחוד  מהותיים, 

כגון: העדר התייחסות המחוקק לאופן מסירת המידע לקטין על 

ידי הצוות המטפל, מהו המשקל שיש לייחס לעמדתו של הקטין, 

ולרצונו המוצהר. כמו כן עולה השאלה, כיצד ניתן לצפות מקטין 

המסרב לקבלת הטיפול הרפואי, לייצג עצמו נאמנה בפני הועדה 

המוסדית )חוק החולה הנוטה למות, 2005(, כפי שנקבע בחוק. 

בעוד שיתכן והמידע הרפואי לא עומד לפניו, ובמקרים רבים אף 

הוסתר מפניו. יחד עם זאת, נקבע כי בפני הועדה המוסדית יובא 

פירוט המידע שמצוי בפני הקטין, ככל שנמסר לו )חוק החולה 
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ועדה  בפני  ההתדיינות  זכות  כי  לציין,   .)2005 למות,  הנוטה 

עולה  לקטין שגילו  נתונה רק  קונפליקט,  מוסדית במקרה של 

על 15 שנה, כפי שנאמר בחוק. בעוד שנראה כי זכות זו אינה 

קיימת לחולים צעירים ממנו, הגם שהוכיחו כישורים מפותחים, 

בשלות ובגרות שכלית ונפשית.

עד כה המערכת המשפטית כמעט  בישראל,  באשר לפסיקה 

ולא נדרשה לסוגיה הטהורה ביחס למעמדו ולשיתופו של הקטין 

בהליך הטיפולי. בהחלטת בית המשפט לנוער בשנת 91', ניתן 

לראות כמקרה ייחודי עניינו של נער חולה סרטן כבן 17 שנים 

ושבעה חודשים, אשר לנוכח סירובו לקבל טיפולים כימותרפיים 

לבגירים.  סגורה  פסיכיאטרית  במחלקה  לאשפזו  יש  כי  נקבע 

פקידת הסעד אשר פנתה לבית המשפט ביקשה לראות בנער 

)טיפול  הנוער  לחוק  ו-2]6[   ]2[2 סעיפים  לפי  נזקק"  כ"קטין 

והשגחה, סעיף 2]2[ ו-2]6[( ובאופן זה לכפות עליו את הטיפול 

הרפואי. בקשתה זו אושרה, וכל זאת תוך מתן הוראה למשטרת 

ישראל לסייע לפקידת הסעד בביצוע ההחלטה. אולם בעקבות 

הנער  כי  בג"צ  שופטי  ששוכנעו  ולאחר  הנער,  של  עתירתו 

לשחררו  לבסוף  הוחלט  וכנותו,  דבריו  הופעתו,  מבחינת  בוגר 

מהמחלקה הפסיכיאטרית בביה"ח )בג"צ 2098/91(.

דווקא מקום שם ניתנה ההזדמנות, נמנע בית המשפט מלקבוע 

הכרעות עקרוניות ולהתוות מסלול ברור ובהיר ביחס לשאלות 

בניגוד  ואשפוזם  לקטינים  רפואי  טיפול  מהענקת  הנובעות 

סעד,  פקידת  ג'ק,  ורדי  גב'  נ'  פלוני   2098/91 )בג"צ  לרצונם 

לשכת הסעד בירושלים(.

ספק רב אם החלטה דומה הייתה מתקבלת במקרה של נער בגיל 

צעיר יותר. דוגמא זו, כפי שבאה לידי ביטוי בערכאות השונות, 

ממחישה את ההתנגשות העלולה להיווצר בין טובת הילד כפי 

שהיא נתפסת בעיני המבוגרים המטפלים בו, לבין זכות הקטין 

המטופל להשתתף בהליכים הנוגעים לטיפול הרפואי שלו. לא 

של  בעניינו  מספקים  משפטיים  כלים  של  היעדרותם  שכן  כל 

הקטין החולה במחלה מסכנת חיים. 

ביטוי  לידי  באה  זה  מחקר  של  חדשנותו  לעיל,  הסקירה  לאור 

בשני מישורים: א( בהעלאת הנושא לדיון אקדמי-תיאורטי בשיח 

הזכויות הנוגעות לקטינים החולים במחלות מסכנות חיים.

תוך  ילדים,  של  לקולותיהם  בהקשבה   - במישור האמפירי  ב( 

ניסיון להביא לידי ביטוי בפעם הראשונה בישראל את עמדתם 

הטיפולי.  להליך  שותפים  להיות  לרצונם  ביחס  הקטינים  של 

כמו גם הכרה והבנה של עמדותיהם וניסיונם של ילדים החולים 

במחלה מסכנת חיים, ביחס להליך קבלת ההחלטות הקשורות 

למצבם הרפואי ולאופני מימוש זכות ההשתתפות. כפי הנראה 

את קידום נושא זכויות הילד המטופל בכלל, וזכויות הילד החולה 

במחלה מסכנת חיים בפרט, עלינו להסדיר בצורה של חקיקה 

ראשית, וזאת לאור חוקי היסוד ובראשם כבוד האדם וחירותו.

מטרת המחקר
המחקר התחקה אחר הימצאות מנגנון חברתי זהה, זאת מתוך 

רצון לבדוק האם לקבוצת בני נוער, בעלי מאפייני חיים דומים, 

יש דפוסים חברתיים ועמדות זהות. מטרת המחקר היתה לזהות 

באמצעות הראיונות אותו מנגנון חברתי משותף, ולחשוף אותו 

אל מול דיסציפלינות המשפט והרפואה.

שיטת המחקר
שיטת המחקר מתבססת על מודל מחקרי איכותני של "תיאוריה 

 ,(Glaser & Strauss, 1967(  (Gronded Theory( בשדה"  המעוגנת 

שבעיקרה מאופיינת כתהליך אינטראקטיבי אשר מתעצב תוך 

כדי התקדמות המחקר לאור החומרים שהתקבלו מהראיונות 

את  המלווה  שהתיאוריה  בכך  זו  גישה  של  ייחודה  הילדים.  עם 

העבודה מתמזגת בצורה אינדוקטיבית כתוצאה מאותם רשמים, 

מהילדים  שהתקבלו  כפי  מנחים,  או  החוזרים  ועמדות  היגדים 

המרואיינים עצמם.

פוטנציאליים  מרואיינים  עם  ושיחות  השטח  מיפוי  לאחר 

תנאי  על  ענו  אשר  נוער,  בני  כ—12  במחקר  השתתפו  רבים, 

נוער  בני  מובנים.  חצי  עומק  ראיונות  נערכו  ושעמם  המחקר, 

)סרטן,  חיים  במחלות מסכנות  החולים  שנים,   18-12 בגילאי 

וניוון שרירים(. כמחצית מכלל המשתתפים  ציסטיק פיברוזיס 

במחקר היו בני נוער החולים בגידולים סרטניים, בהם לוקמיה, 

לימפומה, סרקומה וגידולי מוח ממאירים, כרבע מהמשתתפים 

היו חולים בציסטיק פיברוזיס על רמותיה השונות, ורבע חולים 

בניוון שרירים, על סוגיו ורמותיו השונות.   

בקהילה,  המטופל  החולה  על  דגש  עם  נערך  המוצג  המחקר 

מתוך למידה שעיקר ההתרחשות בסוג זה של אוכלוסיה מצוי 

במרחב הטבעי, קרי - מגוריו של החולה, כאשר במרכז נמצא 

החולה עצמו ולא המחלה, והדגש שניתן הוא על איכות החיים 

ולא רק על המשכם.

לנוכח רגישות המחקר ודרישותיו מההיבט החוקי והאתי, טרם 

קבלת האישור על עריכת המחקר נוסחו טפסי הסכמה אשר 

הופנו אל הורי הקטינים, זאת כפי שהחוק מחייב. עם זאת, מתוך 

להליך,  מלא  כשותף  עצמו  הקטין  את  הרואה  עולם  השקפת 

לקטינים  גם  במחקר  להשתתפות  הסכמה  טפסי  גם  נוסחו 

מגיל  החל  קטין  של  הבנתו  לרמת  המותאמת  בשפה  עצמם, 

12. על אף היות טופס ההסכמה עליו חתום הקטין נעדר תוקף 

משפטי, לא היה זה מן הנמנע במחקר מסוג זה, העוסק בסוגיית 

קטינים  המשתתפים,  כל  של  הסכמתם  את  לקבל  השיתוף, 

כבגירים, תוך שמירה על פרטיותם, כבודם ויתר זכויותיהם.  עם 

סיום ההליכים המוקדמים נתקבל אישור ועדת הלסינקי העליונה 

של אוניברסיטת תל-אביב לביצוע המחקר. 

ממצאים 
גישות  בהבדלי  להבחין  ניתן  כי  היה  נראה  המחקר,  לאורך 

הקטינים  בין  מחלתם,  את  הקטינים  לתפיסת  ביחס  מובהקים 

הקטינים  יתר  ובין  החיים",  "באמצע  הסרטן  במחלת  שלקו 

לחולי  אחד  מצד  לידתם.  מיום  חיים  מסכנת  במחלה  שחולים 
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ציסטיק פיברוזיס וניוון שרירים, שרובם חיים וחווים את המחלה 

כבר שנים רבות, ולעיתים קרובות מרגע לידתם, החיים הם לצד 

המחלה, והמחלה היא חלק אינטגראלי מהם ומשגרת חייהם. 

לעומתם קבוצת בני הנוער ששגרת חייהם הופרה על ידי מחלת 

למלחמה  נתונים  ומשאביהם  זמנם  מרצם,  כל  וכעת  הסרטן, 

במחלה )Ross, 1989), זאת על מנת להוקיע ו"לגרש" את המחלה 

מהם והלאה. 

שאלה: את חושבת שיש הבדל בין ילדים שיש להם סרטן לבין 

ילד שנולד עם מחלה כמו ניוון שרירים?

מכיר משהו  לא  אתה  עם משהו  נולד  כשאתה  כי  כן,  תשובה: 

אחר. אבל כשאתה מפתח משהו באמצע החיים זה כבר משהו 

אחר... נגיד אני הייתי כל היום בבית ספר עם חברים, ואחר כך 

אצל חברים, ויוצאת בערב עם חברים, ואז כשהייתי מאושפזת 

צריך להתרגל למצב  היו באים אבל  אומנם  היה קשה, הם  זה 

חדש )בת 15(.

שאלה: לדעתך יש הבדל בינך ובין ילד שנולד עם  ניוון שרירים?

תשובה: בטח, הוא תמיד היה חולה. אני לא! )בן 13(.

הבדלים אלו יוצרים שוני מהותי בין האוכלוסיות הללו, הן ביחס 

של  להתמודדותם  ביחס  והן  הרפואי,  בהליך  השיתוף  למידת 

הקטינים עם מחלתם ועם סביבתם.

על מנת להבין את יחסם של הקטינים למחלה, נתבקש כל אחד 

מהמרואיינים לספר באיזה גיל או שלב סיפרו להם על מחלתם. 

נתקבלו התשובות שלהלן:

"אף פעם ההורים שלי לא ישבו איתי לשיחה ואמרו לי שאני חולה  

ציסטיק פיברוזיס. הם פשוט הרגילו אותי מגיל אפס, וככה גם 

אני הייתי עושה".

שאלה: אולי אתה זוכר באיזה גיל אמרו לך שזו מחלה חשוכת 

מרפא?

תשובה: בגיל עשר )בן 14(.

שאלה: ממתי אתה זוכר שהמחלה מלווה אותך?

תשובה: מאז ומתמיד.

ציסטיק  חולה  שאתה  שהבנת  השלב  את  זוכר  אתה  שאלה: 

פיברוזיס, ושמדובר במחלה קשה?

תשובה: לא, מוזר שאני לא זוכר. זה היה כשהייתי קטן, זה פחות 

חשוב כשאתה קטן, וגם הייתה לי אחות עם זה, אז הייתה נחיתה 

די רכה. זה לא היה כזה חדש )בן 17(.

"אני חליתי בלוקמיה בגיל 4 וחצי. אז לא סיפרו לי — הבנתי לבד 

כשהייתי בן 8-7".

שאלה: מאיזה גיל אתה חושב שצריכים לספר לילד?

תשובה: מגיל שהוא מסוגל להבין )בן 14(.

"לא סיפרו לי שיש לי סרטן וכל זה. אבל אחרי שהייתי מאושפזת 

כבר הבנתי מה יש לי" )בת 16(.

כפי שעולה מתשובות המרואיינים, מצטיירת תמונה המציבה 

את שלב גילוי המחלה בחייהם כאחד המקורות לשונות בין סוגי 

המחלות. להבדיל ממצב שבו הקטין גדל לתוך המחלה, והחל 

מיום לידתו עובר תהליך ממושך במסגרתו הוא לומד להכיר את 

ביום  ניצבים אותם קטינים ש"כרעם  ואף לקבל אותה,  מחלתו 

בהיר" נתגלה בגופם הגידול הסרטני, ושלא עברו תהליך למידה 

וקבלה אלא נחשפו למחלה באופן בלתי צפוי. כיוון שמחקר זה 

עוסק בעמדות הקטינים עצמם, ולא בעמדות הוריהם, הועלתה 

השערה, לפיה השוני באופן ההתייחסות לחשיפת המחלה בפני 

יתכן  למחלה.  ביחס  עצמם  ההורים  של  בקושי  טמונה  הקטין 

שהורים אשר מתקשים להתמודד עם הגידול הסרטני שהתפתח 

מול  החולה  ילדם  את  להציב  יותר  עוד  מתקשים  ילדם,  אצל 

האמת המרה, כמו גם להתמודד עם תגובת ילדם למחלה. 

באמת  האם  מהמרואיינים,  חלק  אצל  לברר  ביקשתי  בהמשך 

על  ממשית  בצורה  השפיעה  למחלה  הקטינים  חשיפת  אופן 

למרואיינים  בניגוד  מחלתם.  בצל  חייהם  את  הקטינים  תפיסת 

פיברוזיס  ציסטיק  חולה  כדוגמת  ושציינו  המחלה  לתוך  שנולדו 

בן 14 ש"המחלה היא חלק ממך, אתה מתרגל לזה", התייחסו 

המרואיינים חולי הסרטן אל מחלתם כגורם זר, מפריע וחולף 

בחייהם.

להבדיל  הסרטני,  לגידול  ההתייחסות  כי  לראות,  ניתן  לעיתים 

הינה  פיברוזיס,  ציסטיק  או  שרירים  ניוון  כגון  כרונית  ממחלה 

כאל תקופת משבר חולפת. ההתייחסות למחלת הסרטן היא 

מחקרים  ברם,  להירפא.  כדי  בה  לנצח  שיש  למלחמה  כמו 

מעידים כי מחלת הסרטן, כמו גם החרדה מפני חזרת המחלה, 

ממשיכות ללוות את החולה והוריו במשך שנים רבות, ולעיתים 

אף כל חייהם. כך גם שאלת היכולת להירפא ממחלת הסרטן 

)Feuerstein, 2007), או שמא מדובר בשלב של רמיסיה ממושכת. 

לאחר  שנים  גם  החיים,  תחומי  בכל  ניכרות  המחלה  השפעות 

 .(DeFrank, Bahn Mehta, Stein, & Baker, 2007( ההחלמה

את  תודעתית  לשייך  נצליח  שאם  נראה  לעיל,  האמור  לאור 

יתכן  חיים,  מסכנות  כרוניות  מחלות  לקבוצת  הסרטן  מחלות 

שנוכל להוביל לשינוי תפיסתי של המחלה בעיני הקטינים באופן 

שיקל על קבלת המחלה, הכרתה והחיים עם המצב הרפואי החדש.

עמדות הקטינים ביחס למימוש הזכות לקבל מידע 
"הזכות לדעת זה בסיסי, זה הכי חשוב" )בן 14(.

הרפואי  המידע  את  לדעת  הזכות  המרואיינים,  מרבית  לדעת 

להשתתפותם  ביחס  ויסודי  מרכזי  מרכיב  היוותה  בעניינם 

בהליכים הטיפוליים. 

שאלה: האם יש חשיבות לזכות שקטינים חולים יקבלו מידע על 

מה שיש להם?

תשובה: כן, יותר מאשר שהם יקבלו החלטות או שלמשל יקבעו 

את ההחלטות. לדעת זה במקום הראשון!  )בת 16(.

קטינים  בעיני  למידע"  "הזכות  של  המשמעויות  למידת  לצורך 

החולים במחלות מסכנות חיים, ביקשתי להתחקות אחר מספר 

פרמטרים, בהם היקף המידע המצוי בידי האינפורמטים, יחסו 

של האינפורמט למידע המצוי בידיו, חשיבות המידע בהתייחס 

עדי ניב-יגודה
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בשורות  מול  אל  טובות  לבשורות  האינפורמט  שנותן  למשקל 

רעות וכדומה. 

השיחות  מתוך  שנחשף  המרכזי  המרכיב  הינו  לדעת  הרצון 

שנתקבלו  הרבים  ההיגדים  לכך  וכעדות  המרואיינים,  עם 

מהמרואיינים ביחס למידע, ושחלקם מוצגים להלן: 

"בעיני לדעת זה הכי חשוב" )בן 13(.

"אני אוהבת לדעת, יותר יפה לדעת" ) בת 12(.

"נראה לי שעדיף לדעת. קודם כל לדעת, אח"כ נחשוב מה טוב 

ומה לא טוב. זה לדעת על הנושא שלי. אני רוצה שישתפו אותי 

בכל מה שצריך. אני רציתי לדעת, אני יותר שאלתי" )בן 14(.

"רציתי לדעת הרבה, מה זה בדיוק. הזכות לדעת זה בסיסי, זה 

הכי חשוב" )בת 16(.

לקבל את המידע  להם  נשאלו המרואיינים מדוע חשוב  כאשר 

ניתן היה למצוא  ולטיפול הניתן להם,  באשר למצבם הרפואי, 

מעמיק  ניתוח  ולאחר  זאת,  עם  ביטויים.  של  רחב  ספקטרום 

של מלוא דברי המרואיינים נחשפה תמה מרכזית והיא – הרצון 

לדעת כביטוי לאוטונומיה של המטופל על גופו. 

"אני רוצה לדעת דברים, כדי לדעת מה אני עוברת..." )בת 15(.

"כדי לדעת מה טוב לי מבחינת התרופות, לדעת מה מצבי, אם 

הוא טוב או רע, וחשוב לי לדעת את זה" )בן 14(.

"אני רוצה לדעת, להסביר לאחרים, וגם להסביר דברים שקרו 

לי... ")בת 12(.

עם  ביותר שעולות מתוך הראיונות  אחת השאלות המעניינות 

המקיף,  במחקר  נרחבת  בצורה  ושנדונה  החולים  הקטינים 

היתה – מהם מקורות המידע המצויים בידי הקטינים המטופלים, 

שאינם מקבלים מידע רפואי בצורה פורמאלית וסדורה. שאלות 

כגון: האם היות הקטינים בני ימינו חשופים למגוון אין סופי של 

ערוצי מידע משפיע על התנהלותם? מהן ההשפעות של הערוץ 

מבוקר? שאלות שהלכו  ולא  נרחב  למידע  כמקור  האינטרנטי 

של  מצומצם  מספר  להלן  הראיונות.  שהתקדמו  ככל  ונענו 

התייחסויות שהתקבלו מהמרואיינים:

"הייתה חולה...., ממנה ידעתי את זה, והרופאים לא גילו לי את 

זה, פשוט ראיתי את זה על אחת ... אז האחת הזאת יש לה את 

זה,...וממנה ידעתי את זה, ולא מהרופאים שלא סיפרו לי" )בן 14(.

"אני קורא בעיתונים או באינטרנט" )בן 14(.

"אם זה משהו שנעים לי לשאול אז את הרופאים, ואם זה מידע 

שלא נעים לי לשאול אז באינטרנט" )בן 17(.

"בעיתונים, באינטרנט. הכל היה רשום" )בן 13(.

מניתוח כל הראיונות עולה, כי הזכות למידע על היבטיה השונים 

מקבלת מעמד בכורה בעיני הקטינים המטופלים. הכרה בזכותו 

שבלעדיו  "תנאי  הינה  המידע  את  לקבל  המסוים  הקטין  של 

לו,  הנוגעים  בהליכים  שותף  להיות  זכותו  למימוש  בדרך  אין" 

כאמור בסעיף 12 לאמנה. על מנת שזכות זו לא תישאר ריקה, 

לצאת  כדי  רק  המידע  את  ימסרו  ההורה  או  שהמטפל  באופן 

ידי חובה, נדרש שהמידע יימסר לקטין המסוים במינון שכפוף 

ויכולת קליטתו.  ובהתאם לכישוריו המתפתחים  למידת רצונו, 

החשיבות הרבה שמייחסים הקטינים החולים במחלה מסכנת 

זה,  במחקר  שהתקבלה  המרכזית  התמה  הינה  למידע,  חיים 

הנוכחי,  מהמצב  להבדיל  זאת  וחדשנותו.  תרומתו  גם  ומכאן 

לפיו ההתעסקות העיקרית במשפט הרפואי הינה סביב שאלת 

נקודות   — ההחלטה"  "קבלת  או  לטיפול"  מדעת  "ההסכמה 

שנחשפו בעקבות מחקר זה כמינוריות בעיני הקטינים לעומת 

הזכות לקבלת מידע. 

סיכום עיקרי הממצאים שעלו מתוך הראיונות:

הרוב המכריע של בני נוער החולים מודעים למצבם -    

גם כאשר ההורים או הצוות הרפואי מבקש להסתיר את    

המידע.  

בני הנוער החולים רוצים לראות את עצמם שותפים   

פעילים להליכים הקשורים לגופם, הגם שלגישת חלקם    

זכות ההחלטה הסופית צריכה להיוותר בידי ההורים.  

ממצאי המחקר מעידים על השוני הקיים בין בני נוער    

החולים בסרטן, ובין בני נוער החולים במחלות כגון ניוון    

שרירים או ציסטיק פיברוזיס, בפרט בעניין השיתוף במידע.  

גם כאשר המידע נשלל מפני בני הנוער החולים – מוצאים    

הם שלל דרכים להיחשף למידע, ובמקביל מעמידים פנים    

שאינם יודעים את חומרת מצבם.  

קטינים חולים אשר אינם מקבלים באופן שוטף מידע   

מגורם מוסמך, נתונים לפחדים גדולים יותר מאשר    

אלו המשותפים במידע.  

הרצון להשפיע על ההליכים הטיפוליים עדיף על פני הזכות    

לקבל את ההחלטה.  

לסיכום, לנוכח החשיבות שקיבלה הזכות למידע בעיני המרואיינים, 

עסק המחקר המקיף בהרחבה במספר פרמטרים המרכיבים 

ומשפיעים על הזכות למידע:

היקף המידע המצוי בידי הקטינים החולים.  )1

הגורמים העומדים בבסיס הרצון לדעת.  )2

השפעות חיוביות ושליליות של המידע על הקטינים    )3

החולים.  

אופן העברת המידע לקטינים על ידי הצוות המטפל.  )4

ההשפעות שיש למידע המגיע באופן לא מבוקר או    )5

מותאם, לידי הקטינים החולים.  

חשיפת המוטיבציה שמנחה את הקטינים החולים לחפש    )6

מידע ממקורות "זרים".  

העדיפות שנותנים הקטינים לבשורה המרה, על פני סוגי    )7

המידע האחרים.   

אי 
פו

הר
ך 

לי
ה

ב
ת 

פו
ת

ת
ש

ה
ה

ת 
כו

לז
ס 

ח
בי

ם 
ני

טי
 ק

ת
דו

מ
ע

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות 

 ומדיניות הבריאות.

תודה מיוחדת לדר' דפנה הקר ולדר' תמר מורג.



12 | בטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך י"ח חוברת מס' 1 | מרץ 2009 |

מקורות

גבתון, ד. )2001(. תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך 

ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר איכותי, מתוך צבר בן-

יהושע, נ', )עורכת( מסורות וזרמים במחקר האיכותי. 

תל-אביב: דביר.

האמנה בדבר זכויות הילד, כתבי אמנה, 1038 כרך 31, עמ' 221.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, הערה 2, סעיף 12)1(.

במרפאה  קטינים  ביקורי   ,4/2004 מס'  הרפואה  מנהל  חוזר 

ראשונית ללא מלווה, ירושלים כ"ו שבט, תשס"ד )18.2.2004(.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, סעיף 4. 

חוק זכויות החולה, תשנ"ו – 1996.

חוק גילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו – 1996.

)א(. 3ז  סעיף   ,1960  – התש"ך  והשגחה(,  )טיפול  הנוער  חוק 

.316 סעיף   ,1977  – התשל"ז  משולב(,  )נוסח  העונשין  חוק 

חוק זכויות החולה, הערה 7, סעיף 1.

– 1992,  סעיפים 1א,  וחירותו, תשכ"ב  יסוד: כבוד האדם  חוק 

2, 4 ו- 8.

 .6 סעיף   ,6 הערה  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק 

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו – 2005, סעיף 28 )ב( )2(. 

.)6(2 ו   )2(2 סעיפים   ,9 הערה  והשגחה(,  )טיפול  הנוער  חוק 

בג"צ 2098/91 פלוני נ' גב' ורדי ג'ק, פקידת סעד, לשכת הסעד 

בירושלים, פ"מ מה)3( 217, 219.

הצטרפות  שלאחר  המשפט  בתי  "פסיקת   .)2006( ת.  מורג, 

ישראל לאמנה בדבר זכויות הילד", המשפט, 22.

עדי ניב-יגודה

ניב-יגודה, ע. )2007(. היכולת לקבל הסכמה מדעת מקטינים 

מטופלים, ובפרט מקטין הנוטה למות. הרפואה, 146 )ו'(, 459

DeFrank, J. T., Bahn Mehta, C., Stein, K. D., & Baker, F. (2007(. 
Body image dissatisfaction in cancer survivors. Oncology 
Nursing Forum, 34 (3(, E36-E41.

Feuerstein, M. (2007). Defining cancer survivorship. Journal of 
Cancer Survivorship, 1, 5–7. 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967(. The discovery of grounded 
theory: Strategy for qualitative research. New York: Adline 
Publishing Company.

Hart, R. (1992(. Children's participation: From tokenism to 
citizenship (Florence: UNICEF International Child Development 
Center, 1992(.

Ian, D. (1993(. Qualitative data analysis: A user-friendly guide 
for social scientists. London & New York: Routledge. 

Kandel, R. F. (1994(. Just ask the kid! Towards a rule of children's 
choice in custody determinations. 49 University of Miami Law 
Review, 299.

Ross, S. A. (1989(. Childhood leukemia: The child's view. 
Journal of Psychosocial Oncology, 7, 75–90.

Strauss, A., & Corbin, J. (1990(. Basics of qualitative research: 
Grounded theory procedures and techniques. London: Sage 
Publication.


