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במהלך היסטורי אישרה היום הכנסת שני חוקים שמסדירים את
תחום השתלות האברים בישראל .החוק הראשון קובע הטבות
לתורמי אברים מן החי .השני ,חוק קביעת מוות מוחי ,קובע כי
מוות מוחי נחשב למוות לכל דבר .חוק זה ,ביוזמת ח"כ עתניאל
שנלר ,בשיתוף רופאים ורבנים ,אמור להכשיר את השתלות
האברים גם בקרב אלו שהתנגדו לכך עד עתה מטעמים דתיים
אמנון מרנדה
פורסם19:35 ,24.03.08 :

יום היסטורי למערך ההשתלות בישראל .מליאת הכנסת אישרה הערב )ב'(
בקריאה שנייה ושלישית שתי הצעות חוק שמטרתן עידוד תרומת האיברים -
חוק ההשתלות ,המעניק הטבות לתורמי איברים מן החי וחוק מוות מוחי
נשימתי ,לפיו מועד קביעת מותו של אדם הוא מועד קביעת מוות מוחי-נשימתי
או מועד קביעת מוות לבבי נשימתי .החוק התקבל ברוב של  24בעד מול 5
מתנגדים .קודם לכן אישרה מליאת הכנסת ברוב של  38מול  17הצעת חוק
ממשלתית לפיו אדם שתרם מאבריו בעודו בחיים יקבל לאחר מתן התרומה
מעמד של חולה במחלות כרוניות.

חוק ראשון :קביעת מועד המוות
סוגיית קביעת זמן המוות עלתה במטרה לחבר את הציבור הדתי אל תרומות
האברים .ציבור זה נוהג להיוועץ בסמכות רבנית ולצורך כך ביקשו חברי ועדת
הרווחה והבריאות של הכנסת לסכם עם פוסקי ההלכה החשובים בישראל
והרבנות
הראשית על הגדרת
ד"ר יורם בלשר ,יו"ר ההסתרות
מותו של התורם .עד כה
הרפואית:
שימשה סוגייה זו אבן
מחלוקת ולא הושגה
"למרות החוק ,לא צופה שינוי דרמטי
הסכמה לגביה.
במשך חודשים ארוכים
ניהל ח"כ עתניאל שנלר
)קדימה( ,יוזם הצעת
החוק ,משא ומתן עם
גורמים שונים בעולם
החרדי ובקרב הציבור

בהיענות תורמים"

"אין אחדות דעים בקרב הרופאים לגבי החוק,
אבל ההסתדרות הרפואית קיבלה בסופו של דבר
את עמדת הלשכה האתית שלה .התנגדנו בצורה
חר י פ ה ל ה צ ע ה כי ר ב י א ש ר את המ וו ת ו ית יר
לקיחת אברים להשתלה ובסוף סוכם שזאת תהיה
קבוצת רופאים שיעברו לשם כך הכשרה על ידי
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רבות מאוד .כל מי
שתמך בחוק גרם
לחיים רבים .אני
חושב שכל
קהילות
המושתלים –
ושאר הציבור –
צריכים להיות
גאים שכנסת
ישראל העבירה
חוק שכזה"

24/03/2008

הדתי ,עד שהושגה
ההסכמה ההיסטורית
שהביאה לגיבוש החוק
המגדיר מהו מוות מוחי.
על פי החוק נקבע כי זמן
המוות המוחי-נשימתי
יהיה מצב בו מותו של
האיש נקבע על ידי שני
רופאים מוסמכים ,על פי
פרמטרים קבועים
)העדר לחץ דם ,העדר
נשימה עצמונית ,העדר
תגובה של האישונים
ורפלקסים נוספים( .בתוך כך ,הפסקת פעילות המוח תיקבע באמצעות בדיקה
במכשירים אובייקטיבים )דוגמת מכשיר ה CFM-הבודק פעילות חשמלית
מוחית(.
רבנים ואחרים והם יהיו בעלי ההכשרה לקבוע את
המוות .אין ספק שיש בזה סוג מסוים של פשרה.
כמו שהחולה תומך ונותן את חייו שלו בידי הרופא
בזמן שהוא חי ,זה נשמע ממש אבסורד שבזמן
ק ב י ע ת מ ו תו הו א ל א י ב ט ח ב רו פ א ש ט יפ ל ב ו
בעודו בחיים .אבל אנחנו רוצים לעודד השתלת
אברים ,ובגלל זה הלכנו לפשרה שאומנם הרופא
יעבור הכשרה אבל בסופו של דבר מי שיקבע את
המוות יהיה רופא ולא בשום מעורבות של אנשים
שאינם רופאים .לצערי ,אני לא צופה שינוי דרמטי
במצב בעקבות החוק הזה לגבי מי שלא תרם עד
היום מסיבות הלכתיות".

ח''כ משה גפני:
''על פי ההלכה
מוות הוא אך ורק
מוות לבבי ולא
מוות מוחי ,על כן
התנגדתי להצעת
החוק .בנוסף אני
פונה לעם ישראל
ומבקש כי במידה
ויש במשפחתכם
חולה אשר נקבע
אצלו מוות מוחי –
אנא בקשו
מהרופאים
להמשיך לטפל בו
עד להחלמתו או
עד לקביעת מוות
לבבי שהוא המוות
מבחינת ההלכה"

"הכנסת חוקקה היום חוק אשר יגרום לשינוי חינוכי" )צילום :ויז'ואל/פוטוס(

ח''כ שלי
יחימוביץ''' :אני
מסתייגת למכירת
איברים מן החי,
אנחנו מייצרים
בנק איברים ומי
שעומד לרשות
הציבור בבנק הזה
אלה אנשים עניים
מאוד שהגיעו לפת
לחם .בסופו של
יום יהיה כאן
מסחר בחסות
המדינה .אם חד
הורית שמאיימים
לפנות אותה
מדירתה עלולה

נוסף על כך ,מגדיר החוק כי הצוות המוסמך לקבוע מוות בכל בית חולים יכלול
לפחות שני רופאים בכירים שאינם שותפים בשום צורה להשתלת אברים.
רופאים אלו לא יטפלו בחולה ,ולא ייצגו אינטרס של חולה אחר הזקוק
להשתלה .רופאים
אלה יעברו השתלמות
תמר אשכנזי ,מנהלת המרכז הלאומי
מיוחדת על ידי ועדה
להשתלות:
שתוקם לצורך
הסמכתם .בוועדה יהיו
"עכשני אני מחכה להכרזת תמיכה של
עשרה חברים :יו"ר
המועצה המדעית של
הרבנים בתרומת אברים"
ההסתדרות הרפואית
"המרכז הלאומי להשתלות מקווה שלאחר
;
ר
בישראל שישמש כיו"
שהצעת החוק אושרה ,הרבנות הראשית ורבנים
שלושה רופאים; שלושה
מר כזי י ם י צ א ו ב הכ ר ז ה ר ש מי ת כ י ה ם מ כי רי ם
רבנים שימונו בהמלצת
במות המוח ובדרך הקביעה ,ובכך יצטרף למאגר
הרבנות הראשית
ה תו ר מי ם צ י בו ר ר ח ב ש נ מנ ע ע ד כ ה מ לת ת
ובתנאי שאחד מהם
הסכמה לתרום איברים לאחר המוות בשל מניעה
הלכתית  .כ 40%-מהאנשים שלא תורמים תולים
לפחות הוא רופא; וכן
זאת בסיבה הדתית .אם באמת הרבנים יקראו
שלושה נציגים נוספים –
לתרום ,אני משוכנעת שלפחות מחצית מהם יגידו
אחד העוסק באתיקה,
עכשיו כן .אם זה יישאר על הנייר ובזמן אמת,
אחד העוסק בפילוסופיה
כשהמשפחות יפנו לרבנים לשאול אותם הם יגידו
ואחד בעוסק במשפט,
להם "לא" אז לא עשינו כלום .תוספת כזאת תהיה
שימונו בהמלצת נשיאת
הצלחה היסטורית .ישראל תעלה מ 45%-הסכמה
בית המשפט העליון,
ל 65%-ותתקרב למדינות המערביות".
בתנאי שאחד מהם
לפחות הוא רופא ואחד
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לתרום כליה
תמורת הכסף .אני
רואה בכך סכנה
גדולה מאוד"

דעת קהל
הסכמה מראש על
תרומת אברים אחרי
המוות היא:
מהלך נבון וחשוב,
אבל לא מתאים לי
אישית
הדבר הנכון לעשות
)ויש לי כרטיס אדי(
נוגדת את אמונתי
או את תפיסתי
בחר
באחד
והצבע

תוצאות

תרומת אברים :התשובות
לכל השאלות ששאלתם

מהם הוא בן עדה דתית מוכרת בישראל שאינו יהודי.
הוועדה קבעה גם את מעמדה של משפחת המטופל – ובין היתר את הצורך
להודיע להם כי קיים חשש שבן משפחתם במצב של מוות מוחי-נשימתי ,וכן
לשמוע את דעתם בדבר רצון המטופל בעניין זה ויביא את עמדת המשפחה
בחשבון.
לאחר אישור החוק אמר שנלר בשיחה עם " :Ynetהכנסת חוקקה היום חוק
אשר יגרום לשינוי חינוכי ותפיסתי ולהצלת נפשות רבות מאוד .כל מי שתמך
בחוק גרם לחיים רבים .אני חושב שכל קהילות המושתלים – ושאר הציבור –
צריכים להיות גאים שכנסת ישראל העבירה חוק שכזה".
ח"כ משה גפני שהתנגד להצעת החוק" :על פי ההלכה מוות הוא אך ורק מוות
לבבי ולא מוות מוחי ,על כן התנגדתי להצעת החוק .בנוסף אני פונה לעם
ישראל ומבקש כי במידה ויש במשפחתכם חולה אשר נקבע אצלו מוות מוחי –
אנא בקשו מהרופאים להמשיך לטפל בו עד להחלמתו או עד לקביעת מוות
לבבי שהוא המוות מבחינת ההלכה".
כעת ,לאחר שהחוק עבר ,תחל הכשרתם של הרופאים שיוסמכו לקבוע את
מותו של האדם .כאמור ,רופאים אלה לא יעסקו בהשתלות איברים ולא יהיו בין
מטפליו של הנפטר או התורם ,זאת כדי למנוע חשד לאינטרס .ההכשרה צפויה
להימשך כחצי שנה ,לאחריה צפויה תחילת החלת החוק בפועל.

חוק שני :תורם חי יזכה להטבות
החוק החדש קובע כי אדם חי שתרם מאיבריו יקבל לאחר מתן התרומה מעמד
של חולה במחלה כרונית שיהיה זכאי לפטור מתשלום דמי השתתפות עצמית
בעד כל שירות רפואי שיזדקק לו בשל נטילת האיבר או תוצאותיה .כמו כן יזכה
לפטור מתשלום דמי כניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים .תמורה זו מצטרפת
לתשלום
הכספי שנאמד בסך של
כך התחיל הכל
כ 18-אלף שקל אשר
תשלם המדינה לכל
בקרוב :תרמת איבר? קבל  18אלף
תורם כפיצוי .בנוסף
שקל ותעודת הוקרה  /אמנון מרנדה
יקבל התורם החזר
טיפול
הוצאות בעבור
על פי ה צע ת ה ח ו ק ה ח ד ש ,ש א ו ש ר ה ל ק רי א ה
פסיכולוגי וחופשת
שניה ושלישית ,תשלם המדינה כ 18-אלף שקל
החלמה וכן יזכה התורם
לתורם איבר שייקבל גם תעודת הוקרה .ח"כ שלי
לתעודת הוקרה
יחימוביץ ' ,מ מת נג די החוק" :ה מדינה נותנת
מהמדינה.
גו ש פ נק א ל סחר בא בר ים ו הו פכ ת את הע ני ים
לבנק אברים גדול"
לכתבה המלאה

הצעת החוק החדשה
אוסרת סחר באיברים,
קבלת תמורה בעבור איברים וכן איסור על תיווך לצורך השגת התרומה .עם
זאת ,ישנם חריגים לאיסור ובהם :קבלת "תמורה מוצלבת" )הסכמת אדם אחר
לתרום בחייו איבר מגופו לאדם אחר כנגד הסכמת קרובו או מכרו של אותו
אדם לתרום איבר לקרובו( ,וכן תשלום החזר הוצאות ותרומה שנתן תאגיד
מוכר לאדם שהסכים לתרום מאבריו לאחר מותו ,במטרה להעביר את
התרומה למשפחת התורם שנפטר.

שר האוצר בעד החוק אבל נגד מימון הסברתו
בשל חשיבות הנושא ,החליטה ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
להוסיף להצעת החוק הוראת שעה ,ולפיה בכל שנה מ 10-השנים שלאחר
כניסתו לתוקף של החוק המוצע ,יעביר אוצר המדינה סכום של  5מיליון שקל
למרכז הלאומי להשתלות ,שישמש לצורך פעולות הסברה בנושא .אלא ששר
האוצר רוני בראון הגיש הסתייגות לסעיף זה .בראון הסתייג גם מסעיף שקבע
כי תורם יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ,למשך תקופה שיקבע שר
הבריאות .שתי ההסתייגויות התקבלו על ידי מליאת הכנסת .בשל קבלת
ההסתייגות ביקש ח"כ טיבי לראות בהצבעה על הצעת החוק בקריאה שלישית
כהצעת אי אמון" .החוק הוא חוק חשוב ,אבל הקמצנות של האוצר לגבי
חמישה מיליון שקל לצרכי הסברה היא שערורייתית" ,אמר ח"כ טיבי.
"זהו חוק חשוב ומורכב מאוד" ,אמר ח"כ פרופ' אריה אלדד .לדבריו ,החוק
נחקק "תוך ניסיון לבטא איזון ראוי בין ערך קדושת החיים של האדם מחד ,לבין
ערך כבוד האדם מאידך ,והכל באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות שיטת
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המשפט הישראלית ,לרבות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ועם ערכי ההלכה
היהודית ,וכן בהתאם לעקרונות שקבע ארגון הבריאות העולמי בנושא זה".
ח"כ אלדד הסביר עוד כי הצעת החוק מטילה אחריות פלילית לרבות עונשי
מאסר בשל סחר באיברים.
עיקר המחלוקת סביב החוק היה נעוץ בהתנגדות למתן פיצוי כספי לתורמים
חיים .חברי הכנסת שלי יחימוביץ ,רן כהן וזהבה גלאון הגישו הסתייגות
בנושא .ח"כ
יחימוביץ הסבירה כי
מודעה
סכום פיצוי שכזה עשוי
להיות משמעותי מאוד
עבור אנשים הנתקלים
בקשיים כלכליים,
שעשויים למכור איברים
מגופם בעבור כסף" .אני
מסתייגת למכירת
איברים מן החי ,אנחנו
מייצרים בנק איברים ומי
שעומד לרשות הציבור
בבנק הזה אלה אנשים
עניים מאוד שהגיעו לפת
לחם .בסופו של יום יהיה
כאן מסחר בחסות
המדינה .אם חד הורית
שמאיימים לפנות אותה
מדירתה עלולה לתרום כליה תמורת הכסף .אני רואה בכך סכנה גדולה מאוד".
ח"כ גלאון הוסיפה" :כי אדם עני אינו מחסן לחלקי חילוף" .מליאת הכנסת
דחתה הסתייגות זו.

חותמים עכשיו:
z

לחתימה על כרטיס אדי מקוון  -לחצו כאן

פרויקט תורמים לחיים:
 zהמטרה של  :ynetחצי מיליון בעלי כרטיס אדי
 zמתלבטים? היכנסו לפורום אדי בynet-
השתתף בהכנת הכתבה :ד"ר איתי גל
תגובה לכתבה

עוד
בערוץ

הדפסת כתבה
עזבו קרמים ,קחו
סבון 18 :טיפים
לניקוי פנים מושלם

מ .דיגיטלית S5800
 8מגה פיקסל+מתנות

רק ₪ 1099 -
ב  36 -תשלומים

לקניה <

לכתבה זו התפרסמו  43תגובות

שלחו כתבה
התפרצות החצבת:
כל עובדי מערכת
הבריאות יחוסנו

מסך מחשב "LCD 22
מהירות תגובה 2ms
תן מחיר  -החל מ₪ 1-
עד  36 -תשלומים

תן מחיר <

לקריאת כל התגובות ברצף

 .1הבעיה היא בחוק שנותן לרבנים להתערב בקביעת המוות של חילוניים )לת(
שוב נדחפים לי לחיים ,צאו מהצלחת ומהמיטה )(24.03.08
 .2ומי יערוב שידם של הרופאים לא תהיה קלה בקביעת מוות מוחי? )לת(
הם צמאי השתלות ,והתנסויות בשטח )(24.03.08
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 .3תירמו איברים בבקשה!
החתולה בייגה ,קרית ביאליק )(24.03.08
 .4איזה איברים אפשר לתרום ?
יחי העשירים מות לעני )(24.03.08
 .5כניסה חינם לגנים לאומיים?
)(24.03.08
 .6יהיה פה סחר-איברים,פשוטו כמשמעו!
תבונה ,ת''א )(24.03.08
 .7כניסה לשמורות טבע? מה הקשר?
)(24.03.08
 .8אני -תורם -איברים .לא צריך לתת לי שום דבר בתמורה...
תורם )(24.03.08
 .9נוירולוג שקובע מוות מוחי לא עוסק בהשתלות אברים
ל 2-ולדומיו )(24.03.08
 .10וזה שתרמתי  3שנים מחיי לצבא
(24.03.08) LEON
 !!!LOL .11לתת לאדם מת כניסה חינם לאתרים  -חוק הכלום
הפיל ,שרון )(24.03.08
 .12ל 1ו 2אם לא קלטתם מדובר על תרומת אברים מאדם חי )לת(
משה ,חיפה )(24.03.08
 .13למכירה,ריאה במצב טוב(של אחותי )לת(
רןש )(24.03.08
 .14וואלה אחי צודק ) 10לת(
)(24.03.08
 .15ומה קורה עם מי שתרם
שרון )(24.03.08
 .16בכייה לדורות
(24.03.08) saralesh
 .17אלדד את טיבי ...מברוק ,אולי תקימו מפלגה? )לת(
יוסי ,דרום )(24.03.08
 .18זה המדינה משלמת את המענק
תמיר ,טבריה )(24.03.08
 .19תגובה ל 10
דן )(24.03.08
 .20למס 10
לירז ,חיפה )(24.03.08
 .21מה הקשר בין מחט ותחת
דורין ,צפון )(24.03.08
 .22למס'  :5גנים לאומיים = בתי עלמין
דרקולה ,טרנסילבניה )(24.03.08
 .23אסון למדינת ישראל
)(24.03.08
 .24גנים לאומיים? למה לא פופקורן חינם בהצגה יומית! )לת(
כבד אווז )(24.03.08
 .25איזה איברים אפשר לתרום בעודי חי? )לת(
שמוליק )(24.03.08
 .26ההטבה היחידה עבור אלה שמחזיקים בכרטיס אדי...
צביר איברים להשתלה ,יקום )(24.03.08
As always Yehimovich thinks that she knows better then the p .27
(24.03.08) Tel Aviv ,Eli Abir
 .28כאילו חסר נכי מלחמה ותאונות דרכים ,עכשיו גם נכים מרצון )לת(
משלם מסים ,מדינה מטורפת )(24.03.08
 .29יוו זה יספיק לי לרישיון למי יש סוג דם  b2וצריך השתלה דחופה? )לת(
סתם )(24.03.08
 .30תמורה לויתור על איבר היא בלתי מוסרית
מירב ברכה )(24.03.08
 .31ל -8-פציפיסט טמבל,נמאס כבר מאנשים כמוך עם דעות יפות אבל לא
רונן )(24.03.08
 .32חוץ מכניסה לגנים הלאומיים כל תורם יקבל את הדיסק החדש של ריטה
דני )(24.03.08
 .33הטבה לכולנו; גם ככה המימסד פושט מאיתנו עור וגידים ,ללא רחם) .לת(
יישר כוח לתורמים )(24.03.08
 .34אז מה יהיה עם אריק???????
בודי הולי ,הירח )(24.03.08
 .35תגובה שונה מכל התגובות פה ,מספיק להיות צבוע
שלומי ,הרצליה )(24.03.08
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 .36אם הקרטריון הוא מוות מוחי יש כבר  120תורמים )לת(
המום )(24.03.08
 .37זה לא פיר להשתמש במוח בתור אבחנה למוות.
ויקה(24.03.08) <----------------- ,
 .38ההטבות לתורמים מהחי  -מ-ג-ו-ח-כ-ו-ת !!!! )לת(
)(24.03.08
 .39נו ועכשיו יתרמו את איבריו של שרון לאולמרט?
בהצלחה ,לכולם )(24.03.08
 .40מאבדים זהות!
)(24.03.08
 .41תגובה ל  :8אני מוכנה לקבל את ה 18000תרום לי )לת(
)(24.03.08
 .42עניים שווים פחות מעשירים?! פשוט לא להאמין!
גיל )(24.03.08
 .43למשפחות שמוכנות לתרום אברים של הניפטר
יונתן )(24.03.08
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