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    גגגגסימן לסימן לסימן לסימן ל
זיהוי חללי מלחמה וקביעת אבהות זיהוי חללי מלחמה וקביעת אבהות זיהוי חללי מלחמה וקביעת אבהות זיהוי חללי מלחמה וקביעת אבהות     ––––

        DNA    ----א א א א """"באמצעות דנבאמצעות דנבאמצעות דנבאמצעות דנ
        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

 ?(DNA) א"מהו דנ — פרק א
 (STRs)  ארי�� טי� י בדיקת ֶאס"א ע"זיהוי דנ — פרק ב
  טביעת אצבעות , מעמד הלכתי של זהוי הכרת פרצו�  — פרק ג

ס  ארי�� טי� ופרופיל ֶא
 ארי�� טי� בדיקת אבהות באמצעות פרופיל אס — פרק ד
 סיכו� — פרק ה

 להציג לפני תלמידי חכמי� יושבי על מדי� את דרכי הזיהוי ::::המטרההמטרההמטרההמטרה
תו  התייחסות משווה לזיהוי באמצעות טביעת אצבעות וזיהוי , א"באמצעות דנ

�וכ� להציג את עקרונות השלילה או הקביעה הגנטית של , פני� בטביעת עי
  .HLAא או "אבהות באמצעות דנ

        ????))))DNA((((א א א א """"מהו דנמהו דנמהו דנמהו דנ. . . . אאאאפרק פרק פרק פרק 

כמעט כל התכונות הגנטיות של אד� מוצפנות בהרכב הביוכימי של 
�הכרומוזומי� הללו בנויי� .  בגופנו1הכרומוזומי� המצויי� בכל תא מגורע

 הוא בעצ� סליל המורכב משני אאאא"דנדנדנדנה. אאאא""""דנדנדנדנמשרשרת כימית כפולה הקרויה 
יל מורכב כל סל. מותאמי� המתפתלי� האחד מול השני במבנה לולייני" חוטי�"

 �: כשכל נוקליאוטיד מורכב משלושה חלקי�, )נוקליאוטידי�(מאלפי אבני בניי
 �ואחד מארבעה בסיסי� אורגני� ) דאוקסיריבוז(מולקולת סוכר , קבוצה זרחנית

�שני הסיבי� של הסליל קשורי� זה לזה .  או תימי�,ציטוזי�, גואני�, אדני
� של יאת הבסיסי� האורגניהמצמידי� , באמצעות קשרי מימ� חלשי� יחסית

המבנה הכימי הוא כזה שלכל בסיס אורגני אחד יכול להתאי� א  . שני הסיבי�
 תימי�תימי�תימי�תימי�, אאאא"דנדנדנדנבמבנה הסלילי של ה, כלומר. ורק בסיס אורגני מסוי� בסיב השני

� יכול להתקשר א  ורק לגואניגואניגואניגואניו, אדני�אדני�אדני�אדני�יכול להתקשר א  ורק ל�במילי� . ציטוזי�ציטוזי�ציטוזי�ציטוזי
, ובע באופ� חד ערכי את מבנהו של הסיב השנימבנה של סיב אחד ק, אחרות

  
רעי� הג. הכולל ג� ציטופלזמה וג� גרעי�, תא מגורע� הוא מעי� בית חרושת ביולוגי זעיר .1

בעוד שאר חלקי , נושאי האינפורמציה הגנטית, של התא מכיל בעיקר את הכרומוזומי�
את מערכת אספקת האנרגיה של התא ואת מערכת ייצור , בי� היתר, התא מכילי�

למעשה כל תאי הגו� הינ� מגורעני� בשלבי חייה� . החלבוני� השוני� אות� הוא מייצר
המאבדי� את הגרעי� בשלבי , תאי הד� האדומי�כדוגמת , אול� ישנ� תאי�. הראשוני�

 .התמיינות� המיוחדת
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תמונת .  בסיב השנייחידיחידיחידיחידכאשר לכל נוקליאוטיד בסיב אחד מתאי� נוקליאוטיד 
  .1111' ' ' ' בתמונה מסבתמונה מסבתמונה מסבתמונה מסמודל סכמאטי של קטע מהסליל הכפול מובאת 

מורכבות מצירופי� של ארבעה , השרשרות הביולוגיות הללו: לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�
ת הנוקליאוטידי� הוא הבסיס כשההבדל בי� ארבע, נוקליאוטידי� שוני�

המבנה הכפול של הסליל הזה מאפשר יצירת העתקי� מדויקי� . האורגני שלה�
נפרדי� , בעת חלוקת התא והפיכתו מתא אחד לשני תאי� זהי�. של הסיבי�

שהוא , הסיבי� זה מזה ולכל אחד מהסיבי� הבודדי� נוצר ומוצמד סיב חדש
  . התא המקוריהסיב מהעתק מדויק של 

  א בסליל הכפול " מודל סכמאטי של שתי שרשרות הדנ::::1111    תמונהתמונהתמונהתמונה    
  הדקי� המחברי� את שני הסלילי� מסמלי� את הבסיסי� הנוקליאוטידי�" מקלוני�"ה

        קשרי מימ�המחוברי� זה לזה ב

, המורכבות מצירופי� שוני� של ארבעת הנוקלאוטידי�, השרשרות הללו
יש דמיו� מסוי� בי� . האד�מכילות את המטע� העצו� של המידע התורשתי של 

המאכס� אינפורמציה רבת ) ע� גיבוי של סרט מקביל( לבי� סרט מגנטי אאאא"דנדנדנדנה
השיטה שבעזרתה הופכת האינפורמציה הגנטית . היק� כמו זו של הגנו� האנושי

לפקודה ביולוגית תכליתית היא באמצעות בנית סוגי חלבו� שוני� שהמבנה 
כל בני האד� זהי� זה לזה  כדאי לדעת כי עוד. שלה� נקבע על פי הקוד הגנטי

השוני בי� בני אד� הוא בפחות מאחוז . א שלה�" של הרכב הדנ99%ביותר מ 
        ....א"אחד של הדנ

הקוד בו מוצפנת .  מורכבי� מאבני בני� הנקראות חומצות אמיניותהחלבוני�החלבוני�החלבוני�החלבוני�
" משפט"וכל ,  נוקליאוטידי�3בנות " מילי�" מורכב מאאאא"דנדנדנדנהאינפורמציה בסיבי ה
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כזה הוא בעצ� פקודה " משפט"כל . מורכב ממספר מילי� שאיננו מוגבל למעשה
בת שלושה " מילה. "ליצור חלבו� המורכב תמיד מרצ� חומצות אמיניות

נוקליאוטידי� קובעת את בחירת החומצה האמינית המתאימה ואת מקומה 
�  .הסידורי במבנה הביוכימי של החלבו

מגדיר איזה רצ� של נוקליאוטידי� ש" קוד הגנטיקוד הגנטיקוד הגנטיקוד הגנטי" פוצח ה שנה�60 לפני כ
�אנו יודעי� ששינויי� . 2קובע חומצה אמינית מסויימת במבנה החלבו

בצירופי� המקוריי� של חומצות אמיניות מסויימות יכולי� לגרו� ) מוטציות(
אול� הידע המעשי הזה עדיי� מצומצ� יחסית למיליוני . למחלות קשות

  .האפשרויות הקיימות

         ))))STRs((((    ארי�ארי�ארי�ארי�����טיטיטיטי����סססס אֶ  אֶ  אֶ  אֶ י בדיקתי בדיקתי בדיקתי בדיקת""""עעעע    אאאא""""דנדנדנדנזיהוי זיהוי זיהוי זיהוי     ....בבבב    פרקפרקפרקפרק

 Shortראשי תיבות של , �R וS ,Tֶאס טי אר ה� שלש אותיות לועזיות 

Tandem Repeat .פריז 'הגנטיקאי הבריטי אלק ג(Alec Jeffreys)�25 גילה לפני כ 
לרצפי� האלה . א הבנויי� מרצפי� של יחידות נשנות קצרות"שנה אזורי� בדנ

הוא הבחי� כי לכל אורגניז� יש דג� מיוחד של . ארי��טי� או ֶאסSTRsקוראי� 
STRsובעזרת� הוא פיתח שיטה לקביעת הפרופיל הגנטי של כל פרט,  כאלה .

א "לכל קטע דנ. באתר מסויי�, המפתח של הפרופיל הינו מספר החזרות ברצ�
. היינו מספר החזרות ברצ� באותו הקטע, ש� הקטע הוא מספר. כזה מוצמד ש�

  .15 חזרות הוא 15א בעל "ו של קטע דנשמ: לדוגמא

 �באר. מתבצעות באופ� שגרתי בדיקות לזיהוי פלילי באמצעות הפקה ואפיו
הרוב המכריע של בדיקות אלו מתבצע במעבדה הביולוגית של . ארי��טי�של ֶאס

. במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלי�) פ"מז(המחלקה לזיהוי פלילי 
ז "עברתי בתחילת תשס, י החללי� בחירו�במסגרת אחריותי בתחו� זיהו

עיקר מטרות . פ במטה הארצי בירושלי�"השתלמות מרוכזת בת שבועיי� במז
  :ההשתלמות היו

, DNAלהכיר בעמקות את נהלי העבודה ואת טכנולוגיית הזיהוי באמצעות  .1
  ;פות של הזיהויי ומבחני התק,הסטטיסטית, התיאוריה המדעית: כולל

  ;ואת דרכי מניעת�) ארטיפקטי�(טעי� להכיר את הממצאי� המ .2

  ;להכיר טכנולוגיות זיהוי ביולוגיות אחרות הנמצאות בשימוש המערכת .3

להערי  את המשמעות ההלכתית של שיטות הזיהוי הביולוגיות בדגש על  .4
 .היתר עגונות וקביעת אבהות

  
, אפשטיי��הוצאת לוי�, מרי� אור�: עברית (הסליל הכפולהסליל הכפולהסליל הכפולהסליל הכפול בספרו וואטסו� 'ימס ד'ג: ראה .2

 ).1972ירושלי� , הוצאת מוסד ויצמ� לפרסומי�(, 5�6, טז, מדעמדעמדעמדע; )א"ירושלי� תשל
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ג� על הידע שנצבר הפרקי� הבאי� מתבססי� על ידיעותי כרופא כמו 
 ,פ"וה� נכתבי� מתו  הכרת טובה והבעת תודה למפקד המז, פ"בהשתלמות במז

  .נו למדתי רבותמולצוות המעבדה מ, למפקד המעבדה הביולוגית

. א שלו"מכיני� פרופיל מכמה אזורי� בדנ, לזיהוי גנטי של אד�, באופ� מעשי
א זהה בארבעה "נדיר למצוא שני אנשי� ע� תבנית דנ, פרט לתאומי� זהי�

נותנת פרופיל , א של אד� מסוי�"יקת ששה אזורי� בדנבד. אזורי� שוני�
ליתר בטחו� כיו� מקובל לבדוק עשרה . בדומה לטביעת אצבעות, ייחודי לאד�
 נית� להציג STRsאת תוצאות בדיקת ה . א למטרות זיהויו של אד�"אזורי� בדנ

 .הצגה טבלאית: השני; הצגה גרפית: הראשו�. בשני אופני�

בשורה מציי� את האתר הנבדק ) peaks(של השיאי� בהצגה הגרפית המיקו� 
והמספר המצוי� , א שבדגימה"גובה השיאי� יחסי לכמות הדנ). 2ראה תמונה (

.  מספר החזרות ברצ� באותו אתר�מתחת לשיאי� מציי� את ש� הקטע 
 שפותח מדגימת ד� STRsהשורה הראשונה מציגה פרופיל , בתרשי� שלפנינו

.  בארבעה אתרי�STRs �י� מציג את תוצאות ההתרש. שהובאה מזירת רצח
בחינה פשוטה של . השורות בתמונה הבאה מציגות פרופילי� של שני חשודי�

לבי� הפרופיל שהופק ' התוצאות מדגימה זהות מלאה בי� הפרופיל של חשוד א
  . מהד� בזירת הרצח

        ::::2222תמונה תמונה תמונה תמונה 
  :)STRs (א"תרשי� גרפי המתאר שלשה פרופילי� מארבעה אתרי� של קטעי דנ

   ואחריו פרופילי� מדגימת רוק של שני חשודי� כדאי לשי� ,הראשו� מדגימת שטח
  , ורק במיעוט� נמצא שיא בודד, צמד של שיאי�, לב שברוב האתרי� נמצא זוג

  ה יש "עובדה זו קשורה בכ  שבנוס� לקב. בדר  כלל גבוה יותר משיאי� אחרי�
  אד� תמיד יורש סט אחד , א"ברמת הדנ.  אביו ואמו�שני שותפי� ביצירתו של אד� 

  . בגו� המאמר– הסבר מפורט .א מאמו" דניוסט נוס� של סליל, א מאביו"של סלילי דנ

        דגימה מהשטחדגימה מהשטחדגימה מהשטחדגימה מהשטח

        '''' א א א א א א א אחשודחשודחשודחשוד

        '''' ב ב ב ב ב ב ב בחשודחשודחשודחשוד
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" א ממוקמי� בתו  גרעיני התאי� וה� מסודרי� בחבילות"הדנסלילי 
 �22 כרומוסומי� בגרעי� התא והמאורגני� ב46 לאד� .הקרויות כרומוזומי�

 �23ה, זוג נוס�). autosomes(מי� הנקראי� אוטוסומי� זוגות של כרומוסומי� דו
�או כרומוסו� ,  בנקבהXשני כרומוסומי� : היינו, במספר הינו כרומוסומי המי

X וכרומוסו� Yלזיהוי על פי צורתו.  בזכר �, ובהתא�, כל זוג כרומוסומי� נית
 מה� אחד, כרומוסומי�יש שני בכל זוג . 22 ועד 1 � מ 3לכל זוג מספר סידורי

) STR �מספר ה(מספר החזרות ברצ� . והאחר מגיע מ� הא�, מקורו מ� האב
בהתייחס לכ  . א באחד הכרומוזומי�"באתר מסויי� נקבע על ידי קטע מהדנ

נוכל לזהות באותו אתר שני שיאי� שוני� , שיש לנו שני סטי� של כרומוזומי�
קבע מספר החזרות באחד נ. ארי� בעלי מספר חזרות שונה�טי�המצייני� שני ֶאס

 של בעל א� שמקורו בא"דנובשני על ידי ה, אבא שמקורו ב"דנעל ידי ה
אמנ� א� במקרה באותו אתר מספר החזרות שנקבע בכרומוזו� . הפרופיל

,  נקבל רק שיא אחד�האימהי שווה למספר החזרות שנקבע בכרומוזו� האבהי 
חזרות המסויי� א בעל מספר ה"עקב הכמות הכפולה של קטע הדנ, גבוה יותר

נושא , לעובדות הללו יש משמעות מעשית בקביעת או שלילת אבהות. הזה
  .'הנדו� להל� בפרק ד

כאשר כל שורה מציגה את , אות� נתוני� מוצגי� בטבלה, בהצגה טבלאית
וכל טור בטבלה מציג ,  של אד� מסוי� או של דגימה מסויימתSTRsפרופיל ה 

 מציגה 3תמונה . באתר הנבדק) ות ברצ�מספר החזר(ארי� �טי�את גודל הֶאס
ג� כא� קל  . בצורה גרפית2בצורה טבלאית את אות� נתוני� שהוצגו בתמונה 
זהה בדיוק לפרופיל שהופק ', מאד להבחי� כי הפרופיל שהופק מגופו של חשוד א

  .מדגימת הד� באתר הפשע

  2הצגה טבלאית של שלשת הפרופילי� מתמונה : : : : 3333תמונה תמונה תמונה תמונה 

  STRsשמות ה  

באתר ראשון  

 מימין

  STRsשמות ה 

  באתר שני מימין

  STRsשמות ה 

 באתר שלישי 

 מימין

  STRsשמות ה 

 באתר רביעי 

 מימין

פרופיל הדגימה 

 מהשטח

17171717            19191919 9999            9999        
 )שיא בודד(

18181818            13131313 15151515            15151515        
 )שיא בודד(

פרופיל הדגימה 

 'מחשוד א

17171717            19191919 9999            9999        
 )שיא בודד(

18181818            13131313 15151515            15151515        
 )שיא בודד(

רופיל הדגימה פ

 'מחשוד ב

17171717            18181818 12121212            12121212        
 )שיא בודד(

16161616            17171717 14141414            17171717 

  
 .וסימ� לב פרק ב, מ� ל פרק א לעיל סיעל הכרומוזומי� וכללי התורשה שלה� ראה .3
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        , , , , טביעת אצבעותטביעת אצבעותטביעת אצבעותטביעת אצבעות, , , , הכרת פרצו�הכרת פרצו�הכרת פרצו�הכרת פרצו�הוי הוי הוי הוי יייימעמד הלכתי של זמעמד הלכתי של זמעמד הלכתי של זמעמד הלכתי של ז. . . . גגגג    פרקפרקפרקפרק
        ארי�ארי�ארי�ארי�����טיטיטיטי����סססספרופיל אֶ פרופיל אֶ פרופיל אֶ פרופיל אֶ וווו

    ארי��טי�השאלה ההלכתית היא מה מעמדה ההלכתי של זהות פרופיל ֶאס
ות כזו היא הא� זה. מדגימת גופה ע� פרופיל דגימה מגופו של האד� הנעדר

 או שזהות כזו שווה להכרת פני� בתביעת ,סימ� מובהק, סימ� בינוני, סימ� גרוע
�מקובל לומר . שאלות דומות כבר נדונו על ידי פוסקי� מזה עשרות שני�. עי

 שאפשר להתיר עגונות על סמ  אותו 4שתביעת אצבע נחשבת כסימ� מובהק
�ת רק לסימ� מובהק ולא היה מקו� לשאול מדוע טביעת אצבעות נחשב. סימ

� עלינו להבי� מהי בדיוק טביעת כדי לענות על השאלה. להכרה בטביעת עי
  . וכיצד נקבעת זהות בי� שתי טביעות אצבע נבדקות,אצבע

טביעות האצבע ה� למעשה הטבעה של חומרי� המצויי� על קיפולי עור 
החומרי� . על משטח כלשהו בזמ� המגע עמו) שקעי� ובליטות(האצבעות וכ� היד 

�  . המצויי� על העור ה� הפרשות שמקור� בבלוטות הזיעה ובבלוטת שומ

 טביעות , הרי בסופו של דבר כמו שפרצופיה� שוני�:וכא� הב� שואל
הכפילי� , ראינו אנשי� שמאד מאד דומי� אחד לשני. אצבעותיה� שונות

לכתי ובכל זאת הכרת פני� מוגדרת כטביעת עי� שהיא הזיהוי הה, למיניה�
. מעול� לא ראינו אנשי� שיש לה� טביעת אצבעות זהה, מאיד . הטוב ביותר

לש� כ  כדאי לבצע . לפיכ  ראוי להבי� ולהגדיר טוב יותר את ההבדל ההלכתי
בה נבי� חלק מההבדלי� שבי� הבחנה , כא� ועכשיו תרגיל קט� בהסתכלות

  . אנושית של פני� לבי� אבחנה אנושית של טביעת אצבעות

  

  

  
ת "שו; רכב�ריא) ט"תשי( כר  ב נוע�נוע�נוע�נוע�, טביעת אצבעות לאור ההלכה, הרב שלמה פישר: ראה .4

טביעת אצבעות כסימ� מובהק לקביעת מוות בפסיקה , הרב גד נבו�; ז ג"ו אבהע" חיביע אומריביע אומריביע אומריביע אומר

  ::::4444    תמונהתמונהתמונהתמונה
 פרצו� אד�  ביעת אצבעט
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והנה כבר מייד אפשר לראות משהו  .4444 תמונהתמונהתמונהתמונהנקדיש כמה שניות להתבוננות ב
�א� נראה שוב את תמונתו בשקופית או בתמונה , האד� שבתמונההאד� שבתמונההאד� שבתמונההאד� שבתמונה. מעניי
, ג� א� התבוננו בה יותר זמ�, אבל את טביעת האצבע.  נזהה אותו מיד–אחרת 

תמונה של כשאנו רואי� : הבדל זה נובע מהעובדה הבאה. לא נזהה כל כ  מהר
אנו מזהי� אותו מהר יותר מאשר א� נראה תמונה של מכונית ונצטר  , ב� אד�

במוזיאו� המדע בירושלי� מוצגי� . כ בי� מכוניות אחרות"לאתר אותה אח
 ,מציגי� לנבדק תמונות של אנשי� בפרק זמ� מוגדר. תרגילי� שמדגימי� זאת

 כל אד� מזהה לא רע .כ עליו לזהות אות� בי� תמונות של אנשי� אחרי�"ואח
או של , אחר כ  מראי� לנבדק תמונות של מכונית מסויימת. בהתא� לכישוריו

מתברר . כשעליו לזהות אות� בי� תמונות אחרות, כלב וחתול מסויימי�
לכל היווני� יש אות� " (= אלע יווני� הובע� דע זעלבע פני�"שהביטוי היידי 

. בי� והחתולי� שבתמונותמקבל משמעות כשמנסי� לזהות את הכל) פני�
להבדל בי� יכולת הזיהוי של פרצופי אד� לבי� יכולת הזיהוי של כלבי� או 

יש משמעות רבה והוא מסביר לנו חלק מההבדלי� ההלכתיי� בי� , מכוניות
ה "אכ� הקב. עוצמת הזיהוי בטביעת פני� לעוצמת הזיהוי של טביעת אצבעות

והסתמכות עליה� , שיו יותר טובברא את האד� כ  שיש דברי� שנקלטי� בחו
ויש דברי� הנקלטי� בחושיו פחות טוב וממילא ההסתמכות עליה� , אמינה יותר
  .חלשה יותר

בניגוד לזיהוי פרצו� . הבדל נוס� בי� זיהוי פרצו� לזיהוי טביעת אצבעותהבדל נוס� בי� זיהוי פרצו� לזיהוי טביעת אצבעותהבדל נוס� בי� זיהוי פרצו� לזיהוי טביעת אצבעותהבדל נוס� בי� זיהוי פרצו� לזיהוי טביעת אצבעות
בטביעת עי� הכולל השוואה אותה מבצע אד� במוחו בי� מאות או אלפי פריטי� 

של מספר פרמטרי� , זיהוי טביעת אצבעות הוא זיהוי טכני, �שבתמונת הפרצו
�קיי� מספר קט� . וכפי שיוסבר להל�, בי� עשרה לעשרי� פרמטרי� בלבד, קט

כאשר שלוש התבניות הבסיסיות והעיקריות , של תבניות בטביעת אצבעות
  .קשת ולולאה המתוארות בתמונה הבאה, בתביעת אצבע ה� מערבולת

  בניות הבסיסיות של טביעת אצבעשלש הת: 5555תמונה תמונה תמונה תמונה 

  
����הלכתיתהלכתיתהלכתיתהלכתית' ' ' ' אנצאנצאנצאנצ; ד סג" חבני� אבבני� אבבני� אבבני� אב, �והרב אליהו בקשי דור; ז"קל�ט"קכ,  זדיני ישראלדיני ישראלדיני ישראלדיני ישראל, הרבנית
 .98�99' ער  קידושי� וגירושי� הער) ז"תשס( ו רפואיתרפואיתרפואיתרפואית

 לולאה  קשת  מערבולת



 412 סימן לג

 

כשמזהי� טביעת אצבעות הזיהוי לא נעשה בהסתכלות , בניגוד לזיהוי פרצו�
בפועל קובעי� את המיקו� של נקודות . פשוטה והיכרות ע� טביעת האצבע

את מיקו� נקודות , למשל, בוחרי�. יחוס מאפיינות בתמונת טביעת האצבע
נקודות הפסקה ברכס , י הלולאותאת שיא, הפיצול של קווי טביעת האצבע

בודקי� כ  את אותו מספר של נקודות בטביעת אצבעות אחרת . מסוי� וכדומה
  .וההשוואה בי� הנתוני� הללו קובעת א� יש או אי� זהות

�השיטה דומה לשיטה מקובלת של זיהוי ספרי תורה גנובי� , בעיקרו
צלמי� עמוד מ. באמצעות בדיקת נקודות מוגדרות על פני ד� מתו  הספר

בוחרי� מספר נקודות במיקו� מוגדר בעמוד המצול� , מסויי� מספר התורה
נית� לבצע בדיקה כזו ג� . ובודקי� את האותיות הנמצאות בנקודות שנבחרו

מחוררי� בו חורי� בנקודות , מכיני� ד� בגודל העמוד הנבדק. ללא מחשב
, פר התורהמצמידי� אותו ע� נקודת עגינה מוגדרת לד� של ס, שנבחרו

נדיר , א� בודקי� מספיק חורי�. ורושמי� את האותיות המתגלות דר  החורי�
בבדיקת שני . ימצאו שני ספרי תורה ע� אות� האותיות בבדיקה כזוימאד ש

, עמודי� מהספר כנראה שאי� שני ספרי תורה בעול� הנמצאי� בדיוק אותו מצב
השוואת טביעת אצבעות ג� ב. אלא א� כ� ה� ספרי� מודפסי� שלא נכתבו ביד

 � 20 � ל10ברוב המקומות בעול� בוחרי� בי� (מקובל לבחור מספר נקודות ציו
  . ואות� משווי� בי� טביעות האצבע השונות) נקודות כאלו

 כמה נקודות אנחנו צריכי� להשוות כדי לזהות – בחזרה לתמונת פרצו�בחזרה לתמונת פרצו�בחזרה לתמונת פרצו�בחזרה לתמונת פרצו�
 במחלקה ח בדקתי באופ� מיוחד את הנתו� הזה"בשנת תשס? תמונת פני�
ניסיונות שבוצעו ש� במגמה לאפשר . של משטרת ישראל) פ"מז(לזיהוי פלילי 

לא הצליחו להגיע לזיהוי מוצלח ג� כשנבחרו , זיהוי פרצו� באמצעות מחשב
בזיהוי של , במילי� אחרות. עשרות רבות של נקודות בתמונת הפרצו� הנבדקת

, פי נקודות להשוואהפני� אנחנו בעצ� מכניסי� למחשב שבראשנו מאות או אל
זו סיבה . הרבה יותר מאשר מספר הנקודות הנבדק בהשוואת טביעת אצבע

נוספת לכ  שטביעת אצבע יכולה להיות א  ורק סימ� מובהק ולא זיהוי בטביעת 
�הסימ� הזה של התאמה בטביעת אצבע הוא סימ� מובהק מאד לאור , פ"עכ. עי

� אי� כא� יפ כ� עדי"אבל אע, ההסיכוי האפסי שיש לעוד אד� טביעת אצבע דומ
�ה "ד, סב' אב� העזר סי,  תנינאכ בנודע ביהודה"וראה מש. הכרות בטביעת עי

  .ולכאורה קשה

או ביתר דיוק , אאאא""""מכא� נית� לחזור ולבדוק את משמעות הזיהוי באמצעות דנמכא� נית� לחזור ולבדוק את משמעות הזיהוי באמצעות דנמכא� נית� לחזור ולבדוק את משמעות הזיהוי באמצעות דנמכא� נית� לחזור ולבדוק את משמעות הזיהוי באמצעות דנ
א� . א"הוסבר מהו הדנ' בפרק א. ארי��טי� זיהוי באמצעות פרופילי� של ֶאס–

המכיל יותר ,  גרעי� של תא בגו� האד� קיי� מאגר מידע עצו�בכל, נסכ�
כאשר מנגנו� אגירת המידע הוא מנגנו� ביולוגי , אינפורמציה מבדיסק מחשב

מאגר המידע הזה כולל את כל ). ולא מנגנו� פיסיקלי כמו במחשבי�(
העתק של . האינפורמציה שהיתה בביצית המופרית שממנה נוצר העובר האנושי
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 והאינפורמציה הזאת היא בעצ� ,דע הזה נמצא בכל גרעיני התאי�מאגר המי
שא� יש לנו , מכא� נובע. ההוראות לבניית היצור המתפתח מהביצית המופרית

אינפורמציה זו כוללת ג� את הנתוני� לבניית , א" האינפורמציה של הדנכלאת 
� ולכ, א"י הדנ"שהרי הפרצו� הבסיסי שלנו נקבע ע. א"פרצו� של בעל הדנ

אלא א� כ� היו פגיעות סביבתיות , מאד בפרצופיה��י� זהי� דומי� מאדתאומ
 היה מקו� לומר ,א� כ .  או הבדלי� בתנאי סביבה אחרי�,מחלות, כמו צלקות

כי הוא כולל ג� את ההנחיות לבניית , א הוא מזהה עדי� על פרצו�"שהדנ
נו למשל ספר ע� אילו היה ל! וג� את ההנחיות לבניית שאר חלקי הגו�, הפרצו�

א ביניה� אמורה להיות "השוואת הדנ, א של אנשי� נבדקי�"כל אותיות הדנ
  . יותר כוללת מכל זיהוי אחר וממילא אמורה להיחשב טובה יותר מכל זיהוי אחר

? ? ? ? א עדי� על פני זיהוי פרצו�א עדי� על פני זיהוי פרצו�א עדי� על פני זיהוי פרצו�א עדי� על פני זיהוי פרצו�""""פ דנפ דנפ דנפ דנ""""הא� באמת זיהוי עהא� באמת זיהוי עהא� באמת זיהוי עהא� באמת זיהוי ע: : : : השאלה היא איפואהשאלה היא איפואהשאלה היא איפואהשאלה היא איפוא
        ????כרת פני� וטביעת עי�כרת פני� וטביעת עי�כרת פני� וטביעת עי�כרת פני� וטביעת עי�א שווה לפחות להא שווה לפחות להא שווה לפחות להא שווה לפחות לה""""הא� באמת זיהוי על פי דנהא� באמת זיהוי על פי דנהא� באמת זיהוי על פי דנהא� באמת זיהוי על פי דנ

 כפי שתואר STRsלאור ההבנה מה בדיוק נבדק בזיהוי המשווה פרופילי� של 
א מקובל דומה יותר לזיהוי טביעת אצבעות "מתברר שזיהוי דנ, למעלה' בפרק ב

א "א לא מפענחי� את כל רצ� הדנ"שהרי בזיהוי דנ. מאשר לזיהוי בהכרת פרצו�
בדיוק כמו שבזיהוי . ארי� שלו�טי� אתרי אס20 � ל10אלא בי� , של הנבדק

 �  . נקודות מפתח בטביעת האצבע20 � ל10טביעת אצבעות אנו בודקי� בי

ארי� הנעשה �טי�ג� כא� יש להתייחס להתאמה בפרופיל ֶאס: המסקנההמסקנההמסקנההמסקנה
 של התאמת 5 לאור הסיכויי� הזניחי��א כאל סימ� מובהק מאד "בזיהוי דנ
ש "הגר.   לא כאל זיהוי בטביעת עי� והכרת פרצו� א� אנשי� שוני� בי�פרופיל 

א  הגביל זאת , א כסימ� מובהק"א הורה להתייחס לזיהוי דנ"הלוי ואזנר שליט
א� , לעומת זאת. א שמשוה רקמה של הנעדר לרקמה ממקו� האסו�"לזיהוי דנ

ויש צור  לשחזר את פרופיל הנעדר בעזרת , אי� לנו דגימה נקיה של הנעדר עצמו
או כאשר הדגימה במקו� האסו� איננה דגימה , י� של בני משפחתופרופיל

, א מכמה אנשי�"אלא היא מכילה תערובת דנ, שמתאימה לנתוני הנעדר" נקיה"
ש ואזנר עוצמת הזיהוי היא כשל " ולדעת הגר,6כא� רמת הודאות נמוכה יותר

  
נית� . נית� לחשב את הסיכוי למציאת אד� זר בעל פרופיל זהה לפרופיל של נבדק ידוע .5

ארי� שבאתר מסויי� ע� �טי� של שכיח6ת ממצא האסבלתי תלויותבלתי תלויותבלתי תלויותבלתי תלויותלהכפיל הסתברויות 
א� שכיח6ת של ממצא באתר אחד : לדוגמא. השכיח6ת של הממצא באתר שני וכ� הלאה

 דהיינו שני X 0.1 ==== 0.02 0.2מכפלת השכיחויות , )20%(ובשני חמישית ) 10%(הוא עשירית 
וה ומכפלת השכיחויות תהיה כבר ש, 5%א� שכיחות הממצא באתר שלישי הוא . אחוז בלבד

 .וכ� הלאה,  דהיינו פרומיל אחד0.001ל 
א של הורי� או בני משפחה "א באמצעות דנ"ופיל דנבמצבי� המורכבי� הללו של שחזור פר .6

חייבי� לבדוק כל , א מתו  תערובת פרופילי� מכמה אנשי�"ושל בידוד פרופיל דנ, אחרי�
בעוד שבמקרי� , יתכנו מצבי� בה� התוצאה לא תחשב אפילו כסימ� בינוני. מקרה בנפרד

 ניתוח הלכתי במקרי� הדר  היחידה לבצע. אחרי� נית� להגיע לרמה של סימני� מובהקי�
 . א"אלו היא לאפשר מעורבות איש הלכה מובהק שמכיר את טכנולוגיית הזיהוי באמצעות דנ



 414 סימן לג

 

יהוי בשני� האחרונות גדולי הפוסקי� הורו להסתמ  למעשה על ז. 7סימ� בינוני
הותרו , כמו עגונות אסו� בנייני התאומי� בניו יורק, ועגונות לא מעטות, 8גנטי

א "ארי� מדגימות הדנ�טי�אחרי הסתמכות בי� היתר ג� על זיהוי פרופיל האס
ר זלמ� נחמיה גולדברג "י הג"חלק מהעגונות הותרו ע. 9שנותרו באתר ההריסות

הוא ד� במפורט בשאלה . א של שרידי רקמות"תו  הסתמכות על זיהוי דנ
סימ� 'א מהווה לפחות "והראה שהתאמת דנ, א"ההלכתית של זיהוי באמצעות דנ

א "אכ� עיקר היתר הנשי� סמכתי על בדיקת דנ: "ג הוסי�"הגרזנ. 'מובהק ביותר
  . 10"אה שדינו כסימני� מובהקי� ביותרשנר

ת מכל מתגייס נלקח. לללל""""טכנולוגיית הזיהוי הגנטי מיושמת כיו� ג� בצהטכנולוגיית הזיהוי הגנטי מיושמת כיו� ג� בצהטכנולוגיית הזיהוי הגנטי מיושמת כיו� ג� בצהטכנולוגיית הזיהוי הגנטי מיושמת כיו� ג� בצה
הדגימה נשמרת במאגר . ארי��יט�דגימה ביולוגית ממנה נית� להכי� פרופיל אס

קיו� המאגר כבר מנע טעויות . כ  שנית� להפיק את הפרופיל בעת הצור , מרכזי
הבסיס ההלכתי . נות מלחמהק כי הוא יוכל בעתיד ג� למנוע עגוואי� ספ, בזיהוי

מול מול מול מול  DNA זיהויזיהויזיהויזיהויב, ככלל:  ועיקרו, הובא למעלהיפות הזיהויוהטכנולוגי לתק
בדומה , ערכו של הזיהוי יכול להגיע לדרגת סימ� מובהק מאד, דגימה מקוריתדגימה מקוריתדגימה מקוריתדגימה מקורית

וזאת עקב הסיכויי� הזניחי� שלאד� זר יש במקרה את אותו , לטביעת אצבעות
של השוואה של השוואה של השוואה של השוואה ערכה ההלכתי , לעומת זאת. ארי� של האד� הנבדק�טי�פרופיל ֶאס

במקרי� רבי� לא יעלה ,  קרובי�י משפחהי משפחהי משפחהי משפחהמול דגימות מעורבות או דגימות בנמול דגימות מעורבות או דגימות בנמול דגימות מעורבות או דגימות בנמול דגימות מעורבות או דגימות בנ
הערכה מדוייקת יותר של עוצמת הזיהוי תלויה בנתוני� . על זו של סימ� בינוני

 פ" מקובל עבכל אופ� ברור כי ערכו של זיהוי. המדוייקי� של כל זיהוי וזיהוי
DNAו איננו ש�   .וה לזיהוי בטביעת עי

        ����אריאריאריארי����טיטיטיטי����בדיקת אבהות באמצעות פרופיל אסבדיקת אבהות באמצעות פרופיל אסבדיקת אבהות באמצעות פרופיל אסבדיקת אבהות באמצעות פרופיל אס. . . . דדדד    פרקפרקפרקפרק

, ד�: לדוגמא. א יכול להיות כמעט כל רקמה מגו� הנבדק"המקור לדגימת הדנ
הדר  הקלה והמקובלת היו� היא לדגו� .  שיניי� ועצ�,שיער, מהריז, שת�, רוק

וכאשר המטרה לשלול או לאשר . י שפשו� קל במטוש של דופ� הפה הפנימית"ע

  
. א לרב משמר הגבול הרב אלכסנדר לוינסו�"ש ואזנר נשלח בשנת תשס"פסק ההלכה של הגר .7

על פי דעתו , ש ואזנר" חבר בית הוראה בראשות הר,י הרב משה קליי�"הפסק נכתב ונחת� ע
זיהוי הלכתי על פי בדיקת 'ופורס� תחת הכותרת , נ קרלי."ל הרב ואזנר ובאישורו של הגרש
כר  ) ז"מהדורה חדשה תשס(, אברה�אברה�אברה�אברה� נשמתנשמתנשמתנשמתוב; 123�121' עמ) א"תשס (כאכאכאכא� תחומיתחומיתחומיתחומיב' א"דנ

 .2ק א"ס, סימ� ד, חלק אב� העזר, שלישי
 ). ד(2ק א"ס, ש�, אברה�אברה�אברה�אברה� נשמתנשמתנשמתנשמתש אלישיב הובאה ב"דעת הגרי .8
הוצאת הכולל העליו� בישיבת (,  קוב. חידושי תורה� קול צביקול צביקול צביקול צביבות של קוב. במדור התשו .9

� מאמרי� לשאלת העגונות מאסו� 5הוקדשו , ב"תשס, חוברת ד) יורק�ניו, רבנו יצחק אלחנ
הרב מנח� ; ר זלמ� נחמיה גולדברג"הג; ר מרדכי וויליג"מו: הכותבי� ש� ה�. התאומי�

 .וס�ר עובדיה י"מענדל סנדרובי. ומר� הג
ג "חלק מתשובת הגרזנ. 42' בעמ, 43�41, 35�14 'עמ, ש�, קול צביקול צביקול צביקול צבי, הרב זלמ� נחמיה גולדברג .10

 . ש�אברה�אברה�אברה�אברה� נשמתנשמתנשמתנשמתהובא ג� ב
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 לכ  שיש לנו שני בהתייחס.  דגימה כזו מהאב הנטע� ומהצאצאנלקחת, 11אבהות
נוכל לזהות באותו אתר שני שיאי� שוני� המצייני� שני , סטי� של כרומוזומי�

באחד נקבע מספר החזרות על ידי האב . ארי� בעלי מספר חזרות שונה�טי�אס
ארי� �טי�אמנ� א� באתר ֶאס. ובשני על ידי אימו, של בעל הדגימה הנבדקת
אר ע� �טי�בדק ירש משני הוריו אסהנשאנו יודעי� , מסויי� מופיע שיא בודד

פ הבנה זו קל "ע). לעיל' ראה פרק ב(אותו מספר חזרות באתר המסויי� הזה 
אזי בכל , א� קיי� יחס כזה. לבחו� א� קיי� יחס הורות בי� האב הנטע� לצאצא

לפחות אחד השיאי� חייב להיות שיא הנמצא ג� , ארי� של הצאצא�טי�סאתר אֶ 
  . בפרופיל של האב

לשלול באופ� מוחלט את האבהות די בכ  שבאחד האתרי� הנבדקי� כדי 
 כדי לקבוע אבהות, מאיד . ָמצא אצל הצאצא שיא שלא קיי� בפרופיל האביי

דהיינו שבכל אתר של ,  עלינו לוודא קוד� כל שקיימת התאמה כזובאופ� חיובי
ובהמש  לאמוד את , הצאצא יש לפחות שיא אחד שקיי� ג� בפרופיל של האב

למשל , מאד�א� הסיכוי לכ  נמו  מאד.  זראד� ע�סיכוי שתהיה התאמה כזו ה
מהוה הדבר הוכחה סטטיסטית לכ  שהנטע� הוא באמת האב , אחד למיליארד

 שפירושה הוא כי הסיכויי� שהנטע� ,הוכחה סטטיסטיתרק זו אבל . הביולוגי
וכי� עד  ה� נמ�א מתאי� הוא האב "אלא אד� אחר בעל פרופיל דנ, איננו האב

 100%דהיינו (שלילת אבהות היא מוחלטת , במילי� אחרות. כדי חוסר סבירות
בעוד שקביעת אבהות חיובית איננה , )בהנחה שלא היו טעויות במעבדה

. כלומר קביעה הנסמכת על שיקולי רוב גדול מאד, מוחלטת אלא הסתברותית
א זהה "ל דנחשוב לדעת שג� א� באוכלוסיה הכללית הסיכוי להימצאות פרופי

מצאות פרופיל כזה בקרב קרובי האב יהסיכוי לה, לזה של האב הנטע� הוא אפסי
 לחשב את ההסתברות לקיו� פרופיל כזה חייבי�. הנטע� הוא הרבה יותר גבוה

  .ולשקול את משמעותו, בי� הקרובי�

המבדיל בי� רמת התקיפות בשלילת אבהות גנטית , את העיקרו� החשוב הזה
הבהרתי כבר בשנת , פות בקביעה חיובית של אבהות גנטיתלבי� רמת התקי

א  היתה , א"פ דנ"אמנ� באות� הימי� טר� פותחה שיטת זיהוי ע. 12ב"תשמ
 נקבענקבענקבענקבע שהמבנה שלו � חומר ביולוגי �שהוא אנטיג� , HLAפ "קיימת שיטת זיהוי ע

 זהה לעיקרו� של HLAפ "העיקרו� של שלילת או קביעת אבהות ע. א"פ הדנ"ע
דהיינו הוא נובע ישירות מכללי התורשה האנושית , א"פ דנ"ה או הקביעה עהשליל

 כולל כמה תרשימי� סימ� לב. א"של ההורי� לצאצאיה� באמצעות שרשרות הדנ
את דר  שלילת האבהות או דר  , גרפיי� המסבירי� בבהירות את עיקרו� ההורשה

 HLAי� של  באופ� גרפי תוצאות בדיקת שני אתר מציג6'  מסאיור. אישורה
התמונה מדגימה שלילה . ומשני גברי�, מהתינוק שנולד לה, שהופקו מא�

  
, מכו� שלזינגר ירושל�, מהדורה חדשה (רפואיתרפואיתרפואיתרפואית����אנציקלופדיה הלכתיתאנציקלופדיה הלכתיתאנציקלופדיה הלכתיתאנציקלופדיה הלכתית, שטינברג' א: ראה .11

 .1�21' עמ', אבהות'ער  , כר  ב) ו"תשס
 . ש�56ובהערה , מגבלות השיטה � בתחילת פרק ג ,לעיל סימ� לב .12
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 של הצאצא מכיל אנטיגני� HLAשכ� פרופיל ה ', מוחלטת של אבהות גבר א
, מאיד . 'ואנטיגני� אלו אינ� נמצאי� אצל גבר א, אות� הוא ירש מאביו

מת הסתברות גבוהה ומשו� כ  קיי', אנטיגני� אלו כ� נמצאי� בפרופיל של גבר ב
  .'כלומר לאישור אבהותו של גבר ב, מאד לקביעת אבהות חיובית

  א�  'אגבר   'בגבר 

15B9 A  38BW26 A  14B28 A  

40 B11A 17B1 A 18 B25A 

   

  

  צאצא

15B9 A  

18B25 A 

  צאצא ושני אבות נטעני�,  של א�HLAבדיקת שני אתרי : 6666' ' ' '  מס מס מס מסאיוראיוראיוראיור

 קביעה פוזיטיבית הסתברותית  קביעה פוזיטיבית הסתברותית  קביעה פוזיטיבית הסתברותית  קביעה פוזיטיבית הסתברותית לבי�של אבהות של אבהות של אבהות של אבהות להבדלי� בי� שלילה מוחלטת להבדלי� בי� שלילה מוחלטת להבדלי� בי� שלילה מוחלטת להבדלי� בי� שלילה מוחלטת 
שנית� יהי לקבוע לפני     .של אבהות יכולה להיות משמעות בהלכות ממזרותשל אבהות יכולה להיות משמעות בהלכות ממזרותשל אבהות יכולה להיות משמעות בהלכות ממזרותשל אבהות יכולה להיות משמעות בהלכות ממזרות

יש לברר הא� לקביעת ממזרות די בהוכחה חד , ממזרות על סמ  שלילת אבהות
כש� שהדבר נכו� בדיני ) הנובעת בהכרח מסיבת הממזרות (תוצאהתוצאהתוצאהתוצאהמשמעית של 

או , בדיקה גנטית תקבע ממזרותבשלילת אבהות מוחלטת יתכ� כי ואז , ממונות
 הסיבההסיבההסיבההסיבה המהוה את הקובעהקובעהקובעהקובעשמא לקביעת הממזרות נדרשת עדות על עצ� המאורע 

נית� להביא ראיות לכ  שהוכחה על . לממזרות ואי� די בהוכחה של התוצאה
מוכח כי ממזרות יכולה להיקבע " יכיר"יהודה בדי� ' משיטת ר. התוצאה מספיקה

לילת יחס האבהות בי� אד� לבי� אחד מהילדי� שנולדו לאשתו במהל  על סמ  ש
עדיי� יש מקו� לשאול א� להלכה נית� לקבוע ממזרות על סמ  . 13נישואיה�

ג� על כ  יש תשובה בדברי . שלא על סמ  נאמנות עד או אב, בדיקות טבעיות
דיקת ש מסביר כי רבי בנאה נמנע מלבצע ב"הרש. א, נח, בבא בתרא'  במסשששש""""הרשהרשהרשהרש
א  ורק כדי למנוע , לשלילת אבהות בסכסו  ירושה) שמתוארת בספר חסידי�(ד� 

  . 14ממזרות שיכולה להיקבע מתוצאות הבדיקה המדעית

אלא רק על  שלילת אבהות  שלילת אבהות  שלילת אבהות  שלילת אבהות על סמ     נקבעי�מאיד  ישנ� מצבי ממזרות שאינ� מאיד  ישנ� מצבי ממזרות שאינ� מאיד  ישנ� מצבי ממזרות שאינ� מאיד  ישנ� מצבי ממזרות שאינ� 
לקביעה כזו יש צור  . ב� של ממזר ג� הוא ממזר, לדוגמא. קביעת אבהותקביעת אבהותקביעת אבהותקביעת אבהותסמ  
כמו כ� בצאצא מאיסורי     .ולא די בשלילת אבהותו של אחר, יעת אבהות ברורהבקב

  
 .טז,  טויאהב� איסורי "ראה רמב .13
ש " לגריתשובותתשובותתשובותתשובות קוב.קוב.קוב.קוב.: ראה, עוד על האפשרות לקביעת ממזרות על סמ  שלילת אבהות גנטית .14

' עמ, סח� סזאסיאאסיאאסיאאסיא',  השלמה לדיו��בדיקת רקמות , 'הלפרי�' מ; קלה' סי, )ס"תש(א "ח, אלישיב
, כר  שלישי) ז" חדשה תשס'מהדו(, אברה�אברה�אברה�אברה� נשמתנשמתנשמתנשמת; ובמקורות המצוייני� ש�, )א"תשס (101

 . 18' העו, 1ק א"ס, סימ� ד, חלק אב� העזר
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במקרי� כאלה , אלא אשת אחיו או אחות אשתו בחייה, עריות שאינ� אשת איש
            .חובה להוכיח אבהות פוזיטיבית ברורה כדי לקבוע ממזרות של הצאצא

 לאור האמור למעלה שהוכחת האבהות הפוזיטיבית הינה לא יותר מהוכחה
. ת שנית� יהיה להתיר את העשוקי�ויהיו מקרי� בהלכות ממזר, בדרגה של רוב

 הותרו לבוא בקהל צאצאי� כחמש שני�לפני , ואכ� על סמ  הכרת העיקרו� הזה
 היתה לכאורה הוכחה מכרעת HLAאשר קביעת אבהות פוזיטיבית באמצעו 

יננה יותר אהוכחה פוזיטיבית הוכחה פוזיטיבית הוכחה פוזיטיבית הוכחה פוזיטיבית בסיס מוצק להיתר היתה הידיעה כי . לממזרות�
  .  שהיא מוחלטתשלילת אבהותשלילת אבהותשלילת אבהותשלילת אבהותשלא כמו , 15מהוכחת רוב

כבר נדו� בבתי ,  בהסתמ  על שלילת אבהות גנטיתהפטור ממזונותהפטור ממזונותהפטור ממזונותהפטור ממזונותג� נושא 
�ויש הרכבי� , יש הרכבי� באר. שסומכי� על בדיקה גנטית לחיוב ולשלילה. הדי

ד הרבני בחיפה פטר ממזונות אד� "באחד המקרי� ביה. 16באר. שלא סומכי�
העיקרו� שנית� לפטור ממזונות על . 17שללה את אבהותו) HLA(שבדיקה גנטית 

ש דיכובסקי בעת היותו "נקבע כבר בפסק די� של הגר, סמ  שלילת אבהות גנטית
 הההה אסיאאסיאאסיאאסיא ספרספרספרספר ופורס� ב18ב"ד מעניי� שנית� באייר תשמ"בפס, ד הרבני באשדוד"אב
ש דיכובסקי "י� של הגרבפסק הד. 163�178' עמ) ו"ירושלי� תשמ, מכו� שלזינגר(

�ד בחיפה "אול� בפסק די� של ביה. בלא יישומו למקרה הנדו� ש�, נקבע העיקרו
ד הגדול "ד הרבני מחיפה עלה לערעור בביה"תיק ביה. יוש� הפטור הלכה למעשה

וחייבו את הבעל במזונות , דייני בית הדי� הגדול קיבלו את הערעור. 19בירושלי�
  .ית ששללה באופ� מוחלט את אבהותולמרות הבדיקה הגנט, הצאצא

נפגשתי לשיחה , שבועות ספורי� אחרי קבלת הערעור, באחד הבקרי�
ד ה� עשו עוול "אמרתי לו בידידות כי לענ. אישית ע� דיי� בכיר בהרכב הערעור

.  וחייבו אד� לשל� מזונות שלא כדי� עבור צאצא שבודאי אינו שלו,במשפט
, בדיקות האבהות אינ� יותר מאומדנאהדיי� הסביר את פסק הדי� בכ  ש

  . מדנא איננה מספיקה לבטל את חזקת רוב בעילות אחר הבעלווא

  
, א"נ גולדברג שליט"הגרז, א"ע יוס� שליט"ז חתמו הגר"על הכרעת ההיתר שנית� בקי. תשס .15

 .א"ר זאב ליטקה שליט"והג, א"ר אשר וייס שליט"הג, א"ר ניסי� ב� שמעו� שליט"הג
, גנטיקה, גינקולוגיה: בתו ',  היבט הלכתי�יהוי גנטי וייחוס משפחתי ז, 'הרב מרדכי אליהו .16

 .112' בעמ, 110�116'' עמ) ס"ירושל� תש, הרב יואל קט�: עור (פוריות וילודי� לאור ההלכה 
 .ו"תשמ/8734תיק , ד הרבני בחיפה"ביה .17
יינת ד זה טמונה מחלוקת מענ"בפס. ב"תשמ/378; א"תשמ/1245תיק , ד הרבני באשדוד"ביה .18

ד הרב דיכובסקי סבר כי ג� במצבי� "ה ביאב. בי� הרב דיכובסקי לבי� הרב יעקב אליעזרוב
והכרעת הדי� היא שלא להסתמ  על בדיקות גנטיות , בה� ניצבת על הפרק שאלת ממזרות

בכל זאת לעניי� החיוב הממוני של מזונות יש לפטור את האב הנטע� , לקביעת ממזרות
 17' הע(לעומתו הרב אליעזרוב סבר .  הגנטיות שללו את אבהותוממזונות ברגע שהבדיקות

 ולא נית� לחלק בי� שאלת הממזרות ,'תרתי דסתרי'שפסיקה כזו הינה )  ש�173' בעמ
לדעתו ג� לא נית� , לכ� כמו שלא נית� לקבוע ממזרות על סמ  הבדיקה. לשאלת המזונות
 .למרות תוצאות הבדיקה שוללת האבהות, לפטור ממזונות

 .ז"תשמ/86ערעור , בית הדי� הגדול .19
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מהר מאד הסכמנו שלא מדובר באומד� . הבהרתי לו בפירוט את דרכי הבדיקה
בדיקה , אלא בבדיקה ברורה וחד משמעית לעיני כל המעיי� בה, כפי שסבר

הדיי� ואמר לי את הדברי� נאנח אז . השוללת באופ� מוחלט את האבהות
לצערי א� אחד לא טרח להציג בבית הדי� את ההסבר המדוייק על : "הבאי�

מסקנות הבדיקה הוצגו בפנינו כאומד� בלבד ולא כהוכחה . מהות הבדיקה
הוא הוסי� ואמר שאילו בזמ� הדיו� היה מגיע לידיו המידע המלא על ". ברורה

        .היה שונהור בערע פסק הדי� �מהות הבדיקה ואמינותה 

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . הההה    פרקפרקפרקפרק

ארי� �טי�ארי� מדגימת גופה לפרופיל אס�טי�התאמה מלאה בי� פרופיל אס .1
 מהוה סימ� מובהק ביותר על פיו נית� לזהות חלל ולהתיר �של נעדר 

  .עגונה

 אלא שוחזרה ,ארי� של הנעדר איננה דגימה ישירה�טי�סכאשר דגימת האֶ  .2
 חייבי� לבדוק כל מקרה �חתו ארי� מקרובי משפ�טי�באמצעות דגימת אס

, חשב אפילו כסימ� בינוניייתכנו מצבי� בה� התוצאה לא ת. בפרוטרוט
הדר  . בעוד שבמקרי� אחרי� נית� להגיע לרמה של סימני� מובהקי�

היחידה לבצע ניתוח הלכתי במקרי� אלו היא לוודא שאיש הלכה מובהק 
את החישובי�  וא"שמכיר לעומק את טכנולוגיית הזיהוי באמצעות דנ

  . יהיה מעורב באופ� מלא בתהלי  הזיהוי,רי�והסטטיסטי� הקש

 היא הוכחה חד משמעית כי קטעי HLAאו א א א א """"דנדנדנדנשלילת אבהות באמצעות  .3
ברמה . א שצאצא קבל מאביו הגנטי לא נמצאי� ברקמות האב הנטע�"דנ

. העקרונית מדובר בשלילה מוחלטת של האבהות על כל המשתמע ממנה
בסו� חזקת הבתי� בדיקה מהימנה מסוג זה ג� קובעת ש "לדעת הרש

ש אלישיב "וכ� משמע מתשובת הגרי, ממזרות ולכ� אסור לבצע אותה
 שאפילו לא אמנ� עדיי� יש פסקי דיני� סותרי� בבתי די� רבניי�. א"שליט

א  לפחות חלק מפסקי� אלו ניתנו בלא , פ הבדיקה"פוטרי� ממזונות ע
  .� כנדרששמהות הבדיקה הוצגה לדייני

קביעת , בניגוד לשלילת אבהות שהיא שלילה מוחלטת ברמה המדעית .4
הבחנה זו בי� שלילת אבהות . אבהות פוזיטיבית איננה יותר מהוכחת רוב

  .לקביעה חיובית כבר הביאה לביטול כת� ממזרות בישראל
  


