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 שרות "אסיא" לקוראים ולמנויים

במסגרת השרות לקוראינו ניתן לרכוש את פרסומי המכון העוסקים בנושאי רפואה 
 .206ראה להלן עמ'   גם בפורמט דיגיטלי.לרכישה חלק מהספרים ניתנים והלכה. 

והלכה ספר יסוד ברפואה   ולשון חכמים מרפא –רפואה מציאות והלכה  :1מס' 
ה והלכה תוך הבהרת הנתונים המדעיים והרפואיים בשפה המציג סוגיות ברפוא

הסברתם הנכונה מכוונת את המעיין להבין טוב יותר את דברי חז"ל  .ברורה ונעימה
. לספר חמישה שערים: : הרב ד"ר מרדכי הלפריןמאת העומדים כמסמרות נטועים.

רקחות שער א: חיים ומוות; שער ב: ברית קודש; שער ג: פוריות ולידה; שער ד: 
עמ'. כריכה  546יד +  שער ו: נספחים ומפתחות.וטבחות; שער ה: דע מה שתשיב; 

         קשה. כסלו, תשע"ב.
פרס הרב קוק לספרות תורנית מקורית בברק לספרות תורנית ו-פרס בניבהספר זכה 

 אביב.                                                      -של עיריית תל

אסופת מאמרים. מהדורה שניה מורחבת.  –יאות ורפואה בסדר נשים : מצ2מס' 
לספר חמישה שערים: שער א: משל משלו חכמים; שער ב: פוריות הריון ולידה; 
שער ג: מניעת הריון; שער ד: מניעת מחלות ממאירות בנשים; נספחים: כולל 

יכה קשה. עמ'. כר 472היבטים רפואיים והלכתיים של וגיניזמוס אמיתי ומפתחות. 
 ספר חובה ללומדים הלכות נדה ודיני טיפולי פוריות.אב, תשע"א.  -מנחם

אסופת מאמרים בת שבעה שערים שהוכנה הלכה למעשה  –:  רפואה  והלכה 3מס' 
שער א: פיקוח נפש;  במיוחד לרבנים משתתפי כנס היובל של ועידת רבני אירופה.

גזע ושיבוט; שער ד: ברית  שער ב: רפואת הנפש בהלכה; שער ג: גנטיקה, תאי
מילה; שער ה: מחלת האיידס; שער ו: החולה הנוטה למות; שער ז: שבת 

 570ומועדים. מפתחות מפורטים. הדרכה לחיפוש מקוון של נושאי רפואה והלכה. 
  אזל עמ'. כריכה קשה, תשס"ו.    

 הספר אזל, אך נמצא במאגר אוצר החכמה ובמאגר אוצרות התורה.
נים של הספר ניתנים להורדה חופשית מאוצר החכמה המקוון, עמ' ראשו 40

                                                                                                                                                                http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?143718  בקישור:

מהדורה שלישית  סדרת ספרים על ארבעת חלקי השולחן ערוך. –נשמת אברהם  :4מס' 
 החומר מסודר במקומו לפי סעיפי השולחן ערוך.כל א"ס אברהם.  פרופ'מאת: מורחבת. 

חיים. דיונים ותשובות הלכתיות  על שו"ע אורח חלק א') ג(מה"נשמת אברהם 
, עם בנושאי רפואה הקשורים לשו"ע אורח חיים, מסודרים במקביל לסימני השו"ע

 .ד"עעמ', כריכה קשה, תש 1024. מפתח מפורט

על שו"ע יורה דעה. דיונים ותשובות הלכתיות בנושאי  חלק ב') ג(מה"נשמת אברהם 
ל לסימני השולחן ערוך, עם רפואה הקשורים לשו"ע יורה דעה, מסודרים במקבי

    .ד"ע, תשעמ', כריכה קשה 908מפתח מפורט. 

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?143718
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על שו"ע אבן העזר. דיונים ותשובות הלכתיות  חלק ג') ג(מה" נשמת אברהם
, מסודרים במקביל לסימני השולחן ערוך ,בנושאי רפואה הקשורים לשו"ע אבה"ע

   .ע"ד, תשכריכה קשה, עמ' 614. עם מפתח מפורט

, דיונים ותשובות שו"ע חלק חושן משפטעל  חלק ד') ג(מה" נשמת אברהם
, מסודרים במקביל חו"מ הלכתיות עדכניות בנושאי רפואה הקשורים לשו"ע

 .ע"ד, תשעמ', כריכה קשה 528לסימניו, עם מפתח מפורט. 

 כרך השלמות למהדורה השניה. –:  נשמת אברהם 5מס' 
מהדורה השניה של הנשמת שהוצא לאור במיוחד עבור רוכשי הספר השלמות 

ם, ההוספות וההשלמות של המהדורה השלישית יאברהם. כולל את כל התיקונ
החדשה, כשהם מרוכזים בכרך אחד, לפי סדר הנשמת אברהם על ארבעת חלקי 

 עמ', כריכה קשה תשע"ד. 294השולחן ערוך. 

עשר כרכים. הספרים כוללים את המאמרים  החמיש – סדרת ספרי אסיא :6מס' 
לפי  מחדש , מסודרים אסיאשל כתב העת  החוברות הראשונות 76-הודפסו בש

 נושאים עם מפתחות. 

 רביעית עם הוספות רבות) כולל מאמרים וסקירות בחמישה שערים.  '(מהד ספר אסיא א'

ה:  א: שבת ומועדים. ב: נשים ופוריות. ג: כירורגיה פתולוגיה. ד: אתיקה רפואית.
 . תשמ"ט. כריכה קשה.עמ' 346 ונות. מפתחות.ש

 כולל עשרות מאמרים וסקירות בארבעה שערים. ספר אסיא ב'

 א: יחס ההלכה לרפואה ולרופאים. ב: נשים ופוריות. ג: הפעלת בתי חולים. 
ד: מגוון נושאים, ביניהם: תאומים, יום הכיפורים, מחלת השחפת, דיני כשרות, מחלת 

  "א. כריכה קשה.עמ'. תשמ 272 נפש, ברכת הגומל ועוד. מפתח.

 כולל עשרות מאמרים וסקירות בארבעה שערים. ספר אסיא ג'

היבטים רפואיים הלכתיים. ג: שאלות הלכתיות  –א: אתיקה רפואית. ב: ברית מילה 
 שה.ק יכהע'.  תשמ"ג.  כר 227הקשורות במות. ד: בקורת ספרים הלכתיים ועוד. מפתחות. 

 ת בארבעה שערים.כולל עשרות מאמרים וסקירו ספר אסיא ד'

א: הלכות רפואה בסידור בית יעקב + מדור ביבליוגרפי מורחב. ב: טיפול רפואי מודרני 
בשבת ובחג. ג: נשים ופוריות. ד: נושאים שונים: ברית מילה, בנק עור להשתלה, 

 ע'. תשמ"ג. כריכה קשה. 312פתיחת מרפאה, חולה מסוכן, ועוד. מפתחות. 

 מרים וסקירות בחמישה שערים.כולל עשרות מא ספר אסיא ה'
א: מוסר רפואי יהודי. ב: נשים ופוריות. ג: רפואה ומשפט. ד: עישון סיגריות 

-בהיבט רפואי והלכתי. ה: המדור הביבליוגרפי: מפתח מוער לשנים תשל"ג
תשמ"ב בנושאי רפואה והלכה. ביבליוגרפיה של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל. מפתחות. 

 קשה.עמ'. תשמ"ו. כריכה  332
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 כולל עשרות מאמרים וסקירות בארבעה שערים. ספר אסיא ו'

א: כללי, רובו מאמרים בנושא השתלות לב וניתוחי לב, טיפול בפגים ונפלים ועוד. 
ב: הזקנה ביהדות. ג: פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו. ד: ניתוחי מתים 

 .יכה קשהעמ'. תשמ"ט. כר 350בהלכה וסקירה ביבליוגרפית. מפתחות. 

 כולל עשרות מאמרים וסקירות בחמישה שערים.  ז' ספר אסיא

ת, וא: מוסר רפואי, דיווח אמת לחולה, איידס, קדימויות ברפואה. ב: קביעת המו
 –השתלות לב וכבד. ג: שבת ומועדים. ד: פוריות הגבר. ה: מדור ביבליוגרפי 

ה. מפתחות. תשמ"-מפתח מוער למאמרים בנושאי רפואה והלכה לשנים תשמ"ג
 כריכה קשה.תשנ"ד. עמ'.  414

 כולל עשרות מאמרים וסקירות בשישה שערים. ח' ספר אסיא

  א: מוסר רפואי. ב: נשים ופוריות. ג: פסיכיאטריה ופסיכולוגיה. ד: פגות. ה: עישון.
 תשמ"ח.-מפתח מוער למאמרים ברפואה והלכה לשנים תשמ"ו –ו: מדור ביבליוגרפי 

 כריכה  קשה.עמ'. תשנ"ה.  XIII עמ' + 497מפתחות. 

 ישה שערים.חמכולל עשרות מאמרים וסקירות ב 'טספר אסיא 

 . תרומה והשתלת איבריםה. ד: הריון וליד. ג: שבת ומועדיםא: מוסר רפואי. ב: 
ספרי  1000-לקט ביבליוגרפי מתוך כ –. הזרעה מלאכותית 1: ה: מדור ביבליוגרפי

. מפתחות. א"נתש-טואה והלכה לשנים תשמ"מפתח מוער למאמרים ברפ .2שו"ת. 
 .כריכה קשהתשס"ד. עמ'.  XIלב + +  557

 ישה שערים.חמכולל עשרות מאמרים וסקירות ב 'יספר אסיא 

ה: מדור  א: מוסר רפואי. ב: גנטיקה. ג: מניעת הריון. ד: מוות מוחי וקביעת רגע המוות.
ם ברפואה והלכה לשנים . מפתח מוער למאמרי2. סופרים וספרים. 1ביבליוגרפי: 

 עמ'. תשס"ח. כריכה קשה. XV + 496תשנ"ד. מפתחות. -תשנ"ב

  ישה שערים.חמכולל עשרות מאמרים וסקירות ב 'יאספר אסיא 
מוסר רפואי. ב: ברית מילה. ג: נוטה למות. ד: נשים. ה: מדור  –א: כללי 

מפתחות.  תשנ"ז.-ביבליוגרפי: מפתח מוער למאמרים ברפואה והלכה לשנים תשנ"ה
559  +XVIII .עמ'. תשס"ט. כריכה קשה 

  ישה שערים.שכולל עשרות מאמרים וסקירות ב 'יבספר אסיא 

על פסקי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ברכת "אשר יצר", עצם הלוז, חיסונים,  –א: כללי 
עישון, כשרות ומועד. ב: הפגות בהלכה. ג: רפואת נשים, פוריות והפלות. ד: רפואת 

-מדור ביבליוגרפי: מפתח מוער למאמרים ברפואה והלכה לשנים תשנ"חהנפש. ה: 
+  497תש"ס. ו: שרותי מכון שלזינגר, שרותים מקוונים ומאגרי מידע. מפתחות. 

XVII .עמ'. תשס"ט. כריכה קשה 
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א: השתלת איברים  ישה שערים.חמכולל עשרות מאמרים וסקירות ב 'יגספר אסיא 
הפרייה חוץ גופית. ד: רפואת נשים, לידה והנקה. ה: מדור ורקמות. ב: פוריות הגבר. ג: 

תשס"ב. מפתחות. -ביבליוגרפי: מפתח מוער למאמרים ברפואה והלכה לשנים תשס"א
516+ XVII .עמ'. תש"ע. כריכה קשה 

  ישה שערים.חמכולל עשרות מאמרים וסקירות ב 'ידספר אסיא 

 ת ורפואה משלימה. א: מדע ורפואה. ב: אתיקה של הרופא. ג: רפואה מונע
והלכה ד: אכילה לרפואה. ה: מדור ביבליוגרפי: מפתח מוער למאמרים ברפואה 

 עמ'. תשע"ג. כריכה קשה. XIV+ 528תשס"ו. מפתחות. -לשנים תשס"ה

 כולל עשרות מאמרים וסקירות בשישה שערים. 'ספר אסיא טו

חולים, חיי עולם א: מדע, טכנולוגיה ורפואה. ב: שבת. ג: כהנים ורפואה ד: ביקור 
לים רפואיים ו: מדור ביבליוגרפי: מפתח מוער ווחיי שעה. ה: בדיקות וטיפ

עמ'.  XVII+  549מפתחות.  תשס"ז.-למאמרים ברפואה והלכה לשנים תשס"ו
 תשע"ו. כריכה קשה.

מהדורה חדשה, מורחבת מעודכנת ומתוקנת.  אנציקלופדיה הלכתית רפואית: :7מס' 
באספקלריית ההלכה ומחשבת ישראל, מן  –חולה והרפואה הרופא, השבעה כרכים. 

המקרא וספרות חז"ל ועד לפוסקי ימינו. בתוספת הבהרות, הערות והארות מתחומי 
 פרופ' אברהם שטינברג. :מדע, רפואה, פילוסופיה, אתיקה ומשפט. מאת

 על חיבור האנציקלופדיה הוענק לפרופ' אברהם שטינברג פרס ישראל לשנת תשנ"ט.

נוסחי תפילות ווידויים, דת ומדע,  :מבואותכולל: הסכמות מגדולי ישראל;  כרך א:
 528היחס לחידושים מדעיים, תורת הבריאה ותיאורית ההתפתחות; ומפתחות. 

 עמודים, תשס"ז. כריכה קשה. 

; אבוד עצמו לדעת; אבלות ואנינות; אברים ורקמות; אזן; אבהותערכים:  כרך ב:
; אלם; אנדרוגינוס; אף; בית חולים; בקור חולים; בריאות; אטר; אידס; אילונית

ברכות ותפילות; בתולים; גדם; גוי; גלוי מידע לחולה; דם; הורים; הזרעה 
עמודים כפולי  460, גופית-מלאכותית; הנקה; הסכמה מדעת; הפלה; הפריה חוץ

 . כריכה קשה.ז"ס. תשגופית-נספח הפריה חוץעמודי  15טורים + 

; השתלת אברים; השתנות הטבעים; ודוי; זב; זקן; זרע; הריוןים: ערכ כרך ג:
חגר; חולה; חלום; חניטה; חציצה בטבילה; חרש; טומטום; טחול; טרפה; יד; 

 . כריכה קשה.ז"סתש ,עמודים כפולי טורים 485, ילוד יום הכפורים; יחוד; 

מד על דם רעך; ; כבד; כהן; כליות ודרכי השתן; כשרות; לא תעיסוריםערכים:  כרך ד:
לב וכלי דם; לידה; למוד רפואה; מועדים ותעניות; מחלות; מילה; מיניות; מניעת 

 . כריכה קשה.ז"סתש ,עמודים כפולי טורים 451, משאבים מוגבלים הריון; 

; נדה וזבה; נוטה למות; נכפה; ניסויים רפואיים נאמנות הרופאערכים:  :כרך ה
 487ות רפואית; סכון עצמי; סריס; ֻעָּבר, בבני אדם; נתוח המת; נתוחים; סודי

 כריכה קשה. ז,"סתש .עמודים כפולי טורים
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עין; עכול, מערכת העצבים, מערכת העצמות;  ; ִעֵּור;עֹור ותוספותיוערכים:  :כרך ו
עשון; פדיון הבן; פוריות ועקרות; פסח; פקוח נפש; פתי; צער בעלי חיים; קדושין 

עמודים כפולי  453, ואי; קטן; ראות; רגע המותוגרושין; קדימויות בטיפול רפ
 . כריכה קשה.ז"סטורים, תש

בוט אדם י; רחם וטפולות; ריח; רפואה; רשלנות רפואית; שרופאערכים:  ז:כרך 
 ותאי גזע; שבת; שוטה; שכור; ֵשָנה; תאומים; תורשה; תורת המוסר היהודי;

 ריכה קשה.. כז"סתש, עמודים כפולי טורים 484, הכללי תורת המוסר

, (מהדורה חדשה מורחבת כולל אסופת מאמרים –: קביעת רגע המוות 8מס' 
 לספר חמישה שערים: מאמרים שטרם פורסמו בבמות אחרות) בסוגיית קביעת מוות.

שער א: רקע רפואי; שער ב: רקע הלכתי, מקורות וסקירות; שער ג: המחלוקת על 
שית; שער ה: נספחים. כולל המוות המוחי; שער ד: החלטת מועצת הרבנות הרא

ג'רסי, דרכי גישה למאגרי -סיון ביפן, החוק בניוירשימה ביבליוגרפית עדכנית, הנ
 עמ' תשס"ח. 412מידע מכוונים, ומפתחות. 

אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג.   –: ברכה לאברהם 9מס' 
 שערים: בהשתתפות ראשי ישיבות, ת"ח מובהקים וחוקרים. לספר חמישה

מדור א':  –שער א: מבואות; שער ב: זכרון לדורות ראשונים; שער ג: הלכה ורפואה 
כללי -שבת ומועד, מדור ב': הרופא והרפואה, מדור ג': גנטיקה ופוריות; שער ד: תורה

מדור א': עניינים למדניים, מדור ב': עניינים הלכתיים, מדור ג': עניינים מחשבתיים;  –
 עמ' באנגלית. כריכה קשה. תשס"ח. 144עמ' בעברית +  494שער ה: אנגלית. 

מדריך כיס שימושי מפורט ומקיף מאת  דיני הרופא בשבת וביום טוב, :10מס' 
הלכתיות המתעוררות -פרופ' א"ס אברהם. כולל תשובות עדכניות לשאלות רפואיות

עמ', עם מפתח מפורט,  128בעבודת הצוות הרפואי בבתי חולים ובמרפאות. 
 כריכה רכה. ילונים למונחים רפואיים. תשנ"ה.מ

מדריך כיס שימושי מפורט : דיני החולה בשבת, ביום טוב וביום הכפורים, 11מס' 
הלכתיות -ומקיף מאת פרופ' א"ס אברהם. כולל תשובות עדכניות לבעיות רפואיות

עמ', עם מפתחות מפורטים ומילון למונחים רפואיים.  176המתעוררות בכל בית. 
 נ"ה. כריכה רכה.תש

 הכינוס הבינ"ל הראשון לרפואה, אתיקה והלכה אסופת מאמרים לקראת :12 מס'
בנושאי הכינוס: פוריות הגבר, השתלת איברים, מחלת האיידס,  .(עברית+אנגלית)

בעריכת הרב ד"ר מ' פסיכיאטריה, רפואת שיניים, היילוד הפגום, הנוטה למות. 
 כה.כריכה רתשנ"ג. עמ'.  496 הלפרין.

ההרצאות כפי  – ספר הכינוס הבינ"ל הראשון לרפואה, אתיקה והלכה :13מס' 
שניתנו בכינוס, מעובדות וערוכות לפי נושאי הכינוס: פוריות הגבר, איידס, השתלת 

בעריכת איברים, פסיכיאטריה, רפואת שיניים, היילוד הפגום, בעיות סביב המוות. 
 עמ'. תשנ"ו. כריכה קשה. 301פר". דין "ש-כולל את פסקהרב ד"ר מ' הלפרין. 
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כולל . אסופת מאמרים לקראת הכינוס הבינ"ל השני לרפואה, אתיקה והלכה :14מס' 
מאמרים הלכתיים, רפואיים ומשפטיים; הצעות חוק; חוקים; ודו"חות ועדות 
ציבוריות בנושאי הכינוס: פונדקאות, רפואה משלימה, רשלנות רפואית, משאבים 

עמ'.  730בעריכת הרב ד"ר מ' הלפרין. רפואיים, החולה הסופני.  מוגבלים, ניסויים
 תשנ"ו. כריכה קשה.

שטינברג, ובו כינוס הידע הפתולוגי של  א', מאת ד"ר הפתולוגיה בתלמוד :15מס' 
חכמי ההלכה, הסברתו בשפה רפואית מודרנית, והקבלתו לרפואה הקדומה, עם 

 עמ'. כריכה קשה. 94מקורות מפורטים. 

מוקדש לכנס הארצי הראשון לנושאי הזיקנה ביהדות. בין הזיקנה ביהדות.  :16מס' 
הנושאים: החולה הזקן, פרישה מעבודה, קדימויות בטיפול בחולה זקן, הקליניקה 

 עמ'. כריכה קשה. 118בעריכת הרב ד"ר מ' הלפרין. והפתולוגיה של הזיקנה, ועוד. 

 –) שתי חוברות כפולות( אסיא מנוי על  :17מס' 
 יני רפואה והלכהימאמרים, תמציות וסקירות בענ

Jewish Medical Ethics, Volume І               '18מס:  

Editors: Dr. M. Halperin, Prof. D. Fink and Prof. S. Glick 
Includes articles and reviews in four sections: I. General – Jewish Medical 
Ethics; II. Genetics; III. Mental Health; IV. Organ Donation and 
Transplantation. Index. 450 pp. Hardcover (2004). 

Jewish Medical Ethics, Volume ІI              '19מס:  

Editors: Dr. M. Halperin, Prof. D. Fink and Prof. S. Glick 
Includes articles and reviews in six sections: I. Jewish Medical Ethics;  
II. Fertility, Infertility and Abortion; III. AIDS; IV. Lifesaving; V. Death and 
Euthanasia; VI. Siamese Twins. Index. 464 pp. Hardcover (2006). 

Jewish Medical Ethics, Volume ІII               '20מס:  

Editors: Dr. M. Halperin, Prof. A. I. Eidelman, Prof. D. Fink and Prof. S. Glick

Includes articles and reviews in four sections: I. Physicians and Judaism; II. 
Circumcision; III. Male Infertility; IV. The Dying Patient. Index. 452 pp. 
Hardcover (2011).    

     New Horizons in Medical Ethic                                                                     :21מס' 

By Prof. Menachem Elon 

Deputy President of the Supreme Court of Israel (retired) 

Decision of the Supreme Court of Israel on the Shefer Case (Civic Appeal 88/506). 
Definition of the right to die; the case of an Israeli baby suffering from Tay-Sachs 
disease. English, 165 pp., softcover  (1997). 
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Proceedings of the 1st International Colloquium on  '22מס:  
Medicine, Ethics and Jewish Law 
Edited by M. Halperin and D. Fink 

Includes the lectures delivered at the colloquium on the following topics: male 
infertility, AIDS, organ transplantation, psychiatry, dentistry, fetal defects, 
and terminally ill patients. English, 346 pp., hardcover (1996). 

The 2nd International Colloquium on Medicine                            '32מס:  
Ethics and Jewish  Law: Collection of Essays 
Edited by M. Halperin and Y. Priner 

Background material for the colloquium. Includes the following topics: the 
contributions of the late Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, surrogate motherhood, 
alternative medicine, medical malpractice, allocation of scarce resources, medical 
experimentation, and the end of life. English, 263 pp., softcover (1996). 

Halachot for the Patient and Attendant on the Sabbath,   '42מס:  

Festivals and Yom Kippur 
By Prof. A. S. Abraham 

A pocket handbook designed for the patient and attendant facing a halachic 
problem requiring an immediate decision. English, 212 pp., softcover (1997). 

 בדף המצורף מחירי הספרים והחוברות
פרטים נוספים בטל'

http://store.medethics.org.il/
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