קביעת רגע המוות –
רקע היסטורי ורפואי
פרופ' אברהם שטינברג

א .הגדרות כלליות
המוות הוא מצב של הפסקת החיי באופ בלתי הפי.
מבחינה ביולוגית המוות הוא בדר כלל תהלי מתמש ,שבו תאי ,רקמות
ואיברי שוני מתי בשלבי שוני ,בהתא לרגישות להיעדר אספקת חמצ
ומקורות אנרגיה.
קביעת רגע המוות המדוייק של הפרט הוא מושג חברתי פילוסופימשפטידתי
הקובע את מצב המוות של אד לפי קנימידה מוסכמי ,למרות שלפי רוב ההגדרות
עדיי ישנ באותה עת חלקי חיי בגו .קביעה חברתית זו מושתת על נתוני
רפואיי ,א למדע הרפואה כשלעצמו אי מעמד מכריע בהגדרת רגע המוות.
קיימות מספר הגדרות לרגע המוות:
 .1מות כל תאי הגו ,שהיא ההגדרה היחידה המתאימה להגדרה
ביולוגית.
 .2איבוד מוחלט ובלתיהפי של כל פעילות הלב ,מחזור הד ומערכת
הנשימה = מוות קרדיופולמונרי.
 .3איבוד מלא ,מוחלט ובלתיהפי של כל התיפקודי המוחיי ,כולל
גזע המוח = מוות מוחי.
יש המציעי הגדרות אחרות לקביעת מות האד ,כגו איבוד מלא ומוחלט של
כל תיפקודי המוח הגדול בלבד ,היינו מוות הכרתי .אכ הגדרות אלו ,נכו לעת הזאת,
אינ מקובלות כיו בשו מדינה בעול.
קביעת הרגע המדוייק של המוות חשובה ביחס להלכות רבות:
קבורה ובלתלי ,אבלות ,יו זכרו )יארצייט( ,שבת ,ירושה ,רציחה ועוד.
מבחינה רפואית יש לקביעת רגע המוות שתי השלכות חשובות מאד :האחת –

רקע רפואי
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הפסקת טיפול רפואי ,ובעיקר ניתוק ממכשירי והוצאת המת מיחידה לטיפול נמר';
השניה – תרומת איברי להשתלה.

ב .הנחות יסוד
• השאלה נוגעת לדיני נפשות ממש ,שכ א על פי ההלכה המוות
נקבע רק לאחר הפסקת פעילות הלב ,הרי שהוצאת איברי
להשתלה בעוד לבו של התור פוע היא רצח ,כדי ההורג את
הנוטה למות והגוסס ]רמב" ,רוצח ב זח .וראה הכתב והקבלה,
בראשית ט ה[; מאיד ,א על פי ההלכה נקבע המוות לאחר
הפסקת נשימה מוחלטת ובלתי הפיכה ,או לאחר מות המוח כולו,
הרי אישימוש באיבריו של המת להשתלה אצל הזקוקי לאיברי
אלו מביא למצב של פיקוח נפש ,שדוחה את כל התורה כולה חו'
מג' עבירות .לפיכ יש צור בהגדרה הלכתית מדוייקת של רגע
המוות ,ולא די להסתפק בהליכה לחומרא ,שכ חומרא לצד אחד
היא קולא של פיקוח נפש לצד האחר.
• ההתפתחויות המדעיות בשני האחרונות הביאו ליכולת הפרדה בי
המש פעילות הלב לאיפעילות המוח והנשימה העצמית ,דבר שלא
היה קיי בעבר.
• ההתפתחויות בתחו השתלת איברי הביאו ליכולות רפואיות
וטכניות להצלת חיי במידה שאיננה עוד בגדר ניסוי רפואי.
ההצלחות בתחו השתלות האיברי אינ שונות מניתוחי גדולי
אחרי.
• המהימנות המדעיתרפואית בקביעת רגע המוות ,על פי כל אחת
משלוש ההגדרות לעיל ,היא גבוהה ביותר ,ועולה על היכולת
שהיתה לכ בשני עברו .על מנת לוודא שאמנ אי טעות בקביעת
רגע המוות )לבבי או מוחי( – יש צור בנהלי קליניי ברורי
ומחייבי ,ובאישרור מעבדתי של המצב הנטע.
• פוסקי דורנו חלוקי בשאלה מתי חל רגע המוות .במאמר זה יובאו
השיטות השונות ,ויוכח כי על פי מקורות הש"ס והפוסקי רגע
המוות באד הנחזה כמת ,כשהוא ללא הכרה וללא תגובות ,נקבע
במצב שבו הנשימה פסקה לחלוטי ובאופ בלתי הפי.
• מצב של היעדר נשימה מוחלט ובלתי הפי יכול להיקבע על ידי
נסיבות המקרה )כגו הותז הראש ,או קבור תחת מפולת בימי
שלא היו אמצעי החייאה( ,או באמצעות הוכחה מדעית שפעילות
חיונית לצור הנשימה פסקה לחלוטי .הפסקה זו יכולה להיות או
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באמצעות בדיקת הלב ,או באמצעות בדיקת גזע המוח ,באותה
מידה.

ג .רקע היסטורי
ההגדרה הקלאסית – מאז ומעול היה מקובל כמעט בכל התרבויות לקבוע את
רגע מותו של האד בעת הפסקת פעילות הנשימה והלב כאחד.
השינוי בהגדרה במאה הי"ח – פולמוס נרחב התעורר במאה הי"ח למניינ
במדינות אירופאיות בנושא קביעת רגע המוות ,ובהשלכה המיידית שהיתה לקביעה זו
על שעת קבורת הנפטר .בשנת  1772הוציא הדוכס ממקלנבורג פקודה האוסרת קבורה
מהירה ומוקדמת ,ודרש שלא יקברו נפטר טר שיעברו שלושה ימי מעת קביעת
מותו על ידי רופא על פי הסימני של היעדר נשימה והיעדר דופק .סימ המוות
שנדרש על פי פקודה זו היה הופעת כתמי מוות ועיכול בשר .המטרה היתה למנוע
קבורת אנשי חיי ,באשר היתה שכיחות משמעותית של טעויות רופאי בקביעה
הבלתיהפיכה של מוות נשימתילבבי .החששות מפני טעויות כאלו היו כה נפוצות עד
שנהגו לקבור את המתי בארו מיוחד ,אשר הכיל מנגנו לכניסת אוויר לארו
הקבורה ,ואפשרות להשמיע צלצול על פני הקרקע א הנקבר היה עדיי חי.1
אכ ,פקודה זו של הדוכס עוררה פולמוס הלכתי בי היהודי באותה תקופה.
המשכילי ,ובראש משה מנדלסו ,יצאו בהגנה על הוראתו של הדוכס .מנדלסו
פרס מאמר מקי ,המוכיח שעל פי ההלכה צדקה פקודה זו .2אמנ המאמר נכתב
בעילו ש ,א כיו ידוע שהמחבר היה משה מנדלסו .3באותה תקופה היו ג
רופאי יהודי תלמידי חכמי ,שטענו שיש להשהות את הנפטר שלושה ימי קוד
קבורתו ,מכיוו שלדעת אי כל סימ רפואי מובהק למוות ,למעט כתמי מוות .4אכ,
גדולי הפוסקי באותו זמ ,ובראש היעב"' ,יצאו בתוק נגד הוראת הדוכס ,דחו את
את כל הראיות ההלכתיות שלכאורה תומכות בפקודה זו ,ודרשו לקבור את מתי
ישראל סמו לקביעת המוות הרפואית ,כדי למנוע איסור בלתלי.5

.1
.2
.3

.4
.5

ראה – א .שטינברג ,אנציקלופדיה הלכתיתרפואית ,מהדורה שניה כר ו ,ע' רגע המות ,עמ'
) ,816886מכו שלזינגר ,ירושלי .(2006
ראה המאס אדר תקמ"ה; בכורי העתי ,תקפ"ג ,עמ'  82ואיל.
ראה בכורי העתי ,תקפ"ד ,עמ'  219ואיל .ראיותיו – די טומאה באב מסמא עד שימוק בשר
)נידה סט ב(; הדי שפוקדי על המתי עד שלושה ימי מחשש שיש מי שנשאר חי ,ואי בזה
משו דרכי האמורי )שמחות ח א(; הדי שמליני את המת לכבודו )טושו"ע יו"ד שנז א(.
ד"ר נפתלי היר' שלעזינגער ,שאלת חכ ,פרנקפורט דאדר ,תקנ"ז .וראה תפא"י נידה י ד.
היעב"' במכתב מיו ב' תמוז תקל"ב .נתפרס בבכורי העתי ,תקפ"ד ,עמ'  ;232229הרב
יהודה ליב מרגליות ,הובאו דבריו בספרו של ד"ר שלעזינגער הנ"ל ,עמ' כ .וראה עוד א.
שטינברג ,נוע ,יט ,תשל"ז ,עמ' רי ואיל )הע' .(77
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למרות כל זאת התקבלה פקודת הדוכס כחוק ברבות מהמדינות בתקופה זו,
ובה נאסרה קבורת המתי ביו פטירת .חוק זה א התקבל בהדרגה בי היהודי.
הנושא התעורר מחדש בזמנו של החתסופר ,אשר כתב" :וכמדומה לי ,הואיל
במדינת הקיסר הורגלו להלי מטע המל וגדוליו ,נשכח הדבר עד שחשבוהו לדי
תורה" .6אי לכ בירר החת“ סופרמחדש את היסודות ההלכתיי לקביעת רגע
המוות ,והכריע לקבור את המת סמו לקביעת המוות על פי סימני קליניי
מקובלי.7
השינוי בהגדרה במאה ה – 20בדורותעברו ,בהיעדר אמצעי החייאה משוכללי,
לא היה כמעט הבדל בזמ בי הפסקת פעולת הנשימה לבי הפסקת פעולת הלב,
ושניה התרחשו בתו מספר דקות ללא יכולת התערבות חיצונית לשינוי המצב.
במחצית השניה של המאה ה 20חלו התפתחויות אדירות ברפואה ובטכנולוגיה
הרפואית ,אשר גרמו לשני תהליכי חשובי הנוגעי להגדרת רגע המוות:
א .פיתוח של אמצעי החייאה משוכללי מאפשרי שימור תיפקוד
נשימתי מלאכותי לזמ ארו ,ג לאחר הרס גזע המוח ששולט על
הנשימה העצמונית ,ועקב כ שימור התיפקוד הטבעי של הלב לזמ
ארו .דבר זה מאפשר הפרדה בזמ בי היעדר הנשימה עצמונית
לבי פעילות לב תקינה.
ב .טכנולוגיות ניתוחיות חדישות וקידמה רפואיתמדעית הביאו
להצלחות ברורות ומשמעותיות בהצלת חיי על ידי השתלת
איברי .פעולה זו דורשת הגדרה שונה של רגע המוות.
ואמנ בשנות ה 60הוגדר לראשונה על ידי רופאי המושג 'מוות מוחי' ,היינו
מצב שבו יש הוכחה להפסקת פעילות המוח כולו ,ובכלל זה ג נשימה עצמונית,
באופ בלתי הפי ,למרות פעילות תקינה של הלב ומחזור הד .קבוצת נוירולוגי
צרפתיי היו הראשוני שהגדירו את תיסמונת מות המוח בש תרדמת בלתיהפיכה
בשנת  .1959קבוצה מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב קבעה לראשונה כללי רפואיי
למות המוח בשנת .1968
קבוצות לאומיות ובינלאומיות שונות קבעו בסו שנות ה 60של המאה ה20
את עקרו מות המוח כמגדיר את מותו של האד ,וביניה ארגו הבריאות העולמי,
האסיפה הרפואית העולמית ה 22באוסטרליה ,וכ ארגוני רפואיי לאומיי
במרבית מדינות אירופה ואמריקה .בשנת  1969נוסחו בישראל לראשונה הכללי
לקביעת המוות המוחי ,בחוזר מטע מנכ"ל משרד הבריאות .בשנת  1976נקבעו
כללי והנחיות לקביעת מות גזע המוח על ידי איחוד הקולג'י הרפואיי המלכותיי
 .6שו"ת חת“ סופרחיו"ד סי' שלח .יש לציי שתשובה זו נכתבה בשנת תקצ"ז ) ,(1837כ 60שנה
אחרי הפקודה של הדוכס ,וכבר הפ להיות מנהג נפו' מאד אפילו בי היהודי.
 .7ראה להל בחלק ההלכתי )להל עמ' .(177191
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והפקולטות שלה בבריטניה ,ובשנת  1981נקבעו כללי מפורטי יותר ,כולל הצור
באישורי מעבדתיי למות המוח ,על ידי וועדה מטע נשיא ארה"ב.
בשני הראשונות לאחר ניסוח העקרו של מוות מוחי ניתנו למעלה משלושי
סדרות של קנימידה רפואיי לקביעת האבחנה הזו .מאז נקבעו כללי רפואיי,
וניתנו הצדקות מוסריות ואחרות לקביעת רגע המוות על פי קנימידה מוחיי .8אכ,
עד לשלהי המאה ה 20לא נקבעו כללי אחידי במדינות השונות ,וקיימי הבדלי
רבי בהנחיות של המדינות השונות ביחס למספר הרופאי הנדרשי לקבוע את
המוות המוחי ,המומחיות הנדרשת מהרופאי הקובעי את המוות המוחי ,מש הזמ
הדרוש לקביעת המוות המוחי ,והצור בשימוש באמצעי עזר אבחנתיי לאישור
המוות המוחי.
קביעת קניהמידה לרגע המוות המוחי הוגדרה בתחילה רק עבור מבוגרי
וילדי מעל גיל  5שני .בשנת  1987פורסמו לראשונה הנחיות מוסמכות שסוכמו על
ידי גופי מדעיי ומשפטיי בארה"ב לקביעת המוות המוחי בילדי .אמנ יש לציי
כי חלק מהמדדי הקובעי מצב של מוות מוחי במבוגרי אינ זהי בילדי ,ויש
צור בהתאמת.
בעד ונגד עקרו מות המוח – כל מדינות העול המערבי ,ורוב ככל הרופאי
והפילוסופי קיבלו את מות המוח כהגדרת מותו של האד ,ה מבחינה חברתית
תרבותית ,וה מבחינה חוקית .בארה"ב התקבלה הגדרת רגע המוות על פי קנימידה
מוחיי )'מות המוח כולו'( בכל המדינות המרכיבות אותה .באחת המדינות )מדינת
ניוג'רסי( התקבלה ג ההסתייגות המכבדת את זכותו של הפרט להתנגד לקביעת רגע
המוות המוחי מסיבות דתיות.
אכ ,ישנ קבוצות שונות הממשיכות להתנגד להגדרה זו בגלל סיבות שונות:
היפני סבורי ,שמבחינת השקפת הדתיתחברתית קביעת המוות לפני
הפסקת פעילות הלב היא מוקדמת ,בלתי טבעית ,ומפריעה בסדרי המוות הפולחניי
)ואמנ בגי זאת לא בוצעו ביפ עד שלהי המאה ה 20השתלות איברי התלויי
בהגדרת המוות המוחי כגו לב ,כבד ,ריאות(; בהודו ובסי יש קבוצות אתניותדתיות
רבות שמסתייגות מתפיסת המוות המוחי; כמה קבוצות של אינדיאני אמריקאיי
מתנגדי מסיבות דתיות ותרבותיות שלה למות המוח כקביעת מותו של האד;
דנמרק היתה המדינה המערבית היחידה ,אשר המועצה האתית המייעצת שלה
המליצה להתנגד להגדרה של מוות מוחי ,ולדבוק בהגדרה של מוות לבבי ,בעיקר בגלל
התחושה הרגשית של אנשי רבי שאד שליבו פוע הוא אד חי ,דבר הנובע
מהרגל של דורות רבי )באותה החלטה נקבע שאמנ מותו של האד תלוי בהפסקת

 .8ראה רשימה חלקית של וועדות שונות שדנו בנושא וקבעו הנחיות שונות במאמר – א.
שטינברג ,נוע ,יט ,תשל"ז ,עמ' רי ואיל; הנ"ל ,אנציקלופדיה הלכתיתרפואית ,מהדורה שניה
כר ו ,ע' רגע המות ,עמ' ) ,816886מכו שלזינגר ,ירושלי .(2006
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פעילות הלב ,אבל מאיד מותר לקצור איברי מאד שמת מוות מוחי ,א על פי
שליבו עדיי פוע ,וזו החלטה תמוהה(.
כמו כ יש פילוסופי ורופאי ג בעול המערבי שלא קבלו את הגדרת מותו
של האד בעת מות המוח ,אלא דווקא לאחר הפסקת פעילות הלב.9
ג מבחינה ציבורית מסתבר שיש תחושה לא נוחה ביחס לקביעת מותו של
אד בהתא לקנימידה מוחיי ,ובפרט כאשר מדובר בתור איברי .לפיכ ,יש
הממליצי להפו אד לתור איברי רק לאחר הפסקת פעולת הלב והנשימה במש
חמש דקות.
אכ ,למרות ביקורות מדעיות ופילוסופיות שונות נותרה התפיסה ההגדרתית של
מות האד בעת מות המוח כולו כתפיסה המקובלת ביותר אצל מרבית הרופאי,
האתיקאי והמחוקקי בעול.
מבחינת ההלכה שנויה שאלה זו במחלוקת .10השאלה של קביעת רגע המוות
מבחינת ההלכה לאור החידושי הרפואיי ,ההנחיות והחוקי בדבר מוות מוחי
עוררה סערה רבתי בקרב הציבור היהודי הדתי בישראל ובארה"ב .כנסי רבי,
לאומיי ובינלאומיי ,הוקדשו לדיו בנושא זה .כמו כ נכתבו מאמרי רבי וספרי
אחדי בנידו .הוויכוח חרג לעתי מדיו הלכתילמדניאקדמי והפ לויכוח אישי וא
מפלגתיפוליטי.

ד .רקע מדעי
'מוות לבבי' ,היינו קביעת רגע מותו של האד לפי קנימידה של היעדר פעילות
נשימתית ופעילות לבבית ,נקבע בדר כלל על ידי האזנה לקולות הנשימה והלב,
בדיקת דפקי היקפיי ,בדיקת לח'ד ,ובדיקת אק"ג .הדעות חלוקות ביחס למש
הזמ של היעדר מוחלט של כל התיפקודי הללו הנדרש לקביעת המוות.
פעילות הלב – הלב מכיל קוצב טבעיעצמאי .לפיכ ,בתנאי מתאימי כשיש
אספקת חמצ ,ד וחומרי מזו ללב ,מסוגלת המערכת הפנימית של הלב להפעילו ג
ללא השפעת מרכזי המוח .מצב כזה יכול להימש מדקות אחדות ועד לשבועות
אחדי .יש להדגיש ,שהחיות העצמית של הלב יכולה להיראות ולהתקיי ג מחו'
לגו ,כשמניחי את הלב בצלוחיתמעבדה כשהוא מוק ושרוי בתנאי פיסיולוגיי
מתאימי .לפיכ ,יכולה פעילות הלב להימש ג כאשר פעילות המוח והנשימה
פסקו לחלוטי ,ובלבד שמספקי ללב את הצרכי החיוניי על ידי הנשמה
מלאכותית ותמיכה במחזור הד.

 .9ראה רשימה חלקית בנידו באנציקלופדיה הלכתיתרפואית ,ש.
 .10ראה להל בחלק ההלכתי )להל עמ' .(177191
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'מוות מוחי' ,היינו קביעת רגע מותו של האד לפי קנימידה של היעדר פעילות
מוחית ונשימתית ,נקבע על ידי סדרה של בדיקות המפורטות בחוזר המנהל הכללי של
משרד הבריאות בנושא קביעת מוות מוחי.11
הגדרה – קביעת רגע המוות על פי קנהמידה מוחי )'מוות מוחי'( מוגדר כאיבוד
מוחלט ,מלא ובלתיהפי של כל פעילות המוח ,כולל גזע המוח.
לש כ יש להוכיח את הסיבה לנזק החמור והבלתיהפי של המוח; לשלול
נוכחות סיבות הפיכות למצב כזה )כגו ,הפרעות חמורות במאז חומציבסיסי ,במאז
המלחי ,או בתיפקודי הורמונליי(; לשלול הרעלות שונות; ולוודא שהבדיקות
נערכות בטמפרטורת גו מעל  32°צלסיוס )או  90°פרנהייט(.
מוסכ כיו כי בקביעת המוות על פי קנהמידה מוחי יש צור בהוכחת היעדר
פעילות מוחית של המוח הגדול ושל גזע המוח .לעומת זאת ,אי צור בהוכחת היעדר
פעילות של מערכת העצבי ההיקפית ,ולפיכ נוכחות תיפקוד של עצבי היקפיי או
החזרי גידיי אינ שוללי את אבחנת 'המוות המוחי' .כמו כ אי צור בהפסקת
פעילות של בלוטות הפרשה שונות ,כולל תתהרמה )היפוטלמוס( .מאיד ,על פי
ההגדרה הנ"ל כל עוד האד נוש באופ עצמוני הוא חי ,ולפיכ מצב 'צמח' ,תינוק
חסר מוח ,וחולי ע שטיו מתקד ,או נזק חמור אחר של המוח ,אינ מוגדרי
כמתי.
סיבות – הסיבות השכיחות והידועות למות המוח כוללות חבלת ראש חמורה,
ובעיקר פציעה מוחית חודרת; דימו מוחי נרחב מאד; נזק מוחי נרחב מאד כתוצאה
מחוסר חמצ וזרימת ד למוח; גידולי מוחיי נרחבי; מחלות קשות של חילו
חומרי; ואיספיקה חמורה של איברי חיוניי .שכיחות קביעת מוות מוחי במרכזי
גדולי נעה בי  25ל 30מקרי בשנה.
תנאי הכרחיי – המוות המוחי נקבע רק בנוכחות שלושה ממצאי הכרחיי:
תירדמת או חוסר תגובה מוחלט לעצמו ולסביבתו; היעדר מוחלט של החזרי של גזע
המוח; והיעדר מוחלט של נשימה עצמונית )ראה בחוזר המנהל הכללי של משרד
הבריאות בנושא קביעת מוות מוחי 12על השיטה רפואית לבדיקות אלו(.
קביעת 'רגע' מוות לבבי יכול להיעשות בכל תנאי .לעומת זאת קביעת 'רגע'
מוות מוחי יכול להיעשות רק באד המחובר למכונת הנשמה .שכ בהיעדר תמיכה
מלאכותית לנשימה ימות הלב בתו מספר דקות מעת הפסקת הנשימה ומות המוח.
מהימנות – במש השני התפתחו והשתכללו הכללי וקניהמידה לקביעת רגע
המוות המוחי ,וכיו הקביעה היא מהימנה ביותר ,על א הבדלי שוני שעדיי
 .11מובא כנספח ב' באנציקלופדיה הלכתית רפואית) ,א .שטינברג( מהדורה שניה ,כר ו' עמ'
) 870876הוצאת מכו שלזינגר ,ירושלי.(2006 ,
 .12מובא כנספח ב' באנציקלופדיה הלכתית רפואית) ,א .שטינברג( מהדורה שניה ,כר ו' עמ'
) 870876הוצאת מכו שלזינגר ,ירושלי.(2006 ,
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קיימי בי פרוטוקולי שוני .דבר זה נכו במבוגרי ובילדי מעל גיל  5שני ,א
עדיי קיימת שונות רבה ומשמעותית בי מרכזי שוני בקביעת המוות המוחי
בילדי מתחת לגיל  5שני .ואמנ בפועל נקבע מוות מוחי בילדי בשכיחות נמוכה
למדי –  0.650.9%מכלל המאושפזי ביחידות לטיפול נמר'.
יש הסבורי ,שאבחנת מות המוח באמצעי קליניי בלבד היא מהימנה
בהחלט; ויש הסבורי ,שאבחנה מהימנה של מות המוח דורשת ג אישרור מעבדתי.
ואמנ יש מדינות המחייבות בחוק תוספת של בדיקה מעבדתית לאישרור מות המוח.
פיסיולוגית הנשימה – הריאות מבצעות את פעולות הנשימה ,היינו שיחלו
הגזי החיוניי לחיי :הכנסת חמצ לרקמות )בשלב השאיפה( ,והוצאת דותחמוצת
הפחמ מ הרקמות )בשלב הנשיפה( .אכ הנשימה ,בניגוד לפעילות הלב ,מופעלת
באופ מוחלט ובלעדי על ידי מרכז הנשימה בגזע המוח .הפקודות העצביות של המוח
מפעילות את שרירי בית החזה והסרעפת ,אשר מרחיבי ומכווצי את הריאות
לסירוגי ,וכ מתבצעות השאיפה והנשיפה .לפיכ ,היעדר פעילות הנשימה היא
תוצאה של נזק סופי ובלתיהפי של מרכז הנשימה בגזע המוח.
קיי קשר ישיר בי גזע המוח לבי הנשימה ,א אי קשר ישיר בי גזע המוח
לבי פעילות הלב .הפסקת פעילות הלב תגרו להפסקת אספקת חמצ ומזו למוח
ולכ המוח ימות ,א מות המוח יכול לקרות ג כתוצאה מהפסקת פעילות של
איברי חיוניי אחרי ,כמו הכבד או הכליות ,בגי הרעלה הממיתה את תאי המוח,
ובכ אי הבדל בי הלב לבי איברי חיוניי אחרי.
פעילות הלב במצב של מוות מוחי – מרבית האנשי שאובח אצל מוות מוחי
ליב יפסיק לפעו בתו שעות עד ימי אחדי למרות טיפול בהנשמה .אכ ,תוארו
מקרי בה פעילות הלב נמשכה מספר חדשי וא מספר שני .מכל מקו ,ג
במקרי אלו לא חזרה היכולת לנשימה עצמונית ,ולא חל שיפור או שינוי כלשהו
במצב ההכרה.
הרקע הרעיוני – תפיסת היסוד המדעיתרפואית לקבלת מות המוח כמות האד
נעוצה בהנחה שבהיעדר תיפקוד מוחי מתבטלת האינטגרציה הנחוצה לקיו יתר
האיברי ,ובמצב כזה אי ה אלה מיקב' של איברי ,שבתו זמ קצר יפסיקו
לפעול .אכ ,לאור נתוני על תיפקוד ממוש של איברי הגו בנוכחות מוות מוחי
מוכח ,נסתרת הנחה זו.
תפיסת היסוד הפילוסופיתערכית לקבלת מות המוח כמות האד נעוצה
בייחודיות של תיפקוד מוח האד לעומת מוח של כל יתר בעלי החיי .האד
מוגדר כאישיות וכיצור מיוחד רק בגי הייחודיות התיפקודית של המוח .על כ,
בהיעדר תיפקוד מוחי אי עוד משמעות לאד .ג גישה זו בעייתית היא ,שכ לפי
תפיסה זו די לקבוע את מות האד בהיעדר תיפקוד של המוח הגדול בלבד ,שכ
המש תיפקוד גזע המוח אמנ מאפשר נשימה ופעילות לבבית עצמונית ,א אי בזה
שו מותר האד על הבהמה .יתר על כ ,לפי תפיסה זו עלולי להגדיר כ'מתי' ג
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אנשי ע פיגור עמוק ,ע שטיו עמוק ,או במצב של חוסר הכרה קבוע .כל אלו
אינ מוכרי כמצבי של מות האד ,ולפיכ אי בתפיסה זו הסבר לקבלת מות
המוח כולו ,היינו המוח הגדול וגזע המוח כאחד ,משו מות האד.
על התפיסה הרעיוניתההלכתית בהגדרת 'מות המוח' כמות האד – ראה להל
בחלק ההלכתי )להל עמ' .(177191

מקור :אנציקלופדיה הלכתית-רפואית ,ערך "רגע המוות" ,כרך ו ,עמ' 2006 ,816 832

