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ד"ר יחיאל מ' בר איל

בדיקות סקר רפואיות לגילוי מוקד בהלכה ובהשקפה
ראשי פרקי:
א .הצגת הסוגיה
ב .בדיקות סקר – מה
ג .שיקול של בריאות הציבור בהלכה
ד .ראיה שחשבונות בריאות הציבור שוני מחשבונות היחיד
ה .סמיות מ העי
ו" .דור ישרי"
ז .הרהורי ראשוני על שימור בהקפאה של ד טבורי
ח .שירותי בריאות "הדסה" ו"הישוב היש" בירושלי
ט .ערבות הדדית כבטוי מיוחד של ביטחו בה'
י .סיכו

א .הצגת הסוגיה
בשני האחרונות פורס בש רבני חשובי כי יש להימנע מבדיקות
סקר שונות שמטרת גלוי מוקד של מחלות .1הנימוקי לכ מבוססי על שני
שיקולי.
" .1תמי תהיה ע ה' אלהי".
 .2העקרו לפיו "אי הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מ העי " .כמה
מקורות מיישמי זאת במפורש לעניי חולי ,שכל עוד לא נודע דבר
המחלה ברבי ,גדול יותר הסיכוי להמתקת הגזירה.
לסמיות מ העי יש קשר ג לחשש "עי הרע".
היצע בדיקות הסקר נפרס לאור קשת רחבה של מצבי ,לגבי חלק
ישנה הסכמה רפואית רחבה ומבוססת )כגו סקירת נגעי עור בקבוצת
אוכלוסיה בסיכו למלנומה( ,בעוד חלק שנוי במחלוקת עזה ,וזאת עקב
סיכו  ,אי נוחות ,עלות ,רמת דיוק בעייתית ,וכ השלכות מוסריות וחברתיות
של המידע המתקבל או האמצעי הנדרשי להשיגו.2
הבט מוסרי מרכזי של בדיקות סקר ,במיוחד בדיקות גנטיות ,הוא הגנת
הפרטיות והגנת הפרט הפגיע .אבחו נשאות גנטית בתינוק ,לכפיו
)אפילפסיה( למשל ,עשוי לתייג אותו )"סטיגמה"( כ שיפגע באופ בלתי
צודק בהתפתחותו האישית והחברתית ובאופ שעשוי לפגוע בו בדרכי רבות.
 .1ראה הרב אידלמ באסיא עג#עד )תשס"ד( עמ'  ,190#2וכ דבריה של הרב
זילברשטיי והרב כה הנדוני להל .
2. D. A. Grimes and K. F. Schulz. "Use and abuse of screening tests" Lancet
(2002) 359:881-884.
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הילד לא יורשה להשתת& בטיול בית הספר ובעתיד ייפגע בשידוכי  ,בקבלה
לעבודה וכד' .בנקודות אלו אנו מוצאי השקה אפשרית בי השיח האתי על
"פרטיות" ו"פגיעות אנושית" ) (human vulnerabilityלבי דברי חכמי
ש"אי הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מ העי ".
בעבר הלא רחוק נתפס חלק משמעותי מהקהילה המדעית להשערה
לפיה פרופיל גנטי מסוי מנבא "נטיה לתוקפנות" .לא עברו שני ספורות
ותיאוריה זו שעוררה עניי מדעי וציבורי רב נמצאה חסרת בסיס ,והניסויי
שנערכו על פיה הוכרזו כבלתי אתיי .3סיפור מעשה זה מעלה הרהורי
נוקבי לגבי אופנות של "אבחו מוקד" ,וקל וחומר לגבי האפשרות שבעתיד
אכ נית יהיה לבסס קשר מדעי מוכח בי מצב ביולוגי מסוי )כגו בדיקה
גנטית או מורפולוגית( לבי תכונות ומצבי אנושיי שוני.
במאמר זה אנסה לסווג את בדיקות הסקר השונות באופ שיקל את
הדיו האתי וההלכתי בה  .בהמש אנסה להציג אוקימתאות ל"תמי תהיה"
ול"אי הברכה שורה וכו'" ,באופ שמיישב את דברי הפוסקי.

ב .בדיקות סקר – מה
בדיקות סקר מוגדרות כבדיקות רפואיות יזומות הנעשות על אנשי
הנחשבי בריאי )ביחס למחלה הנסקרת( ,ושאינ סובלי מתסמיני של
המחלה הנבדקת ,ובכל זאת יש סכוי לגלות בגופ מחלה סמויה .מטרתו של
גילוי מוקד היא ריפוי ,במיוחד כשידוע שסכויי הריפוי יורדי מאד או נעלמי
בשעה שהמחלה כבר פורצת .בתודעת הציבור מכוונות בדיקות הסקר בעיקר
כנגד מחלת הסרט וטרשת העורקי )העשויה לגרו לאוטמי בלב ובמח(.
זמינות של אמצעי אבחו מודרניי הביאה רבי לחשוב שצילומי CT
תקופתיי או בדיקות ד לסמני סרט ושאר אמצעי משוכללי עשויי להביא
למהפ בבריאות הציבור ,כ שמחלות תאובחנה ותטופלנה בהצלחה ,עוד טר
נעשה האד "חולה" .יתכ וכ תראה רפואת העתיד ,א בינתיי המציאות הינה
הרבה פחות ורודה .לאחר מחקרי רבי מאד ,נית לומר שרק מספר מצומצ
של בדיקות סקר אומ) עד היו בידי הרפואה המדעית כאמצעי יעיל ואמי לגלוי
מוקד .שלוש דוגמאות לכ ה ממוגרפיה לנשי מעל גיל חמישי ,סקר נגעי
עור ,ובדיקה לרמות כולסטרול הד במבוגרי.

למרות זאת ,כאשר בני אד מצויי בתקופות של חשש או משבר
אישי או כאשר מחלה קשה פוקדת אד קרוב לה ,או מתו נטייה אישית
3. Hastings Center Report Special Supplement on the XYY Controversy, August
1980.
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לחרדות ,מתעורר בה רצו )לעתי אפילו אובססיה( לפנות אל רופא
המשפחה או לדרוש במומחי שוני ולבקש "בדיקות כלליות" ולעתי
לתבוע במפגיע בדיקות ספציפיות כגו צילומי וזאת על מנת לשלול
נוכחות של מחלות.
קבוצה שלישית היא של בדיקות המכוונות לטובת גור שלישי ,כמעט
תמיד ילד .אלו ה בדיקות גנטיות של הורי )לגלוי מחלות גנטיות ,למשל(,
של נשי בהריו )כגו בדיקות ד לוירוסי שהא עשויה להעביר לילוד(
ושל ילודי .מקבוצה זו נביא דוגמא מפורטת למודל של בדיקות סקר
המצויות בלב ההסכמה )קונצנזוס( הרפואית ,האתית ,הפוליטית וא&
ההלכתית )לא ידוע על פוסק שהתנגד לה (.
זה שני מקובל באר) ובעול לבדוק כל תינוק ב יומו לשתי מחלות
נדירות :תת#פעילות של בלוטת התריס )שכיחותה  1ל 3,000#ילודי(,
והמחלה הגנטית פניל#קטונוריה ) 1ל 10,000#במשפחות ממוצא אירופי(.
הבדיקות נעשות מבלי לבקש הסכמה מפורשת מההורי .ההיגיו מאחרי
החיפוש היזו אחר מחלות כה נדירות מורכב מהשיקולי הבאי ,שבאופ
אידאלי – א לא תמיד – מתקיימי כול כאחת:
 .1מדובר במחלות קשות ביותר )פיגור שכלי עמוק(
 .2האבחו הוא מדויק )תשובה חיובית בבדיקה פירושה נוכחות של
המחלה(.
 .3הבדיקות פשוטות וזולות )בדיקות ד(
 .4בטיפול נכו נית למנוע את כל הנזק )רפואה שלמה( ,או חלק משמעותי
מאד ממנו.
 .5טיפול מוצלח מותנה בגילוי מוקד.
בשני האחרונות התרבו בדיקות הסקר לילודי .בישראל הוחל
לאחרונה לבדוק שלש עשרה מחלות גנטיות .בארה"ב המצב שונה ממדינה
למדינה ,והנושא כולו שנוי במחלוקת ,כששאר השיקולי העיקריי ה:4
 .1עלות תועלת )הצדקת המימו לעומת הפניית המשאבי לשירותי
בריאות אחרי(
 .2מחלות הרבה יותר נדירות )סיכו של אחד למאה אל& ,למשל(
4. B. A. Tarini. "The current revolution in newborn screening: new technology,
)old controversies" Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (2007
161:767-72.

עדכו על המצ"ב בארה"ב ראה:
http://www.marchofdimes.com/aboutus/22684_51920.asp
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 .3האבחו פחות מדויק )יש מקרי בה נשאי אינ מפתחי את המחלה,
או שיש שוני רב בהתבטאות המחלה בקרב אנשי שוני(.
 .4הטפול יקר מאד ו/או יעיל באופ חלקי בלבד.
 .5שיקולי ערכיי הקשורי באפליה אפשרית של נשאי וחולי ,של
"גנטיזציה" וטכנולוגיזציה של החברה וכדומה.
על רקע סקירה כללית זו ,והצגת הסוגיה של בדיקות מקדימות
לילודי ,ננסה לייש את הדיו התורני ואת המימרות" ,תמי תהיה" ,ו"אי
הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ העי ".

ג.

שיקולי של "בריאות הציבור" בהלכה

במקו אחר דננו בהרחבה ברמות הסיכו הרפואי בה ראוי להתחשב
מבחינה הלכתית .יש פוסקי המתחשבי כבר בכחצי אחוז סיכו )או
סיכוי( ,ויש כאלה הסבורי שאי ראוי להתחשב בסיכו או סיכוי הפחותי
מחמשה אחוזי .5לכולי עלמא שיעור סיכו של אחד לשלשת אלפי
)כמקרה של תת#תריסיות שנדו לעיל( אינו עובר את ס& המשמעות ההלכתי
ובאמת יש הווא אמינא לומר שיש פג אמוני והתנהגותי בבדיקות סקר
המונעות על ידי חששות כה רחוקי.
בר ,נראה לי להעמיד הדברי כ.
כאשר דאגה טורדת את מנוחתו של אד בריא והוא חש צור ללכת
לרופא ולבקש בדיקות שונות שאי לה בסיס רפואי מעבר להרהורי לבו ו/או
לפיתויי של חברות מסחריות ולאמצעי שיווק או מקורות אחרי של מסרי
סנסציוניי ומעוררי חרדה ,אזי יש מקו לומר "תמי תהיה ע ה' אלהי".
לא אחת גורמות בדיקות רפואיות מיותרות לנזקי כאשר התוצאות ה
שגויות או לא חד#משמעיות .על פי מדע הסטטיסטיקה ,דיוק בבדיקות תלוי
בעיקר בשכיחות המחלה בקרב האוכלוסיה הנבדקת ).(pre#test probability
ככל שהמחלה נדירה יותר ,כ גדל הסיכוי שבדיקה "חיובית" הינה בעצ
שגויה ) .(false positiveכאשר מתקבלת תשובה חיובית ,יש לעתי הצור
לבצע בדיקה נוספת על מנת לוודא שלא בשגיאה עסקינ  ,והבדיקה הנוספת
עלולה להיות יקרה ,בלתי נעימה או א& מסוכנת .דוגמא לכ היא בדיקת
סקירה מרירית צוואר הרח ) (Pap smearשלעתי קרובות מעלה תשובות
מסופקות והרופאי מבצעי בעקבות כ ביופסיות חודרניות .לבדיקת סקר
זו ער חשוב בגלוי מוקד של סרט צוואר הרח בקרב נשי בסיכו )כאלו
שהחלו לקיי יחסי מי בגיל מוקד מאד ,והתייחדו ע גברי רבי(.
 .5בר איל נ .וי .מ .בר איל " ,כפיית טפול רפואי" ,תחומי כה )תשס"ה(.
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דווקא בשל כ יש הסבורי כי כאשר מדובר באוכלוסיה שאינה בסיכו
)נשי חרדיות ,למשל (6גדול הנזק בבדיקה זו מהתועלת .כפי שהזהיר רבנו
בחיי ב פקודה" :מ הזהירות שלא תרבה להזהר".7
הבדל מרכזי בי זהירות מופרזת ולא ראויה לבי זהירות רצויה הוא
המרכיב הרציונלי .וכ מבאר מחזור ויטרי 8את המשנה "תקופות
וגימטראיות ה פרפראות לחכמה" ,שאי בכ עבירה על "תמי תהיה",
שכ "חכמה לעיני העמי איכא בחישוב גרידתא" .אנו נאמר שלא גרע
חשבו מדעי רפואי מחשבו של תקופות וגימטראיות .ובדרשות הר" מבאר
כי חוכמת המעונני והקוסמי היא תמיד בלתי שלמה )לא תמימה( ,9ועל כ
מבלבלת .ואילו ההיתר לבדיקות סקר הוא רק לאלו המבוססי היטב על
ידיעה מדעית מהימנה ואשר תוצאותיה הינ בעלות משמעות ברורה .ערו
השולח מתיר להסתמ על רופאי מומחי ,ודווקא הסתמכות על מי שאינו
רופא מומחה עובר על "תמי תהיה".10
וכ ספר חסידי 11מנמק את מצוות התמימות בנזק שנגר לאנשי
שפנו לקבל עצה והדרכה מכל מני "חכמי" וידעוני )היו אולי יכוונו
הדברי למיני מרפאי "אלטרנטיביי"( .ג מהגרי"מ פיינשטיי נית
להתרש כי "תמי תהיה" נאמר ביחס למהימנותה של שיטת הבירור ,ולא
לאופיו של הידע המבוקש.12
S. Berjon-Aparicio. "Cervical screening in an orthodoc Jewish community" .6
Nursing Standard (2007) 21:44-8.

.7
.8
.9
.10
.11
.12

לאור זאת נית להבי את הסתייגותו של הרב זילברשטיי )שושנת העמקי ורפא ירפא הערות
ס"ק ד עמ' לו ,וכ חשוקי חמד פסחי נ ב ד"ה שלטא בהו עינא ,עמ' שלו– שלח( מדיניות של
בדיקות איידס לכלל הנשי ההרות ,שכ שכיחות המחלה בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות היא
אפסית .מצד שני יתכ ויש מקו לבדוק את כול בבחינת ש"לא לבייש את מי שאי לו" ,היינו
שלא ליצור אבחנה בי "נשי בסיכו לאיידס" לנשי "שאינ בסיכו " ,ובכ אולי ג להרתיע
נבדקות בסיכו  .שיקול נוס& הוא החשש מפני השפעה נפשית מזיקה של בדיקות מסוג זה ,כפי
שמציי הרב עדי כה  ,דילמות בהלכה" ,שומר פתאי ה' " ,פרק ל"ד .א שמא דווקא עקב כ
יש סברא להמלי) לכול להבדק ,ואז כל אשה יודעת שאי הבדיקה נובעת מאיזה חשש אישי
הנוגע לה ולמצבה ,אלא תקנת הציבור כולו.
בעול הרחב יש וכוח לגבי חיוב בדיקת איידס לנשי הרות ,ג באזורי בה המחלה
שכיחה מאד .הנושא רגיש ,והמדיניות הראויה לנו בישראל צריכה להיות מגובשת מתו
בירור עמוק בי אנשי מדע ,אנשי רוח וכלל הציבור.
בכל מקרה איני רואה כיצד נית לחייב בדיקות סקר לאיידס כל עוד אי כל חיוב לתרו
אברי מ המת לשתילה ,מעשה המציל הרבה יותר בוודאות ויותר מאד אחד.
חובת הלבבות הקדמה.
סימ תכו ,עמ'  520במהד' בערלינר.
דרוש יא.
או"ח שא פ.
סימ רה ,מהד' מרגליות .וראה דברה זו ג בבית יוס& ,יו"ד קעט טו לדבי "מעשה שדי".
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימ צ מדובר באד המעוניי לבקש מאשה לבשל
עבורו ארוחה ,כמעי מבח שיסייע לו להחליט הא מדובר בשידו מוצלח עבורו.
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הרמב" מבאר כי הדברי שאסרה תורה בפרשת תועבות הגויי
)דברי יח ,ט#יג( ה "הבלי" ש"חסרי דעת" נוהי אחריה ,13מה שאי
לומר על מדיניות מדעית של בריאות הציבור ושאי לה כל קשר לענייני דת
בכלל ולעכו" בפרט.
על כ נראה לי לומר שכאשר פונה אד ביוזמתו ומבקש בדיקות רפואיות
שאי לה בסיס אית בתורת הרפואה המונעת ,יש בכ פג במידת התמימות,
דבר המתבטא ג בנזקי פסיכולוגיי#משפחתיי ,בגזל הציבור )כאשר לח) על
"המערכת" נושא פרי והאד נשלח לבדיקה בכל זאת( או א& בנזק עצמי )כאשר
התוצאות מובילות לבדיקות יותר מסוכנות ולטפולי מיותרי(.
פניה יזומה שכזו דומה במידת מה לדרישה בקוסמי ומכשפי .אמנ
הפניה היא אל האמצעי של הרפואה המדעית ,א כשהבסיס שלה הוא
חוסר הבנה של ידע רפואי ומדעי ,וצפיות מופרזות ביחס לכוחה האבחנתי
של הרפואה ,אזי יש כא פטישיזציה של הרפואה וטע לפג.
מאיד ,כאשר מומחי בבריאות הציבור יוזמי בדיקות סקר ,הרי
שהרפואה פונה אל האד ,ולא האד דורש אל הרפואה .בדיקת ילודי
לתת#תריסיות או בדיקת נשי הרות לנגי& האיידס כמעט תמיד ואינה נעשית
מתו חשש של האמהות לבריאות הילדי שלה )רוב הגדול כלל אינו
יודע מהי תת#תריסיות( ,ואי כל פג בתמימות .
נית לבסס חילוק זה על חידושי הריטב"א בעניי דאגתו של ר' עקיבא
מדברי כלדיי )אסטרולוגי(" .דהת לשאול מה דבר הוא דאסור ,אבל
א אמרו לו מעצמ דבר של דאגה ,ראוי הוא לחוש על הדברי" .14במלי
אחרות ,על פי הריטב"א שורש הציווי "תמי תהיה" הוא במניע הראשוני
לדאגה .מלכתחילה ראוי לבטוח בה' ולהמנע )או להאבק( בחששות פנימיי
שמתעוררי מעצמ בלבו של אד ,א א התראה כלשהי באה לפני,
טבעי וראוי לבדוק אותה ולעמוד על טיבה .יתירה מזו ,התעלמות מוחלטת
מסימני אזהרה יש בה משו הסתמכות על הנס ,דבר אותו גינו חכמי.
על פי המסופר בגמרא ,הכלדיי הזהירו את רבי עקיבא לגבי סכנה
הצפויה לבתו שלו ,ובכ עוררו חשש אישי .קל וחומר ,לדעתי ,כאשר הפניה
של בריאות הציבור אינה מעוררת חשש אישי כלל וכלל.
בספר חסידי כתוב בעניי "תמי תהיה" ש"אי מזיקי מתגרי ,אלא
במי שמתגרה בה" .היינו שמוטב לאד שלא להעלות חששות ולחפש על
דעת עצמו מחלות ושאר סכנות .אבל כאשר היוזמה לפעולה היא מטע
הרשויות ,אי בכ התגרות מטע הפרט.
 .13הלכות עבודת כוכבי ,יא טז.
 .14שבת קנו ע"ב ,ואותה סברה ג בדרשות אב שועייב לפרשת אחרי מות.

18

אסיא פ"הפ"ו )כר כ"ב ,אב( אלול תשס"ט

עוד יש להוסי& כי בעוד ש"דרישה אל הכלדיי" וכד' מכוונת
לגילויי של עתידות ,הרי שבדיקות סקר מכוונות לגלוי מצבי קיימי:
מחלות או נשאות גנטית.
15
רבינו יונה כותב "כי המעונני והקוסמי נעדרי הביטחו ]בה'["
לעומת זאת ,הרופאי האמוני על בריאות הציבור אינ נעדרי בטחו  ,ואי
ה מונעי על ידי חששות וחשבונות אישיי .ה יודעי על סמ חישובי
מהימני כי כ וכ חולי מסתתרי בקהל ,ועל כ ה פוני אל הציבור
וממליצי לו להיבדק .מציאות של חולי אלה אינה דבר מסופק ,או
עתידני או מרוחק ,אלא מציאות עכשווית הנוגעת לציבור ושלוחיו .השאלה
המעשית נוגעת לאיתור של החולי.
מנקודת המבט הפרטית של כל נבדק ונבדק ,יש הווא אמינא לומר
שאי מדובר בפיקוח נפש )או ספק פקו"נ( כי הסכנה נדירה ורחוקה .א
מנקודת המבט של בריאות הציבור מדובר בפקו"נ של כמה אנשי בקהילה,
א& א אות אנשי אינ יודעי על כ עדיי  .במקרי אלו ,בדיקות סקר
דומות להכרזה על אבדה ,זהו המאמ) הקל והמקובל הנדרש ממוצא האבדה
לעשות על מנת לאתר את הבעלי .16כידוע ,על פי שיטות רבות ,המצווה
לרפא את הזולת היא מדי השבת אבדה .עבור האד הבודד ,סיכו של אחד
לכמה אלפי הוא באמת זניח .א לא כ בעיניה של בריאות הציבור.
מנקודת מבט זו אי מדובר בדרישה אל העתיד ,אלא בבירור של מציאות
ידועה .מנקודת מבטו של הנבדק ,הליכה בעצת פרנסי הציבור האמוני היא
היא התמימות הפשוטה והראויה .17ג הנבדקי אינ לוקי במידת
הביטחו  ,אלא תורמי את חלק לבריאות הציבור כולו ,ללא כל חשבונות
אישיי.
נתאר לעצמנו מדינה כישראל בה נולדי כל שנה  15,000תינוקות.
מתוכ חמשה תינוקות נגועי בתת#תריסיות .עבור פרנסי הממוני על
החלטות הנוגעות לכלל האוכלוסיה ,נית לומר שמתקיי בה די של
"חולה לפנינו" ביחס לאות חמשה ילודי ,וחובה להציל מפיגור שכלי
קשה ביותר .דא עקא ,תינוקות אלו מעורבבי ע שאר הילודי ואי אנו
יודעי היכ למוצא .על מנת לאתר את הנזקקי האבודי ולסייע לה
מבצע משרד הבריאות בדיקות סקר יזומות .על כ  ,כאשר אמהות מוסרות
את ילדיה לבדיקה אי ה עושות דבר לטובת הילדי שלה )כי הסיכו של
אחד ל 3,000#הוא זניח( אבל ה שותפות להצלת הודאית של חמישה
ילדי כלשה ממחלה קשה ,ואשר אי כל דר אחרת להציל ממנה.
 .15שערי תשובה ,ג'
 .16ראה בבא מציעא ,כח ע"ב על נוהגי מקובלי למאמ) ההכרזה.
 .17מוב מאליו שיש להעמיד את המדיניות הציבורית לביקורת במסגרות מדעיות ודמוקרטיות
של שיח חופשי.
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נקודת המבט של "בריאות הציבור" שונה מזו של היחיד ועל כ אי
לנו צור בראיות מדיני חזקות וספקות בדיני טרפות וכד' .18כי ג א
החשש הרפואי עבור היחיד היה נמו ביחס לזה שיש לחשוש לו בדיני
אחרי ,ההמלצה להיבדק באה משיקולי של מדיניות ציבורית מדעית
ובטוחה ולא מחששות של יחידי.
דומה הדבר לבדיקות ההמוניות המבוצעות בחיפוש אחר תור מתאי
לתרומת מיח עצ להצלתו של חולה אנוש .סכויי ההתאמה נמוכי כל כ
)כאחד למיליו ( עד שיכול אד להתבר בלבבו לאמר ,מה טע שאבטל
תורה או מלאכה ואל ואבדק .אול אנו יודעי כי הדר היחידה להצלת
חיי היא בגיוס המוני לבדיקות שכ בסופו של דבר ,מתו מאות אלפי של
נבדקי ,יימצא תור מתאי .יתירה מזו .בעוד שמצוות רבות ניתנות
להיעשות על ידי אחרי ועל ידי שליח ,אי תחלי& לפרופיל הגנטי#חיסוני
הייחודי של כל אחד ואחד.
דומה הדבר ג לחיסו הילדי .כיו הסיכו להדבקות בפוליו,
בדיפתריה וכדומה הוא זעו .סבה עיקרית לכ היא שיעור גבוה של התחסנות
בכלל האוכלוסיה )מצב המכונה "חסינות העדר"( .על כ הסיכוי שכל חיסו
וחיסו יועיל לילד המתחס הינו זניח .בכל זאת אנו מחסני את הילדי ,וזאת
למע שמירה על אחוז התחסנות גבוה באוכלוסיה .מטרת החיסו היא להג על
הציבור )והילד בתוכו( ,ולא כתרומה ישירה לבריאותו של הילד .הראיה לכ
היא שילדי שיש לה בעיות בריאותיות שונות )כגו חולשה של מערכת
החיסו או אלרגיה לחומרי בתכשיר החיסו ( פטורי מהחיסו  ,ובכל זאת ה
מוגני בפועל מפני המחלה ,זאת משו שה שרויי בקרב מחוסני .מוב
שהיסתמכות על "חסינות העדר" אינה מהווה היתר להשתמט מחיסוני ,ללא
נימוק רפואי מוצדק .גישה כזו א& ראויה לגנאי.
לסיכו שלב זה ,החילוק בי בדיקות סקר המומלצות על ידי מומחי של
בריאות הציבור לבי המקרי בה צוותה התורה "תמי תהיה" ה כדלהל ,
 .1התורה הסתייגה מחששות אישיי המתעוררי ללא בסיס של ממש
)שזה מעי "התגרות במזיקי"(.
 .2בריאות הציבור פונה אל האד ,ולא האד לבריאות הציבור.
 .3מה עוד שבריאות הציבור אינה מעוררת חשש אישי ואינה נובעת כלל
מנקודת מבט אישית.
 .4בריאות הציבור מבוססת על ידע וחשבונות רציונליי.
 .18דוד ר"ש זנו" ,קבוצות סיכו – חובת האד להיבדק" ,אסיא ע"א )תשס"ג( עמ' .74#63
]וראה ג :מ' הלפרי  ,מסורת המציצה ,אסיא עט#פ  ,37#17בעמ'  27והערות  ## .44#43העור[.
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.5

בריאות הציבור מחויבת לטובת החברה ,ויש לה מחויבות עמוקה למאז
חיובי של תועלת#נזק בריאותיי.
בדיקות הסקר מיועדות בדר כלל לגלוי מצבי קיימי ,ולא לעתידות
)עני נפרד הוא גלויי של גני אשר צפויי לגרו למחלה בעתיד(.
היענות לבדיקות סקר המומלצות על ידי בריאות הציבור מהוות שותפות
ע אחרי במצוות גמילות חסדי של סיוע לאיתור של כמה אנשי
בודדי הסובלי ממחלה של פקו"נ ,ואשר גלוי מוקד הינו הדר
היחידה העיקרית )או היחידה( להציל.
השתתפות בבדיקות סקר שנעשו מקובלות על הציבור ,ושאינ קשות
מדי עבור הנבדק ,דומה להכרזה על אבדה.

.6
.7

.8

ד .ראיה שחשבונות בריאות הציבור שוני מחשבונות היחיד
שנינו במשנה )תענית יט ע"א( "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות
רגלי ויצאו ממנה ג' מתי בג' ימי זה אחר זה ,הרי זה דבר" .הרמב" )הל'
תענית ב ה( פוסק בעקבות הגמרא )ד& כ"א( "יצאו ]מתי[ ביו אחד או
בארבעה ימי ,אי זה דבר" .הרמב" פוסק ג שחשבו זה אינו כולל נשי,
קטני וקשישי ,וכ לא תמותה שנית לייחס אותה לגורמי אחרי.
בני אד עירני יכולי לשי לב לעליה משמעותית בתחלואה
ובתמותה )במיוחד ממחלות חדשות( ,א מוב כי אי בכוחו של הפרט
להכיר בהבדל בי מגפה המוציאה ג' מתי בג' ימי לחמש מאות רגלי
למגפה המוציאה מעט פחות מזה.
נמצאנו למדי כי הגמרא מניחה כמוב מאליו שפרנסי הציבור
מנהלי סוג של מרש אוכלוסי ורישומי תמותה קפדניי בזמ אמת,
הכוללי סיבת מוות משוערת ,נוהג שבעול הרחב נעשה מקובל רק בעיד
הטרו מודרני .19מנקודת מבט הלכתית ,די "דבר" )לעניי תפילה ,ולאו
דווקא לענייני פקו"נ( אינו נקבע על פי תחושת הסכנה של היחיד ,אלא על
פי חישובי של בריאות הציבור.
לקח חשוב מהסוגיה הוא שלמרות נוכחותה של מגפה הממיתה
חללי ,אי מניחי בצד חשבונות של בריאות הציבור ,ואי אומרי ,ממאי
נפש ,נתענה ,נוציא תיבה לרחובה של עיר ונזעק בי א מתי בג' ימי זה
אחר זה ובי א לאו .אדרבה ,אי ההלכה נתפסת ל"פאניקה" ולכל צעד
 .19באנגליה ,למשל ,הוחל רישו חובה של פטירות שבועי לניטור המגפות של ראשית המאה
ה .17#רק במאה ה 18#הוחל ג ברישו גיל של הנפטרי .כלומר ,חשבו התמותה
לתענית ציבור על פי ההלכה יכול היה להתבצע באנגליה רק במאתי וחמישי השני
האחרונות .ראה ג R. Hanzelick, "Death registration: history , methods and legal
issues" Journal of Forensic Studies (1997) 42:265-9
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הננקט בנסיבות של דבר יש הגדרי ההלכתיי שלו .בנוס& נשי לב לכ
שהגמרא כלל לא מציעה להימנע מחישובי תמותה בבחינת "אי הברכה
שרויה וכו'" .מאליו משתמע כי יש לנקוט בכל השתדלות ארצית להצלת
חיי ,כולל זו המבוססת על מידע אפידמיולוגי המתקבל באמצעות רישומי
תחלואה ותמותה.
בעל "ערו השולח " )או"ח תתקעו ז( פוסק "דפחות משלושה מתי
בשלושה ימי בשו מקו – לא הוי דבר ,אפילו בישוב מועט" .במלי
אחרות ,ג א היחס המספרי נשמר ,אי מאבחני "דבר" באוכלוסיה קטנה
מזו המעמידה חמש מאות רגלי.
לפנינו דוגמא אפשרית ליישו "חוק המספרי הגדולי" בענייני של
בריאות הציבור בהלכה.20

ה .סמיות מ העי
במקו אחר דננו בהרחבה בשיטה ,שלא נתקבלה להלכה ,לפיה ראוי או
מותר לאד להשלי יהבו על רחמי שמיי ולא להיזקק לרופאי כלל וכלל.21
על פי השקפה זו ,יתכ ובאמת מוטב לאד שלא לתור אחר אבחנות רפואיות,
מה עוד שהתפילה והזעקה והנס עליה הוא נסמ יעילי הרבה יותר ככל
שידוע פחות ,ה על הצרה וה על התשועה ממנה .במלי אחרות ,א מוטב
לאד חולה שלא לדרוש ברופאי למטרות רפוי ופרוגנוזה ,נראה וראוי ג
ראוי להימנע מלדרוש ברופאי לש אבחו ואבחו מוקד.
א לכולי עלמא אי פג בנוהג של רוב בני האד להסתייע ברפואה.
על כ נראה לי מוב מאליו שאי אמורות מחלותיה להיות סמויות מ העי .
א תמצי לומר שראוי לאד שלא לאבח מחלות קטלניות על ידי בדיקות
מקדימות ,א ראוי לו לדרוש ברופאי רק כאשר הוא כבר סובל מה  ,נמצאת
קירח מכא ומכא – בשלב המוקד בו נית לרפא את החולה ,נאמר לו ליל
בשיטת אלו הסומכי על רחמי שמיי בלבד ,ואילו כאשר סכויי הרפוי נמוכי
יותר ,נתיר לו לדרוש ברופאי.
על כ נראה לי לומר כי בענייני רפואה ,הדרגה הגבוהה ביותר של סמיות
מ העי היא המסגרת של חיסיו רפואי הקיימת בכל יחסי רופא חולה )ובאופ
רחב יותר בי החולה למערכת התומכת בו( .22ומכא ג נובע כי בדיקות סקר
 .20לסקירה עדכנית ובהירה של "חוק המספרי הגדולי" והשלכותיו בחיי היו#יו ראה
גילברט ,ד .להתקל באושר .תל אביב ,מטר ,תשס"ז ,עמ'  .82#4אציי כי שיטתו של ערו
השולח אינה נהירה לגמרי ,שכ דברי על עיר המוציאה יותר מחמש מאות רגלי אינ
מתבארי מכח חוק המספרי הגדולי.
 .21בר איל ובר איל בתחומי לעיל.
 .22חוק זכויות החולה מתיר מסירתו של מידע רפואי לאד שלישי )להבנתי הכוונה לב
משפחה או מטפל מקצועי וכדומה( כאשר הדבר חיוני לטפול הרפואי.
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הנעשות במסגרת זו אינ מהוות התרסה כנגד הכלל "אי הברכה שרויה אלא
בדבר הסמוי מ העי ".
צרי עיו באילו מצבי יש לפרס בדיקות ואבחנות רפואיות ,ובאלו
מעגלי )משפחה קרובה ,חברי ,כלל הציבור וכד'( ,וכיצד.
בדיקות סקר רבות מותוות א ורק לאנשי בקבוצת סיכו  ,ולא לכלל
האוכלוסייה .דוגמא לכ היא בדיקה גנטית למחלה נדירה ביותר שנתגלתה
בקרוב משפחה .במקרה זה גור הסיכו סמוי אולי מהנבדק )שאינו יודע על
כ( ,א לא לרופא .בשעה שהנבדק פונה לרופא לקבל הדרכות בענייני
בריאות ,איני רואה כל היתר לרופא להסתיר מהנבדק את עובדת היותו בסיכו ,
ואי כא מקו כלל לשיקולי של ברכה השורה בדבר הסמוי מ העי )שא
לא כ אל לרופאי למסור אבחנותיה למטופליה!( .כאשר נודע לאד
שהוא בסיכו למחלה ,יותר פשוט שיש לו היתר )או א& חובה( ללכת
ולהיבדק ,וא& לשיטת המחמירי אי הוא דומה לבריא שרק הרהורי לבו
מעוררי אותו לבקש לעצמו בדיקות שונות.
מנקודת מבטו של הפרט )בניגוד לזה של בריאות הציבור( ,יש מקו
לנקיטת פעולה בסיכו שהוא לפחות חצי אחוז או חמשה אחוזי )לפי
השיטות השונות .(5נראה לומר שככל שהמעשה הינו קל ובטוח ,יש לנטות
לס& הנמו.23
בשלב זה אביא ראיות כי במקרי בה לימדונו חכמי שלא לפרס
חולי ,אי הכוונה לאי ידיעה מוחלטת ,וג לא להסתרת החולי באופ הפוגע
בהתמודדות הגשמית והרוחנית ע המחלה.
כשנפל רבא למשכב בקש שלא לגלות את מחלתו לאיש שלא "יתרע
מזליה" )נדרי מ ע"א( .מדברי אלו נהיר כי מחלתו הייתה ידועה לבני ביתו,
וכי אי כל סברא לומר שעדי& היה לו לא היה מגלה דבר מחלתו לאיש ,אפילו
לא לבני משפחתו ,כי אז היה נשאר בבדידות ,ללא סיעוד גופני או רוחני ,מה
שאינו מתיישב כלל ע המצווה של ביקור חולי ,וע הצור של החולה
בשיח חברי על מנת להתמודד ע מחלתו מתו חשבו נפש.24
בהגהות הגר"א לברכות י ע"א מבאר כי חזקיהו הסתגר בביתו ולא גילה
את הנבואה על מותו הקרב "כי דבר המפורס אי אפשר לבטלו כי א בקושי
 .23לעתי הרופאי והציבור הרחב מגיבי ג לשיעורי סיכו נמוכי בהרבה .למשל ,זה כמה
שני ממליצי הרופאי להניח תינוקות ישני על גב .ביחס לשינה "על הבט " ,שכיבה
על הגב קשורה בסיכו נמו משמעותית ל"מוות בעריסה" .אול" ,מוות בעריסה" הוא
כשלעצמו נדיר ביותר ,והמנגנו האחראי לו עלו .בנוס& ,הטורח בהקפדה על השכבה על
הגב ולא על הבט זניח.
 .24ראה בהרחבה במאמרי באסיא עט#פ.
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גדול" .ג כא נראה שאי מדובר בהסתרתה של המחלה מעיני כל ,אלא
מהימנעות מפרסו בפומבי.
המקור ל"אי הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מ העי " )תענית ח,ב
וש"נ( הוא במי שנכנס למוד את גורנו ,כנגד מי שמדד ואחרי כ ביר; אלא
ראוי קוד לבר ואחרי כ למדוד .לא מצינו שעל בעל הכרי להימנע מלמדוד
מלכתחילה .שנינו בתוספתא )ברכות ו ז(
יש דברי שה תפילת תיפלה כיצד כנס מאה כורי אמר יהי רצו
שיהיו מאתי כנס מאה חביות אמר יהי רצו שיהיו מאתי הרי זו
תפילת שוא אבל מתפלל הוא שתכניס בה ברכה ואל תכניס בה
מאירה .
כ הדבר לגבי בדיקות סקר .באפ כללי יש לסמו על תפילה תשובה
וצדקה ,א כאשר יש צור מעשי למדוד ,מודדי .כל זה נאמר בכרי של תבואה.
לא מצאנו שבענייני הגו& ורפואתו משתדלי פחות באמצעי ארציי.
מעי ראיה לכ בגמרא )נידה סט ע"ב( המונה אמצעי שוני להשפעה
על מי העובר" :ישא אשה ההוגנת לו" ו"יקדש עצמו בשעת תשמיש".הגמרא
מקשה "הרבה עשו כ ולא הועילו" ומוסיפה עצה "יבקש רחמי" .25ומסיקה
"דהא בלא הא לא סגי".
למדנו מסוגיה זו כמה דברי .למרות חשיבותה ,אי התפילה מוצעת
כעצה ראשונה או שניה ,שכ על האד לפתוח בהשתדלות טבעית )בחירת ב
זוג( ולאחר מכ בהשתדלות יותר רוחנית )קידוש עצמו בשעת תשמיש( ,ורק
מתו הכרה שבאמצעי הספציפיי אי די ,עליו לבקש רחמי .ומסקנת
הגמרא המפורשת היא שבבקשת רחמי כשלעצמה לא די ,אלא היא מצטרפת
לשאר ההשתדלויות.
כ יש ללמוד את הגמרא בתענית .הסוגיא כלל אינה דנה במי שיושב
בטל בביתו ומתפלל לברכה בגורנו .כאשר יש השתדלות ראשונית במעשה
ידיי )נכנס למוד את גורנו( ,הברכה היא כללית )"שתשלח ברכה במעשה
ידינו"(; כאשר ההשתדלות ממוקדת )"החל למוד"( ,ראוי לברכה שתהא
ממוקדת ,א לא "סגורה" )"ברו השולח ברכה בכרי הזה" ,א לא "יהי רצו
 .25כל זה ,מ הסת ,עד להתעברות עצמה אחרת מדובר בהשפעה על מי העובר אלא במעשה
נסי של שינוי המי  .ראה ברכות נד .זהו ללא ספק מעשה נסי גדול לעי ערו מרפוי
מחלה סמויה ,שכ המי הוא דיסקרטי )או כרומוזו איקס או כרומוזו ווי( ואינו משתנה,
בעוד שטבע של מחלות לפרו) ולדעו.
]אמנ לא תמיד הקביעה הגנטית באה לידי ביטוי במי הגלוי .לדוגמא :תסמונת  ,Swyerבה
אשה ע נרתיק ,רח וחצוצרות היא מבחינה כרומוזומלית בעלת גנוטיפ זכרי –  !XYוא
הפג בהפעלת הגנוטיפ הוא ג תלוי סביבה ,הרי שיש מקו להתפלל על מניעתו ,כפשט
 ##העור[.
סוגיית הגמרא.
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שיהיו מאתיי"(; המבר או מתפלל לאחר שסיי את מלאכתו" ,הרי זו
תפילת שווא" כפי שמבואר בתוספתא .בכ נקשרי הדברי ג למידת
התמימות שאינה מנסה לכפות על מסתרי העתיד את חשבונות ההווה
ודאגותיו .ולקח זה נית למצוא בספור על העי הטובה של אבא יהודה ואשתו
)ירושלמי הוריות ג' ד'(.
דברי אלו נאמרו לגבי גור ובני זכרי .26קל וחומר כשעל הפרק
עומדות מחלות קשות ביותר .אי ראוי לישב בטל ולסמו על תפילה וברכה,
בבחינת כל עוד אינו יודע ,תפילתו אינה תפילה .ראוי לטרוח ולהשתדל ,וכל
עוד יש פתח לשינוי ,ג להתפלל.
27

רבינו בחיי ב אשר מבאר
ומטע זה צוותה התורה שלא ימנו ישראל לגלגלות אלא
בשקלי כדי שתהא הברכה חלה עליה ברבוי זרע בנס נסתר,
ולא ישלוט בה עי הרע השולטת בעצ הדבר המנוי.
למדנו מדבריו כי סמיות מ העי אינה בהכרח אי ידיעה ,אלא ג ספירה
עקיפה עדיי נחשבת סמיות מ העי לעניי ברכה והגנה מ"עי הרע".
נראה לי ג לחדש ולומר שסמיות מ העי אינה מכוונת דווקא למציאות
קיימת וגלויה) 28על זה נאמר "צועק לשעבר"( שרק במקרה עדיי לא ידועה
לאד .האופני בה תתגלגל המציאות בעתיד ה הסמויי מעינינו באמת.
בעל התפילה מסוגל לתאר לעצמו כמות כפולה של כרי ,בעוד שייתכ והברכה
האמיתית צפויה בשינוי השער בשוק או בהצלה ממזיקי וכדומה .וזו כוונתו
של ר' ישמעאל בסוגיה "שאי הברכה שורה אלא בדבר שאי העי שולטת
בו" .הדמיו האנושי מוגבל מאד ביכולתו לחזות התפתחויות עתידיות ולטפח
תקוות בהתא .וכשהגמרא מסכמת "לפי שאי הברכה מצויה לא בדבר
השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מ העי " רוצה
לומר שהברכה אינה שרויה בחשבונות ובמדידות הפרטיי שלנו )"אני זקוק
 .26לענ"ד יש לקרוא גמרא זו באופ מצמצ ,ולאור הנטיה של חז"ל להסתייג מהצהרה על קשרי
בי מעשי אנוש ,בעיקר בשעת תשמיש ,ובי ענייני מהותיי יותר מקביעת מי היילוד כגו
מומי מולדי .ראה נדרי כ ע"א בעניי דבריו של יוחנ ב דהבאי .החל מימי הביניי,
וכנראה עקב עלייה בתמותת תינוקות ,מקשרי המקורות הקבליי בי קדושה בשעת תשמיש
לבעיה זו .ראה ספר חסידי סימני תקט ותע"ח )מהד מרגליות( וספר ליקוטי הש"ס לרח"ו.
ספר "קהלות יעקב" לר' יעקב צבי ב נפתלי יולס )מהד' פקסימיליה ,ירושלי ,תשל"א( תולה
מיתת הילדי באי קדושה בעת תשמיש ,המבוארת ש כ"הרהורי אסורי" .לפנינו ,אפוא,
שתי מגמות .מצד אחד חז"ל וחכמי הקבלה שומרי את הבנייתה של הקדושה להרהורי ולא
למעשי ,ומצד שני ,ההשלכות של העדר קדושה נקשרות בתחילה רק לעניי פעוט ,מי הילוד,
ובהמש למומי מולדי ומיתת ילדי .אני משער שהדבר קשור לעלייה בתמותת תינוקות
בעיד ה"טרו מודרני" )במקביל לקבלת האר"י וצמיחת החסידות(.
 .27פירושו לפרשת כי תשא.
 .28נית לדייק בנימוק הרב פיינשטיי להתיר בדיקה גנטית לתאי#זאקס להל הערה .30
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לכרי גדול או למשרה כזו וכזו וכד'( ,אלא באפשרויות העתידיות הסמויות
מעינינו )למשל כרי קט שעלות הובלתו נמוכה ובמחיר שוק גבוה ,או כרי קט
המביא את האד לזרוע מי אחר בשנה הבאה ולקצור מאה שערי(.
בכגו זה נאמר "שואל שלא כהוג " )תענית ד ע"א(.
עלינו לזכור כי במקרי מסוימי הוכח שלגני הקשורי במחלות קשות
יש ג ער מג  .למשל ,הג לאנמיה חרמשית מג על הנשאי מפני מלריה,
א גור למחלה קשה ביותר רק כשהוא מועבר ג מהאב וג מהא .יתכ
ובעתיד נלמד על תפקיד המטיב של גני ל"תאי#זקס" .בכל מקרה ,בגנטיקה
יש די והותר מסתורי שאי העי שלטת בה.
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8

.9

לסכו הער של "סמיות מ העי " ורפואה,
היות ודרישה ברופאי מותרת ,לא נראה סביר שיש להקפיד שלא לדרוש
בה דווקא במצבי שבדיקה מוקדמת היא האמצעי היחיד לרפוי.
נראה פשוט שכאשר פונה אד לרופא באופ שגרתי )היינו קשר מסודר
ע רופא משפחה( ,חובה על הרופא ליידע את המטופל לגבי כל המלצה
רפואית מבוססת ,כולל לבדיקות סקר למחלות שהפונה כלל אינו יודע על
קיומ .
יש טע בהימנעות מפרסו ללא צור של בעיה רפואית )או היבטי
מסוימי שלה( במיוחד כאשר היא בראשיתה ועדיי אינה ידועה.
צור מעשי הקשור בהתמודדות ע הבעיה הוא בגדר השתדלות
שהתפילה מצטרפת לה ,א אינה מחליפה אותה.
כאשר גור סיכו משמעותי כבר ידוע )למשל מחלה מסוימת במשפחה(,
אז נית לומר ש"הדבר" כבר אינו סמוי מ העי  ,ואדרבא ,ראוי לבודקו
במלואו לכו"ע.
ידיעה המבוססת על חשבו עקי& נחשבת ג היא ל"סמיות מ העי ".
עצימת עי ממידע בהיר שקל להשיגו אינה בבחינת הקפדה על "סמיות מ
העי " ,אלא התעלמות מ הסכנה והסתמכות לא ראויה על נסי.
סמיות מ העי ותמימות ע הש קשורי למודעות כי ישנ תחומי אשר
לא ניתני לחדירה מקיפה על ידי חקירה אמפירית ורציונלית .הצצה
חלקית עשויה לעודד חששות יתר ,מבוכה ,רפיו ידיי ,להטות הלב לע"ז
ושאר תוצאות שליליות בגשמיות וברוחניות.
גישה חיובית לחיי נוכח מצבי אשר אי העי שולטת בה מהווה "עי
טובה" ובטחו בה' .דוגמא לכ היא רצו להביא ילדי לעול למרות
חששות מציקי ,א בלתי ניתני לבירור פשוט )בדיקה לתאי#זקס היא
דוגמא לבירור פשוט(.
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ו.

"דור ישרי"

דור ישרי הינה התארגנות עצמאית שלא למטרות רווח ולה מדיניות
ייחודית לבדיקה מוקדמת של מחלה גנטית קשה .דור ישרי מאפשר
לבחורי ובחורות להיבדק לנשאות גנטית של תאי#זקס )וכיו למחלות
נוספות כגו ציסטיק פיברוזיס( .29בהסכמת הנבדקי נשמרות התוצאות
בסוד במאגר המידע של "דור ישרי" .כאשר בחור ובחורה שוקלי
להשתד זה לזה ,ה מעבירי את המספר הסידורי הייחודי לבדיקה שלה
ל"דור ישרי" ,ובתשובה נאמר לה הא השידו הוא בסיכו להעברתה
של המחלה .כ לומדי נבדקי אלו בדיעבד כי שניה נשאי .א בשאר
המקרי )למשל ,כשהגבר נשא והאשה לא( ,אי חשיפה של נשאות ,ומתח
נפשי וסטיגמטיזציה נחסכי ממשפחות רבות.
הרב משה פיינשטי התיר ועודד בדיקות לתאי#זקס ג באופ הרגיל.30
הרב פיינשטיי מדגיש את קלות הבדיקה ואת חד המשמעיות שלה
כשיקולי בעד הבדיקה .במקרה דנ הבדיקה היא לנשאות בלבד ,ואינה
מאבחנת כל מחלה .מקל וחומר נית להסיק שהרב פיינשטיי היה מתיר
ומעודד בדיקות סקר פשוטות ונהירות המגלות מחלה שהיא כבר קיימת,
פעילה ,ומאוחר יותר לא נית לרפאה.
מבלי להיכנס לבעיות אתיות שונות הקשורות ב"דור ישרי",
ברצוני לציי את מעלת השיטה מנקודות מבט של מאמרנו.

31

כאשר הנבדק אינו מקבל את תשובת הבדיקה לידיו ,אי חשש
לשיקולי אישיי של חששות ודאגות מיותרי .יתר על כ  ,כפי שציי ד"ר
סיגל ,32ההתייחסות של "דור ישרי" מחנכת את הציבור כי נשאות גנטית
אינה בעיה "אישית" ,אלא כזו הנוגעת למרחב הבי אישי ולאינטראקציה
בי גני של שני אנשי .הגברת החיסיו של המידע הרפואי יש לה ער
ברור ג מדי "סמיות מ העי ".
29. D. Abeliovich et al. "Cystic fibrosis heterozygote screening in the Orthodox
Community of Ashkenazi Jews: the Dor Yesharim approach and heterozygote
frequency" European Journal of Human Genetics (1996) 4:338-41.

 .30שו"ת אגרות משה אבהע"ז ד י; לעומת זאת שו"ת משנה הלכות ,חלק יב ,רסה ,אוסר א&
"דור ישרי" משו "תמי תהיה" .לשיקוליו של הרב פיינשטיי בעד ונגד סקירה ראה,
http://www.aish.com/societyWork/society/The_Ethics_of_Genetic_Scre
ening.asp

 .31בי הבעיות נית למנות את שאלת ה accountability#של מאגר מידע גנטי פרטי ושאינו
תחת בקרה ציבורית ואת הצד הבעייתי בכ שמידע גנטי אישי אינו נמסר לפרט הנבדק.
שיטת "דור ישרי" מתאימה לתרבות שידוכי והיא יוצרת בעיה של "גנטיזציה" חברתית,
שכ קשרי רומנטיי נפסלי מראש א ורק עקב "אי תאימות גנטית".
32. http://www.actionbioscience.org/genomic/siegal.html
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הרהורי ראשוני על שימור בהקפאה של ד טבורי

בד חבל הטבור מצויי "תאי גזע" אשר שימור בהקפאה עמוקה עשוי
לשמש לשתילת מיח עצ בעתיד .מתאי גזע אלו עשוי ליהנות היילוד עצמו,
א אי פע יחלה במחלה שזוהי רפואתה ,ועשויי ליהנות אנשי אחרי אשר
לה ,לגמרי במקרה ,פרופיל גנטי#חיסוני הדומה לזה שיש לילוד.
כיו יכולי המעונייני בכ לשמר ד טבורי בשתי דרכי .באמצעות
חברות מסחריות פרטיות יכולי ההורי ,תמורת תשלו ,לשמר בהקפאה
את תאי הגזע של היילוד ,וה יעמדו לרשותו לכל ימי חייו.
הרפואה הציבורית מציעה שימור תאי גזע בחינ ,א ה יעמדו לרשות
הנזקק הראשו לו יתאימו.
הקפאתו של ד טבורי דומה לבדיקת סקר בכ שמדובר בבדיקה
רפואית הנעשית על בריאי ואשר התועלת הצפויה לכל נבדק ונבדק הינה
נמוכה ביותר ,א לס כל הבדיקות ער מצטבר משמעותי לבריאות הציבור.
הקפאתו של ד טבורי שונה מבדיקות סקר בכ שאי מדובר בחיפוש
אחר מחלה ,או אפילו גור סיכו למחלה ,ובכ שאי כיו הסכמה רפואית
נרחבת לגבי המאז עלות#תועלת של בדיקה זו.
מבחינה הלכתית נראה שפחות מדובר בגדר של "תמי תהיה" ,שכ
אי מדובר בבדיקה המנסה לגלות עתידות או נסתרות.
על כל פני ,ברצוני להציע כי דעת תורה נוחה יותר משימור ד טבורי
באופ הציבורי ,ולא הפרטי .ההשקעה הכספית הכרוכה בשימור ד טבורי
א ורק כהכנה לאפשרות הנדירה ביותר שהיילוד יזקק אי פע לשתילת מיח
עצ נראית כעשייה מופרזת המבוססת על חשש אישי רחוק מאד .בעייתית
עוד יותר היא האפשרות שישנו היכ שהוא נזקק לתרומת מיח עצ אשר
חייו תלויי על בלימה ,והד הטבורי שיכול להציל את חייו חתו וחסוי
במאגר פרטי העומד לרשותו של תור ,שלא סביר שיזדקק לו אי פע .על
זה יאמר "זה לא נהנה וזה חסר".
אול השתתפות במאגר הציבורי מהווה גמילות חסד ע כל נזקק
באשר הוא ,ומבטאת את הער של ערבות הדדית.

ח .שירותי בריאות "הדסה" ו"הישוב היש " בירושלי
ארגו נשות "הדסה" הקי את "מרכזי הבריאות" הראשוני באר)
ישראל .שירותי יעו) לאמהות )מעי "טיפת חלב"( היו גולת הכותרת של
המאמצי להפחתה בשיעור תמותת התינוקות בקרב הישוב היהודי שסבל
מעוני קשה ומהעדר שירותי רפואה מודרני.
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לא בקלות נאותה האוכלוסיה החרדית בירושלי לשת& פעולה ע
מפעל "הדסה" .על פי התרשמות אנשי "הדסה" בני הזמ  ,הסיבות לכ היו
מגוונות וכללו חוסר אמו של אמהות בעצותיה של אחיות רווקות ,ועוד
חסמי תרבותיי .בעיני הרופאי ,האחיות והעסקני המשכילי נבעה
ההתנגדות לשקילת הילודי מ"אמונות שווא" ו"מנהגי טפלי".
ד"ר יסקי פנה במכתב לרב קוק ולרב זוננפלד ושטח בפניה את
הבעיות ,ובעיקר את ההתנגדות לשקילת תינוקות ומדידת ,וזאת מחשש
ל"עי הרע" .איננו יודעי הא ענו הרבני לפנייתו של ד"ר יסקי ,א
ברבות השני נעשה השירות הרפואי של "הדסה" מקובל על כל שדרות
הציבור החרדי בירושלי .33כיו לא נשמעת בקרב הפוסקי ו"הע" דעה
על פיה אי לשקול את הילודי במסגרות של רפואה מונעת כגו מרפאות
"טיפת חלב".
א& שראינו כי אי בסיס הלכתי או אמוני להימנעות מבדיקות סקר
המקובלות על מומחי בריאות הציבור ושהשיקולי הרפואיי ,כגו בהירות
ופשטות ,הינ משותפי לשיקולי ההלכתיי ,בכל זאת מוטב לנו שלא
נזלזל בנשות ה"ישוב היש " ובוודאי שלא בזהירות שגילו חכמינו ביחס
לכלל "אי הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ העי " .לטכנולוגיזציה של
החברה האנושית ולנטייה הגוברת לסווג את ילדינו באמצעות מדדי
וסקרי מספריי השלכות ערכיות כבדות משקל.
34
“. ”Apgar Score

דוגמא אחת למשקל יתר המיוחס לבדיקת סקר הוא ה#
מדובר בציו בנקודות הנית לכל יילוד על סמ כמה בדיקות קליניות
פשוטות הנעשות מייד לאחר הלידה .מאז פותח על ידי המרדימה
האמריקאית אפגר ,נשאר המדד הקרוי על שמה בעל חשיבות מרכזית
ברפואה מונעת של ילודי .מאיד ,הציבור הרחב נוטה לייחס למדד זה
חשיבות מעל ומעבר לערכו הרפואי .קרובי ומכרי מתענייני ב"אפגר"
של התינוק הנולד כאילו הצלחתו בבחינה המספרית הראשונה בחייו היא
סימ לעתיד לבוא.

ט .ערבות הדדית כבטוי מיוחד של ביטחו בה'
לאחר מניית של ישראל מעמיד גד הנביא בפני דוד המל בחירה בי
שלשה עונשי :שבע שני של רעב ,שלשה חדשי של מנוסה מפני צר
ֶבר .דוד עונה "נפלה נא ביד ה' כי רבי רחמיו ,וביד אד
ושלשה ימי של ד ֶ

 .33צ .שחורי רובי  ,וש .שור) .הדסה לבריאות הע )ירושלי ,(2003 ,עמ' .129# 9#130,167
 .34ראה דיו A. Gawande "The score" The New Yorker Oct. 9th, 2006
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אל אפולה" .לכאורה דוד פוסל רק את העונש הראשו  ,א מפשט הכתובי
ֶבר.
עולה כי הוא בחר דווקא בד ֶ
מתשובתו של דוד נראה שרחמי שמי שכיחי פחות בעיתות רעב
ומלחמה ,א& שדווקא לגבי מגיפה קובעת הגמרא ש"כיו שנתנה רשות
למשחית להשחית אינו מבחי בי צדיקי לרשעי ...ולא עוד אלא שמתחיל
בצדיקי" )בבא קמא ס ע"א(.
ואכ רש"י )שמואל ב' כד  14וראה ילקוט שמעוני( מציג נימוק שונה:
"...א אני בורר לי החרב עכשיו ישראל אומרי הוא בוטח
בגבוריו שהוא לא ימות והאחרי ימותו; וא אני בורר את הרעב
יאמרו בוטח הוא בעשרו .אברר לי דבר שהכל שוי בו"
יתכ ורש"י אינו מציג נימוק אחר או נוס& אלא מלמדנו כי מידת הביטחו
פירושה השתוות ע הציבור בענייני של סכנה והימנעות מחשבונות אישיי.
במלי אחרות "נפלה נא ביד ה'" פירושו קבלה של גזירה שאינה מפלה בי אד
לאד ,שאי לאד מסוי יתרו בהתמודדות עמה ביחס לאד אחר .35לפיכ,
המדרגה הגבוהה של בטחו בה' מתבטאת בקבלת גזירה ותקווה לרחמי כאחד
מ הקהל .ראוי לציי כי זו אחת הפעמי הבודדות במקרא בה יחיד נוקט גו&
ראשו רבי .במקרה זה ,אולי ,מדגיש דוד את נפילתו יחד ע הע כולו )ואולי
אפילו מתייחס ג לגד החוזה(.

י.

סיכו

מדע הרפואה ממלי) כיו על מספר מצומצ של בדיקות סקר לגילוי
מוקד של מחלות מסוכנות .כאשר יש תוכנית מבוססת ,ומקובלת של
בדיקות סקר ,ראוי וא& חובה להשתת& מדי "גמילות חסד" והדבר דומה
להכרזה על אבדה .הנבדק אינו עושה למע בריאותו הוא ,והוא אינו פועל
מתו חשבונות אישיי ,אלא למע חולי בודדי המצויי בקהל )שיש
 .35למרות שה' קיצר את המגיפה לפחות מיממה ,התמותה הייתה חריגה באופ משמעותי
מאירועי אחרי של תבוסה ומגפה במקרא )ובהיסטוריה האנושית( – שבעי אל& איש
מתו מליו ומאתיי אל& ) .(5.8%מדובר בשיעור תמותה יומי גבוה א& ממגיפות
היסטוריות כמו "הדבר השחור" .בתבוסתו של שאול בגלבוע מתו ארבעת אלפי .דוד הרג
באר ארבעי אל& איש )דבה"י א יט  .(18ג בקנה מידה משנאי מדובר במגיפה קטלנית
מאד .ג' מתי בג' ימי מעיר המוציאה חמש מאות רגלי יהיה שקול ל 2400#מתי ביו
אחד בקרב כלל ישראל על פי המניי של יואב.
ראוי לציי כי ג המגיפה הענישתית הקודמת ,זו שפקדה את אנשי בית שמש ,הייתה
קטלנית במידה דומה ,חמישי אל& איש ,מספר ממנו הגמרא עצמה מסתייגת ,סוטה לה
ע"ב.
שיעורי תמותה גבוהי מאד נרשמו במלחמות אזרחי פנימיות :המלחמה בבני בנימי בשל
הפלגש בגבעה ,יפתח ובני אפרי ,ומרד אבשלו .רק מפלותיה של אר )בידי יואב ובימי
אחאב( ושל אשור )בימי חזקיהו( היו קטלניות יותר מהדבר שפקד את דוד.

30

אסיא פ"הפ"ו )כר כ"ב ,אב( אלול תשס"ט

סיכוי זניח שהוא אחד מה( .העדר השיקול האישי מוציא מחו) לחשבו ג
חשש של פג במידת התמימות .יתר על כ  ,דווקא חשבונות אישיי בה
מוציא אד את עצמו מתקנת הציבור יש בה משו פרישה מ הציבור
וחשש לפג בתמימות ובערבות ההדדית.
עבור יחידי ,האיזו הנכו בי "אי סומכי על הנס" ל"תמי תהיה" הוא
בהליכה בתל המותווית על ידי מדיניות מקצועית ,מוסרית ובלתי משוחדת של
בריאות הציבור ומבלי לסטות ממנה לכא )הימנעות מבדיקות ,חיסוני וכד'( או
לכא )תוספת בדיקות ,חיסוני וכד'( .על כ  ,יש מקו להסתייג מחיפוש אחר
בדיקות לגילוי מוקד שאי לה בסיס רפואי וה נובעות מדאגות וחשבונות
אישיי .ג א אי איסור בדבר ,יש בזה פג במידת התמימות.
על פי ה"חזו איש" ,על כל אד למצוא את האיזו הנכו עבורו הוא
בי השתדלות פעילה בענייני בריאות ,לבי התמסרות פאסיבית בידי
שמי .36דבריו אלו מזכירי לנו כי הרמב" פותח את "הלכות דעות"
בקביעה כי אופיי ומידותיה )"דעות"( של הבריות שונות זו מזו .בכ
חורג הרמב" באפ משמעותי מהאתיקה הניקומכית של אריסטו .זו פותחת
בהצהרת הטוב הכללי המשות& כתכלית המוסר ,בעוד הרמב" מניח בבסיס
המוסר את ההכרה בשוני בי אד לאד .על כ  ,נראה שבנושא אישי כל כ,
של השתדלות לבריאות ,אי מקו למת שיעורי הלכתיי – כזה כשר,
וכזה לא ,אלא כל אד בסופו של דבר מתפתח באופ אישי על פי הביטויי
הנכוני עבורו של השתדלות ובטחו  .לפיכ ,נראה שג בתחו של בדיקות
סקר ישנו ִמנעד משמעותי של הנהגות ,כל אחד על פי מידותיו.
כ ראינו כי בענייני הציבור ,בניגוד להנהגות הפרט ,מקפידה ההלכה
ֶבר".
על אמות מידה מדויקות ,כמו בדי "איזהו ד ֶ
מדיניות של בדיקות סקר הינה דבר הנוגע לאוכלוסיה כולה ,ויש לכ
השלכות ציבוריות וכספיות משמעותיות .ג בדיקה זולה מצטרפת לסכו
עתק כשהיא מבוצעת על מיליוני של נבדקי .הוצאות שכאלו עשויות
לבוא על חשבו צרכי אחרי של הציבור ,כולל אלו הנוגעי לפקוח נפש,
כגו בטיחות בדרכי .ראוי לפרנסי הציבור לתת את הדעת לאינטרסי
הכלכליי והפוליטיי שמאחורי כל בדיקה שבשוק ולסייע ביד הרופאי כ
שיתנו לציבור עצה טובה.
שלמי תודה :לאבי הרב נפתלי בר איל על הערותיו המועילות ,וכ לר' אוהד
אזרחי ,מר יוס $להמ ובמיוחד לאבישי מספריית הרמב" על סיוע ספרני.
מחקר זה נתמ על ידי קר ע"ש דר' סימה ליאור ,מרכז רפואי תל אביב.
 .36אמונה ובטחו  ,קלו .ראה ג קב) ו' אות כב בשמנה קבצי לראי"ה קוק.

