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מרכזם של מספר ב אצמנ )Cybernetics( 1הָקיְרֶנִטֶּבייחודי בִק יוםתח
לוט במכשירים שונים על ידי  לשתוליכ ה–והוא ,  האחרונותיםשנ בניסויים

שאיננו דורש מן המשתמש , תקשורת ובקרה אלטרנטיבי זהץ רוע. המחשבה
, Brain-Computer Interface (BCI): תזיועבל נקרא, לבצע פעולה פיזית

 ויםוקמהם בידי חוקרים עיו מבוצללהניסויים ה. מוח-חשבממשק מ: מרלוכ
ותבות באמצעות אותות  יוכלו לאפשר לאנשים משותקים לשלוט על תיכ

ו על מדידת אותות חשמליים כה התבססמרבית הניסויים שנעשו עד . מהמוח
                                פה המוטורית ליהק –תנועת הגוף  על  האחראיבמוחר מאזו

)The Motor Cortex( – ן מה של זרוע מכנית או סוענתל אותות התמרוה
להלן נביא .  שונות ברחבי העולםים מתבצעים בארצותקרמח ה.שבחמ

  .סקירה של מספר מחקרים וחידושים בתחום זה

  

ומקשרת בין פעילות , תהליכי תקשורת במכונות וביצורים חייםחוקרת " רנטיקהיבק"ה  .1
  .ומתקנים שונים המוח ומערכת העצבים לבין פעולת מחשב
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         בישראל  בישראל  בישראל  בישראל יםיםיםיםקרקרקרקרמחמחמחמח
רסיטה בינואב (ICNC) 2ביות עצביתשוחי ליומתח-ןביה זכרמב

מפענח צוות חוקרים את  ולךהובו , מחקרך ער ניםלשוריבשהעברית 
 האותות החשמליים שבאמצעותם שולט המוח על תנועות ותמעמש

 עבודות מחקר מסוג זה נערכות רק.  תנועות רצוניותיקמפו,  בגוףהשרירים
ו לפענח אותות חשמליים במוח חילצהם  החוקרי.בדות ספורות בעולםבמע

 לכוי  היא כי בעתידפהאיהש. שבחך מסעה על פני מונתל םמשל קוף ולתרג
ל  עו ללכת אתיטובור- ידיעהנ ל,חשבותיו בלבדמ חוכב, ותקמשם דא

יפה קל ה– במוחמתמקד באזור מוגדר  רקחמה .תיותרגליים מלאכו
רות יצמיות הודפקולח אל איברי הגוף  ששרא, )Motor Cortex( ריתוטומה

עשה אוסף של למן  ה"ותודפק"ה. תנועה
אותות חשמליים המועברים  וניימיל

אל שרירי , הדרהשט באמצעות חו, מהמוח
לצורך פענוח ומיפוי האותות . הגוף

תמשו החוקרים החשמליים הללו הש
שבאמצעותו ניתן לעקוב , במכשור משוכלל

ב עצי תאילות החשמלית של  הפעאחר
ות ילפע את המסרים שהנחפעול, רבים

שאומנו לבצע , )יםופק תגמדוכ(ם השתמשו בחיות ניסוי ירקוחה .תצגיימ
למוחן של החיות . ימה או לצדדיםקדם ד יתזזה: לשמל, תנועות מסוימות

שאינן גורמות נזק , לקטרודות עדינות ורגישותהוחדרו מערכים של א
דות עקבו החוקרים אחרי האותות רומצעות האלקטבא. חלרקמות המו

 כךו, הועתנה עצוביהחשמליים ששוגרו מקליפת המוח של החיה בזמן 
הם הצליחו לפענח אילו . הועתנ וצליחו לקדד באופן מדויק כל תנועהה

לבסוף הצליחו החוקרים לפתח . אותות מסוימים גורמים לתנועה מסוימת
תרגמת אותה מ, מוחית חשמליתלות תוכנת מחשב המקבלת כקלט פעי

ית שהתקבלה מלחשה" הודפק"י הפ-על –ומזיזה אובייקט על מסך מחשב 
 וחממת הללו ולישמהחת דוקוהפישוגרו , לב הבא של המחקרשב. חומהמ

ל יד א, "מתווך-מתרגם"באמצעות האלקטרודות ומחשב שישמש כ, חיהה
" מחשבה"ת המצעוהיד הרובוטית תבצע פעולות שהוכתבו לה בא. רובוטית

   .ללא מעורבות הגפיים, פה במוח החיה בלבדחלש

ם צירושל דבר ו ופסב בלא, ה נערך המחקר בחיות ניסוי זלבבש
ין אש, אדם משותקים-בטיפול בבניר חקהמהחוקרים ליישם את תוצאות 

 וגיה שבאמצעותהולכנהט, העתת לע. תיתרת להעניק להם יכולת תנועאחך דר
ותיו של פסנתרן אמן עדיין אינה מצויה עאצב את תנועותח ענ לפולכוי
  

  .The Interdisciplinary Center for Neural Computation (ICNC): יתגלאנב  .  2
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בסיוע , נוח כה מורכב יידרשו עוד כעשר שנות עבודהפע םשלו, םביד
פי האותות -רק על,  היטבנחפע לשיו ניתןעכר כב, וםמקל מכ. על-מחשב
אילו איברים יניע הקוף , וריתים בקליפת המוח המוטסוליים מאזור מהחשמ

   . בתנועות גסות

        ב   ב   ב   ב   """" בארה בארה בארה בארהיםיםיםיםקרקרקרקרמחמחמחמח

 רקחמב. 3 קליפורניה בפסדינהלש היגוטכנול הוןמכערך ב נקר אחרמח
               טליתיא הפרפהלי הקיהקרו,  באותות מאזור אחר במוחשותמהש, זה

)Posterior Parietal Cortex – PPC(,סמן זיזהת לאפשר לקופים למנל  ע 
 ,תלועו פוחשובה לתכנון םיינזוהקליפה הפריאטלית ממוקמת מעל הא. מחשב

 אלקטרודות לקליפה הפריאטלית של רוובח, המחקר לךמהב. ן לביצועלאך א
 ועיבנגע ברשוף ק. לבן על מסך המחשב עוביר שלושה קופים והוצג להם

  כאשר.בזמן שהמחשב פענח את אותות מוחו, מולגכ תורייבל מיץ פק
 לתרגם את כוונות נהוכהת  איפשרה– האותות וחענבפח הצלי המחשב

ים הבינו שמספיק לתכנן לגעת הקופ. הקופים לתנועות של הסמן על המסך
  . מסךב לגעת הפסיקוולכן , ולמגהבריבוע על מנת לקבל את 

מכונות על פי הקליפה הפריאטלית הוא ההבדל בין ל  עטה בשלידלהבה
. יד לכוס מיםח לולש וןרצ לאת היד ימינהז זין להצוהר

ו נותימכשירים שישתמשו באזור מוח זה יפעלו על פי כוו
.  את מחשבותיואוקרי: כלומר, ורצונותיו של האדם

 שמתשמה שרכא –סרונות לכך גם חים להיות עשוי
 הוא, קו מעסיאת ידו של ץ חוללכנן תי הזכשבמכשיר 

, יקלמעס הירת סטניתנ עלית מנז- בועשוי גם לחשוב 
  . כי אכן יסטור לוכןתיו

 על מכשירים בשיטה טהלי שםירשפאמהיוצרו שבבים יד שע, ייםבינת
ניסיונות בבני אדם בשימוש בשבבים המתבססים על הגישה ו חלה, החדשה
ת ברישר לחא, FDA-ה ,ייקנרהאמ והתרופות וןהל המזנימ. הקודמת

Cyberkineticsל שבבים בקליפה המוטורית של חמישה משותקיתיהש ל 
 במערכת ברדו מ.ארבע גפיים על מנת להקנות להם שליטה וגישה למחשב

ת ראשוניות הוצגו בחודש אווצת. BrainGate System: הושמ, ניסיונית
אות היו צהתו .בכנס שנערך בפניקס שבמדינת אריזונה, 2004אוקטובר 

פותח בהצלחה ממשק מחשב אשר השתמש במחשבות . ודדותמע וותחיובי
פשר יא הממשק. השדרה- שנים בעמוד3בעל פגיעה בת , דשל פציינט בוד

. ע משימות ולבצע פעולות מחשב בסיסיות פעם אחר פעםבצלפציינט ל
, המחשב הייתה מיידית ואינטואיטיבית-השליטה של המשתמש על סמן

  

3. The California Institute of Technology, Pasadena, California. 
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, למשל. ללא הפרעה, זמנית-גל לבצע פעולות מגוונות בוו מסהוהוא הי
יה יכול לשלוט על הטלוויזיה שלו באסיפות מחקר מוקדמות המשתמש ה

  . זמנית-ז את ראשו בוומזיהוא מדבר כאשר , BrainGate תכרבאמצעות מע

. ומייצגות את התוצאות של פציינט בודד, ינן מקדמיותלה ה אותצאתו
ברה מתכננת להרחיב את החך א, פציינט זה אמנם ימשיך להשתתף במחקר

ים רפואיים רתאל תמחקר הישימּו
. לגייס פציינטים נוספיםו, נוספים

החברה מקווה להודיע על תוצאות 
פות סונמקדמיות והבחנות מדעיות 

רה  החבנס השנתי שלבכממחקר זה 
  .דייגו- המוח בסאן- למדעי

         באירופה באירופה באירופה באירופהיםיםיםיםקרקרקרקרמחמחמחמח

 6נהלוובברצ ץויושב ש5ןזאלו ו4ם אשר נמצאים במרטיניניכובמ
 חובכו של כסא גלגלים שינוע חופית על יםענמדם ידעוב, דרפסבש
הות מכשולים לזע יד זה גם ירכשמ.  פקודות המוחפיל ע, בה בלבדשחמה

ם מאיים לנכיעצם  חיייהתהמשמעות הפיתוח . תאונותע נולמת מנעל ך בדר
 – למכשירי שליטה מוחית אחרים ודיגבנ. המשותקים בכל חלקי גופם

אלא בכובע המתלבש על , זו אינה משתמשת בשתלים במוח כתערמ
ע זה ישנן אלקטרודות העוקבות אחר פעילות חשמלית בכוב. הקרקפת

 ודות מוחקו פאת םגרתיש, ה זבעכו בכסא הגלגלים יחבוש מששתהמ. חובמ
 אתת גמתרהמ, יוחדתמ בושחי למערכת מרועביו לוהלו,  חשמלייםםריסמל
וט בניסויים קודמים עם רו. כסא הגלגליםל  שלהודות למערכת ההפעפקה
ם ללמוד לתפעל כסא גלגלים מסוג זה בתוך מוחשב הראו שנכים יכולימ

לתפעל ד מולל נת מל עשורהד מןהז ברויבקו וזה,  בלבדיםמי יון שלזמק פר
. המדענים בוחנים את המערכת הממוחשבת בעזרת רובוט. כסא גלגלים רגיל

ת ימינה ושמאלה ונסיעה קדימה או יופנל מלבד הפעולות הרגילות ש
 שתמנע ממנו יתבנת מוגילו מערכת כלול כסא הגלגלים החדשי, רהואח

המדענים להגדיל ם סימנ, העתת לע. להתנגש עם עצמים שיפריעו לו בדרך
ובכך ליצור , לגלים לזהותא הגים שיוכל כסליאת מספר המצבים המנט

ך מחשבתו לפעולתו של דר ומשבין רצון המשתר ותבה יטו ותקשורת נקיה
תהיה זו הפעם הראשונה , חה הניסויים יסתיימו בהצללם כא. כסא הגלגלים

  . לגליםג אמשהו כה מסורבל כמו כס שמוחו של אדם יוכל לתפעל
  

4. The Dalle Molle Institute for Perceptual Artificial Intelligence, Martigny, 
Switzerland. 

5.  The Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, Switzerland. 
6. The Centre for Biomedical Engineering Research, Barcelona, Spain. 
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   ביפן ביפן ביפן ביפןיםיםיםיםקרקרקרקרמחמחמחמח
חשמלי המאפשר ן תקו מיתחיפפן יה שב מאוניברסיטת צּוקּוָּביםקרחו

 ם ניישחיעות מערכת מצבאת לקום וללכ, ים להניע את הגפייםתקשולמ
  על הגפייםןקתומה (Exoskeleton)קטרוני אלד של בברדומ. ביםחשמומ

יפוס קרוי הט-ב א.את הגוףע נילהבלים משיתוק מלא סו לומאפשר גם
ת נו ש10 שלא תוצר וה 3-לאה. (HAL - Hybrid Assistive Limb)" 3-אלה"

 ,ג" ק22ממתכת במשקל " יוניצח "דוהוא של, ָּבהּוקצּוברסיטת ניאו במחקר
ה  בקרשתי מערכות.  למחשבטיניע את הרגליים באמצעות קישור אלחומה

ללכת ואף לטפס , ממוחשבות פועלות כך שהמיתקן מאפשר לקום מהכיסא
-ובים ניישחיבת של הפיתוח עושה שימוש בשמוחמ התכרעמה. במדרגות

המשודרים  תתואום ומשם קולטי, קטרוניים המוצמדים לעור שברגלייםאל
ם רירילשולח  שוחהמדות לכך שכאשר הו, תזא. מהמוח אל השרירים

זרמים . מתפזרים זרמי חשמל על פני שטח העור, גפהשל ההנעה ת ודפק
-יוהבם ניישחיאלה נקלטים על ידי ה

של  ריבר שךתו. ונשלחים למחשב, ייםנטרוקלא
המתכתי מגיב לפקודות " דשל"ה, שניה

וכך יוצר תנועה , יםנו שיםיבומזיז מרכ, המחשב
ל יכו, כך. ית הדומה לתנועת שלד האדםטוברו

יז בפועל אף שריר  שהזמבלי, עודהמשתמש לצ
טים את ול קאףם ניישחיה, בזמן הצעידה. בגופו

צעידות  טרתמהתנוחה הנשמרת במחשב ל
, שתבוצע בפעם השנייה הכילהו, עתידיות

באופן דומה  הלתנ ת– ב"יווכהשלישית 
  . ונה של המשתמשאשהרה לצעיד

 ,"5- האל"- ו" 4- האל"את ים היפנים יאמצהמפיתחו  כבר, "3- האל "לבדמ
אלא כוללים חלקים נוספים המתלבשים על , עים לאדם ללכת מסיירק לא אשר

ם נוספים נעשו ריפושי.  קילוגרמים40הזרועות ומאפשרים לאדם להרים עד 
- כאשר אין צורך בתיק, יאת המערכתנשת לובפיתוחים חדשים אלו מבחינת ק

 יקִּתְרַנאימו להחיבור האלחוטי הוקטנו על מנת שיתשב והמח, במקום זאת. גב
ת כובתערו הוצגים החדשים וחיתהפ". חליפה"ר לחגורת הובמחה) 'ץּואָּפ(

Expo 2005י 'צבאיייימה  שהתק(Aichi)מסחרי  וצרמ. ץ שעבר שביפן בקי
רה שנוסדה עבור ניצול תוצאות חב(מ "ע בCyberdyneי " עק לאחרונהשוה

, צע רק ביפן עצמה מואוה לעת עתה ךא, )הניברסיטת צּוקּוָּבאומחקר של 
 איה) ניינםמל 2006(רה מצפה שעד סוף השנה הנוכחית בח ה.מסיבות טכניות

ום שכל יחידה צריכה להיות שמ, דבלבדות יחי 10-20תספק ללקוחותיה בין 
וכל תש" יברסאליתנוא"רה מפתחת גירסה בחה. תמששמלית שיאמותאמת 
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 איה הראשונות יפות המסחריותלחהות לע. להיות מותאמת בקלות לכל אחד
ר וב ען ֶי400,000 לשי תנשום לשתד בלמ, )14,000$רך עב( יפנ יןֶיון ילמ 1.5

 םג פןיל   לשווק את המוצר מחוץאיהידית העתגמה מה. שדרוג- רכושתחזוקה 
ב השוק ובגורמים מקומיים צמבותלוי , ין אינו ידועידעצר ומהיר חמ ךא,  כן

  .שונים

        ות הלכתיותות הלכתיותות הלכתיותות הלכתיותלכלכלכלכהשהשהשהש. . . . בבבב

. שיות של תקשור מוחי עלולות להיות מרחיקות לכתת המעכושלהה
א שלם אד, הדבר מהווה שינוי משמעותי באיכות חייו של המשותק, ראשית

אך . יכל לנוע כלל לפתע יכול להתנועע ולהסתובב בעזרת טכנולוגיה זו
ה עלול ז בצמ –מלבד השינוי הכללי ביכולתו של הנכה וברמת סבלו 

רמים אפשריים שיש ון גלולה,  ההלכתיםלהעלות שאלות ספציפיות בתחו
  :דון זהנב )בחינה תיאורטי גרידא(לבחון 

  של טכנולוגיה זו בותצו או הפטור הכללי במובחיה   .1
" ידו הארוכה("של האדם " פעולתו"או " גופו"ר תוהמכשיר בד עממ  . 2

  )?"כוח כוחו"או 
  ספציפיות במכשיר זה) ו עבירות"או ח(קיום מצוות ף וקת  . 3
ורמת ייחוסם , ם הנעשים באמצעות הטכנולוגיהימעש ות עלריאחה  . 4

  ילעלמפ

  .לןלהג צי אלו יפורטו בתוך העניינים שניםרמגו

        במצוותבמצוותבמצוותבמצוותב ב ב ב יויויויוהחהחהחהח
יש להניח כי הוא פטור , ואינו מסוגל להזיז איבריו, פו בכל גותקשוהמ   

שאינו , כך גם המרותק לכסא גלגלים. מקיום מצוות מעשיות התלויות בכך
ל  אומר כי התורה לא תחייב אדם עןויגהה ,ול לבצע פעולות מסוימות לבדויכ
בצעם בעזרת אחר או על ידי  לוליכאלא אם כן , ר שאין ביכולתו לעשותדב

כנולוגיה החדשה מציבה בפנינו שאלות אודות קיום מצוות הט. שליחות
באמצעות מכשירי , האם מעשים שעשה נכה באופן חלקי או מלא: באמצעותה

BCI ,ב יוהוא מקיימם בכך ואף מתחי, לעניין קיום מצוות" שיםעמ"ם איקרנ
ללא , דלב בוחוחוחוחהמהמהמהמשל רצון  ביםעשעשים הנמ אמש –או מאידך ? וות אלובמצ

לעניין " מעשיו"לא נחשבים כ, פעולת הגוף עצמו אלא בפעולת מכשיר
ועל כן אין זה מעשה , ) פחות מגרמאאףו א(, "מאמאמאמאגרגרגרגר"אלא מעין , מצוות

? םואף עדיף לקיימה באמצעות אחרי, לקיימה בדרך זו ובהחואולי אין , המצוו
  :ן סיכום גורמי השאלהלהל

  ; במעשים הנעשים בטכנולוגיה זו" שהמע"ם  שאתריק  . 1

   -מה שמוביל אותנו ל, ייחוס המעשים למבצעת ידמ  . 2
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שכן (היות המעשים מוגדרים כגרמא או אף פחות מגרמא ת אלש  . 3
" מוצתת"הגרמא . זי כלליה פש ללא צד של מעמדובר בגרמא

ואין , המכשיר מבצע, ומופעלת על ידי המוח המתקשר עם המכשיר
  ).י המוחידנעשית בידיים אלא גרמא המופעלת על  המאגרכאן 

        תתתתשבשבשבשב
  : שאלות העומדות לבירור 3 שנןי השבת יןניבע

  ?לולטלט וBCI-ותר להוציא את ה מאםה  .1

וייתכן כי נוכל , לים בשבת כבר נדון רבותסא גלגייציאה עם כ השאנו
 BCI רישיל לעניין היציאה בשבת עם מכ"ים הניימהק להסיק מן המקורות

,  או לאושלב מBCI-רט חשוב בעניין זה הוא שאלת היות הפ, רםב. 7םנישוה
, אחריותו של הנושא בהוצאה מרשות לרשות וטלטול תלאש –ומאידך 

לגבי יציאת נכה עם . ות מוח בלבדמצעות פקוד באשהעכאשר מעשה זה נ
, למקשאינו יכול לילך  בלא , חיגר"י  ככבר נפסק בשולחן ערוך, מקל בשבת

ואינו , אבל אם אפשר לו לילך זולתו; אינו קשור בו' תר לילך בו אפימו
י הסיבה שהותר כב תו כרורההמשנה ב. 8"אסור,  עצמוקנוטלו אלא להחזי

דאינו יכול לילך ן יודכ"ר בלעדיו היא ללכת במקל כאשר אינו יכול להסתד
. יוהמקל הוא כמנעל לגב: מרלוכ. 9"ל כמנעל דידיה"כלל בלא מקל הו

והריהו כמקל , "3-האל",  דין זה על ההמצאה היפניתלכן אולי להחייתי
  .10)מה לי רובוטיקה, מה לי מקל (הכנשל ה" מנעלו"וכ

  ?BCI-להפעיל את ה ותר מאםה  .2

ת מכונית הפעלבעניין , זאב לב' רו של פרופיון דומה במאמ דנויש
ה ולשם מדובר בפעי  כאם ,11חשמלית עבור נכה בשבת בכוח הדיבור

  

, שאולשאולשאולשאולת ת ת ת ילילילילשאשאשאשא, רייש בולשא' ר: ת עם כסא גלגליםבמקורות הבאים אודות יציאה בשבה ראו  .7
שבת על ידי  בכה נמכונית חשמלית עבור תלעפה", זאב לב' פורפ; ס 'עמ, מב' סי, ח"וא

, כים חשמלית בשבתנ תלגע, מאיריר יא; טס- טנ, א"ח, )ה"שמת (םםםםייייססססננננ- - - - רוןרוןרוןרוןזכזכזכזכר ר ר ר ספספספספ, "דיבור
, "בת במקום שאין עירובעגלת נכים בש לוטלט", רי בצשהמ' ר; 37-48, )ז"שמת ( חןןןןמימימימיחוחוחוחותתתת

, "בכסא גלגלים בשבת האיצי", משה הלרל אכמי' ר; גק- הפ, )א"תשס(ב צ רן וישראלרן וישראלרן וישראלרן וישראלאהאהאהאהת ת ת ת ביביביבי
 תעסה", סף ריזל יושהמ' ר; )דברי פוסקי זמננו בוןיא דימב (זמ- אמ, )ד"תשנ(ה סק ההההממממללללשששש    םםםםכרכרכרכר

    מתמתמתמתנשנשנשנשבאה ור. הס- אס, )ט"שנת (ו טבתבתבתבתהשהשהשהשר ר ר ר אואואואו, "כה על ידי נכרי בכסא גלגלים חשמלינ
  .ק ו"ס,  טז' סעי, שא' י סברהםברהםברהםברהםאאאא

  .יז, שא, אורח חיים,  ערוךחןולש  .8
  .ג סק"ס, אש' יס, רורהרורהרורהרורה ב ב ב בנהנהנהנהמשמשמשמש  .9

שם כותב כי , מב' מבע, םש, מהמהמהמהשלשלשלשלם ם ם ם כרכרכרכר, רהלמיכאל משה '  השאלה עיין במאמרו של רדודיחל  . 10
לא נחשב זה ל ד"י, רק שמסיע את העגלה והוא נוסע עמה", במקרה שאינו עושה שום פעולה בגופו

מוחית - ת האם תקשורתלדעד וחשוב מא, אם כן". חייב על הוצאת העגלה' לא יהייוממ ,כמנעלו
תר להוציא היש  י–מצד האדם ה כאשר ישנה פעול, שכן לפי דבריו אלו, לאו  אנקראת פעולה

  .ב"ול היתר זה על כסא גלגלים וכיויחא  ל–אך כאשר אין פעולה והוא פאסיבי , מקלו
 רפס, "מכונית חשמלית עבור נכה בשבת על ידי דיבורת עלהפהמכשיר ", זאב לב' פרופ  .11

  .טס-טנ, א"ח, )ה"שמת (םםםםייייססססננננ----ןןןןרורורורוזכזכזכזכ
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  . 12קודה מן המוח גרידאפלא ו, טבעית של דיבור-צוניתחי

וברים על איסורי שבת מן התורה ומדרבנן בפעולות  עאםה  .3
  ?BCIהנעשות על ידי 

 –עות טכנולוגיה זו  ביצוע פעולות אסורות בשבת באמציןניבע
דבר לכאורה תלוי בגורמים שפרטנו ה ירה –ת דאורייתא או דרבנן וכאלמ

מידת , על המעשים" מעשה"קריאת שם "): ב במצוותיוהח"ן בעניי(לעיל 
  ..והיותם מוגדרים כגרמא או גרמא גרועה, ייחוסם למבצע

        ליה לרגלליה לרגלליה לרגלליה לרגל ע ע ע עותותותותמצמצמצמצ
ן זמ ב בשנהים שלוש פעמיםלשורליות עלברגליו פטור מלה נכ   ה
  :ם"מבהרשון  לזהו.  שם את שלושת הרגליםוגלחו, םקיי שהמקדש

וכן הזקן ... וחגר... מחרשץ חוה אנשים חייבים בראיי הכלו...
והחולה והרך והענוג מאד שאינם יכולים לעלות על רגליהן כל 

: ונאמר... ושאר כל האנשים חייבין בראייה, פטורין... אלו
כול לעלות ברגליו להוציא שיי  מ13''הֵני ת ְּפְת ֵלָראֹות ֶאֲעַּב'

  14...זקן וענוגלה וחגר וחו

פטור מן הראיה פטור מן  הכלו, יגהגחבב יייב בראיה חחי הכל, כןו כמ
. 16לגרם חובה על האב לחנך את בנו הקטן החיגר בעלייה ל גיןא. 15החגיגה

 ימ – 17''הְּפֵני ְת ֵלָראֹות ֶאת ֲעַּב" לפטור הנכה היא על פי הכתוב בהסיה
מי שאינו יכול לעלות באופן עצמאי , בייח –ר בה    ברגליוברגליוברגליוברגליות ת ת ת לולולולולעלעלעלעכול יש

בבעלותו מכשיר הנשלט מוחית שבאמצעותו הוא שכה נ. יב חינויא –ברגליו 
כדוגמת הרובוט שהומצא ביפן (בכסא גלגלים או ברגליו ממש , תלעלומסוגל 

האם הוא מחוייב , )תל אדם ועמו יכול לעלות במדרגו שהמתלבש על רגליו
שכן הוא מסוגל לעלות ללא סיוע , ויכול לקיים את המצווה, בעלייה לרגל

  ?18שאין רגליו מעלות אותו ןויכ –או שמא הוא פטור , שים אחריםנמא

  

"  אמרים אמרים אמרים אמריםטיטיטיטיקוקוקוקולילילילי"בן יי ע– שפתיים-לדיבור ואף עקימת הבין ההבדל בין מחשניבעו  .12
לה הכותב כי בעניין תלמוד תורה ותפי) א"דף מז ע, רק לזפ(זלמן מליאדי -ר שניאור"מואדל
וקיימא לן , שפתיובקיימא לן דהרהור לאו כדיבור דמי ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא "

א "ראה בסנהדרין סה ע"  מעשההוי"דות עקימת שפתיו אי אוו". שהדעקימת שפתיו הוי מע
  .א" ד ע–ב "וכריתות ג ע, ב"בבא מציעא צ ע, ב"וע

  .כד, לדת מוש  . 13
  .א, ב, חגיגה' הל, ם"מבר  . 14
  ). ד, ב, חגיגה' הל, ם"ברמה (ערל וטמא, קטן, שוטה,  כולם חוץ מחרשםיביי חהמחבש כים א  .15
  . ג,חגיגה ב'  הלם"מבר   .16
  .כד, לדת מוש  .17
ולא , ה מכשיר זה רק באמצע החגקנם  א–, מר שטכנולוגיה זו מחייבתו בעלייה לרגלנאאם ו  .18

מי שהיה : "ל"וז, ה, ב, חגיגה' הלם ב"ער כי הדברים יתאימו לדברי הרמבלשש  י–, ני כןלפ
 יה התון החגיגה שביום חובמה ויפטור מן הראי, חגר או סומא ביום ראשון ונתרפא בשני

  ...". ראשון הן כמו שביארנוומישלתשכל ימות החג , פטור
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   וקידושיןוקידושיןוקידושיןוקידושיןן ן ן ן טיטיטיטיגיגיגיגי

? מוחית-י שליטה"כן לקדש אישה ולגרשה בפעולה הנעשית עיתם הא
וראה , לפחות תנועה קלה, בקידושין חייב המקדש לעשות מעשה כל שהוא

  :19אודות קידושי משותק או גידם" ברהם אמתנש"להלן מה שכתב ב

יתנו את הטבעת , בשתי ידיו או שגידם בשתי ידיוק שותמש ןתח"
כדי , ואפילו כל שהיא, על ידו או על הגדם והוא יעשה תנועה

, ם זה בלתי אפשריאו. הלתוך ידה של הכללהפיל את הטבעת 
פיל אותה בתנועה כל א יהוות הטבעת בפיו נראה שישימו א

 ,ע גפיורבבאק עובדא בבחור שהיה משותה היו... שהיא לידה
א שישימו את הטבעת על ידו "ז אויערבאך שליט"פסק הגרשו

ואם . את הטבעת לתוך ידה של הכלה, בתנועה קלה, ושהוא יפיל
  ".י שליח"הטבעת ע  אתהיתן ל,  אפשרייכל זה בלת

 םאה – BCIידי טכנולוגיית על ק ר את עצמו אך וותק הניעמש האם
לה גם בעניין תעלה זו שא? ןשילצורך קידו" תנועה"נועה זו תחשב כת

ולקרב את גופו אל עבר , שכן הנותן גט חייב לעשות מעשה כל שהוא, גיטין
  :כדברי השולחן ערוך, אשתו

ואפילו היה מונח . אינו כלום, עקרק  טול גיטיך מעל גבילהר אמ
לא לא לא לא  ש ש ש שוןוןוןוןכיכיכיכי,  גבי ידו והיא קרובה אליו ולקחתו משם אינו גטעל

ופתח הוא , ט בתוכההגסגורה וו ידה  היתלופיא. סייע בנטילתוסייע בנטילתוסייע בנטילתוסייע בנטילתו
    וןוןוןוןכיכיכיכי, אפילו הכי אינו גט, שסייע בנטילתו, ידו ונטלתו מתוכה

חגורתו על  ו תחת לובתח גט האםו. לא קירב גופו אליהלא קירב גופו אליהלא קירב גופו אליהלא קירב גופו אליהשששש
רי ק, ה ונטלתוה ונטלתוה ונטלתוה ונטלתוצמו לצמו לצמו לצמו ל ע ע ע עטהטהטהטהוהוהוהוה מצם מתניו ונתחלחלוצו, וימתנ

, ם צמצם מתניו ולא הטה עצמו אליה אאבל, "ןתנו"פיר ה שיב
ויש מי שאומר . לא הוי נתינה, א צמצם מתניוולו צמאו שהטה ע

 לה בגופו והטה  לה בגופו והטה  לה בגופו והטה  לה בגופו והטה יןיןיןיןרכרכרכרכוהוהוהוה, שאם היה קשור על ידו או על יריכו
  .20ז גט"ה, ךילה הרי זה גיט ואמר, פה הגט מעליושל שעד    ידוידוידוידו

 –ם קידושין או גירושין על ידי שליחות  כי אם מבצע האדין לצייש
חות שמינויה נעשה לי שקףאך אז תעלה שאלת תו, ת אלה אינן עולותולאש

  .באמצעות תקשורת מוחית

        נין נין נין נין  ק ק ק קשהשהשהשהמעמעמעמע
מצד ? על מכשירים תיחומ בצע מעשה קניין על ידי שליטהל ןית נםהא

 –אך מאידך , האדם מרים את החפץ ועושה מעשה הגבהה, לעופב –אחד 

  

בפסקה המתחילה במילים , 1ק א"ס, ב' סע, לא' יסאבן העזר ע "שול  עברהםברהםברהםברהם א א א אמתמתמתמתנשנשנשנש .19
  .ז"דורת תשסמה, "או גידםק ותמש"

  .א, קלח, אבן העזר,  ערוךחןולש  .20
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יר  מכשעותבאמצאלא ,  לא נעשה על ידי אברי גופו הטבעייםהשעמה
. של האדם" ידו הארוכה והרובוטית "יןמעי וזוה, הנשלט על ידי מוחו

וכמו , י מוחודו של אדם בריא נשלטת על ידי םג –סוף כל סוף , מאידך
כך אולי , וחוהנובע ממ, נות בידו הטבעית במעשה הקניןקם לדשיכול א

  .הנשלט על ידי מוחו, ידי איבר מחודש זהיוכל לקנות על 

  ה ה ה ה יביביביבכתכתכתכת

חתימה , ה לעניין גטיןיבכתת על ידי שליטה מוחית נקרא ה כתיבםהא
  ?ב"וכיו, מלאכת כתיבה בשבת, בשטר

        ותותותותעדעדעדעד
? אלו ריםייכול להעיד באמצעות מכש) שהוא גם אילם(ה נכם הא

, שב למחמוחי-באמצעות תקשור, ם על המסךמילי הנכה יכתוב כאשר: כגון
מחשב אף ישמיע מילים הר שאכ  –או ; אודות הדברים שהוא מעיד עליהם

  . עד הכתיבתו של/על פי מחשבתו

        ה ה ה ה יציציציצחלחלחלחל
 ולא דחק רגל"ולץ חה םא –בשולחן ערוך " יש אומרים"שיטת הי  פעל

ע הולך "כי השו 22 כתבטריצחק שמואל שכ' ר. 21"ה פסולהתצילח –, בקרקע
, לת לנעוץ רגלו בקרקע מעכבתהיכומ הסוברים כי "ף ור"לפי שיטת הרי

לפי , ברם. היה ברגל משותקת ייןהדהוא , לדבריו. ובלעדיה החליצה פסולה
 םא –ולשיטתם , רץ מעכבתבאש אין נעיצת רגלו של החולץ "ד והרא"הראב

השאלה לענייננו תהיה האם לפי .  זהמטעם  יפסלאל –לו תהיה משותקת גר
  –שיכול להניע רגליו בתקשורת מוחית משותק , בשולחן ערוך" יש אומרים"ה
  ? 23שמאל או מיןי לגר –ץ לויחל  רגוזיאב – ןואם כ? ו כשרהתצילח

  פיליןפיליןפיליןפילין ת ת ת תחתחתחתחתהנהנהנהנ

, חקי חיים ישנו דיון אודות קשירת תפילין על ידו של משותקת "ובש
 בעצם ןיליפהוא כותב כי משותק מקיים מצוות הנחת ת. שמבצעת אישה

  : ואלו דבריו. חתואישה היא שלווה, העובדה כי הן מונחות עליו

י שהתפילין  מעלא ה הוצור הוא פשוט כיון דעיקר מסבההו"
כלומר שעיקר מעשה המצוה , מונח על ידו והוא מקיים המצוה

שהיא , ת אשהאבכוחו לעשות שליח ] על כן[כ "ע, מתייחס לו
  . 24"חה תפיליןישמנכבתורת קשירה שהרי מקיימת מצוה 

  

  .לב, טסק, זרהען בא, ךו ערחןולש   .21
 שפטשפטשפטשפט מ מ מ מרירירירידבדבדבדב, " או משותק או איטרידוללהחליצה במי שאינו ראוי ", ק שמואל שכטרצחי' ר  .22

  . קסא-קס' בעמ, )ו"שנת (ב
  . הק"ס, לה' סע, קסט' יס, יצהחל' לה, )ז"תשס(חלק אבן העזר     ברהםברהםברהםברהם  א  א  א  אמתמתמתמתנשנשנשנשבן יי ע –ן זהייענב  .23
  . כב' עמ, יב' יס, ח"או, ו"תשנ, ןליקורב, ד, חייםחייםחייםחייםי י י י קקקקחחחח    תתתת""""שושושושו, גינעשעיה ק יםייח' ר  .24



  BCI(   13(מוח -ממשקי מחשב

באמצעות , ילין על ידיו בכוחות עצמודם קושר את התפ אשרכא
  :תעולות השאלות הבאו, תקשורת מוחית

אך צריך שתהיה פעולת קשירה על ידי , דיויהתפילין מונחות על ם מנא  .1
קשירה שמבצע האדם - האם ניתן לומר כי יש פה פעולת. יב בכךוהמח אדם

  ?או שמא תקשורת מוחית הגוררת אחריה פעולה אין שמה פעולה

או כיון שהוא , דובר בקשירה על ידי אדם המחויב במצווהמ אםה  .2
אף אם מסוגל לקיים הקשירה , ר מחויב במצווהגד בהוא ןיא –משותק 

  ? 25על ידי המצאות וחידושים, שלא כדרך הטבע

איזו יד נחשבת לכהה ואיזו ? יד ימין או שמאל, זה יד יניח את התפיליןאיל ע  .3
  ?26טבעי אלא על ידי תקשורת מוחיתכאשר שתיהן אינן בשימוש , לחזקה

        אשתו נידהאשתו נידהאשתו נידהאשתו נידהד ד ד ד עועועועוסיסיסיסי
, מעים אין האיש משמש את האשהבחולי "י  ערוך נפסק כחןולבש

היתר שאישה תשמש את האיש ל םעטה. 27"אבל האשה משמשת את האיש
 רשאכ –כלומר , "ן כח באיש להתקשות בעת ההיאאיי כ: "28ז"מובא בט

הוא יכולת האישה לברוח יתר טעם אחר לה. צרו מתגברי ןיא –האיש חולה 
ר "א מה שכתב לו הגוב מהםאברת שמבנ .29חולהא ולהינצל מידיו כאשר הו

אבל , הזכיר שרק לחולה שתש כחו לוירצ: "ל"זלמן אויערבאך זצ-שלמה
כך הוא כנראה משום ל םעטה. 30"ל"עכ, לא למי שהוא נכה ומשותק בחלקו

 ושמא גם אין היא יכולה ,שויקייכולים לבוא לידי ) חלקית(שנכה והמשותק 
שמא יש , אם כן. יםבלוגאלא מ, להינצל מידו מפני שאינם חולים וחלשים

ן כש לכ –אם מדובר במשותק באופן חלקי : לחלק בין משותק מלא לחלקית
ותק  במשוברמדם א. BCIר יש לו תקשור שאכשיהיה אסור לאישה לשמשו 

וא לידי קישוי רצוני ל לבכווא יה ןיא – BCI יש לו םא םג –באופן מלא 
, )רפלקס הטבעי הותצעאם כי ייתכן שיוכל לבוא לידי קישוי באמ(ומורגש 

  

 רה שלברה שלברה שלברה שלבתותותותור ר ר ר אואואואו, "נכה וענינים נוספיםד לים דיי תילטנ ",פרץ מימון' מאמרו של ר בייןע  .25
י שמתה כתב כי מ' רט כי בבית עובד בהלכות תפלין אות טמפשם , תקטת' מעב, )ה"נשת(

א "ת אבני נזר ח"וכן כתב בשו", נקטעהשידו השמאלית מחמת חולי דעתו נוטה שהיא כמו 
  ...". חשובה כאינה יראם נתייבשה לגמש' א' יח ס"או

,  ורהורהורהורהררררבבבב    ההההננננששששממממ בןיעיו. ה" סקסטק' סי, העזרבן אוב; ק ב" סכז' יס, ח"וא, םםםםדדדדאאאא    מתמתמתמתנשנשנשנש ביןעיו  .26
ת "שו; ט-ח' יס, א-ח"וא, שהשהשהשהממממ    תתתתרורורורואגאגאגאג ת"שו;  יד'יס, ב"ח, ושרושרושרושר י י י יריריריריאמאמאמאמת "שו; ב"כסק כז' יס

; ג' יס, ב"ח, הלכההלכההלכההלכה ב ב ב ביביביביבמשמשמשמשת "ו ש;ז' יס, ט"ח, ח"וא, ומרומרומרומר א א א איעיעיעיעיביביביבת "שו; ג' י סי" חויויויויהלהלהלהלט ט ט ט שבשבשבשב
    מתמתמתמתנשנשנשנשין קשירת התפילין על ידי אשתו עיין בניבע ו.134' עמ, ט"משת, ו, יאיאיאיאאסאסאסאס, םרהבא' א
   .בק "ס, ב' סע, קצה' סי, דעהה ורי, ברהםברהםברהםברהםאאאא

  .י, שלה,  ערוךחןולש  .27
  . הק"ס, םש, ז"ט  .28
 שהיא בריאה והוא וןכיד " –ז"י המופיעים בעט"י דברי הב"הסביר עפ, ק ט"ס, שםך "שה  .29

כיון , ישהרח והד"הב, י השיגו על כך הדרכי משה כמר אאך, "חולה יכולה היא שתנצל מידו
  .ם גילוי הערווהיש שש, ך האיסור אלא בחולי מעייםייששמשמע שלא 

ן "ולרמב, ברנ' י סדשןדשןדשןדשןהההה    תתתתממממווווררררתתתתוהפנה ל. ה כק"ס, סעיף י, שלהסימן , ד"יו רהםרהםרהםרהם אב אב אב אבמתמתמתמתנשנשנשנש  .30
  .כל היד' בחידושיו לנדה ריש פ
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  .31מפניו וגם אין לאישה צורך לברוח

         שמירה ונזיקין שמירה ונזיקין שמירה ונזיקין שמירה ונזיקיןותותותותריריריריאחאחאחאח
, חייב באחריות בשמירתו, מוחית על מכשירים- בעל שליטה, ותקמרם הא

  ? BCI קין על מעשים שנעשו באמצעותזיייב בתשלומי נ חאוה  םהאו

  הורג בשוגגהורג בשוגגהורג בשוגגהורג בשוגג ל ל ל לותותותותגלגלגלגל

?  בגלותיבחייתהאם , מוחית-ו הורג אדם בשגגה בשליטה"ה חנכ האם
  ?הרג במזיד, ו"ח, ומה אם

            םםםםרירירירינדנדנדנד
, מאלו שאינם משותקים וא, ודר הנאה מן המשותקים בכל גופםהנם אד

יה  הומה אם נוסח נדרו? מוחית-ור במי שמשתמש בשליטהא אסו האםה
    ? יכולים לנוע ולפעולשהוא אסור בהנאה מאלו שאינם 

        קהקהקהקהצדצדצדצד
? כשירים אלו מכה נ על הקהילה לממן ולספק עבורחובהם הא

ה לעניים כפי מה ק צדןמצות עשה לית: "מתנות עניים' ם כותב בהל"הרמב
לפי מה שחסר העני "כן ו כמו, 32"משגתאם היתה יד הנותן , שראוי לעני

אין לו כלי בית קונין אם , אם אין לו כסות מכסים אותו: אתה מצווה ליתן לו
. 33..." להשלים חסרונותה אוהומצו', יחסר לו די מחסורו אשר'שנאמר ... לו
והרי , סובייקטיבית, לכתחילה יש לתת לעני כל מה שהוא צריך, כןם א

  !שהוא צורך בסיסי,  לנכה חופש תנועהקהטכנולוגיה זו מעני

        םםםםכוכוכוכוסיסיסיסי. . . . גגגג

, BCIטכנולוגיית הצגנו כאן דוגמאות לשאלות הלכתיות הנוגעות ל
יה צורך בטכנולוגיה יהא שלצון  רהיוי .34 להעלות את הנושא לדיוןרהמטב
  , ומהרה תעלה ארוכה לכל חולי עם ישראל, זו

  )ג, תהילים קמט( ".לּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו לֹוְלַהְי"ִו
  ).2007 (5-16'  עמפפפפ----אסיא עטאסיא עטאסיא עטאסיא עט: : : : מקורמקורמקורמקור

  

בעל את האשה  הושמשי ן היתרבעניי, טז, קצהסעיף  ,ד"יו, ע" על שובנשמת אברהםבנשמת אברהםבנשמת אברהםבנשמת אברהם יןעיו  .31
 .ר אחרדבי "א עאל נוגע בה וניאה בעלו, שרות אחרתאפן איקת כאשר משותהחולה או ה

ר לבעל לשמש את אשתו חולה במקום שאין ייחוד וממילא אין ות מאםדן בשאלה ה, ן כמוכ
  .משום לא פלוגר סושאיק הסך  א,יולחשש שמא יתגבר יצרו ע

  .א, ז, מתנות עניים' הל, ם"מבר  .32
  .ג, ז, שם, ם"מבר  .33
ידים ליד  תליטנ ",רץ מימוןפ' במאמרו של רן יי ע– ליטול את ידיו בחיי ן השאלה האםייענב  .34

-תקטת' עמ ב–ית יפפצס(, טותק ת– טתקת, )ה"נתש ( שלברהרהרהרהתותותותור ר ר ר אואואואו, "נכה וענינים נוספים
ו לי עבהווהשאלה לענייננו כמובן תהיה האם הגורם של תקשורת מוחית גורמת שח, )תתקי

 ' ר:עיין( במכשיר זה הלינוספת שלא עסקנו בה היא תוקף טבה אלש. ליטול למרות השיתוק
  ). 79-83, )ה"שנת (א יללללמגמגמגמג, "בכלים וטבילת נכים בכסא מיוחד הליטב", ן כץהרא


