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לה מהפכה זוטא בתחו� הספרות ההלכתית חבשני הדורות האחרוני�
דר( אסופות מאמרי� , ממאמרי� הפזורי� במרחבי הספרות ההלכתית. רפואית

ועד ריכוזי� מקצועיי� ברפואה והלכה במבנה , שיוחדו להלכות רפואה
אול� המהפכה . אנציקלופדי או בסידור קלאסי על פי סדר סעיפי השולח" ערו(

אלא באה לידי , ל הספרות המקצועית הזולא הסתכמה רק במבנה הצורני ש
בשילוב� של רופאי� , תחומי
ביטוי ג� במיסוד הרפואה וההלכה כמקצוע רב

בעלי השכלה תורנית גבוהה ורבני� בעלי השכלה רפואית רחבה במרכזי מחקר 
סיטרי בי" גדולי הפוסקי� לבי" רופאי� בכירי� 
בקשר דו, הלכתיי�
רפואיי�

בחוקי בריאות ורפואה מוסר יהודי עת עקרונות ובהטמ, בישראל ובפזורה
  .מורכבי� של כנסת ישראל

. במהל( השני� א* נולדו מושגי� וכינויי� חדשי� הקשורי� לרפואה והלכה
 שנולד בסו* העשור השני חופ* במידה רבה אתיקה רפואית יהודיתאתיקה רפואית יהודיתאתיקה רפואית יהודיתאתיקה רפואית יהודיתהמושג 

ו ענ*  שהינרפואה ומשפט עברירפואה ומשפט עברירפואה ומשפט עברירפואה ומשפט עבריג� . א( איננו זהה לו לחלוטי", והלכהוהלכהוהלכהוהלכה רפואהרפואהרפואהרפואהל
איננו מושג נרד* לאביו , רפואה והלכהרפואה והלכהרפואה והלכהרפואה והלכה ושל רפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפטאו צאצא משות* של 

הרפואה ביהדות הרפואה ביהדות הרפואה ביהדות הרפואה ביהדות להגברת הבלבול אנו נתקלי� ג� במושג של . ההלכתי
 לאתיקה רפואית יהודיתלאתיקה רפואית יהודיתלאתיקה רפואית יהודיתלאתיקה רפואית יהודיתלעיתי� , שהשימוש בו לעיתי� חופ* לרפואה והלכה

  .וא* יותר, ולעיתי� מהווה הגדרה כוללת של שני התחומי� הללו

מע" הסדר הטוב ראוי להגדיר תחילה את המושגי� הבסיסיי� הנוגעי� ל
ורק אחר כ( לסקור את התפתחות ספרות הרפואה וההלכה במהל( יובל , לעניננו

  .עזב השליט הזר את אר% ישראלהשני� שחלפו מאז 

אתיקה רפואית כלליתאתיקה רפואית כלליתאתיקה רפואית כלליתאתיקה רפואית כללית. . . . 2222
1111

        


מאז ראשית ההיסטוריה האנושית מוצאי� אנו התייחסות לבעיות רפואיות
או , שנוסחו עבור רופאי�', שבועות'הנחיות ו, תקנות, מוסריות בצורת חוקי�


התייחסות כזו מוצאי� אנו בי" העמי� הקדמוני� השוני� . על ידי רופאי� 
ובי" , בתרבויות הודיות וסיניות, בפפירוסי� מצריי�, 2חמורבי בבבלבחוקי 

  .3ובראש� היפוקרטס, היווני� הקדמוני�

  

תורת "ער( , זכר( , )ז"מהדורת תשס(    אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואית, שטינברג אברה�: ראה .1
  ."המוסר הכללי

החוקרי� חלוקי� על התיארו( המדוייק של שלטונו . ס" לפנה18מל( בבל במאה ה .2
 ).חמורבי: ער(, האנציקלופדיה הישראלית הכללית(

3. 460
� היה "אחד משלושת ספרי הלימוד הרפואיי� הגדולי� שכתב הרמב. לער(ס " לפנה337
ויצא לאור , ר זיסמ" מונטנר"י ד"תורג� לעברית ע). היפוקרטס" (= פירוש לפרקי אבוקראטפירוש לפרקי אבוקראטפירוש לפרקי אבוקראטפירוש לפרקי אבוקראט"

 .א"ירושלי� תשכ, בהוצאת מוסד הרב קוק
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או , רפואיי� הקדומי� נוסחו בדר( כלל על ידי אד� בודד
הקודי� האתיי�
במש( תקופת ימי הביניי� . ובדר( כלל היו אלו רופאי�, קבוצה קטנה של אנשי�

 בתקופה .רפואיי�
נוסחו עוד שבועות שונות שהוטמעו בה" כללי� אתיי�
, )Thomas Percival(החדשה יש הרואי� בעבודותיו וכתביו של תומס פרסיוואל 

שעליו נבנו הקודי� , רפואי הראשו"
את הבסיס האתי, 1803שפורסמו בשנת 
  . 4ב ובעול� המערבי"האתיי� המקצועיי� בארה

מ" הראוי להבדיל בי" כללי� אתיי� שיונקי� את עוצמת� ממערכות מוסר 
כדי להסדיר יחסי עבודה ולשמור , בי" היתר, שנוצרו" קודי� אתיי�"לבי" , בלבד

במסגרת זו נתייחס . 5על אינטרסי� של חברי� בגילדות מקצועיות שונות
  . למערכות אתיות מהסוג הראשו" בלבד

התפתחה בקצב מהיר , בצורתה המודרנית המקצועית, האתיקה הרפואית
ולאחר שהעול� המערבי החל לעכל את המידע , 20במחצית השניה של המאה ה

תחומיות 
היא מבוססת על תפיסות רב. עות מלחמת העול� השניהעל זוו
סוציולוגיה , פסיכולוגיה, היסטוריה, משפט, דת, פילוסופיה, הכוללות רפואה

, א� בעבר היה העיסוק באתיקה הרפואית נחלת� של בודדי� בלבד. וחינו(
הרי שבשני� האחרונות קיבל , ולרוב היו אלו הרופאי� עצמ� שעסקו בתחו� זה

ה" , והעיסוק באתיקה הרפואית הפ( להיות נחלת� של רבי�, ענ* זה תנופה רבה
,  וה" אנשי ציבור
 לאו דווקא מתחו� הרפואה –מומחי� בתחומי� שוני� 

  .ואחרי�, אמצעי התקשורת

כדאי לדעת כי הרבה מהמחקרי� והדעות בתחו� האתיקה הרפואית המודרנית 
דעות ומסקנות אלו משקפות את משו� כ( אי" . ב ובבריטניה"מקור� בארה

גרמניה , צרפתמו הרוחות במדינות מערביות אחרות כ
ההשקפות והלו(, הגישות
של , ובוודאי שאינ" משקפות את השקפות קהיליית העול� השלישי, ואיטליה

אי" הגיו" או הגינות בהנחה ששיטות . מדינות מזרח אירופה או של המזרח הרחוק
מדיניות  ערב צריכות להכתיב למדינות אחרותוהשקפות של חלק ממדינות המ

הדבר בוודאי . או דרכי חשיבה ופתרו" של דילמות אתיות, מוסרית בנושאי רפואה
. נכו" ככל שהוא נוגע להבדלי� בי" השקפות חילוניות מערביות לבי" גישות דתיות

ולאו , הבדלי� עמוקי� קיימי� בי" הגישה החילונית המערבית לבי" כל הדתות
  . 6א בינה לבי" היהדותדווק

  

, הובא באנציקלופדיה הלכתית רפואית, Chapman, C.B., N Engl J Med 301 (1979): 630ראה  .4
 .ש�, ער( תורת המוסר הכללי

 והקובע 1986המופיע במהדורת , בריטי) מומחי יינות(גו" יינני� של איר" הכלל האתי"כדוגמת  .5
" " היי" ומוניטי" הסחר בועל חברי האירגו" להכיר בחשיבות השמירה והקידו� של מוניטי"כי 

 Gorlin R.A. [ed.], Codes of Professional Responsibility, Third Edition, Bureau of National:מקור(

Affairs, Washington DC, 1994, p. 191) של לשכת עורכי הדי" בישראל " הכלל האתי" וכדוגמת
 .%"י בג"עד שבוטל ע, שבמש( שני� רבות אסר מת" הנחה במחיר שירות משפטי

 ".תורת המוסר היהודי"ער( , זכר( , אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואית, שטינברג אברה� .6
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. חילונית או דתית
ג� באופיה שונה האתיקה החילונית מכל מערכת חוקית
ררת עמדה פסוקה לשאלה המתעו, בדר( כלל, שכ" כל מערכת חוקית קובעת

לעומת . א* א� קיימי� חילוקי דעות בי" השופטי� או בי" מורי ההלכה, בפניה
האתיקה איננה מתיימרת להכריע באופ" נחר% , לדעת הרבה אתיקאי�, זאת

, להגדיר היטב את צדדי השאלה, אלא לחדד את הבעיות, בדילמות המוסריות
  . לפתרונהמנומקותולהציע חלופות 

        אתיקה רפואית יהודיתאתיקה רפואית יהודיתאתיקה רפואית יהודיתאתיקה רפואית יהודית. . . . 3333

כללי .  לא היה קיי� בהלכה מושג ייחודי לאתיקה רפואיתבדור הקוד�וד ע
 בדיוק ,ויושמו לתחו� הרפואי, רפואית נגזרו ישירות מכללי ההלכההאתיקה ה

אול� לאור התפתחות . כפי שאות� עקרונות יושמו לתחו� הכלכלי או החברתי
קו� לענ* הורגש צור( לייחד מ, ענ* האתיקה הרפואית בעול� המחשבה העולמי

הראשו" . 7'אתיקה רפואית יהודית'והוטבע המונח , זה ג� במסגרת היהדות
פור% יעקובובי% בספרו ) עמנואל(שטבע מונח זה והשתמש בו היה הרב ישראל 

Jewish Medical Ethics8:הדר(
 

למעשה עוסק מחקרו של הרב יעקובובי% 
  . 9בניתוח הלכתי משווה של סוגיות מגוונות בתחו� הרפואה

ביחס ' חילוניות'או ' כלליות'תורות אתיות  לבי" ההלכהקיי� הבדל עקרוני בי" 
 המקור הלכהנית" להכליל ולומר שב. למקור הסמכות של כללי התנהגות מוסרית

למערכות אלו ' החילוני'בעוד שהמקור , תורהתורהתורהתורהלמערכת החוקי� והמוסר הוא ה
  .שאיננה ניתנת לניתוק מהרגשי� סובייקטיביי� של האד�, הוא התבונה האנושית

ה" בי" , מצויה התייחסות נרחבת למוסר ולהתנהגות ראויי� ספרות ההלכהב
שתי דרכי� עיקריות להוראת ההתנהגות . אד� לחברו וה" בי" אד� למקו�

השניה , האחת בהלכות מוגדרות ובכללי� עקרוניי� מחייבי�: המוסרית הנאותה
  . בתיאור התנהגויות של אישי� שוני� הראויות לחיקוי 

 ביחסי� שבי" בסיסיי� נקבעו עקרונות פה
לשבכתב ובתורה שבעבתורה 
דעל( סני לחבר( ; ' זה כלל גדול בתורה
' ואהבת לרע( כמו('כגו" , אד� לחברו
''; ועשית הישר והטוב בעיני ה'; 'ואיד( זיל גמור,  זו כל התורה כולה
לא תעביד 

עשות '; 'שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט'; 'שמרו משפט ועשו צדקה'
ואורחות , למע" תל( בדר( טובי� ''; ואהבת חסד והצנע לכת ע� אלקי(משפט

  .ועוד'; וכל נתיבותיה שלו�, דרכיה דרכי נוע�'; 'צדיקי� תשמור

איננה מסתפקת רק , בדומה למערכת ההלכתית, מערכת המוסר היהודי
דרישת ההלכה היא .  פרטניאלא ממלאת אות� בתוכ" מעשי, בכללי� תיאורטיי�

  

אלא , לא השתמשה במונח זה]) לרפא[גאולה בת יהודה (אמנ� מתרגמת הספר לעברית  .7
  ).ו"תשכ ,מוסד הרב קוק: ירושלי� (הרפואה והיהדותהרפואה והיהדותהרפואה והיהדותהרפואה והיהדות קראה לספר המתורג�

8. (New York: Bloch Pub., 1959); 2nd ed., 1975 . 
 .ה להל" בסקירת העשור השנירא .9
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סתפק להלא ב, א* ויחתור להגיע לשלמות התנהגותית כלפי הזולת יששכל אחד
  .בהגדרות מופשטות של מידות טובות

רשימה . כאתיות כמוסריות או סווג מצוות רבות נית" ל,ג המצוות"מבי" תרי
מצוות אלו . 10מקיפה של מצוות כאלה מפורטת באנציקלופדיה ההלכתית רפואית

התייחסות נאותה ומכובדת , הטבה: ביניה�, מתייחסות למגוו" של עקרונות
הימנעות מפגיעה בזולת בדיבור , הימנעות מפגיעה בזולת במעשה, לזולת

ל דרכי מסחר שמירה ע, הגנה על האוכלוסיות החלשות שבחברה, ובמחשבה
  . ועודמשפחהיחסי� נאותי� ב, שיפוט הוג" וראוי, עבודה נאותי�
ומוסר

ומהוות , והמדרשהדרכות והוראות מוסריות מפוזרות ברחבי ספרות ההלכה 
.  ולספרות מוסר ענפהבאל* השני� האחרונות שנוצרו בסיס לתורות מוסר

התנהגות ראויה בהסבר ובהדגמה של , ספרות זו עוסקת בצורה מסודרת בניתוח
  ....11ותיקו" מידותיו של אד�

ישראל ליפקי" ' נוסדה בליטא תנועת המוסר על ידי ר שנה 150לפני כ 
. היתה זו תנועה רוחנית לתיקו" המידות ולשאיפה לשלימות אישית. 12סלנטר

ובהמש( בצורות שונות , חדרו מאז לרוב הישיבות הליטאיותעקרונות התנועה 
  .13וצותוהשפיעו על אישי� בולטי� באר% ובתפ, ג� לישיבות חסידיות

הכולל את הענייני� בתחו� ההלכה שה� , הינו מונח מודרני" משפט עברי"
ענייני� אלו .  דהיינו מצוות שבי" אד� לחברונושא לזכויות וחובות משפטיות

מצוות וזאת להבדיל מ, בי� לענייני� משפטיי� ג� בשיטות משפט אחרותנחש
  .חילוניות שאינ� נחשבי� לענייני� משפטיי� בשיטות המשפט השבי" אד� למקו�

 מחד "רפואה ומשפט" הינו צאצא משות* של " ומשפט עברישרפואה"מכא" 
מקצוע זה עוסק בכל הנושאי� הקושרי� רפואה . 14 מאיד("משפט עברי"ושל 

 נית" לומר .הלכהכאשר הניתוח המשפטי מתבסס על הכלי� של ה, ומשפט
א( , עוסקת בעיקר בתחו� של דיני� שבי" אד� לחברו" רפואה ומשפט עברי"ש

, חובות הרופא: לדוגמא. מעט לדיני� שבי" אד� למקו�איננה מתייחסת כ
בעוד שדיני רפואה , "רפואה ומשפט עברי"לתחו� ג� החולה והחברה שייכי� 
  . שייכי� בלעדית לתחו� הרפואה וההלכה,בשבת או ביו� הכיפורי�

  

 .ש�, "תורת המוסר היהודי"ער(  .10
, ש" לחזו" איאמונה ובטחו"אמונה ובטחו"אמונה ובטחו"אמונה ובטחו"על היחס בי" ההלכה הצרופה לבי" המוסר היהודי ראה בספר  .11

ספר חזו" "הובא ג� בסו* ). ד"תשי, ירושלי�, גריינמ". הוצאת הרב ש( מוסר והלכה 
 פרק ג 
 ). ד"תשל, בני ברק". (איש על סדר טהרות

  .תנועת המוסר', כר( ד, ת שרידי אש"שו, י וינברג"ראה הגר .12
' אלא א* על אישי� שלא נשארו ספוני� בד, ההשפעה ניכרת לא רק על גדולי תורה ויראה .13

שופט בית המשפט העליו" , )ה"תשל
ס"תר(כדוגמת השופט משה זילברג , אמות של הלכה
 .ואחרי�, )ל"תש
י"תש(
  .ז
אה להל" פרקי� ור .14
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         רפואה והלכה רפואה והלכה רפואה והלכה רפואה והלכה....5555

כלולי� ". רפואה ומשפט העברי"תחו� הרפואה וההלכה רחב יותר מתחו� ה
וג� , הענייני� בתחו� ההלכה שה� נושא לזכויות וחובות משפטיותבו ג� 

וג� דיני " בי" אד� לחברו"כלולי� כא" ג� דיני , במילי� אחרות. ענייני דת ומוסר
תחו� זה רחב . לרופא או למחקר הרפואי, הנוגעי� לחולה" בי" אד� למקו�"

  ".דותהרפואה ביה"א( מצומצ� יותר מתחו� " רפואה ומשפט עברי"יותר מ

בעיקר , בצדק, על ההקפדה וההבדלה בי" שני המונחי� האחרוני� מקפידי�
יטויי�  הצרכי� המעשיי� מקובל להתייחס לשני הבלרובלרובלרובלרובאול� ; המדקדקי�

  .אל ביטויי� נרדפי�הללו כ

        הרפואה ביהדותהרפואה ביהדותהרפואה ביהדותהרפואה ביהדות    ....6666

רפואה "הכולל ה" את המקצוע , הינו תחו� מקצועי רחב" הרפואה ביהדות"
ענ* המתייחד לעיסוק ,  מקצוע ההיסטוריה הרפואיתוה" ענ* של" והלכה

בהיסטוריה רפואית של העול� היהודי ובאלמנטי� הההיסטוריי� המפוזרי� 
     מתקיי� בבית הספר לרפואה שלה"תשממאז . בספרות היהודית לדורותיה

האוניברסיטה העברית והסתדרות מדיצינית הדסה בירושלי� קורס בחירה 
היסטורי : בקורס שני חלקי� שווי�". יהדותהרפואה ב"סמסטריאלי בש� 

והוא נית" בשיתו* בי" המדור להיסטוריה של הרפואה בפקולטה , רפואי
והלכתי
  ". מכו" שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה"לבי" 

         ספרות רפואה והלכה ספרות רפואה והלכה ספרות רפואה והלכה ספרות רפואה והלכה....פרק בפרק בפרק בפרק ב

        סססס""""קקקקתתתת' ' ' ' שנת השנת השנת השנת ה ועד  ועד  ועד  ועד ימי הנביאי�ימי הנביאי�ימי הנביאי�ימי הנביאי�ממממ. . . . 1111    

הלכתית הינ� עתיקי הדיו" וההתייחסות לבעיות אתיות ברפואה מבחינה 
ספרות ההלכה בכל הדורות . ועקרונותיה� מפוזרי� במקרא ובתלמוד, יומי"

דיוני� אלו לא רוכזו במסגרת . כוללת דיוני� ייחודיי� לבעיות מוגדרות ברפואה
חלק� . וה� נשארו מפוזרי� בשדות הרחבי� של הספרות ההלכתית, נפרדת

טור , �" רמב
� בספרי הפוסקי� חלק;  הבבלי והירושלמי
בסוגיות התלמודי� 
תלמידי , רק בודדי�. ת"של ספרות השו    וחלק� בתפזורת הענקית; ושולח" ערו(

היו מסוגלי� ,  במכמני ספרות ההלכהבאופ" מובהקחכמי� מובהקי� ששלטו 
לדלות מתוכה פתרונות לשאלות הלכתיות שנתעוררו עקב התפתחויות במחקר 

 להסתפק במידע בסיסי המרוכז בכמה השאר נאלצו. ובטכנולוגיה הרפואית

ערו( יורה
כדוגמת הלכות חולי� ורפואה בטור ושלח", גושי� בספרי הפוסקי�

כל שאלה . 16חיי�
אורחערו( 
 והלכות פיקוח נפש בשבת בטור ושלח"15דעה
        . . . . היתה מופנית לפוסקי� המובהקי�    שפתרונה לא הופיע במפורש בריכוז הבסיסי

  

  .שלז
סימני� שלה, יורה דעהיורה דעהיורה דעהיורה דעהע "שו .15
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ולעיתי� ,  החולה או הרופא
אופי השאלות היה ברוב המקרי� סביב הפרט 
במיוחד לאחר , 17171717רחוקות יחסית נדונו ג� צורכי קהילה הקשורי� ברפואה

            .1818ברלי" וברסלאו במאה ה, ייסוד� של בתי חולי� יהודיי� בלונדו"

ר רפאל מרדכי " הרב ד
 חי בירושלי� רופא תלמיד חכ� עשרה
שבעבמאה ה
כשהמקרא משמש לו מעי" פתח , הרב מלכי כתב פירוש מעניי" לתורה. 19מלכי

 ציר* 20"ותהי שרי עקרה"על הפסוק : לדוגמה. ושער להרחיב בנושא הקשור בו
בו , לפרשת יתרו ציר* מאמר על תקנות הקהל. מאמר על העקרות וסיבותיה

בחיבורו הוא . את מצב הרפואה והמחלות בירושלי� של ימיו, בי" היתר, תיאר
. 21ג� בכללי רפואה והלכה הנוגעי� להלכות שבת ולהלכות מילה, כמוב", עסק

  . מאמריו כוללי� חומר ייחודי מעניי"

 נדו" בספרי ההלכה בעיקר – ברית מילהברית מילהברית מילהברית מילה –הלכתי עצמאי 
נושא רפואי
 ובספרי� 22ערו(
בהלכות מילה בטור ובשולח", �"בהלכות מילה של הרמב

 החלו מחקרי� וספרי� המיוחדי� לנושא, מאמרי�, ככלל. 23בודדי� נוספי�
  .ס"אחרי תקלהופיע בדפוס רק 

        חחחח""""ס ועד תשס ועד תשס ועד תשס ועד תש""""שנת תקשנת תקשנת תקשנת תקממממ    ....2222

 גדל והתרחב הישוב היהודי מאתיי� השני� האחרונותבמהל( שיבת ציו" של 

ר"בי" השני� ת. ע� גידול הישוב גדל ג� הצור( בשירותי� רפואיי�. בירושלי�

העול הסיעודי . עדיי" סופקו השירותי� הרפואיי� במתכונת מסורתית ג"תר
כאשר חולי� גלמודי� וזקני� נעזרו על ידי , וטל על בני המשפחה של החולהה

העול המקצועי יותר הוטל על . 24שהיו קיימות בירושלי�" ביקור חולי�"חברות 
ר שמעו" פרנקל את יהודי "במש( שני� שירת ד. מנוסי� שפעלו בעיררופאי� 

 .25 בשליחות משה מונטיפיורי ובמימונו1843לאחר שהגיע מאנגליה בשנת , העיר
 הישוב היהודי בירושלי� גדלה ג� הפעילות המסיונרית במקביל להתפתחות

אשר כדי להתגבר על הדחיה המסורתית מפניה הפעילה מערכת רפואית , בעיר

  

  .של
סימני� שכח, אורח חיי�אורח חיי�אורח חיי�אורח חיי�ע "שו .16
הוצאת מכו" שלזינגר  ( אסיא ב אסיא ב אסיא ב אסיא בספרספרספרספר" בית החולי� בספרות ההלכה", ראה שטינברג אברה� .17

146
153' עמ) א"ירושלי� תשמ, וראוב" מס. 
195
198' עמ, ספר אסיא בספר אסיא בספר אסיא בספר אסיא ב" תולדות אישפוז חולי�", ראה ג� קוטק שמואל. ש�, שטינברג .18.  
 .ב"תסע בשנת "ונלב, ז"תלעלה לירושלי� בשנת ,  לער( באיטליה'שנת תנולד ב .19
  .ל, בראשית יא .20
 . מאיר בניהו
ליקט וסידר וכתב מבוא , מאמרי� ברפואה לרבי רפאל מרדכי מלכימאמרי� ברפואה לרבי רפאל מרדכי מלכימאמרי� ברפואה לרבי רפאל מרדכי מלכימאמרי� ברפואה לרבי רפאל מרדכי מלכי: ראה .21

 .ה"תשמ, ירושלי�, הוצאת יד הרב ניסי�
 .רסו
סימני� רס, יורה דעה .22
) אב ובנו (13 מוהלי� בני המאה ה, כדוגמת כללי המילה לרבי יעקב ורבי גרשו" הגוזר .23

 .בגרמניה
פרק טז ) ז"תשנירושלי� , מהדורה שניה, הוצאת מאור (גאולה בדר( הטבעגאולה בדר( הטבעגאולה בדר( הטבעגאולה בדר( הטבע, מורגנשטר" אריה .24


307
326' עמ,  בית החולי� היהודי הראשו" בירושלי�.  
  .ש�, מורגנשטר" אריה .25
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תוכנית המסיו" האנגלי להקי� בית . מקבילה של ביקורי בית ושירותי מרפאה
"(!) תו( כדי שמירת הלכות כשרות ושבת"חולי� ליהודי� שהיה אמור לפעול 

אשר פתח את , ר� מאי% להקמת בית חולי� יהודי ראשו" בירושלי�היוותה גו
שעריו ימי� ספורי� לפני מועד פתיחתו הרשמי של בית החולי� המסיונרי 

 מוב" שהפעלת השירותי� הרפואיי� גררה עימה ג�  .26ד"תר האנגלי בשלהי שנת
, בירור הלכתי של הסוגיות הקשורות בהפעלת שירותי הרפואה היהודיי�

        ....27במקביל לשאלות הקשורות בהסתייעות בשירותי הרפואה של המסיו"

 הוקמו עוד ארבעה בתי חולי� יהודיי� עשרה
תשעבמהל( המאה ה
, )28צדק
לד( ושערי
משגב, ביקור חולי�,  לימי� הדסה
רוטשילד (בירושלי� 

שניי� . ב"תרסוחנוכת הבניי" שלו התקיימה ב, כשהאחרו" נוסד בסו* המאה
: מבתי חולי� אלו היוו קטליזטור רב עוצמה לליבו" סוגיות של רפואה והלכה

בעיקר בעשור שלפני הקמת המדינה בשלבי הקמת בית , בית החולי� הדסה
, לימי�, אשר בתחומו הוק�, ובית חולי� שערי צדק, 29הספר לרפואה בירושלי�

  .מכו" שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה

במחצית הראשונה של המאה העשרי� החלו להופיע ספרי� אחדי� 
שיצאו לאור " דרש הרפואהמ"בשלשת הכרכי� של . העוסקי� ברפואה ויהדות

אס* וכינס משה פרלמ" , ד" ותרצו"ביב בהוצאת דביר בי" השני� תרפא
בתל
. המדרשי� וספרי הזוהר, אלפי מקורות הקשורי� לרפואה מתו( ספרות התלמוד

לא היה משה פרלמ" מודע לעבודתו , בעת עבודת האיסו* הסיזיפית קימעא
שספרו המאל* , רופא יהודי גרמני, )Julius Preuss (30החלוצית של יוליוס פרויס

Biblisch-Talmudische Medizin אול� עיו" . א"יצא לאור בברלי" בשנת תרס
  . ל ידי פרויס מקורות שלא צויינו עהרבהבמדרש הרפואה מגלה 

בניו של , אביב
כשנתיי� לאחר הופעת הכר( הראשו" של מדרש הרפואה בתל
התלמוד "ל קצנלסו" הוציאו לאור בברלי" את ספרו העברי של אביה� "ר י"ד

ר קצנלסו" בחר "ד, בניגוד לספריה� של פרויס ושל פרלמ". 31"וחכמת הרפואה
לאחר מבוא רפואי ב" : לעסוק במספר מצומצ� של סוגיות רפואית שבתלמוד

מציג את הידע המדהי� של ; הוא מרחיב בסוגיות טריפות ושחיטה, שבעי� עמוד

  

 .ש�, מורגנשטר" אריה .26
 .ש�,  ראה מורגנשטר"
 בירושלי� כנגד שיתו* ע� המסיו" ה"תרעל החר� שהוטל בשנת  .27
199
203' עמ, יא ביא ביא ביא בספר אסספר אסספר אסספר אס" לתולדות בתי החולי� בירושלי�", ליבובי% יהושע .28. 

יבנה יבנה יבנה יבנה " בעיית ניתוחי המתי� ופיתרונה", ד"ראה זילברשטיי" א .29


, כר( ג,  קוב% אקדמאי דתי קוב% אקדמאי דתי קוב% אקדמאי דתי קוב% אקדמאי דתי

 ותיקו" למאמרו של זילברשטיי" בהרב קלמ" הערה; 210
215' עמ, ט"ניס" תש) יב
ז' חוב(
אנציקלופדיה הלכתית אנציקלופדיה הלכתית אנציקלופדיה הלכתית אנציקלופדיה הלכתית ; )ז"תשכ (49
50' בעמ, 43
72, ב,  זהמעיי"המעיי"המעיי"המעיי", ניתוחי מתי� בהלכה, כהנא

 ".ניתוח המת"ער( ,  דכר(, רפואיתרפואיתרפואיתרפואית
30. Rosner F., “Julius Preuss,” Medical History 19:4 (1975): 376-388. 

 את המהדורה האנגלית תרג� וער(רוזנר ' פ. תורג� לעברית רק לאחרונהספרו של פרויס   
 . בניו יורקHebrew Publishing Companyי " עח"שיצאה לאור כבר בשנת תשל

 .ח"ברלי" תרפ" חיי�"הוצאת , )בוקי ב" יגלי(קצנלסו" . ל.ר י"מאת ד, התלמוד וחכמת הרפואההתלמוד וחכמת הרפואההתלמוד וחכמת הרפואההתלמוד וחכמת הרפואה .31
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אד� כפי באנטומיה של גו* ה; חכמי התלמוד בכללי התורשה של ההמופיליה
במשמעות ; בכמות הד� בגופו של ילוד; בנגעי� וצרעת; שמופיעה במקורות

ולבסו* כפעולה חלוצית הכי" מילו" רפואי ; הרפואי של דיני טומאה וטהרה
  . לטיני
רוסי
יידי
עברי

. ברית המילהברית המילהברית המילהברית המילהבמהל( תקופה זו הופיעו ג� עשרות ספרי� ומונוגרפיות בנושא 
וחלק� דני� ג� בהיבטי� רפואיי� , מצווהחלק� עסקו רק בצד ההלכתי של ה

  .32של הנושא

        יובל לישראליובל לישראליובל לישראליובל לישראל    ....3333

המחצית :  לשני חלקי�ח"חמישי� השני� הראשונות מאז תשנית" לחלק את 
,  בני" הטפחות
והמחצית השניה , ית המסד והתשתית שנות בנ
הראשונה 

והחלו להופיע ,  בה הוקמו מכוני מחקר לרפואה והלכה
הקומות הגבוהות 
; כדוגמת סדרת לב אברה� ונשמת אברה�, רשימותהסדרות המקצועיות המ

; סדרת רפואה והלכה; אנציקלופדיה הלכתית רפואית; אסיאאסיאאסיאאסיאע וספרי "סדרת כתה
א� בראשית היובל נית" היה . בשבילי הרפואה ועוד; ההלכהסדרת הרפואה לאור 

הרי שבשנת היובל , לספור את הספרי� העוסקי� ברפואה ויהדות על כ* יד אחת
זקוק החוקר והלומד למספר מדפי� גדושי� בספרי� וכתבי עת העוסקי� בענפיו 

 – מוסרי
כשרוב� עוסקי� בענ* המשפטי, המרובי� של מקצוע הרפואה ביהדות
  . ואה והלכהרפ

את ההתפתחות המקצועית בנפרד מאל* יותר לסקור , למרות החלוקה דלעיל
  .בכל אחד מחמשת העשורי�

         עשור ראשו" עשור ראשו" עשור ראשו" עשור ראשו"....פרק גפרק גפרק גפרק ג


הרבני� הראשיי� הרבני� הראשיי� הרבני� הראשיי� הרבני� הראשיי� . . . . 1111


         הרב הרצוג והרב עוזיאל הרב הרצוג והרב עוזיאל הרב הרצוג והרב עוזיאל הרב הרצוג והרב עוזיאל

 הפכה האוטונומיה המוגבלת של הישוב היהודי באר% עזיבת הבריטי�ע� 
יל את כל מערכות החיי� באופ" היה צור( להפע. ישראל לאוטונומיה מלאה

המעבר לשלטו" עצמי היה חד וחייב . ללא הישענות על השולט הזר, עצמאי
עול� ההלכה הועמד . אשר בדר( הטבע לא תמיד היו מושלמי�, פתרונות מהירי�

הנוגעות לפרט או לקהילה בעלת אוטונומיה , לא רק בפני שאלות מוכרות
  . געות למדינה עצמאית על כל מרכיביהאלא ג� בשאלות מורכבות הנו, מוגבלת

הילכתי 
הקמת הבית הלאומי היוותה קטליזטור להתפתחות המחקר הרפואי
במקביל להתפתחות מערכות מחקר בתחומי� אחרי� הנוגעי� להפעלה עצמית 

באיסו* , מספר אישי� בולטי� עסקו אז במחקר אינטנסיבי. של מערכות ציבוריות
הבולטי� . ר של מחקרי� וקבצי� ברפואה והלכהמקורות ומחקרי� ובהוצאה לאו

  

 .ג"תשמ, 366' עמ, ספר אסיא גספר אסיא גספר אסיא גספר אסיא ג, הביבליוגרפיה על מצוות המילה, שטינברג' א: ראה .32
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הרב הראשי הרב יצחק ; 33ציו" מאיר חי עוזיאל
שבה� היו הראשו" לציו" הרב ב"
  .36ברגוהרב אליעזר יהודה וולדינ; 35הרב שאול ישראלי; 34אייזיק הלוי הרצוג

חלק מהפעילות המחקרית הזו החלה להתבצע מייד אחרי סיו� מלחמת 
ע� התפתחות הישוב באר% . עזיבת הבריטי�כשלוש שני� לפני , העול� השניה

היטלר לשלטו" בגרמניה וצמצו� האפשרויות של צעירי� יהודיי� עליית , ישראל
 . התחזק מאד הצור( בהקמת פקולטה לרפואה באר%
ללמוד רפואה באירופה 

משו� כ( פנתה הנהלת בית החולי� , שאלת הוראת האנטומיה הפכה אקטואלית
האוניברסיטאי הדסה בשאלה רשמית אל הרבנות הראשית ובקשה ממנה 

הרב הרצוג נטל על עצמו את משימת . ( הנכונה בה תוכל ללכתלהתוות את הדר
 כתב בקי% הדיו" ומסקנותיואת .  ההלכתי הנוגע לשאלת לימודי האנטומיהעיו"ה

   .37"קול תורה"ופירס� את רובו בירחו" הרבני המרכזי , ו"תש

יפו עסק בהרחבה 
א"כבר בהיותו רבה הראשי של ת, הראשו" לציו", עמיתו
הרב . תי� לצורכי לימוד רפואהכולל בשאלת ניתוחי מ, 38בנושאי� רפואיי� שוני�

בהתייחסו לשאלות שהגיעו אליו , עוזיאל פרס� בנושא שתי תשובות מקיפות
תשובותיו אלו פורסמו לפני מלחמת העול� השניה בכר( הראשו" של . ל"מחו

נמצא מכנה , למרות הבדלי� ענייניי� בי" חוות הדעת הללו. 39משפטי עוזיאל
בעקבות חוות דעת� של שני . משות* המאפשר לימודי אנטומיה לתלמידי רפואה

, הרבני� הראשיי� נתקבלה החלטת המועצה המורחבת של הרבנות הראשית
 :בלי לפגוע בהלכהשהציבה תנאי� בסיסיי� המאפשרי� לימודי אנטומיה מ

יחד ע� שמירה על האברי� המנותחי� , הסכמה מודעת בכתב של תור� הגופה

  

ושל מדינת , ט"תרצו" הרב הראשי של אר% ישראל מהראשו" לצי, יליד ירושלי�, ג"שית
מ"תר .33
 .ישראל מלאחר הקמתה עד פטירתו

ת לונדו" על  מאוניברסיטט קבל דוקטורט"בשנת תרע, ה שבפולי"'יליד לומז, ט"תשי
ח"תרמ .34
 הרב הראשי של אירלנד ז"תרצ
א"תרפ. מחקרו בתחו� התכלת והארגמ" בישראל בימי קד�

ושל מדינת ישראל מלאחר הקמתה עד , ז"שנת תרצהרב הראשי של אר% ישראל מ, החופשית
 . חיי� הרצוג
אביו של הנשיא השישי של ישראל . פטירתו

דיי" . זק" חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל וראש ישיבת מרכז הרב, ה"תשנ
ב"תרע .35
  .ב"תשמ
ה"תשכבבית הדי" הרבני הגדול 

, כיה" שני� רבות כאב בית הדי" הרבני בירושלי� וכחבר בית הדי" הרבני הגדול, ז"תרענולד ב .36
חת" , ו"חת" פרס ישראל בשנת תשל, ) כרכי�22" (צי% אליעזרצי% אליעזרצי% אליעזרצי% אליעזר"ת "מחבר סדרת ספרי השו

 .ג"הראשו" לרפואה אתיקה והלכה תשנהפרס העולמי 
הובא . (ט"ניס" אייר תש, ובהמשכי� עד שנה ג, ז"סיוו" תמוז תש, ג
חוברת ב, שנה א, קול תורהקול תורהקול תורהקול תורה .37


יבנה יבנה יבנה יבנה " בעיית ניתוחי המתי� ופיתרונה", ד"בזילברשטיי" א



ז' חוב[, כר( ג, מאי דתימאי דתימאי דתימאי דתי קוב% אקד קוב% אקד קוב% אקד קוב% אקד
א א א א """"הגריהגריהגריהגריהודפס שנית ע� השלמות מתו( כתב היד ב; )215' בעמ, 210
215' עמ, ט"ניס" תש] יב


הרצוג הרצוג הרצוג הרצוג 


  . )תרד
תקעד' עמ, נ"ירושלי� תש, הוצאת מוסד הרב קוק,  כר( ה פסקי� וכתבי� פסקי� וכתבי� פסקי� וכתבי� פסקי� וכתבי�
סיכומי תשובותיו בעניני רפואת נשי� ופוריות בהלכה פורסמו על ידי אברה� שטינברג  .38

127
143' בספר אסיא ב עמ. 
פסקי פסקי פסקי פסקי ת "הודפס שוב בשו(כט 
כח' סי, ד"חלק יו, )ה"תרצ, אביב
תל(כר( א , משפטי עוזיאלמשפטי עוזיאלמשפטי עוזיאלמשפטי עוזיאל .39

, ירושלי�, "שערי ציו"שערי ציו"שערי ציו"שערי ציו""בעקבות הויכוח בו השתת* בירחו" , )לג
סי לב, עזיאל בשאלות הזמ"עזיאל בשאלות הזמ"עזיאל בשאלות הזמ"עזיאל בשאלות הזמ"
 ).ו"ניס" תרפ(ז 
ו' חוב, שנה ו
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קבלת� על ידי האוניברסיטה העברית . והבאת� לקבורה מכובדת כדי" תורה
  . אפשרה את פתיחת בית הספר לרפואה סמו( להקמת המדינה40והדסה

י "אגרהרצוג להלוי א "יגרלקראת חקיקת חוק האנטומיה והפתולוגיה פנה ה
 וולדינברג כתב חוות י"גראה. וולדינברג ובקשו להכי" חוות דעת הלכתית בסוגיא

  .41 אליעזרת צי%"בחלק רביעי של סידרת שו, מאוחר יותר, דעת מפורטת שפורסמה

        התורה והמדינההתורה והמדינההתורה והמדינההתורה והמדינה    ....2222

 הפכו להלכות "הילכתא למשיחא"שנחשבו דורות רבי� כ, הלכות מדינה
ה ולימי� "רבו של כפר הרא, 42 שאול ישראליר"גה. מעשיות לאחר קו� המדינה

 פנות אלנטל על עצמו את המשימה ל, זק" חברי מועצת הרבנות הראשית
ולערו( ,  ההלכה בסוגיות שהתחדשוורפוסקי� מ" השורה הראשונה לבר

 המיוחדי� הללו בסדרת קבצי� בש� התורה הלכהר את קבצי הולהוציא לאו
ותריסר הקבצי� שבאו אחריו ,  יצא לאור הקוב% הראשו"ט"בשנת תש. והמדינה

, ב"שיצא לאור בסו* תשי, בקוב% הרביעי. ב"י ותשכ"יצאו לאור בי" השני� תש
כרכי התורה והמדינה אזלו זה . רוכז לראשונה חומר בתחומי הרפואה וההלכה

ת מבחר "ורק בתחילת העשור החמישי למדינה הוציא מכו" צומ, כבר מהשוקמ
הנושאי� הנידוני� . 43מאמרי� מתו( קובצי התורה והמדינה בעריכה מחודשת

; גדרי פיקוח נפש; שמירת החיי� והבריאות;  וסמכויות הרופאזכויות: כא" ה�
   .המתת חסד; ניתוחי מתי�

        צי% אליעזרצי% אליעזרצי% אליעזרצי% אליעזר    ....3333

כיה" , "צי% אליעזר"ת "מחבר סידרת ספרי השו, הרב אליעזר יהודה וולדינברג
כ כחבר בית הדי" הרבני הגדול "ואח, שני� רבות כאב בית די" בירושלי�

כמטחוי קשת מבית החולי� שערי צדק , זורמקו� מגוריו בסימטת מ. בירושלי�
הוא העביר שיעור הלכתי .  הביא לקשר הדוק בינו לבי" רופאי בית החולי�,היש"

המורכבות , וענה במסירות לשאלותיה�, קבוע בבית הכנסת של בית החולי�
בי" , את תשובותיו הרפואיות פרס� בסדרת צי% אליעזר. של הרופאי�, לעיתי�

  . ושאי� האחרי�אלפי תשובותיו בנ

ז "השני בתש, ה" בתש
הכר( הראשו" בסדרה הופיע בשלהי מלחמת העול� 
אול� העיסוק ברפואה והלכה החל למעשה רק בכר( הרביעי . א"והשלישי בתשי

 ות קרוב לחמישית התשובות מוקדש.פטירתוונמש( עד , ד"שיצא לאור בתשי

  

1953
ג" בחוק האנטומיה והפתולוגיה תשימאוחר יותר הוטמעו כללי� בסיסיי� אלו ג� .40.  
1980
א"התשמ) תיקו"( שנה מאוחר יותר קיבלה הכנסת את חוק האנטומיה והפתולוגיה 17 .

 ).ו"תשמ (22
24' עמ, מא אסיאאסיאאסיאאסיאנוסח משולב של החוק לאחר התיקו" פורס� ג� ב
 .יג' סי) ד"תשי, ירושלי�(, ד"ח, צי% אליעזרצי% אליעזרצי% אליעזרצי% אליעזר .41
 . לעיל35' הע .42
 .כרכי�' ג) א"תשנ, אלו" שבות, ת"הוצאת מכו" צומ, שביב' י: עור(" (בצומת התורה והמדינהבצומת התורה והמדינהבצומת התורה והמדינהבצומת התורה והמדינה" .43
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 וכללי הרישוי של חובותיו, מעמדו: לרפואה והלכה במגוו" רחב של נושאי�
; ניתוחי� להפיכת המי"; טיפולי פוריות והפריית מבחנה; הפסקות הריו"; הרופא

ניסויי� רפואיי� בבני ; פסיכיאטריה והלכה; החולה הסופני; השתלת איברי�
וכ" ; קביעת המוות; משאבי� מוגבלי�; התעללות בקטיני�; ניתוחי גוויות; אד�

דיני הטיפול הרפואי : כגו", � טהורי�נושאי� שאינ� משפטיי� אלא הלכתיי
דיני ; תפילות וברכות הקשורות בחולה ובמטפל, בשבתות ומועדי ישראל

  . ועישו" סיגריות בבית ובמקומות ציבוריי� ;ברית מילה; כשרות

 התשובות הרפואיות הראשונות מתו( הצי% אליעזר 112ריכוז ותימצות 
ושנתיי� אחר , 44קוק בירושלי�הופיע בסו* העשור השלישי בהוצאת מוסד הרב 

   .כ( הופיעה המהדורה האנגלית

תשובותיו מקיפות .  כאחד מגדולי הפוסקי� בעול�הוכרהרב וולדינברג 
הוא לא נרתע . סות על המקורות אות� הוא מפרטוה" מבוס, ועמדותיו עצמאיות

כשהויכוח הבולט , מעימותי� הלכתיי� קשי� ג� ע� גדולי הפוסקי� בעול�
נשטיי" בנושא י משה פיר"ג וולדינברג ע� הי"גראביותר היה הדיו" הנוקב שהיה ל

  . 45הפסקות הריו"


נוע� נוע� נוע� נוע�     ....4444


         במה לבירור בעיות בהלכה במה לבירור בעיות בהלכה במה לבירור בעיות בהלכה במה לבירור בעיות בהלכה

". נוע�"בשלהי העשור הראשו" הופיע הכר( הראשו" של הבמה ההלכתית 
הקדיש מקו� נכבד לשאלות רפואיות הלכתיות ,  קבצי�25ראשו" מתו( , הקוב%

, סקי� בסוגיות רפואיותכמחצית ממאמרי הקוב% עו. בתחו� טיפולי הפוריות
  . רוב� בשאלת ההזרעה המלאכותית על צורותיה השונות

מי שלימי� הוגדר , ז אויערבא("המאמר החשוב בקוב% הוא מאמרו של הגרש
מאמר . וכמתווה הראשי של דר( ההלכה ברפואה המעשית בישראל, כפוסק הדור

  .זה נחשב עד היו� כאב" יסוד בתחו� ההלכתי הרגיש והמיוחד הזה

        פוסקי� אחרי�פוסקי� אחרי�פוסקי� אחרי�פוסקי� אחרי�. . . . 5555

באות� ימי� פעלו באר% ובעול� מספר פוסקי� נוספי� מהשורה 
וסדרת ,  שנה40ב מעל "שפעל בארה,  משה פיינשטיי"ר"גביניה� ה, הראשונה

, תשובותיוהשפעת . נמצאת בכל בית מדרש ראוי לשמו" אגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משה"ספריו 
פיעה על הכוללי� מאות תשובות ברפואה והלכה חרגה מיבשת אמריקה והש

ד "לימי� ראב,  יצחק יעקב וייסר"גבאירלנד פעל אז ה. הפסיקה ברחבי העול�

  

 .ח"תשל, ירושלי�, מוסד הרב קוק, ת צי% אליעזר"פ שו" עהלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואה', שטינברג א .44
  .ו"מ
ג"ל' עמ, ש�, ראה הלכות רופאי� ורפואה .45



 497   ציוני דרך–רפואה והלכה בישראל 
 

פירס� , רבות מה� ברפואה והלכה, שאת תשובותיו, העדה החרדית בירושלי�
  . 46"מנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחק"בסידרה 

מחבר סידרת ספרי ,  שמואל הלוי ואזנרר"גבבני ברק הצעירה החל לפעול ה
 חבר בית הדי" ההדאי עובדיה ר"גבירושלי� פעלו אז ה". שבט הלוי"ת "השו

לימי� ,  שלמה זלמ" אויערבא(ר"גוה, "ישכיל עבדי"מחבר סידרת הרבני הגדול 
לכתיות מהווי� עד היו� את הבסיס אשר פסקיו והדרכותיו הה, גדול הפוסקי�

מאמריו ההלכתיי� פורסמו אז בבמות . לפעילות רפואית מודרנית על פי ההלכה
ריכוז תמציתי מפורט של . מנחת שלמהובדור שלאחר מכ" לוקטו בספרי , שונות

  .47"אסיא" אויערבא( בענייני רפואה פורס� בז"גרשפסקי ה

  עשור שני  עשור שני  עשור שני  עשור שני ....פרק דפרק דפרק דפרק ד

        """"שמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתהשמירת שבת כהלכתה. ". ". ". "1111

 –בספרות ההלכה המודרנית " רב מכר"באמצע העשור השני הופיע לראשונה 
עד הופעת . 48)כ"שש" (שמירת שבת כהלכתה" –נויבירט ' ספרו של הרב יהושע י

כדוגמת , כ היו ספרי ההלכה הנפוצי� מסודרי� לפי סדר השולח" ערו("השש
מראדי" " חפ% חיי�"המר" שנכתבה על ידי " משנה ברורה "ענקיתהיצירה ה

  , סידר את הלכות שבת בסידור חדש, ת זאתלעומ, כ"השש. בתחילת המאה
ייחודו של הספר איננו . בהתא� לרוח התקופה, לפי נושאי� מוגדרי� וממופתחי�

אלא ג� באלפי הציוני� הביבליוגרפי� וההערות , רק במבנהו הנוח לשימוש
) 25%( פרקי הספר שמונה פרקי� 32מתו( . המשלימות המצויי� בו בכל פרקיו

, חולה שאי" בו סכנה, החל מדיני פיקוח נפש. רפואיי�מוקדשי� לנושאי� 
רפואה , רפואה בפסח, יו� הכיפורי�, דיני תינוק, יולדת ומינקת, פצעי�, מיחושי�

   ללא קשר ע� הלכות שבת  ג�וטרינרית וענייני� נוספי� הנוגעי� לרפואה
  .טוב
ויו�

שונה מביא בספר לרא,  אויערבא(ז"הגרשמתלמידיו המובהקי� של , המחבר
פסקי הלכה ,  אויערבא(ז"הגרשמאות פסקי הלכה אקטואליי� מבית מדרשו של 

והמהווי� עד היו� מכשירי , שהפכו נכסי צא" ברזל של מקצוע הרפואה והלכה
ניווט יעילי� בשימוש� של מרכזי� רפואיי� דתיי� וצוותי� רפואיי� שומרי 

ה היא כל כ( כ על ההתנהגות הרפואית של שומרי הלכ"השפעת השש .מצוות

  

' עמ, אסיא באסיא באסיא באסיא ב ספרספרספרספרנחת יצחק פורסמה בשל למעלה ממאה תשובות הלכתיות מתו( מ תמצית .46
57
 .ר אברה� שטינברג"י ד"ע, א" תשמ29

 אאאאאסיאסיאסיאסי, ל בהלכות רפואה"ז אויערבא( זצ" פסקי הגרש
 מנחה לשלמה , שטינברג אברה� .47
  . ה לעיל
 סימני� אראה ג� ). ז"תשנ (5
45, ס
 נט

 כולל דיני שמירת שבת ויו� טוב וחול המועד בשי� לב לבעיות 
שמירת שבת כהלכתה " .48
 על כמה .ה"ירושלי� תשכ, הוצאת פלדהיי�, יהושע ישעיה נויבירט: אתמ" שהתעוררו בזמננו

" הדפסות שונות של אותה יועל הבדלי� ב, הבדלי� בי" שלשת המהדורות של הספר
  .41הערה , ראה לעיל סימ" ד פרק ד, מהדורה
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השפעתו , עד שלמרות שהנושא הפורמלי של הספר הוא כללי הרבה יותר, גדולה
  .היא חריגה בעוצמתה" רפואה והלכה"על מקצוע ה


הרפואה והיהדות הרפואה והיהדות הרפואה והיהדות הרפואה והיהדות . . . . 2222


         אתיקה רפואית יהודית אתיקה רפואית יהודית אתיקה רפואית יהודית אתיקה רפואית יהודית

הרב  של רבה הראשי של בריטניה חשובלקראת סו* העשור הופיע ספרו ה
המהדורה האנגלית יצאה  .49"ה והיהדותהרפוא "–יעקובובי% ) עמנואל(ישראל 

ובכ( היה , Jewish Medical Ethicsתחת הש� , לאור כבר בתחילת העשור
 של הרב ספרוה עוסק למעש. הרב הראשי של בריטניה הראשו" שטבע מונח זה

והוא , יעקובובי% בניתוח הילכתי משוה של סוגיות מגוונות בתחו� הרפואה
ההלכה ; רציונליות ברפואה
 אמונות אי; כולל פרקי� על הגישה למדע הרפואה

; הטיפול בחולי�; ההלכה והכאב; מוסר ובריאות; ההלכה והבריאות; והחיי�
, וחובותיו; ברית מילה; לודהתכנו" הי; הטיפול במתי�; הטיפול בגוססי�

  . זכויותיו ומעמדו של הרופא

 אשר, הספר הינו עיבוד מחודש של עבודת המחקר של הרב יעקובובי%
 לש� קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה 1955הוגשה לאוניברסיטת לונדו" ב 

)Ph.D. .( עבודת המחקר מתבססת על ההנחה כי מצפונ� של אנשי המקצוע
משו� . הוות מדרי( מוסמ( לדילמות מוסריות של תקופתנו איננו יכול ללבדולבדולבדולבדו

כ( בהתעורר בעיות מוסריות או דתיות על הרופא המטפל להסתייע במומחי� 
בדיוק כש� שרופא כללי נוהג להיווע% ברופא מומחה כשהוא נתקל , לכ(

  . בבעיה הדורשת מומחיות

מבחינה הרפואה קרובה קירבה טבעית ליהדות "לדעתו של הרב יעקובובי% 
ואליה נית" ביותר להתאי� את כללי המוסר , היסטורית ואינטלקטואלית

   ....50"ההגיוניי� והפרגמטיי� של המשפט העברי

         והמעי" והמעי" והמעי" והמעי"''''תורה שבעל פהתורה שבעל פהתורה שבעל פהתורה שבעל פה''''. . . . 3333

כינוס ארצי שנתי לתורה "שור הניח מוסד הרב קוק את היסוד לבתחילת הע
הכינוס הארצי השישי התקיי� בחלקו באודיטוריו� של האקדמיה ". שבעל פה

. ויוחד לסדר טהרות ולנושאי� קשורי� של רפואה והלכה, הרפואית בירושלי�
ורבה הראשי של , רופאי� בכירי�, השתתפו בכנס בכירי אנשי ההלכה בישראל

רוב הרצאות . שהוזמ" באופ" מיוחד כמרצה אורח, הרב יעקובובי%, טניהברי
ג� , )'קוב% ו(שהושמעו בכנסי� הללו כונסו לספר במהל( השנה שלאחריה� 

  . כוללי� חומר מגוו" בתחומי הרפואה המודרנית וההלכהו"ומ, ג"ל, ד"כ, ח"קבצי� י

  

מאת הרב "  מחקר השוואתי והיסטורי על יחס הדת היהודית לרפואה
 הרפואה והיהדותהרפואה והיהדותהרפואה והיהדותהרפואה והיהדות" .49
 .ו"ירושלי� תשכ, מוסד הרב קוק. גאולה בת יהודה: מאנגלית, ר עימנואל יעקובובי%"ד
  .מתו( הקדמת המחבר .50
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ופיע רבעו" הממשי( לה, באותה תקופה החל להופיע כתב העת המעי"
, במסגרת המעי" פורסמו עשרות מאמרי�. עד היו�" ייקית"בדייקנות 

ר יעקב "חלק� נכתב על ידי ד. מונוגרפיות וביבליוגרפיות בענייני רפואה והלכה
 היתה 51מטרת� של חלק גדול ממאמריו; מוותיקי רופאי הילדי� בירושלי�, לוי

מטרה שבאות� , להביא לידי שיתו* פעולה בי" פוסקי ההלכה לבי" הרופאי�
  . הימי� לא היתה עדיי" כל כ( מובנת מאליה

         עשור שלישי עשור שלישי עשור שלישי עשור שלישי....פרק הפרק הפרק הפרק ה

        מכו" שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורהמכו" שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורהמכו" שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורהמכו" שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה. . . . 1111

מקצועי של 
ר העוסקי� בתחו� הבי"באר% קיימי� היו� מספר מכוני מחק
ל לחקר "שלזינגר ז' ר פ"ש ד"הראשו" והותיק שבה� הוא המכו" ע. רפואה והלכה

המכו" נוסד . הרפואה על פי התורה על יד המרכז הרפואי שערי צדק בירושלי�
, ל בית החולי� שערי צדק"לאחר פטירתו של מנכ, בתחילת העשור השלישי

המכו" הוא בישיבה בצוותא של רופאי� וחוקרי� ייחודו של . ונקרא על שמו
. ש�
מהשורה הראשונה יחד ע� תלמידי חכמי� מובהקי� וע� פוסקי� ידועי

. השילוב המיוחד הזה מאפשר למכו" לבצע את משימותיו במקצועיות וביעילות
 וחבר הנהלתו עד 52מנהלו הראשו" של מכו" שלזינגר, אברה� שטינברג' פרופ
מהווה בעצמו דוגמא לשילוב של נסיו" קליני וידע רפואי מעמיק יחד ע� , היו�

ד "ר ההנהלה הראשו" שהתווה את דר( פעילות המכו" היה עו"יו. ידע תורני נדיר
  .ל"חיי� קה" ז

מתבצעת הוראה , במסגרת המכו" מתבצעי� מחקרי� מקוריי� ברפואה והלכה
ויוצאי� לאור בתפוצה בינלאומית שני בטאוני� , דמית בנושאי� הללותורנית ואק

בעברית וחוברות " אסיאאסיאאסיאאסיא"הרבעו" : ידועי� בהלכות רפואה ואתיקה רפואית יהודית
JME) Jewish Medical Ethics (נושאי המחקר של המכו" נלמדי� בעיו" . באנגלית

ג� . בי העול�אלא ג� בקהילה האקדמית והמשפטית ברח, לא רק במרכזי תורה
ובשני ,  גילו עני" רב בהכרעות הלכתיות הנופלות באר53%ב"בתי מחוקקי� בארה


התורניהעשורי� האחרוני� הול( ומתגבר העניי" הציבורי הבינלאומי במקצוע 
  . מוסרי שעיסוקו בסוגיות של חיי� ומוות
רפואי

 במסגרתו, )IRP( 54ת בינלאומי לרפואה והלכה"המכו" מקיי� ג� פרוייקט שו
 דוארה בשרותי ו57בטלפו", 56בפקס, 55נימתקבלות שאלות בדואר אלקטרו

  

 ).ו"תשמ (315
319, בספר אסיא הבספר אסיא הבספר אסיא הבספר אסיא הר לוי פורסמה "ביבליוגרפיה מלאה של מאמרי ד .51
 .א"מיו� ייסודו ועד תשמ .52
  . JME Vol. 1, no. 2 (1989): 56ראה  .53
54. International Responsa Project. 
55. irp@medethics.org.il. 
2
972' פקס מס .56
652
3295+.  
2
972: 'מס.טל .57
655
2
972ובערב ,  בשעות העבודה+5266
678
6656+.  
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 מה" ניתנות לעיו" 6,000 מעלו.  שאלות7,000ב כ תעד היו� נענו בכ. הרגילי�
  .חופשי באתר המכו"

        אסיא אסיא אסיא אסיא . . . . 2222

מטרת . ל"ר בשלהי תשהחוברת הראשונה בסידרת חוברות אסיא יצאה לאו
להביא לידיעת המעוניני� והנוגעי� בדבר : "הסדרה הוגדרה אז בהקדמה לחוברת

הפתרונות והלכי המחשבה של רבני� , ]הרפואיות הלכתיות[את הבעיות 
הכוונה היא להביא רק נושאי� אקטואליי� . ורופאי� שעסקו בבעיות אלו

מפוזרי� ובלתי ספציפיי� ואשר נכתבו במקורות , וחדישי� שנידונו לאחרונה
  ".לרפואה והלכה

וכלל , "פרסומי� בענייני הלכה ורפואה"הגליו" הראשו" יצא לאור תחת הש� 
הגליו" השני שיצא לאור בשבט . ללא מאמרי� מקוריי�, אחד עשר תקצירי�

, הוא הופיע במתכונת הנוכחית". אסיא"א היה למעשה הראשו" בש� "תשל
. ציות וציוני� ביבליוגרפיי� למקורות נוספי�תמ, הכוללת מאמרי� מקוריי�

, בראש החוברת. בשפה הארמית" רופא" משמעותו 
 ש� הביטאו" 
" אסיא"

אסיא אסיא אסיא אסיא : ": ": ": "מצויינות שלש מילי� מספרות המדרש, בסמו( לשמה


"  אסי חיגרת( אסי חיגרת( אסי חיגרת( אסי חיגרת(

כשהכונה לא רק לריפוי מו� פיזי , הקד� ורפא את עצמ(, אדוני הרופא, כלומר
  .מוסרי
 אתיאלא ג� לריפוי פג�

אל* יותר מ בה� ,58 חוברות של אסיא90יצאו לאור ) א"עתש(עד היו� 
  עשרשלושהבעקבות החוברות יצאו לאור . 59מאמרי� מקצועיי� וביבליוגרפיות

  .הכוללי� עריכה ממודרת חדשה של מאמרי אסיא ע� מפתחות, אסיאאסיאאסיאאסיאספרי 

, משפטיי�, היבטי� מדעיי�: ביניה�. מאמרי� אלה עוסקי� במגוו" נושאי�
; קביעת זמ" המוות והשתלות לב; אנושי) cloning(שיבוט מוסריי� והלכתיי� של 

; היבטי� רפואיי� והלכתיי� של מחלת האיידס; גילוי האמת לחולה המסוכ"
ייעו% ; הפסקת טיפול רפואי והמתת חסד; סחר באיברי�; פסיכיאטריה והלכה

כפיית טיפול ; עישו" ותוחלת חיי�; ראשוני לצעיר בעל דחפי� הומוסקסואליי�
טיפולי פוריות ; דילמות אתיות של אחיות בבתי החולי�; א� פונדקאית; רפואי

 צבעי� חלקי על ראיית "ורויוהשפעת ע; חדשי� כמו תרומת ביצית ופונדקאות
  .וכמוב" עקרונות והלכות מעשיות הקשורות בחובה להציל חיי אד�; מראות דמי�

  

 מניהול 
ר שטינברג " ד
 ופרישתו של המייסד והעור( הראשו" 30 הלאחר הופעתה של החוברת .58
 . הממשי( במלאכה עד היו�כותב השורותנכנס לתפקידו , אסיאאסיאאסיאאסיאמכו" שלזינגר ומעריכת 

 הוא המפתח התמציתי המוער אסיאאסיאאסיאאסיאמפתחות הביבליוגרפי� החשובי� הרואי� אור באחד ה .59
 מופיע המפתח המוער המכסה שנה שלמה אסיאאסיאאסיאאסיאכמעט בכל חוברת . של הרב מאיר וונדר

הביבליוגרפיה מחולקת לפי נושאי� ע� . א"החל משנת תשמ, בספרות ההלכה והרפואה
ה חד שנתית מוערת כזו מצורפי� מפתח לכל ביבליוגרפי. תמצית מקוצרת של הנדו" במאמר

  .נושאי� ומפתח מחברי� מפורט
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יה ירחו" תורני לדברי ט הופיע הגיליו" הראשו" של הירחו" מור"בחור* תשכ
. כ בהוצאת מכו" ירושלי�"ואח, הלכה ומחשבה בהוצאת התנועה להפצת תורה

איננו מייחד את בימתו רק , שנה חמישי�מעל מוריה הממשי( ומופיע כבר 
אול� . אלא למגוו" רחב מאד של דברי הלכה ומחשבה, למאמרי רפואה והלכה

 מהווי� עד היו� ציו" ,ו בומספר מאמרי יסוד בתחומי רפואה והלכה שפורסמ
  : אסתפק בשתי דוגמאות. דר( בתחו�

על פתרו" רפואי לבעיית ' לוננפלד וחב' ב' מאמר� הרפואי של פרופ) א
לוננפלד לטיפול תרופתי בבעיה רפואית '  של פרופהצעתו. 60"עקרות הדתיתעקרות הדתיתעקרות הדתיתעקרות הדתית"ה

. וכיו� היא מקובלת ברחבי העול�, הלכתית עתיקה הכתה גלי� בעול� ההלכה
" מוריה"לוננפלד ע� בנו את עיקרי המאמר ב' פרס� פרופ,  שני� אחר כ(11כ

  ; 61"מדע"כחלק ממאמר מורחב ב

כללי� מעשיי� כללי� מעשיי� כללי� מעשיי� כללי� מעשיי� מאמרו המיוחד של הרב שלמה זלמ" אויערבא( על ) ב
ה עד היו� אחד מאבני היסוד להתנהגותו של רופא מהוו, 62בהלכות פיקוח נפשבהלכות פיקוח נפשבהלכות פיקוח נפשבהלכות פיקוח נפש

  .בשבתות ובמועדי� על פי ההלכה


מחניי� מחניי� מחניי� מחניי� . . . . 4444


        לללל"""" הרפואה ביהדות בצה הרפואה ביהדות בצה הרפואה ביהדות בצה הרפואה ביהדות בצה

 63"מחניי�"הראשית שתי חוברות הצבאית ל הקדישה הרבנות "בשנת תש
החוברות כללו מאמרי� של בכירי החוקרי� . מלאות לנושא הרפואה ביהדות

' פרופ; יהושע ליבובי%' פרופ; ל האלו* שלמה גור"" של צהר"הרהביניה� . בישראל
  . יעקובובי% ואחרי�) עימנואל(ר ישראל "הרב ד; זילברשטיי"' י' פרופ; דוד פלוסר

ועל א* , נות הצבאית הראשית שהופק על ידי הרבהיה ירחו" צבאי" מחניי�"
 שנה לאחר הופעת מחני� שבע עשרהכ.  הגבוהה לא זכה לתפוצה רחבהרמתו


" סקירה חודשית "
ל "הזמינה מערכת הירחו" לקציני צה, על רפואה ויהדות 
  . 64מאמר סקירה עדכני על הרפואה המודרנית בראי ההלכה

  

" התאמה בי" ימי הפוריות וזמ" הטבילה
טפול בעקרות עקב אי", בירנבאו�' לוננפלד ונ' ב .60
 . ל"תש, נב
 מח, ב
א: במוריהמוריהמוריהמוריה


77, 2: כהמדעמדעמדעמדע"  עקרונות הטיפול התרופתי לגרימת ביו%
המאבק בעקרות ", לוננפלד' וב' א .61
  .א"תשמ, 72

, ד
ג: גמוריהמוריהמוריהמוריה ,"בירורי� וספקות בעניי" פיקוח נפש דוחה שבת", הרב שלמה זלמ" אויערבא( .62
  .א"תשל, לו
י
חשוו" וכסליו ,  הרבנות הצבאית הראשית
הוצאת צבא הגנה לישראל , ג"ב וקכ" קכמחניי�מחניי�מחניי�מחניי� .63

 .ל"תש
, 6' חוב, 34כר( , ל" צה,ר"קחנ, סקירה חודשיתסקירה חודשיתסקירה חודשיתסקירה חודשית, "הרפואה המודרנית בראי ההלכה", פרי"הל' מ .64

44
  .ז"תשמ ,33
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        הפתולוגיה בתלמודהפתולוגיה בתלמודהפתולוגיה בתלמודהפתולוגיה בתלמוד    ....5555

היו� ו, בשטח הרפואה הצטיינו חכמי התלמוד במיוחד באנטומיה ובפתולוגיה
אל* שנה יותר ממפלסי דר( בענ* הפתולוגיה התיאורית אנו יודעי� כי ה� היו 
כמה מחכמי התלמוד בילו שני� ארוכות . המודרניתלפני פיתוחו ברפואה 

, רב. בהסתכלות ובלימוד מעשי של אנטומיה ופתולוגיה בבעלי חיי� ובבני אד�
שמונה עשר חודש גדלתי אצל רועי בהמה לידע איזה מו� קבוע "העיד על עצמו 

השתתפו חכמי התלמוד היו מהראשוני� ש, יתר על כ". 65"ואיזה מו� עובר
בדיקות , ביצעו בדיקות אמבריולוגיות, נתיחה שלאחר המוות בבני אד�ב

כל אלו בנוס* לבדיקות . נטלו דגימות גסטרואינטסטינליות ועוד, גניקולוגיות
  .66ובות לצור( קביעת כשרות� של בעלי חיי�אנטומיות ופתולוגיות מר

ה נדפס "בשנת תשל. חלק� נדירי�, תוארו בתלמוד מצבי� פתולוגיי� מגווני�
ההיסטוריי� הרפואיי� ו,  שמטרתו היתה לאחד את ההיבטי� ההלכתיי�67ספר

באמצעות כינוס הידע הפתולוגי של חכמי , ל"חזמקורות להבנה שלימה יותר של 
  .דרניתהסברתו והקבלתו לרפואה הקדומה ולרפואה המו, ההלכה

עבור� .  השולטי� היטב ג� ברפואה וג� בהלכהלתלמידי חכמי�הספר נועד 
  .מדובר בפנינה יקרת מציאות

        לב אברה�לב אברה�לב אברה�לב אברה�. . . . 6666

ס "א' פרופהרב , מחברו. 68ו הופיע לראשונה הספר לב אברה�"בשנת תשל
 מנהל מחלקה פנימית בעבר( לרפואה פנימית  בינלאומיאברה� הינו מומחה

הספר מרכז . ובעל ידע נרחב מאד ברפואה והלכה) במרכז הרפואי שערי צדק

ומסדר את הלכות הרפואה לפי נושאי� , הלכות מפוזרות תחת קורת גג אחת 

עי" הכי" המחבר תוכ" עניני� מפורט כדי להקל על המ. כל נושא בפרק נפרד
תו( זמ" קצר אזלה המהדורה . בנוס* למפתח מלא בסופו, בתחילת הספר

לקראת סו* העשור יצא לאור כר( . והודפסו שתי מהדורות נוספות, הראשונה
החל ,  פרקי� במגוו" נושאי�64הספר על שני כרכיו כולל . שני של לב אברה�
יו� 
דר( הלכות הקשורות לחיי היו�, ולההלכתיות של ח
מהגדרות רפואיות

וכלה בסוגיא הכאובה , דיני� הקשורי� בתהליכי פוריות וניתוחי� מיוחדי�, שלו
  מהדורה חדשה ומורחבת של הספר לב אברה� יצאה לאור.של המתת חסד

  .ט" בשנת תשסינגרזכו" שלמבהוצאת פלדהיי� בשיתו* 

  

  .ב, ה, סנהדרי" .65
מכו" , פרקי� בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליופרקי� בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליופרקי� בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליופרקי� בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, שטינברג אברה� ראה וציוני מקורותפירוט  .66

5
6'  עמה"ירושלי� תשל, שלזינגר. 
למעט הפרק ( מהדורה מעודכנת ע� הוספות רבות הכוללות את פרקי הספר .ש�, שטינברג .67

 .)ט"תשמ (''''בספר אסיא ובספר אסיא ובספר אסיא ובספר אסיא והופיעה כשער עצמאי , )האחרו" העוסק בפתלוגיה של הראש
 .ו"תשל, ירושלי�, הוצאת פלדהיי�,  הלכות רפואה לחולה ולשמשיו
 לב אברה�לב אברה�לב אברה�לב אברה�, ס אברה�"א .68



 503   ציוני דרך–רפואה והלכה בישראל 
 

        ספרי� ומדריכי� נוספי�ספרי� ומדריכי� נוספי�ספרי� ומדריכי� נוספי�ספרי� ומדריכי� נוספי�. . . . 7777

 ייחודה המוסרי ממקור 
 דר( ישראל ברפואה"ו לאור ג� במהל( העשור יצא
 בעריכת 70רפואי לפי המסורת היהודית מדרי(ו, ר דוד מרגליות" מאת ד69"ישראל
  . וישליצקי' ל' פרופ

הספר כולל ריכוז סידור ". הלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואה"בסו* העשור יצא לאור 
 כרכי 13ותימצות של מאה ושתי� עשרה התשובות הרפואיות הראשונות מתו( 

יחס ההלכה לרופא : בספר עשרה שערי�. 71ו לאור עד אזשיצא" צי% אליעזר"
; נשי� ופוריות; מועדי� וצומות; דיני� הנוגעי� לרפואה בשבת; ולרפואה

; ברכות ותפילות; תרופות וכשרות; טריהפסיכיא; כירורגיה והשתלת איברי�
ניסיונות , ומגוו" של נושאי� נוספי� כגו" קדימויות ברפואה; סביב המוות

  .סמכותו ומעמדו של הרופא ועוד, סודיות רפואית, רפואיי�

         עשור רביעי  עשור רביעי  עשור רביעי  עשור רביעי ....פרק ופרק ופרק ופרק ו

כבר במהל( העשור השלישי נית" להבחי" בהתרחבות תורנית ומדעית של 
. ול� בעשור הרביעי חלה תאוצה מהירה של המגמהא. מקצוע רפואה והלכה

תקצר היריעה מלמנות את כל הפרסומי� ברפואה והלכה בשני העשורי� 
. של הפעילות במקצוע, מייצג ככל האפשר, ומשו� כ( נבחר מדג�, האחרוני�

בראש המדג� ניצבות שתי סדרות מונומנטליות שהחלו לצאת לאור במהל( 
ת חלקי ונשמת אברה� על ארבע, ית רפואיתהאנציקלופדיה ההלכת: העשור
שתי דרכי� לסידור ספרות הלכתית כיו�  מקובלות בעול� ההלכה. ערו(
השולח"

כמקובל מזה חמש , ערו(
סידור ענייני� לפי סדר השולח": האחת: אקטואלית
,  בהתא� לרוח התקופה,סידור לפי נושאי� מוגדרי�: השניה. מאות שנה

הספר נשמת אברה� בנוי .  המבנה האנציקלופדיכשהמבנה היעיל ביותר הוא
  . בנויה בדר( השניה, רפואית
 ההלכתיתהאנציקלופדיה. במתכונת הוותיקה

        נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�. . . . 1111

 סידור הכללי� – ראשו"במבנה ה, כאמור,  בנוי72הספר נשמת אברה�הספר נשמת אברה�הספר נשמת אברה�הספר נשמת אברה�
מעלתו שמורה לתלמידי , סידור כזה. ערו(
והדיני� על פי סדר סעיפי השולח"

והוא מאפשר הק* מלא של איסו* , ערו( ובסדריו
חכמי� הבקיאי� בשולח"
סידור כזה ג� מאפשר קביעות לימודית לפי . ההלכות המתחדשות בכל יו�

  

  .ל"תש, ירושלי�, הוצאת האקדמיה לרפואה .69
 .ז"תשל, ירושלי�, הוצאת יד הרב הרצוג .70
, ירושלי�, מוסד הרב קוק, ת צי% אליעזר" על פי שוהלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואההלכות רופאי� ורפואה, שטינברג אברה� .71

 .שנתיי� אחר כ( הופיעה המהדורה האנגלית. ח"תשל
, הוצאת מכו" שלזינגר,  כרכי�6,  הלכות חולי� רופאי� ורפואה
 נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�, ס אברה�"א .72

 ).ס"תש
ג"תשמ(ירושלי� 
 . ירושלי�, יצא במהדורת� הראשונה בהוצאת וגשל) ד"ח ויו"או(שני הכרכי� הראשוני�   
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חסרונו של סידור כזה הוא הקושי . ערו(
שולח"סילבוס הבנוי על סדר סעיפי ה
, ס אברה�"א' פרופ. לאלה שאינ� בקיאי� באותיות הקטנותיעיל של שימוש 

הוא ניסה להעניק לקוראי� את היתרונות . פתר היטב את הבעיה, מחבר הסדרה
יחד ע� , בהוסיפו תוכ" ענייני� מפורט מאוד בראש הספר, של שתי השיטות

כלי� אלה מאפשרי� גישה מהירה לנושא המבוקש ג� . מפתח משוכלל בסופו
  .ערו( עצמו
לקוראי� שאינ� בקיאי� במבנה של סעיפי השולח"

ה" אלפי דיני רפואה , ג� תוכנו של הספר מעניק לקוראיו אוס* דיני� ייחודי
וה" מאות פסקי הלכה חדשי� , שנלקטו מתו( י� המקורות של ספרות ההלכה

, ל ידי המחבר מגדולי הפוסקי� באר% ובעול�וחדשניי� שנאספו אישית ע
כמעט ואי" נושא . ל"ובראש� גדול הפוסקי� הרב שלמה זלמ" אויערבא( זצ

 חובה לכל איש דרת ספרימדובר בס. הלכתי רפואי שאיננו נדו" במסגרת הסדרה
 מהדורה חדשה ומורחבת מאד .וכל בעל מקצוע בתחומי הרפואה והלכה, הלכה

  . בארבעה כרכי� גדולי�ז"יצאה לאור בשנת תשסשל סדרת נשמת אברה� 


אנציקלופדיה הלכתיתאנציקלופדיה הלכתיתאנציקלופדיה הלכתיתאנציקלופדיה הלכתית. . . . 2222


        רפואיתרפואיתרפואיתרפואית


סמו( לסו* העשור הופיע הכר( הראשו" של האנציקלופדיה ההלכתית
; "אנציקלופדיה התלמודית"קלופדיה בנויה במתכונת דומה ל האנצי.73רפואית

היא כוללת את מגוו" הנושאי� הקשורי� לרפואה ולטיפול בחולה מבחינת� של 
והיא דנה לא רק בענייני� שבשיגרה אלא ג� בנושאי� , הרופא והחולה

התורה החל מ" , יש בה את הידע ברפואה והלכה המצוי במקורות. ייחודיי�
נוספו בה הערות והארות .  בני ימינול ועד לפוסקי�"פרות חזשבכתב דר( ס
משו� כ( היא מהווה . האתיקה והמשפט, הפילוסופיה, הרפואה, מתחומי המדע

אלא ג� ספר מקור , כיו� לא רק ספר לימוד ועזר לידיעת נושאי רפואה והלכה
  .  ולהעמקהעיו"הנדרשי� ל, הכולל עשרות אלפי ציוני� ביבליוגרפיי�

בית ; אוטונומיה ובחירה חופשית, איבוד לדעת; אבהות: רכי הסידרהבי" ע
השתלת ; גופית
הפרייה חו%; הפלה; הסכמה מדעת; גנטיקה ותורשה; חולי�

כאב ; טעות ורשלנות רפואית; חניטה; חולה; זק"; השתנות הטבעי�; איברי�
; רפואיי�ניסויי� ; דת ומדע; לימוד רפואה; כשרות ושבת; לידה; ניתוחי�; ויסורי�

; סודיות רפואית; ניסויי� רפואיי� בבני אד�; משאבי� מוגבלי�; מיניות האד�
; רגע המוות; קדימויות בטיפול רפואי; צער בעלי חיי�; פיקוח נפש; פוריות ועקרות

  .תורת המוסר הכללית והיהודית ועוד ערכי� מקצועיי� רבי�; רופאי�

לאתיקאי , למשפט", אהאנציקלופדיה מהווה ללא ספק סדרת חובה לרופ
  . ולאיש הלכה הקשור לעול� הרפואה המעשית בישראל ובפזורה

  

ירושלי� ,  שלזינגרהוצאת מכו" , כרכי�6, אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואית, שטינברג אברה� .73
' הוענק פרס ישראל לפרופ, על מפעלו הייחודי ביצירת האנציקלופדיה). ט"תשנ
ז"תשמ(

 .ו"מהדורה חדשה של האנציקלופדיה יצאה לאור בשנת תשס. ט"שטינברג בשנת תשנ
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יחד ע� התרחבות התורנית והמדעית של מקצוע , במהל( העשור הרביעי
גברה ג� ההכרה המשפטית לתרומתו הפוטנציאלית למערכת , והלכה
 רפואה


 �"ק יסודות המשפט התשכבר בתחילת העשור הביא חו. המשפט הישראלית
החוק ביטל . בזיקתו של המשפט הישראלי למשפט העברימסויי�  למפנה 1980

ובמקומה קבע זיקה , את הזיקה האנכרוניסטית למשפט האנגלי והעותמני
ראה בית המשפט שאלה : "החוק קובע כי. חדשה למקורות המשפט העברי

בהלכה פסוקה , ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, משפטית הטעונה הכרעה
היושר והשלו� של , הצדק, יכריע בה לאור עקרונות החירות, או בדר( של הקש

   .74"מורשת ישראל

 בפרשנות לחוק יסודות בי" השופטי� באות לידי ביטוי שתי גישות עיקריות
שופטי� בעלי ידע מועט במקורות המשפט העברי מפרשי� בדר( כלל . 75המשפט

 זרט הולעיתי� ממשיכי� בדבקות� בשיטת המשפ, את החוק על דר( הצמצו�
ספרות שופטי� בעלי ידע וכושר עיו" ב, לעומת�. שהמחוקק פנה לה עור*

   .76,77,78 מפעילי� את החוק הלכה למעשהההלכה

  


����""""חוק יסודות המשפט התשחוק יסודות המשפט התשחוק יסודות המשפט התשחוק יסודות המשפט התש .74


 לדבר המל( במועצתו 46סימ" , כמו כ".  לחוק1 סעי* 1980198019801980
.  ש�2 בוטל בסעי* 
% למשפט האנגלי המשעבד את המשפט באר , 19221947לאר% ישראל 

מ" הראוי שיוכרע לא לפי השקפה של שופט זה או , וויכוח על פסיקה בלקונה משפטית, לכ"
היבטי� משפטיי� לאור חוק ", מרדכי הלפרי": ראה .אחר אלא לפי חוק יסודות המשפט

83
84' עמ, נ"תש) ב
א' חוב, כר( יג(נ 
 מט, אסיאאסיאאסיאאסיא, "1980
�"יסודות המשפט התש.  
, 13/80נ "וד; 58' עמ, )3(ד "לי י י י """"פדפדפדפד', הנדלס ואח' בנק קופת ע� נ, 546/78א "ע: לדוגמא ראה .75

 .785' עמ, )2(ה " ליייי""""פדפדפדפד', קופת ע� ואח' הנדלס נ
הוציא מאות פסקי די" המשלבי� את , ש העליו""המשנה לנשיא ביהמ, מנח� אלו"' רופפ .76

, )ח"מתש, שלישית' מהד(המשפט העברי , ראה מנח� אלו". המשפט העברי במשפט הישראלי
1636
1319' עמ, במיוחד כר( ג. 

תר� תרומה מיוחדת להגברת נגישות , המשנה ליוע% המשפטי לממשלה, נחו� רקובר' פרופ .77
פירסומי� ומפתחות ממוקדי� הוא , עשרות ספרי�ב. המשפטני� לדיני המשפט העברי

איפשר לשופטי� ולעורכי די" להגיע למקורות ההלכתיי� הנוגעי� למגוו" רחב מאד של 
' בהשתתפות פרופ(מורה דר( במקורות המשפט העברי : לדוגמא. סוגיות משפטיות מודרניות

' ב, שפט העברי מפתח ביבליוגרפי למ
אוצר המשפט ; )א פרנקל"ר ד"קירשנבאו� וד' א
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט ; חלקי�' ב, המשפט העברי בחקיקת הכנסת; חלקי�

    .ועוד; חלקי�' ב, בישראל
בספרית המשפט , נית" לקבל רשימה ביבליוגרפית מלאה וא* להשיג את הפירסומי� עצמ�

 .91074 ירושלי� 7483. ד.ת, מורשת המשפט בישראל, העברי של משרד המשפטי�
כאחד . אמנו" כרמי פעל רבות בתחומי הרפואה והמשפט בישראל ובעול�' השופט פרופ .78

" ת ישראלמורש"הוא הערי( באופ" רציונלי את האוצר המשפטי הטמו" ב, מהבולטי� בתחו�
השופט כרמי פעל להעביר את המסר הזה ה" לציבור המשפטני� . בנושאי הרפואה וההלכה

 –רפואה ומשפט , הבמה לרפואה ומשפט: במספר מסגרות, וה" לציבור הרופאי� בישראל
   .וספרי לימוד נוספי� בתחו�, בטאו" האגודה
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של האגודה קיימה ומקיימת באופ" עקבי ערבי עיו"  לרפואה ומשפטלרפואה ומשפטלרפואה ומשפטלרפואה ומשפט במהבמהבמהבמהה
כאשר לגישת המשפט , ורבי שיח בנושאי� אקטואליי� של רפואה ומשפט

החל ,  בטאו" האגודהרפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפט .העברי הוקצה מקו� מכובד בדיו" המקצועי
בי" דפיו מפוזרי� .  בעריכתו של השופט כרמיו"תשמלצאת לאור באביב 

. נות האחרוני� ועד לגיליו1' החל מגיליו" מס, לכהמאמרי� רבי� ברפואה וה
מאפשר את איסופ� , מגוו" הנושאי� ברפואה והלכה שפורסמו בבימה זו

  .והוצאת� כספר בעל ער( עצמי

שנכתב תו( כדי שיתו* פעולה ע�  79 רשלנות רפואית ביהדות ובישראל רשלנות רפואית ביהדות ובישראל רשלנות רפואית ביהדות ובישראל רשלנות רפואית ביהדות ובישראלהספר
כולל מאות ציטטות ומקורות , איל"
ת הממוחשב באוניברסיטת בר"פרוייקט השו

במקביל  – המשנה והתלמוד, ("התנ – מהספרות הענפה של מורשת ישראל
נושא הספר . לציטוטי� ומקורות מ" החקיקה והפסיקה החדישות במדינת ישראל

  .ויש לו חשיבות רבה ג� במחקר משפטי השוואתי,  היו�ג�אלי אקטו

        המכוני� התורניי� הטכנולוגיי� בירושלי� ובאלו" שבותהמכוני� התורניי� הטכנולוגיי� בירושלי� ובאלו" שבותהמכוני� התורניי� הטכנולוגיי� בירושלי� ובאלו" שבותהמכוני� התורניי� הטכנולוגיי� בירושלי� ובאלו" שבות. . . . 5555

: כבר בעשור השלישי הוקמו שני מכוני� טכנולוגיי� לפתרו" בעיות הלכתיות
אותו , הראשו" שבה� היה המכו" הטכנולוגי לבעיות הלכה בבית וג" בירושלי�

שני� אחדות . 80זאב לב' פרופהרב , בעל פרס ישראל, זיקאייז� והקי� הפי
 81ת באלו" שבות שבגוש עציו"" מכו" צמ–מאוחר יותר הוק� אחיו הצעיר 

שני המכוני� הללו פיתחו מיכשור . שהוק� על ידי המהנדס הרב ישראל רוז"
בתי חולי� . אלקטרוני מתקד� המאפשר פתרו" של בעיות הלכתיות בשבת ובחג

פ הנחיות " ע� של המכוני� הללובאר% משתמשי� עד היו� בפיתוחי� טכנולוגיי
 שני המכוני� נכנסו לתחו� ההוצאה לאור ברפואה והלכה. 82גדולי הפוסקי�

  .בעיקר בעשור הרביעי

 ,,,,תחומי"תחומי"תחומי"תחומי" חילת העשור הרביעי את השנתו"ר בת החל להוציא לאותתתת""""מכו" צוממכו" צוממכו" צוממכו" צומ
במסגרת השנתו" מוקדש מקו� קבוע . הד" בשאלות של מדע חברה ומדינה

 בירושלי� המכו" הטכנולוגיהמכו" הטכנולוגיהמכו" הטכנולוגיהמכו" הטכנולוגי  .ונרחב לסוגיות מעניינות בתחומי רפואה והלכה

  

 .)ו"תשמ(חיפה , הוצאת תמר, יהדות ובישראלרשלנות רפואית ב, כרמי אמנו" ושגיב עמיר� .79
תלמיד חכ� מובהק הנושא , אש מחלקת ההלכה של המכו" נתמנה הרב לוי יצחק הילפרי"כר .80

 .על כתפיו עד היו� את עולו של המכו"
" יד שפירא"ז באלו" שבות במסגרת "לפעול בשנת תשל צוותי תורה ומדע החל 
מכו" צמת  .81

  ). מ"תש(בהקדמה לכר( א , תחומי"תחומי"תחומי"תחומי"עור( , איתמר ורהפטיג(
 נרחב בפיתוחי� של המכו" הטכנולוגי המרכז הרפואי שערי צדק בירושלי� משתמש באופ" .82

בתי חולי� של קופת חולי� רכשו . ל"ז אויערבא( זצ" בהתא� להוראות הגרשבבית וג"
פתרונות , הרב ישראל רוז": ראה. מערכת של מכו" צומת להפעלת מיחשוב בשבתות ובחגי�

135
138, ספר אסיא ד, הלכטכניי� לשימוש בשבת במחשב לקליטת חולי� . 
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 ששלשה מתו( 83"מעשה חושבמעשה חושבמעשה חושבמעשה חושב"החל להוציא לאור בסו* העשור את סדרת 
  . ארבעת כרכיה עוסקי� בענייני רפואה והלכה

        כתבי� נוספי�כתבי� נוספי�כתבי� נוספי�כתבי� נוספי�. . . . 6666

סדרות ספרי� וחוברות נוספות , במהל( העשור הרביעי הופיעו ספרי�
סדרת הרפואה לאור ; 84סדרת הלכה ורפואה: ביניה�. בנושאי רפואה והלכה

; 88רת מאורותסד; 87סידרת בשבילי הרפואה; 86סיאסדרת עמק הלכה א; 85ההלכה
  . 89וספר הרפואה במקורות

 90"הרפואה"במקביל להופעת הסדרות המקצועיות התפרסמו מעל דפי 
ג� . רבני� ידועי�כשכמה מה� נכתבו על ידי , מאמרי� מאלפי� ברפואה והלכה

 הנהיג מדור קבוע של רפואה 
 91 מידע לרופא
ת רפואה כתב העת לבעיו
  ".מה אומרי� רבותינו על הרפואה"תחת הכותרת , ביהדות

        יהדותיהדותיהדותיהדותש יעקובובי% לאתיקה רפואית על פי הש יעקובובי% לאתיקה רפואית על פי הש יעקובובי% לאתיקה רפואית על פי הש יעקובובי% לאתיקה רפואית על פי ה""""המרכז עהמרכז עהמרכז עהמרכז ע. . . . 7777

אוניברסיטת ב" אוניברסיטת ב" אוניברסיטת ב" אוניברסיטת ב" במסגרת הפקולטה למדעי הבריאות ב, במהל( העשור הוק�
הלורד הרב ישראל , יוז� המרכז. מרכז לאתיקה רפואית על פי היהדות, גוריו" בנגבגוריו" בנגבגוריו" בנגבגוריו" בנגב

  . דאג למימו" מכובד של המרכז הפעיל והקרוי על שמו, יעקובובי%) עמנואל(

, עה להקמת המרכזמתחילה פנה הלורד לבית הספר לרפואה בירושלי� בהצ
הגישה הפטרנליסטית ששלטה אז . ע� הבטחת מימו" דולרי ב" שבע ספרות

הביאה להחלטה המתנגדת למת" דריסת רגל , בעול� הרפואה הירושלמי

  

  .הוצאת המכו", מעשה חושבמעשה חושבמעשה חושבמעשה חושבת "שו, )ראש מחלקת ההלכה של המכו"(לפרי" הרב לוי יצחק הי .83
הוצאת , עור( הרב משה הרשלר, חמישה כרכי�,  קוב% הלכה בעניני רפואה
 הלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואה .84

 .ח"תשמ
מ"תש, שיקגו
ירושלי�, מכו" רגנשבורג
שתי + ארבעה כרכי� ,  מחקרי� ובירורי� בנושאי� שוני� ברפואה
 הרפואה לאור ההלכההרפואה לאור ההלכההרפואה לאור ההלכההרפואה לאור ההלכה .85

 המכו" לחקר הרפואה 
 טכנולוגיי� בישראל
 המכוני� הביו
הוצאת לקידו� , חוברות
 .ה"תשמ
מ"ירושלי� תש, בעריכת חברי המכו", בהלכה

, מרדכי הלפרי": עור(, כר( א, שני כרכי�,  שאלות ותשובות בעניני רפואה
 עמק הלכה אסיאעמק הלכה אסיאעמק הלכה אסיאעמק הלכה אסיא .86
, אברה� שטינברג: עור(, כר( ב; ו"תשמ, ירושלי�, הוצאת מכו" שלזינגר וקר" עמק הלכה

 .ט"תשמ, יורק
ניו, י ישיבה אוניברסיטה"ל שאר* שעהוצאת קר" מיכא
הוצאת בית , עשר חוברות,  הרפואה לאור ההלכה והשקפת היהדות
 בשבילי הרפואהבשבילי הרפואהבשבילי הרפואהבשבילי הרפואה .87

  .ג"תשנ
ט"תשל, ניאדוש ל"החולי� קרית צאנז ע
, שלש חוברות,  רבעו" הרבנות הראשית לישראל לעניני הלכה אגדה מוסר ויהדות
 מאורותמאורותמאורותמאורות .88

 2' חוברת מס. א"תשמ
מ"תש, ושלי�היכל שלמה יר, הרבנות הראשית לישראל: המערכת
 .הרפואה לאור ההלכה: הוקדשה לנושא

� "רמב; זוהר; מדרשי�; תלמודי�; משנה; (" לוקט מתו( תנ
 הרפואה במקורותהרפואה במקורותהרפואה במקורותהרפואה במקורות, מנח� אס* .89
של משה " מדרש הרפואה"רעיו" דומה ל. ג"ירושלי� תשמ, הוצאת ראוב" מס, וראשוני�

מכיל כמות גדולה פי ) שלא הוזכר על ידי המחבר(א( מדרש הרפואה , )לעיל' פרק ב(פרלמ" 
 .כמה של מקורות קדומי�

 .בטאו" ההסתדרות הרפואית בישראל, הרפואההרפואההרפואההרפואה .90
4169
0334(בהוצאת האג* הרפואי של קופת חולי� הכללית  .91 ISSN.( 
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משו� כ( הופנתה ההצעה והתקציב . לגורמי� חו% רפואיי� בפקולטה לרפואה
  .הכרו( בה לאוניברסיטת הנגב

לאחר פתיחת מרכז יעקובובי% בבאר שבע כי שני� ספורות , כדאי לציי"
 נפתחו הספר לרפואה בירושלי�הספר לרפואה בירושלי�הספר לרפואה בירושלי�הספר לרפואה בירושלי� ביתביתביתביתוב, כבר השתנתה האווירה הירושלמית

באתיקה רפואית יהודית , מספר קורסי� העוסקי� באתיקה רפואית כללית
  . 92ברפואה והלכהאפילו ו

        שיעורי� מיוחדי� לרופאי� שיעורי� מיוחדי� לרופאי� שיעורי� מיוחדי� לרופאי� שיעורי� מיוחדי� לרופאי� . . . . 8888

במהל( השני� התקיימו ברחבי האר% שיעורי� מיוחדי� לרופאי� ברפואה 
 הרב אליעזר. בי" מעבירי השיעורי� דמויות ידועות מגדולי הפוסקי�. והלכה
. ק בירושלי�שיעור קבוע לרופאי שערי צד, במש( שני�,  ולדינברג העביריהודה

העביר ,  לימי� הראשו" לציו",93אביב הרב עובדיה יוס*
רבה הראשי של תל
הרב 
ראש ישיבת מרכז. אביב
במש( תקופה קצרה שיעורי הלכה לרופאי� בתל

העביר שיעורי הלכה לרופאי� , לימי� הרב הראשי לישראל, רב אברה� שפיראה
הרב יצחק שפירא מנתניה העביר שיעורי� לרופאי� . בירושלי� במש( כשנה

 ממשי( להעביר עד היו� 94 יצחק זילברשטיי"ר"גה. וסטודנטי� בצפו" האר%
בשיעורי� אלה . 95שיעורי� חודשיי� מרתקי� לרופאי� בנושאי רפואה והלכה

התקיימו . י� מכל החוגי� וההשקפותמשתתפי� עשרות רבות של רופא
  . א( קצרה היריעה, ומתקיימי� שיעורי� מיוחדי� נוספי�

  

ס "א' פרופ: ביניה�, המרצי� בקורסי� אלו ה� מבכירי המומחי� בתחומי הרפואה ביהדות .92
 .יגאל שפר"אברה� שטינברג והרב ' פרופ; שמואל קוטק' פרופ; ר מרדכי הלפרי""ד; אברה�

וחת" פרס , ג"תשמ
 ג"תשלהראשו" לציו" בי" השני� ,  בבגדדפ"תרהרב עובדיה יוס* נולד ב .93
 שימש י"תש
ז"תשב. בירושלי� נתמנה לחבר בית הדי" הספרדי ה"תשב. ל"ישראל בשנת תש

ירושלי� ובבית הדי" הגבוה , וע� שובו ארצה שימש בבתי הדי" בפתח תקוה, ד בקהיר"אב
ת יביע אומר "ביניה� שו, ספריו הרבי�. אביב
 מונה לרבה הראשי של תלז"תשכב. לערעורי�

ובדיה חזו" ע,  חלקי�2מאור ישראל ,  חלקי�3טהרת הבית ,  חלקי�6יחוה דעת ,  חלקי�10
מכילי� מאות תשובות ופסקי� העוסקי� בענייני , ועוד,  חלקי�6הליכות עול� ,  חלקי�2

 הרפואה בהלכה שנער( ונלקט מתו( – משנת יוס* הוכ" לדפוסבעשור השישי . רפואה והלכה
 . ספריו כולל אלפי מובאות הלכתיות הנוגעות לנושאי רפואה

ז "גרשמאז פטירתו של ה, י אלישיב הנחשב"שגרוחתנו של ה, ראש כולל בית דוד בחולו" .94
ור ספר� המשות* של אבעשור הרביעי יצא ל.  בעול� הליטאיכגדול הפוסקי�, אויערבא(

" מעיני הישועה"ל והיוז� של בית החולי� "המנכ(ילד ר יעקב רוטש"הרב זילברשטיי" וד
המכיל חומר הלכתי מגוו" ומאות מקורות לדיני� הנוגעי� ליולדת " תורת היולדתתורת היולדתתורת היולדתתורת היולדת) "ב"בב

 .לקראת סו* העשור יצאה לאור מהדורה שניה של הספר. ולצוות הרפואי המטפל בה
חלק מהשיעורי� התפרסמו בבמות שונות . השיעורי� מודפסי� ומופצי� למשתתפי� בלבד .95

 .אסיאאסיאאסיאאסיאו, בשבילי הרפואהבשבילי הרפואהבשבילי הרפואהבשבילי הרפואהכגו" 
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        עשור חמישיעשור חמישיעשור חמישיעשור חמישי    ....פרק זפרק זפרק זפרק ז
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העשור החמישי הצטיי" בקפיצת מדרגה של מקצוע רפואה והלכה באר% 
 לרפואה כבר בראשית העשור התקיי� כנס הרופאי� בינלאומי ראשו" .ובעול�
, לכנס זה הוזמנו להרצאת אורח מספר מומחי� מישראל. 96בניו יורקוהלכה 

בעקבות הכינוס הראשו" נתקיימו במהל( העשור עוד . 97מהמובילי� בתחו�
  . ארבעה כינוסי� בניו יורק


מדינת ניומדינת ניומדינת ניומדינת ניושנה אחר כ( קיימה האוניברסיטה של 


כינוס ) S.U.N.Y (.יורקיורקיורקיורק
  .ישראלשג� אליו הוזמנו ארבעה מרצי� מ, בינלאומי לאתיקה רפואית ויהדות


האקדמיה העברית בס"האקדמיה העברית בס"האקדמיה העברית בס"האקדמיה העברית בס"במקביל החלה 


 לקיי� כינוסי� בינלאומיי� פרנסיסקופרנסיסקופרנסיסקופרנסיסקו
 מספר שני� להתקיי� ומשיכ ההכינוסי�. שנתיי� לאתיקה רפואית יהודית

  . מרצי� בכירי� מרחבי העול�הוזמנוואליה� 

, 98אתיקה והלכה, בישראל התקיי� הכינוס הבינלאומי הראשו" לרפואה
ינלאומי שני חזר כינוס ב. ג"תשנ בקי% 99 בירושלי�שערי צדקשערי צדקשערי צדקשערי צדקבמרכז הרפואי 

, א* הוא בהשתתפות מאות רופאי�, והתקיי� כעבור שלש שני� בירושלי�
  .משפטני� ואנשי הלכה מהאר% ומרחבי העול�

הכינוס המאוחד על הגישה הכינוס המאוחד על הגישה הכינוס המאוחד על הגישה הכינוס המאוחד על הגישה ביניה� .  התקיימו כינוסי� דומי�אנגליהג� ב
  . ו"בסתיו תשנ, סטר אנגליה'מנצ, היהודית לנושאי רפואההיהודית לנושאי רפואההיהודית לנושאי רפואההיהודית לנושאי רפואה

כ( שנית" לרכוש את קלטות , לו הוקלטו וצולמורוב ההרצאות בכינוסי� הל
  .האודיו והוידיאו של ההרצאות על ידי פניה ישירה למארגני�

2222 . . . .Jewish Medical Ethics (JME)        

ביטאו" בינלאומי באתיקה רפואית יהודית החל לצאת לאור באנגלית בתחילת 
הביטאו" המופ% ברחבי העול� כולל חומר מגוו" בתחומי הרפואה . 100העשור

  . כרכי�שבעה חוברות ב14עד כה הופיעו . ע� דגש על היבטי� אתיי�, וההלכה

  

 .ט"חור* תשמ, ניו יורק,  .A.O.J.Sכנס הרופאי� הבינלאומי הראשו" לרפואה והלכה מטע� ה  .96
: תחת הש�פרד רוזנר '  יצא לאור כשנה וחצי אחר כ( בעריכתו של פרופספר הכינוסספר הכינוסספר הכינוסספר הכינוס .97

Medicine and Jewish Law , בהוצאתJason Aronson Inc., Northvale, New Jersey &  
London, (1990). 

ש אלברט איינשטיי" "ה ובית הספר לרפואה עפ התור"מטע� מכו" שלזינגר לחקר הרפואה ע .98
 .בניו יורק

ספר .  במהדורה עברית ובמהדורה אנגליתו"תשני מכו" שלזינגר ב" יצא לאור עספר הכינוסספר הכינוסספר הכינוסספר הכינוס .99
ע� תשובות הלכתיות מגדולי הפוסקי� בסוגיות , משפטי ואתי, הכינוס כולל רקע מדעי

  .כפי שהוצגו במהל( הכינוס, רפואה אקטואליות
  .ירושלי�, מרכז רפואי שערי צדק, בהוצאת מכו" שלזינגר .100
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הלכה ורפואה במולטיהלכה ורפואה במולטיהלכה ורפואה במולטיהלכה ורפואה במולטי. . . . 3333


        מדיהמדיהמדיהמדיה

במקצוע המתפתח של הטכנולוגיה המודרנית החלה להשתלב , במהל( העשור
  : די להציג שלוש דוגמאות. רפואה והלכה

במסגרת אירגו" מחדש של המועצה הדתית בירושלי� הוקמה בה מחלקה 
 סרטי דרמהסרטי דרמהסרטי דרמהסרטי דרמהוהלכה הפיקה בוידיאו מספר המחלקה לרפואה . 101לרפואה והלכה
הסרטי� ממחישי� בדרמה מרתקת שאלות יסוד באתיקה . באיכות גבוהה

יילוד עובר , הצלת חיי� מול איכות חיי�, כדוגמת שאלת הטיפול הכפוי, רפואית
סרטי� אלו הוצגו ה" בפורומי� מקצועיי� . ועוד, לאחר שאמו מתה מוות מוחי

ה� מהווי� ללא ספק כלי המחשה מעולה לסוגיות . וה" בפורומי� ציבוריי�
  .באתיקה רפואית בכלל ולאתיקה רפואית יהודית בפרט

שבת  פיתח תקליטור ע� מערכת מידע ממוח102 בבני ברקמכו" נהוראי
שמסווגי� , התוכנה משלבת בתוכה מאגר נתוני� עצו�. שיוחדה לרפואה והלכה

בו עשרות אלפי מושגי� הלכתיי� ע� תוכניות חיפש משוכללות לאיחזור מיידי 
מכו" נהוראי . 103פסקי� וציטוטי� הנוגעי� בכל תחומי המקצוע, של מושגי�

בהשתתפות מאות רופאי� ,  ג� קבוצת דיו" וירטואלית על רפואה והלכההקי�
  .ואנשי הלכה מרחבי העול�

ידי הרב מנח� בורשטיי" 
נוסד על) פי ההלכה
פוריות ורפואה על(ה "מכו" פוע
יו הראשונות עסק מכו" פועה בשני בשנות. במחצית השניה של העשור החמישי

  : נושאי�

כאשר כל רופא או זוג מטופלי� יכול , יעו% והכוונה הלכתית בנושא פוריות . א
  .ולקבל הכוונה ויעו% מתאימי�, לפנות בשאלות הלכתיות בתחו� הפוריות

מת" שירותי פיקוח הלכתי לטיפולי� הרגישי� המתבצעי� במעבדות  . ב
  .104כשהפיקוח כבר הצליח למנוע טעויות והחלפות, �הפוריות של בתי החולי

  

מאז סו* העשור , המעביר, ראש מכו" מרחבי�, כרב המחלקה התמנה הרב יגאל שפר" .101
 . ג� קורס בחירה באתיקה רפואית יהודית בבית הספר לרפואה בירושלי�, הרביעי

יו� עיו" לרבני� ורופאי� בנושאי , ר חנה קט""ביוזמת ד, ב קיימה המחלקה"בשנת תשנ  
  ". פוריות וילודי� לאור ההלכהפוריות וילודי� לאור ההלכהפוריות וילודי� לאור ההלכהפוריות וילודי� לאור ההלכה, , , , גינקולוגיהגינקולוגיהגינקולוגיהגינקולוגיה"
תכנו" ; אבחנה טרו� לידתית; מהל( הלידה; פגי� ויילודי�; דוהעובר ומעמ: נושאי הכינוס  

דברי המרצי� . וטיפולי� באי פוריות; דימומי� שמקור� מסופק; הפריות מבחנה; המשפחה
בעריכת , ג בהוצאת המחלקה לרפואה והלכה"ביו� העיו" פורסמו בספר שיצא לאור בתשנ

ספר המרכז את דברי המרצי� א* ; ח"כינוס שני דומה התקיי� בחנוכה תשנ. הרב יואל קט"
 . ס"הוא בעריכת הרב קט" יצא לאור בשנת תש

דמות יחודית המשלבת בקיאות הלכתית רבת , בראש מכו" נהוראי עומד הרב בנימי" וויס .102
 טק 
הק* ע� ידע רפואי ונסיו" מעשי במערכות הי

  ). ח"תשנ (42' סב עמ
  סאאסיאאסיאאסיאאסיאלפרטי� נוספי� ראה  .103
עיו" לרבני� י� וימי מאז התרחבה מאד פעילות המכו" וכיו� נוספו לפעולותיו ג� כנס .104

ת "שירותי שו,  הכנת תדריכי� רפואיי� הלכתיי�.כשרת מדריכי חתני� וכלותה, ולרופאי�
 .לציבור ועוד
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, הוקמו אתרי� המשרתי� את אנשי המקצוע    רשת המקוונתהע� התפתחות 
: לדוגמא.  רפואית יהודיתואת המתענייני� ברפואה והלכה או באתיקה

http://www.medethics.org.ilהכולל; 105 אתר מכו" שלזינגר לרפואה והלכה 
  .106קישוריות נוספות

        """"פסקי די" רפואה ומשפטפסקי די" רפואה ומשפטפסקי די" רפואה ומשפטפסקי די" רפואה ומשפט. ". ". ". "4444

בתחילת העשור כתב נשיא בית המשפט העליו" השופט מאיר שמגר בהקדמה 
 כי יצירת גשר בי" דיסציפלינות שונות הינה 107לקוב% פסקי די" רפואה ומשפט

ניי� קירוב� של התחומי� המקצועיי� העיו"וכי , מטרה בעלת חשיבות מרכזית
אשר בה ההתקדמות המדעית ג� שבה ... משנה בתקופתנו
מקבלת חשיבות

  ."דיסציפלינרי הוא חיוני
ו" האינטראשר בה" הדי, ומעלה בעיות אתיות רבות

ה" בהיותו מיוחד לנושא המשפט הרפואי על כל . ייחודו של הקוב% הוא כפול
וה" בשל היותו מלווה בחוות דעת המאירות את הנושאי� הנדוני� , ענפיו

, הקוב% מכיל עשרה פסקי די" של משפט רפואי. בפסקי הדי" מההיבטי� השוני�
לרוב פסקי הדי" צורפו ג� . היבטי� הלכתיי�היבטי� הלכתיי�היבטי� הלכתיי�היבטי� הלכתיי�ו    יי�אליה� צורפו היבטי� משפט

באופ" טבעי הספר מרתק . ולחלק� צורפו ג� היבטי� אתיי�, היבטי� רפואיי�
  .זה מזה, לעיתי�, ומקרב את התחומי� הרחוקי�, את הקורא

        יעל שפר נגד מדינת ישראליעל שפר נגד מדינת ישראליעל שפר נגד מדינת ישראליעל שפר נגד מדינת ישראל. . . . 5555

בהיותה . ו"תשמהפעוטה יעל שפר נולדה להוריה חברי קיבו% מרו� גול" ב
יעל . זקס
 טיי
בת שנה אובחנה יעל כחולה במחלה הגנטית חשוכת המרפא כ

באמצעות אמה הגישה לבית המשפט בקשה להימנע מטיפולי� של מת" תרופות 
. לכשיוחמר מצבה והיא תזדקק לטיפולי� אלו, באמצעות עירוי או סיוע נשימתי

בית המשפט העליו" דחה ג� את . בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה
עיקר� . הנימוקי� ניתנו בהרחבה לאחר מותה של יעל. ירעורה ללא נימוקי�ע

השופט , מופיע בפסק די" ארו( ומנומק של המשנה לנשיא בית המשפט העליו"
 פסק הדי" מנתח את חוק יסוד כבוד האד� וחירותו ואת. 108מנח� אלו"' פרופ

הוא עוסק במושגי� עתירי . הטבוע בו" מדינה יהודית ודמוקרטית"המושג 
וכיוצא " למות בכבוד", "הזכות למות", "הציבור הנאור"מחלוקת כגו" הגדרת 

קדושת , אותנזיה, הוא משלב דיו" באינטרסי� של שמירה על חיי אד�. באלה

  

כמו ג� הזמנה בתשלו� , ה והלכהמאמרי� ברפואאלפי האתרי� מאפשרי� הורדה חינ� של  .105
 .הלכתית בתחומי הרפואה וההלכהשל ספרות 

 הקישוריות מעניינות ומעודכנות  .106
הוצאת האגודה לרפואה , השופטת שרה פריש: ר המערכת"יו, "פסקי די" רפואה ומשפטפסקי די" רפואה ומשפטפסקי די" רפואה ומשפטפסקי די" רפואה ומשפט .107

 ).ט"תשמ(א "ד ועד מחוז ת"פט בישראל ע� ההסתדרות הרפואית בישראל ולשכת עוהומש
דבר מאת 
מבוא ואחרית, פורס� ע� ראשי פרקי�. מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל'  ניעל שפריעל שפריעל שפריעל שפר, 506/88א "ע .108

, מכו" שלזינגר, השופט אלו" בספר הכינוס הבינלאומי הראשו" לרפואה אתיקה והלכה
118
21' עמ, ו"ירושלי� תשנ.  
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על פי הנדרש מחוק יסוד כבוד האד� . יי� והזכות לסרב טיפול רפואיהח
:  להגדרת המושגקורות ההלכה במאלו" בבקיאותו' ירותו משתמש פרופוח
  .הטבוע בחוק..." ערכיה של מדינה יהודית "

פסק הדי" על , 109לאחר תרגו� פסק הדי" המלא לאנגלית ופרסומו בדפוס
 הפ( להיות חומר עיוני נגיש לעוסקי� בסוגיות חיי� ומוות מקורותיו ההלכתיי�

  .לא רק בישראל אלא ג� ברחבי העול�

        ערכיה של מדינת ישראל וחוק זכויות החולהערכיה של מדינת ישראל וחוק זכויות החולהערכיה של מדינת ישראל וחוק זכויות החולהערכיה של מדינת ישראל וחוק זכויות החולה. . . . 6666

אות� בא לעג" " דינה יהודית ודמוקרטיתערכיה של מדינת ישראל כמ"מה� 
  ? "כבוד האד� וחרותו: "חוק יסוד

 והיא נתונה מעצ� טיבעה  מובנת מאליההתשובה לשאלה זו איננה
ע� זאת רבי� ה� החוקי� שנחקקו בכנסת תו( כדי יניקה . לפרשנויות שונות

 א* 1980
מ"וחוק יסודות המשפט התש, אמיתית משורשי� במורשת ישראל
  .על הזיקה למורשת ישראל בגלוימצהיר 

יושב ראש ועדת החוקה , בשעתו, ביטוי הול� לגישת המחוקק הישראלי נת"
לקריאה " כבוד האד� וחירותו"בעת הבאת חוק יסוד , ב"תשנחוק ומשפט בשנת 

3783
3782' עמ] ב"תשנ [125דברי הכנסת כר( (סופית בכנסת :(  

 היינו. רחבה של כל סיעות הביתהחוק הזה הוכ� בהבנה שעלינו ליצור הסכמה "

שמעג� את ערכיה של מדינת ישראל , מודעי� לכ� שאי� אנחנו יכולי� להעביר חוק יסוד

  ... 110א� לא נגיע להסכמה רחבה של כל סיעות הבית, כמדינה יהודית ודמוקרטית

בדקלרציה שהוא נועד להג� על כבוד האד� , החוק פותח בהצהרה דקלרטיבית

. עג� בחוק את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתוחירותו על מנת ל

 מחויבי� לערכי� של החוק במוב� זה קובע כבר בסעי  הראשו� שאנחנו רואי� עצמנו

 ערכיה של !שכ� נקבעה מפורשות קביעה פוזיטיבית , מורשת ישראל ומורשת היהדות

ה מחירויות היסוד של החוק מגדיר כמ. מדינת ישראל כמדינה יהודית וג� דמוקרטית

שא� לא אחת מה� עומדת בסתירה למורשת ישראל או לעול� הערכי� הרווח , הפרט

  ."והמקובל היו� בישראל על כל סיעות הבית

והיא תואמת להפליא דברי� שהשמיע בכנסת , גישה חדשהגישה זו איננה 
בדיו" על חוק הכשירות , חיי� צדוק) לימי� שר המשפטי�(כ " חא"תשכבשנת 

, 32כר( , קריאה ראשונה, דברי הכנסת (1962
ב"המשפטית והאפוטרופסות התשכ
  ):156' עמ

  

109.  Elon M., New Horizons in Medical Ethics (Jerusalem: Schlesinger Institute, 1997) 
 ).'ה' מ(ההדגשה שלי  .110
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 בתחו� זרוע חוקי�, מראשית קיומה ועד היו�, ספר החוקי� של מדינת ישראל"...
שה� שילוב של עקרונות המשפט העברי ע� עקרונות " עניני המעמד האישי"הקרוי 

  ..."משפטיי� מודרניי�

בכל מערכת החקיקה שלנו קיימנו בקפדנות את הדיני� הדתיי� בעניני נישואי� "...
ועוד נזהרנו שלא לחוקק חוקי� העומדי� בסתירה . ונזהרנו מלפגוע בה� ,וגירושי�

   .111"ציווי דתיכלשהו לאיזה 

 מאשר את הדברי� הללו ומצביע לפחות על שני 112עיו" בחוק זכויות החולה
  ). 3 (15ו  )2 (15סעיפי� : סעיפי� היונקי� יניקה אמיתית משורשי� במורשת ישראל

בנסיבות של מצב חירו� רפואי רשאי מטפל לתת "קובע כי ) 3 (15סעי* 
א� בשל נסיבות , טיפול רפואי דחו* ג� ללא הסכמתו מדעת של המטופל

לא נית" לקבל את הסכמתו , לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל, החירו�
 אלא א� כ", טיפול רפואי המנוי בתוספת יינת" בהסכמת שלושה רופאי�; מדעת

  ."נסיבות החירו� אינ" מאפשרות זאת

אשר על פי , ברור שסעי* זה ניזו" מערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית
מעניי" . במקו� גבוה בסול� הערכי�מורשת ישראל ערכ� של החיי� נמצא 

בעת דיו" בלשכת היוע% המשפטי לממשלה , כי במהל( הכנת החוק, לציי"
 על חשיבות סעי* שררה הסכמה רחבה בי" המשתתפי�, )השופט מיכאל ב" יאיר(

  .ללא תלות ביחס� היו� יומי להלכה, זה

המתבסס ברמה העקרונית על האוטונומיה של הפרט ) 2 (15ג� לסעי* 
יש מקור לא רק בשכל הישר אלא ג� בספרות , והסכמתו הרטרואקטיבית מדעת

  .והדברי� עתיקי�, 113ההלכה

        הפרייה הדדית הפרייה הדדית הפרייה הדדית הפרייה הדדית . . . . 7777

גמת השילוב של מקצוע רפואה במהל( העשור החמישי התרחבה והלכה ג� מ
התרבו עבודות מחקר אקדמיות ברפואה והלכה . ע� דיסציפלינות שונות

, ארציי� ובינלאומיי�, משפטיי�
בכנסי� רפואיי�; במוסדות הרפואה בישראל
החברה הישראלית ; יש דרישה קבועה להרצאות מקצועיות ברפואה והלכה
כה בסוגיות רפואיות לאתיקה רפואית מקפידה ללמוד ג� את עמדת ההל

 בסוגיות הלכהספרי חוק ומשפט מקדישי� מקו� לבירור עמדת ה; אקטואליות
טי� במסגרת המכו" להשתלמויות שופ, משרד המשפטי�; 114רפואיות חדישות

אתיקה רפואה והלכה כמו ג� למזמי" מרצי� ומומחי� ל, זוסמ". ר י"ש ד"ע

  

  .ל"כנ .111
  .ו"ג באייר התשנ"כ, 1591ספר החוקי� , 1996
ו"התשנ, חוק זכויות החולה .112
31
19' עמ, ספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא חספר אסיא ח, התנגדות הורי� לניתוח התינוק המסוכ", הלפרי"' מ: ראה .113. 

הולדה בעוולה הולדה בעוולה הולדה בעוולה הולדה בעוולה ", שמואל ילינק: לדוגמה .114


אביב 
תל, אשלי הוצאה לאור"  זכויות תביעה ופיצויי� זכויות תביעה ופיצויי� זכויות תביעה ופיצויי� זכויות תביעה ופיצויי�

  .ד"תשנ, אביב
תל,  קוק הוצאה לאור,"אימו% ופונדקאותאימו% ופונדקאותאימו% ופונדקאותאימו% ופונדקאות", דרור
אמנו" ב"; ז"תשנ
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 ג� במכו" להשתלמויות פרקליטי� ויועצי� המצב דומה, רפואית יהודית
  .משפטיי�

ההתפתחות המקצועית יחד ע� המודעות . תופעה זו איננה ייחודית לישראל
אה על היבטיה הביאה לכ( שכמעט בכל תחו� שעוסק ברפו, הציבורית למקצוע

מתקיי� קשר של הפריה הדדית ע� ההיבטי� ההלכתיי� , המשפטיי� והאתיי�
  .תורניי�ה

ה" ברמת התקשורת , תודעת המקצוע חדרה ג� לתחו� התודעה הציבורית
כשמתעוררת , בשני� האחרונות. הישראלית וה" ברמת התקשורת הזרה

ג� פנייה כמעט יש , תקשורתית בנושאי אתיקה רפואית/התעניינות ציבורית
  .לקבלת חוות דעת ממומחה לרפואה והלכה אוטומטית

        חלוצי� לפני המחנהחלוצי� לפני המחנהחלוצי� לפני המחנהחלוצי� לפני המחנה. . . . 8888

יצא לאור בארצות הברית ספר מעניי" המסכ� את , ח" תשנבתחילת שנת
חלוצי� באתיקה חלוצי� באתיקה חלוצי� באתיקה חלוצי� באתיקה : "שמו של הספר. רפואה והלכהלאומית ב
ההתפתחות הבי"

נמנה על חברי הקבוצה , יורק
פרד רוזנר מניו' פרופ, עור( הספר. 115"רפואית יהודיתרפואית יהודיתרפואית יהודיתרפואית יהודית
  . הקטנה שקידמה את המקצוע בדור האחרו"

הספר מציג לפני הקורא את דמויות המפתח הבינלאומיות בעול� הרפואה 
כמחצית . רא ג� סקירה תמציתית על עבודת� בתחו�ומנסה לתת לקו, וההלכה

  .מדמויות המפתח המוצגות בספר ה� תלמידי חכמי� ורופאי� מישראל

נשארו עדיי" שאלות פתוחות בסוגיות קשות של חיי� . המלאכה טר� נשלמה
כמו ג� ויכוחי� שטר� הוכרעו לגבי זהותו ויחוסו של אד� במצבי� , 116ומוות

אה וההלכה אול� כשמסתכלי� אחורה על התפתחות עול� הרפו. מיוחדי�
 117מקו� לשמינית שבשמינית, כנראה, מסתבר שיש, בחמישי� השנה האחרונות

    .של גאוה
  

  

115. Rosner F. (ed.), Pioneers in Jewish Medical Ethics (Northvale, NJ; Jerusalem: Jason Aronson 
Inc, (1997). 

 ".רגע המוות"ו" נוטה למות" ערכי�, אנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתאנציקלופדיה הלכתית רפואיתלדוגמה ראה  .116
 . א, י סוטה ה"עפ .117
תוב בפסוק השמיני של הפרשה ל רמזו לנו כא" לכ"א מווילנא כי חז"וידועי� דברי הגר  

 " ............קטנתי מכל החסדי�קטנתי מכל החסדי�קטנתי מכל החסדי�קטנתי מכל החסדי�: "השמינית בתורה


