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 .א

ח  הדסה  לרבנות  הראשית "פנה  משרד  הבריאות  ובי לפני  מספר  חודשי�.  1
לכ�  מינתה  מועצת  הרבנות  הראשית .  ד  הלכתית  בעני�  השתלות"ובקשו  לקבל  חוו

, לישראל  ועדת  רבני�  ומומחי�  שיעסקו  בנושא  באופ�  יסודי  ויתנו  את  דעת�
י� מכל החוגי� אשר הביעו בועדה  היו  חברי�  רבנ.  וימליצו  כיצד  יש  לנהוג  בבעיה  זו

כ�  פנו  הרבני�  הראשיי�  למספר  רבני�  ותיקי� .  את  הסכמת�  להשתת�  בה
אליה�  ג�  נשלחו  חלק  מחברי  הועדה  המומחי� ,  בירושלי�  לבדוק  את  הנושא

 .בנושא

אחד  הרבני�  המובהקי�  השיב .  שניי�  מה�  לא  הסכימו  כלל  להתייחס  לבעיה
שהרופאי�  יבצעו  את  מה  שהרבנות שעקרונית  הוא  מסכי�  אול�  אינו  מאמי�  

אחד  הרבני�  החשובי�  קבע  זמ�  ע�  חבר  הועדה  המומחה .  תפסוק  ויזלזלו  בהוראות
ונמוקו ,  כ  הפגישה  בוטלה"ואח,  שמקצועו  רופא  כדי  שהבעיה  תתלב�  לפניו,  בנושא

אחד  הרבני�  המובהקי�  שהוצע  לו .  היה  כי  הוא  נלח�  ונאל�  לחתו�  על  איסור
ורק אחר החלטת הרבנות הראשית הביע את , הופיע לישיבותלהיות חבר הועדה לא 

 .דעתו וזה פלא

כשנימוק� ,  אי�  כל  טענות  כלפי  הרבני�  שאינ�  רוצי�  להזקק  לברר  פרשה  זו
אכ�  לא  נראה  לנו  נוהג .  ובמיוחד  שלא  הוטל  עליה�  עול  של  פסיקה  לציבור,  עימ�
יי� ולסרב להתוכח  נימוקי� ולסרב לקרוא דברי הספר רפואיי� והלכתלשמועלשמועלשמועלשמועלסרב 

ורק  אחר  כ   לפרס� ,  ע�  חברי�  וג�  אולי  לשכנע  אות�  לפני  שיגיעו  לכלל  החלטה
 .ד בעתונות"חוו

אבל  מכיוו�  שנוצרה  מבוכה  מסויימת  המצריכה  הסבר  וכ�  פורסמה  שאלה  של 
שאינו  יודע  כעת  אי   להתיחס  לחולי�  שלו  שנותני�  במערכת  הנשמה ,  רופא

לכ�  יש .  ר"א  כול�  מביני�  את  שורש  החלטת  הרהומזה  יש  להבי�  של,  מלאכותית
 :להסביר בקיצור

  יש  לראות –עמדה  מקובלת  על  הכל  היא  שרק  בהפסקת  נשימה  עצמאית  .  2
ה  דמי  שנפלה  עליו  מפולת  בודקי�  עד "וכמבואר  ביומא  ד�  פ,  את  קביעת  המוות

�  סופר  סופר  שכ   הוא ”י  החת"וכנפסק  ע,  חוטמו  שאינו  מוציא  רוח  ודאי  מת
אלא  שכל  זמ�  שהחולה  נמצא ,  נשמת  רוח  חיי�  באפיו,  מ  שיסודה  בקרא"הלמ

אי�  לקבוע  א�  נשימתו  היא  רק  מלאכותית  ולא  מכוח ,  במערכת  הנשמה  מלאכותית
או ,  הרי  זה  כהנשמה  מלאכותית  של  גו�  מת,  הנשימה  העצמאית  מכח  בורא  האד�

 .כ יש בו זיק חיי� ודינו כדי� חי"וע, שיש כא� ג� נשימה עצמאית

ח  הדסה  מוסבר  תהלי   הבדיקה  של  חולה "י  ביה"ר  ע"מסמ   שהומצא  להרהב
  דקות  תופסק  הנשימה  המלאכותית 5שיש  הכרח  שלפחות  ,  כזה  העומד  להשתלה

א�  אי�  נשימה  כזו ,  ויובח�  במש   הזמ�  הזה  הא�  קיימת  אז  איזה  נשימה  עצמאית
ש  אפשרות אלא  שבזמנינו  שי,  הרי  הוא  לפי  הדי�  כמת  וכ�  היה  נחשב  בכל  הזמני�

י  ההנשמה "היה  מקו�  לחשוש  שמא  ע,  י  מכונות  הנשמה"של  הנשמה  מלאכותית  ע



 אלר אל רבני ישר"מכתב מזכירות הרה 334

בהפרש של , אבל  א�  אחרי  בדיקה  שנעשית  פעמיי�,  יחזור  החולה  לנשימה  עצמאית
הוכח  שגזע  המוח  הרוס  ואי�  המוח  יכול  להפעיל ,    שעות  במכשירי�  הרפואיי�12&כ

ו�  הוא  א   ורק  מכוח  המכשיר וכל  מה  שיתכ�  לנש,  את  הנשימה  העצמית  של  הלב
שאינו  נשימה  מכוח  בורא  האד�  ואי�  לו  ולא  יהיה  לו  כוח  נשימה ,  המנשימו
  הדקות  היתה  הפסקה  מוחלטת 5הרי  הוכח  שהפסקת  הנשימה  שלו  במש   ,  עצמאית

 .ובטל ממנו כל זיק חיי� שחנ� אותו הבורא בהיבראו

  שיבצעו  בדיקה דרשנו,  "הדסה"בנוס�  על  הבדיקות  המקובלות  בבית  החולי�  
אשר  באמצעותה  נית�  לאמת שגזע המוח באמת ,  "BEAR"חדשה  ומיוחדת  הנקראת  

ל  היא "שמענו  את  דבריה�  של  רופאי�  יראי  שמי�  שמסרו  לנו  שהבדיקה  הנ.  מת
א�  מתקיימי�  ג�  שאר  התנאי�  של  הרופאי� ,  חדשה  ונית�  לסמו   עליה  בודאי

 .בירושלי�" הדסה"ח "בביה

לא נעשות בעול� , הפסקת  נשימה  כזו תו  תהלי  הבדיקהמכיוו�  שבדיקה  כזו  ו
אבל  בחולי�  אחרי� ,  לב"  תור�"קרב�  תאונה  שמועמד  להיות  ,  אלא  רק  בחולה  כזה

מזה  יוצא  שכל  החולי�  במצב  של  הנשמה  מלאכותית  יש ,  לא  נעשית  כלל  בדיקה  כזו
א ועל  כ�  ה�  בחזקת  חיי�  לכל  דבר  והרופ,  בה�  ספק  אולי  יש  ג�  נשימה  עצמאית

 .כמי שמטפל באד� חי, יכול לטפל בה� בבטחו�

י  בדיקת  גזע  המוח "מה  שאי�  כ�  באד�  שנערכה  לו  בדיקה  זו  של  גזע  המוח  וע
הוכח  שאי�  אפשרות  של  נשימה  עצמאית  וממילא  הוא  מת  כפי  הדי�  והמוות  נקבע 

, הרס  המוח  מוכיח  שאי�  זו  נשימה  עצמאית,  בהפסקת  הנשימה  ולא  בהרס  המוח
 .  הנשימה המלאכותית צריכה להיות בדר  המותרת לפי הדי�כמוב� שהפסקת

על זה ובמסמ  "  הדסה"מי  שלא  ראה  ולא  עיי�  ולא  ד�  במסמכי�  הרפואיי�  של  
לא  יכול  לכוו�  ולפסוק  די�  בנידו� ,  "BEAR"הנוס�  שכתב  פיזיולוג  גדול  על  בדיקת  

, ל  הלב�  ואריסטו  על  המוח  וע"לתלות  את  הבעיה  במחלוקת  של  הרמב'  ועלול  אפי
 .פ הדי� הוא מת"או לחשוב על מוות קליני סת� ולא על אד� שהוכח שע

אחרי  שהארי  .  ב  ד�  על  קביעת  המוות"ג  סימ�  קל"ד  ח"באגרות  משה  יו
וזהו  סימ�  המיתה  שיש ,  שבדיקת  הנשימה  קובעת  שהוא  מת  בא�  יראו  שאינו  נוש�

ה  איכא  נסיו� וכיו�  שאתה  אומר  עת"הוא  כותב  .  'לסמו   על  זה  ואי�  להרהר  וכו
י  הגידי�  שנפסק  הקשר "י  זריקת  לחלוחית  בגו�  ע"שרופאי�  גדולי�  יכולי�  לברר  ע

�שא�  לא  יבוא  להמוח  הוא  ברור  שאי�  למוח  שוב  שו� ,  שיש  להמוח  ע�  כל  הגו
 ".שייכות להגו� וג� שכבר נרקב המוח לגמרי והוו כהותז הראש בכח

ראש  והפסקת  נשימה ובכ�  לפנינו  מקרה  של  הרס  גזע  המוח  שזה  כהותז  ה
עד  לעריכת ,    שעות12בדיקה  זו  הנעשית  פעמי�  בהפרש  של  ,  עצמאית  מוחלטת

ועל  כ�  אי� .  היה  נחשב  כטריפה  על  פי  ההלכה,  וזה  באד�  שאפילו  א�  היה  חי,  ניתוח
, י  מכונה  בלבד  וזה  אינו  בגדר  אד�  חי"ספק  שיש  לדו�  אותו  כמת  וקיומו  הוא  רק  ע

 .ו יוצר האד� אי� בני אד� יכולי� להחיותו שובשמי שאבד נשמת רוח חיי� שחננ
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הרי  היו�  אנו  רואי�  לעינינו  שמוני�  אחוז ,  במה  שנוגע  לניתוח  אצל  המושתל
ובלי  הניתוח  היו  גועי�  כעבור ,  וכשבעי�  אחוז  חיי�  חמש  שני�,  חיי�  שנה  לפחות

ג  כבר  פסקו  שיש  לעשות  ניתוח  ג�  א�  יש  ספק  שהניתוח  לא "וכה.  כמה  חודשי�
 .'ב סימ� טז"ש באחיעזר ח" והוא ימות וכמויצליח

ומה  שטועני�  כי  המושתל  יהיה  טריפה  והטע�  שרק  בהסרת  אבר  שהנשמה 
תלויה  בו  ולא  שמו  אבר  אחר  שממלא  תפקיד  זה  הוי  טריפה  אבל  כהאבר  החדש 

 .ממלא את תפקיד האד� הקוד� אי� זה בכלל טריפה

שלאחרונה  ע�  שכלול ,  יול  ונכד"מ  פינשטיי�  זצ"ויש  לפנינו  עדי�  של  חת�  הגר
אמר ,  האמצעי�  הרפואיי�  ג�  לדחיית  האבר  המושתל  וג�  לגילוי  הרס  גזע  המוח

 .לשואלי� אותו להסכי� לשתילת לב

סודרו  מגביות  ציבוריות  בהסכמת  רבני�  חשובי�  וג�  מחוגי ,  ג�  כא�  באר�
וא� .  ל  לש�  השתלת  לב  להצלת  חייו"כדי  לאפשר  לאד�  לנסוע  לחו,  האוסרי�  כיו�

וג�  רצח  גוי  לא  שמענו ,  ל  להרצח"זה  רצח  שני  נפשות  איזה  מצוה  היא  לנסוע  לחו
 .שזו מצוה לערו  מגבית בשבילה

מה�  שה�  קורבנות  של ,  והנה  א�  כי  בדר   כלל  רוב  המועמדי�  לניתוח  הלב
אבל  כיוו�  שזה  נוגע  לדיני  נפשות .  וה�  בגדר  טריפה  ג�  לפני  מות�,  תאונות  קשות

י הסכמת נציג הרבנות הראשית "ל עריכת הניתוחי� אלא עפאי� אפשרות להחליט ע
אבל  בלי  השתתפות  נציג ,  יודע  הלכה  שישתת�  בצוות  הרפואי  שקובע  על  הניתוחי�

 . ר מסכימה שיערכו ניתוח השתלת לב"אי� הרה, כזה

 

 .ב

בקשר "  הדסה"ר  נסתכמו  על  המסמכי�  של  המרכז  הרפואי  "החלטות  הרה
וכ�  על  תוספת  שכתב ,    וכל  סוגי  הבדיקות  המדעיותלנוהלי�  הרפואיי�  בשתילת  לב
לא  יוכל  לכתוב ,  מי  שלא  עיי�  בה�  ולא  ד�  עליה�.  פיזיולוג  מפורס�  וירא  שמי�

ויתכ�  שזה  מדבר  על  מוות  קליני  סת�  וג�  על ,  ד  לאשורו  ההול�  את  המציאות"פס
 .גוסס וזה עוסק במיתה מוחלטת לפי הדי�

י "ע  את  ההלכה  וה�  ניתנו  והוסברו  עהיסודות  הרפואיי�  שעל  פיה�  יש  לקבו
 :ה� כדלהל�, שה� ג� תלמידי חכמי�, רופאי� מומחי� לדבר

 . הרס גזע המוח גורר אחריו הפסקת נשימה עצמאית של האד� .א

הפסקת  פעילות  חיי� ,  תו   כמה  דקות,  הפסקת  נשימה  עצמאית  גוררת  איתה .ב
 .בלב ובכל האברי� והאד� הוא בכלל מת

יביאו ,  י  מכונת  הנשמה"ע,  �  יתכ�  שהנשמה  מלאכותיתכל  עוד  שגזע  המוח  קיי .ג
 .לידי החייאה של האד� ולידי חזרת נשימה עצמאית
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י  הנשמה  מלאכותית  להביא "לא  יתכ�  ע,  למי  שנתברר  שגזע  המוח  שלו  נהרס .ד
לידי  החייאה  וחזרת  נשימה  עצמאית  ולא  ידוע  על  שו�  מקרה  כזה  בעול� 

האד� ,  י  מכונות  הנשמה"ית  עולעול�  ע�  הפסקת  הנשימה  המלאכות.  הרפואי
 .נשאר מת ככל המתי�

י "לאחר  שפסקה  הנשימה  העצמאית  שחונ�  ע,  י  מכונות"הנשמה  מלאכותית  ע . ה
 .אינה יכולה לעשות אד� מת לאד� חי והכל הוא רק מעשי מכונות, הבורא

" הדסה"ל  אושרו  ג�  על  ידי  כנס  הצוות  הבכיר  של  בית  החולי�  "הקביעות  הנ
ולא  הובאו  לפנינו  שמות  של  רופאי�  ברי  סמכא ,    רופאי�30&למעלה  מ,  בירושלי�

לפי  זה  יוצא  שא�  הבדיקות  נעשו  כפי  ההוראות  ובפיקוח  של  רב  או ,  שיחלקו  על  כ 
  שעות  של  בדיקות 12ולאחר  ,  רופא  שהוא  עצמו  תלמיד  חכ�  וראוי  להוראה  בזה

ו ובדיקות  חוזרות  הוכח  שהנשימה  העצמאית  שלו  כבר  פסקה  מזמ�  וממילא  נפסק
ממנו  חיי�  עצמאיי�  וא�  יש  פעילות  בגופו  הכל  היא  פעילות  של  מכונות  ולא  של 

 .אד� חי

שהרס  גזע ,  ל"ל  בנידו�  זה  כנ"מ  פינשטיי�  זצ"כל  זה  מתאי�  למה  שפסק  הגר
ל  הוכח  כבר  שהנשימה  של  האד� "המוח  הוא  כהותז  ראשו  וכיוו�  שבבדיקות  הנ

 . סימ� של אד� מתהרי נתקיי� בפועל ממש מה שלפי הדי� הוא, נפסקה

 :ל ה�"תמצית המסקנות מהנ

כדי ,    דקות5בתהלי   הבדיקות  יש  הפסקה  של  מכונת  ההנשמה  לפחות  למש    .א
שהיא  עיקר  סימ�  החיי�  של ,  להבחי�  ולקבוע  כי  אי�  נשימה  עצמאית  באד�

 .האד�

על  ידי  הבדיקות  קליניות  ופיזיולוגיות  מיוחדות  יקבע  כי  גזע  המוח  הרוס  .ב
פסק  הנשימה  העצמאית  הראשונה  היא  מוחלטת  ולא  נית� וממילא  נקבע  כי  ה

 .� סופר סופר”כמבואר ביומא ובהחת, ועל כ� אינו כבר חי, לתיקו�

 .ג גזע מוח הרוס דינו כדי� הותז הראש בכח"ח" אגרות משה"לפי האמור בספר  .ג

כ  אפשר  לערו  "  שעות  ורק  אח12כל  תהלי   הבדיקות  יער   פעמי�  בהפרש  של   .ד
 .ניתוח

י "שעות  אלו  ברור  שאי�  פעילות  של  חיי�  עצמאיי�  שניתנו  לאד�  ע  12לאחר   . ה
מכונות אינ� יכולות לתת חיי� למי ;  בורא  האד�  אלא  הכל  פעילות  של  מכונות

מבחינה  רפואית  דרוש  שליבו .  שבורא  האד�  נטל  את  החיי�  שהוא  העניק  לו
אול�  מבחינת ,  י  מכונות"ולזה  מספיק  פעילות  הלב  ע,  של  התור�  לא  יתנוו�

הלכה  חשוב  א�  הוא  אד�  שיש  לו  נשימה  וחיי�  עצמאיי�  או  שחיי�  אלו 
 .י חי החיי�"פסקו ע

ג�  בטר�  נפטר  לבית ,  המועמד  להוצאת  הלב  הוא  לכתחילה  אד�  בגדר  טריפה .ו
 .עולמו
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כיוו�  שעינינו  הרואות  שיש  סיכוי  של  חיי�  למעלה  משנה  של ,  בקשר  למושתל .ז
כי  בלי  זה  ברור  שימות  בזמ� ,  ניתוחהרי  לפי  ההלכה  חייבי�  לערו   לו  ,    אחוז80

וכפי  שפסק  באחיעזר .  קצר  היינו  שרק  בתנאי  זה  שאי�  לו  סיכוי  להוציא  שנתו
 .ב"ח

ברור  שאי�  כא�  שאלה  הלכתית  מסובכת  שיש ,  כפי  שיוצא  מהחומר  דלעיל
 .אלא הדברי� פשוטי� מאוד, ס והראשוני�"להארי  בביאורה מתו  סוגיות הש

 המוות הוא הפסקת הנשימה ושני הסימני� האחרי� בי� א� נימא שעיקר סימ�
ובי� ,    אינ�  לעיכובא–היינו  נענוע  אברי�  ודפיקת  לב  ,  �  סופר  סופר”הנזכרי�  בחת

פ  יוצא  שכול�  תלויי�  אחד "אבל  עכ,  א�  נימא  שכל  שלושת  הסימני�  ה�  לעיכובא
ו והאברי�  יפסיק,  והפסקת  הנשימה  גורמת  שתו   זמ�  קצר  הלב  יפסיק  לדפוק,  בשני

שמספיק ,  ובי�  א�  נימא  שמחמת  זה  סגי  במי  שנפל  עליו  מפולת  בשבת,  להתנועע
אבל ,  ובי�  א�  מחמת  טעמי�  אחרי�,  הסימ�  של  הפסקת  הנשימה  כמבואר  ביומא

 .פ אי� הרבה זמ� שהכל יפסק אחרי הפסק הנשימה"עכ

, ל  ועד  התקופה  האחרונה  שלא  היו  לנו  מכשירי  הנשמה"ז  ומזמ�  חז"ולפי
אבל ,  ו  א�  הפסקת  הנשימה  היתה  זמנית  ועדיי�  היה  זיק  חיי�  באד�בהכרח  שאפיל

אבל .  היה  מוכרח  שזיק  החיי�  יכבה  במהירות,  מחוסר  תגבור  הנשמה  מלאכותית
משהומצאו  מכשירי  הנשמה  מלאכותית  היה  בכוח�  לגרו�  שהפסקת  הנשימה  א� 

יתעורר  שוב  ע�  הפעלת ,  היתה  רק  הפסקה  זמנית  וזיק  החיי�  עדיי�  היה  בו
 .מכשירי� יחד ע� חזרת הנשימה העצמאית ג� זיק החיי� שנשאר בוה

  דקות 15  שעות  והפסקת  הנשימה  במש   12אבל  כשהוברר  אחרי  בדיקה  של  
תחזור ,  וממילא  אי�  כל  אפשרות  שהנשימה  העצמית  שנפסקה,  שגזע  המוח  נהרס

ובאי� ,  ל  תו   כמה  דקות  פעילות  הנשימה"כי  באי�  גזע  מוח  נפסק  כנ,  שוב  לאד�
כ  כל "א,  שג�  שאר  הסימני�  מסתיימי�  במהירות,  ל"פעלת  כלי  נשימה  בהכרח  כנה

ואי� ,    זה  א   ורק  מכח  המכונות  הנושפות  בו  רוח–מה  שיש  לפנינו  דפיקות  הלב  
וממילא  מוכח  שאי�  ג�  אפשרות  של ,  אפשרות  של  החזרת  כח  הנשימה  העצמאית

ולא  מה ,  וראז  תלוי  רק  בנשימת  אפיו  שחלק  לו  הב"שכ,  הישארות  זיק  חיי�
ומילא  אי�  לפנינו  שו�  סימ�  טבעי  משלושת  הסימני�  המנויי� ,  שמכונות  עושי�

בלי ,  שמכונות  מפעילות  את  ראותיו,  והאד�  הוא  אד�  מת,  �  סופר  סופר”בחת
 .י זה יוכל לחזור לנשימה עצמאית ולחיי�"סיכוי שע

 בבעיה  ההחלטית  שמהוצאת  הלב  מהמשותל  הוא  נעשה  טריפה  ויש  בזה  איסור
ל  כיו�  שעינינו  רואות  שלב  מושתל  ממשי   למלא  את  תפקיד  הלב  החולה  שהוצא "י

, אדרבא.  ממילא  אי�  כא�  איסור,  )�"ז  הרמב"כמו(ועל  ידי  זה  יש  ארוכה  למושתל  
 .בהחלפת הלב האד� חוזר להיות אד� בריא ואינו טריפה כלל


