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רפפורט הכהן אברהם שבתי הרב

לרפואה ציבוריים משאבים בהקצאת קדימויות

מאיר• ד׳ פרופסור של הערותיו בעקבות

מבוא א.

 העיניים מאירות הערותיו נסובו שעליו זה בעניין הקודם במאמר
 כל סיפוק היא הציבור של היסודית חובתו כי נטען מאיר, פרופסור של

 למזון שנוגע במה הן — כאחד ולזקן לצעיר הבסיסיים החיים צרכי
 ופיתוח למחקר בהחלט קודם זה וחיוב לרפואה, שנוגע במה והן וכדומה,

 אינם הקיימים המשאבים אם שממילא, נטען עוד תשתיות. ובניית
 מפניה ודוחה שהגדרנו, הראשונית החובה קודמת הצרכים, לכל מספיקים

הרפואה. קידום את

 מענה משום זה בעקרון שאין הוא מאיר פרופסור של תגובתו עיקר
 קיימה מסגרת בתוך משאבים של מחודש ותכנון מחודשת, חלוקה לשאלת

 הופכת חולים, בבית קיימות כבר יקרות שמחלקות העובדה האם כבר.
 אפשרות אין וממילא כבר, הקיימים לאמצעים הללו במחלקות הטיפול את
 אם אחרות. למטרות להן המיוער התקציב את ולהעביר לצמצמן עור

 קיים תקציבי מבנה לשנות מעשית אפשרות כל אין הוא, שכן נניח אמנם
שהיא. כל בריאות מערכת של

 הטענה את ולפתח להמשיך מצריכה זו ועקרונית חשובה הערה
מעשי. ערך לה לתת כדי שנטענה, העקרונית

נפש מפני נפש דחיית ב.

 שייכות יש לרפואה ציבוריים משאבים בהקצאת הקדימויות לשאלת
ההלכה בספרות מרובה בהרחבה שנידון "נפש, מפני נפש דחיית לעניין
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רפפורט שבתי הרב ו סו

 מוכן שהציבור הכספיים האמצעים של הגבלה ישנה כאשר לדורותיה.!
 בהצלת "קיצוב" שיתהייב בהכרח הרי נפשות, הצלת לצורך להעמיד
 עקרון מתוך נידון להיות צריך קיים, ממצב תקציבי שינוי כל 2נפשות.

 זה עקרוני בעניין לרון היה ניתן נפש. מפני נפש דחיית איסור של זה
 טרפה ארם של נפש לדחות אפשר האם למשל: נקודתיים. היבטים מתוך

 הגר״מ של מתשובתו ראיה להביא יש לכאורה שלם. אדם להציל כדי
 שניתן, נניח אם שאפילו היא הבעיה מותר. שהדבר 3זצ״ל פיינשטיין

 אין מקום מכל 4כלל, נראה שאינו מה נכון, שהדבר העיקרון מבחינת
אדם. חיי בהצלת העדיפויות סדרי תכנון לבעיית כולל פתרון משום בכך

 יורה באגרות זצוק״ל, פיינשסיין הגר״מ וקני מורי של תשובתו את אציין זה בהקשר .1

 ח. פרק תרומות הירושלמי דברי בהבנת חדש אופק הפותחת ס. סימן ב חלק דעה

 דין קיים ב( )ענף שם שנתבאר כסי ם. הלכה א פרק רוצה בהלכות הרמב״ם ודברי

 למרות מסויימות, בנסיבות לחיות יוכל מהם אחד שרק אנשים בשני הדדית רדיפה

 חברו את רודף והאחד הדדית. היא הרדיפה אמנם אם כלל. רדיפה כוונת באן שאין

 הרמב״ם דברי פשר וזהו עדיף, תעשה ואל שב אזי אותו, רודף שיחברו כשם ממש

 את רודף והאחד הדדית, אינה הרדיפה אם אבל נפש. מפני נפש דוחים שאין שם

 מס׳ הערה ראה יותר. הרודף את הורגים אזי אותו, רודף שחברו מכפי יותר חברו

 באיסור להרגו ואסור נפש, שהוא )למרות העובר את שהורגים הטעם וזהו להלן 3

ראשו. את העובר הוציא לא עדיין אם האם, את להציל כדי רציחה(

 Outcomes Reaserch, Cost Containment, and במאמר בהרחבה נידונת זו בעיה .2

The Fear Of Health Care Rationing מאת John E. Wenberg ב־ שנדפס New 
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 שהיה בארה״ב, אורגון ממדינת צעיר סעד נתמך של מקרהו מתואר זה במאמר

 נמנע הבריאות. מערכת של התיקצוב במדיניות שינוי מחמת ואשר בלוקימיה, חולה

 של המחוקקים בית חייו. את להציל עשוי שהיה עצם מח השתלת ניתוח ממנו

 אחר חשוב לצורך זה, כגון יקרים מנתוחים התקציבים את להעביר החליט זו מדינה

לידה. קדם לטיפול תכנית —

 פחותים, חיים הס שחייו אדם שאם ;כתב זו בתשובה .1 בהערה המובאת התשובה .3

 חיים שחייו אדם אחרי רודף הריגתו על ב״ד מיתת חייבים ישראל שאין כעובר

 היה זה טעם פי על שווה. הרדיפה אין הראשון, אחר הוא גם רודף והשני שלמים,

 את להציל הסרסה את יהרגו ושלם, טרפה של הדדית ברדיפה שגם לומר יתכן

השלם.

 באיסור להרגו שאסור אף עובר טריפה. לבין עובר בין יסודי הילוק יש הנראה כפי .4

 דין. בית מיתת עליו לחייב שלימה לנפש נחשב אינו עליו, נהרג נח ובן רציחה,

 עליו חייב ההורגו שאין ומה שלימה, נפש הוא שהטריפה לומר יש זאת לעומת

 למות עמד כבר שהנרצח כיוון לבדו, הרוצח הרגו שלא משום הוא דין בית מיתת

משה אגרות עיין נפשות, בהצילה קדימה דין לגבי זאת, עם שריפה. שהיה מהמת
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 הדין מן הכמותי. העניין הוא זה בהקשר בו לרון שיש נוסף עניין
 יסודי הלכות ברמב״ם להלכה ונפסק ח, פרק תרומות בירושלמי שמקורו

 אחד לנו תנו נכרים להם שאמרו אנשים לגבי ה, הלכה ה פרק התורה
 היי את לדחות אפשר שאי מוכח כולכם, נהרוג לאו ואם ונהרגנו מכם

 בידי דרך אין באמת האם היא הנשאלת השאלה הרבים. חיי מפני היחיד
 יותר יעילה בצורה לרשותו העומדים המשאבים את להקצות הציבור
כמותית. מבחינה

אחר של סיכונו במחיר - עתידית מסכנה אדם הצלת ג.

 אחר. של סיכונו במחיר אחד של להצלתו החשובים המקורות אחד
 קהל או יחיד לאיזה רשות ש״אין 5מבואר בהלכה המיסים. בדיני הוא

 לאחרים, מזיק הדבר אם להפרידן או קהל, לאיזה לחבר המלך עם לגרום
 שהוטלו לקהל רשות שאין הדברים כוונת .*מסור דין להם יש עשו ואם

 כדי אחרת קהילה אליהם שיצרפו להשתדל המלכות מטעם מסים עליו
 הקהל מתוך ליחידים אסור בזה כיוצא המסים. עול את מעצמם להקל

 הנטל את מכבידים הם כך ירי שעל משום המס, מעול עצמם את לפטור
 גישת בולטת מסור, לרין שכזה מעשה השוואת מתוך האחרים. על המוטל
 לדיני יהודים, על נכרי שלטון ידי על כספי עול הטלת המשווה ההלכה
 השרים עם אהבה לו .שהיה "ראובן על נשאל 6לב בן מהר״י נפשות.
 חברו את להציל כדי אלה בקשרים להשתמש ורצה המלכות". ויועצי

 עשירים יהודים כמה לפעם מפעם לתפוס נוהגים שהיו למלכות, מתפיסה
 אחר יתפסו התפיסה, מן חבר אותו ינצל שאם ברור הדבר המלך. לעבודת
תחתיו.

מלשין. - מוסר - מסור הפוסקים: בלשון *

 לחולה קודם לגמרי, להצילו שאפשר שחולה ב, אות עג סימן ב חלק המשפם חושן

שעה. לחיי רק להצילו שאפשר

הרמ״א. בהגהות ו סעיף קסג סימן משפט חושן ערוך שולחן .5

מ. סימן ב חלק תשובותיו .6

ע״א עם יבמות .7

 המלך דוד אודות 7שבגמרא הסיפור את מביא הוא לתשובה כמקור
 כיצד שואלה הגמרא שיהרגום. כרי שאול מבני שבעה לגבעונים שמסר
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 לפני העבירום הונא: רב משיב אנשים. שבעה שאול בני מתוך רור בחר
 ומקשה לחיים. קולטו ארון שאין כל למיתה, קולטו שארון כל ארון,

 שאול, בן יהונתן בן מפיבושת על המלך ויחמול שכתוב: ממה הגמרא
 של חמלתו מהו ארון קלטו דלא כיוון מילתא, תליא בארון ואי )רש״י:

 כלל העבירו ולא מפיבושת על חמל המלך שרוד הגמרא ומשיבה רור(
 היה וכי )רש״י: ברבר יש פנים משוא וכי הגמרא: ומקשה הארון. לפני

 ומתרצת כולן(, את להעביר לו היה — נפשות בדיני פנים לישא לדוד לו
 קלטו שהארון אלא הארון, לפני מפיבושת את דוד העביר שאמנם הגמרא
 שוב: הגמרא ומקשה ופלטו. מפיבושת על רחמים דוד וביקש למיתה,

 להמית לו היה לא ארון וקלסו הואיל )רש״י: בדבר יש פנים משוא ואכתי
 לא שהארון מפיבושת על רחמים ביקש שרוד ומתרצת תחתיו( אחר

יקלטנו.

 לדוד היה אסור למיתה, כבר נקלט מפיבושת היה שאם לנו הרי
 צריך היה שבמקומו כיוון ותפילה, רחמים בקשת ידי על אפילו להצילו,

 לא ועדיין הארון, לפני שעבר קודם אבל שאול. מבני אחר למיתה להכנס
 מבני אחר נכנס כאן שגם אף עליו, רחמים לבקש לדור היה מותר נקלט,
מפיבושת. במקום למיתה שאול

 כבר "אם לכך, שבדומה לב בן מהר״י מסיק הללו הגמרא מדברי
 אחר שיקהו זה, ימלט שאם ידוע והדבר המלך, לעבודת אחד יהודי תפסו

 יהודים קצת לקחת גזרה יצאה אם אבל להצילו. להשתדל אין תחתיו
 מהר״י שירצה". מי לכל להציל להשתדל נתונה הרשות ...המלך לאומנות

 נפשות כסכנת המלך לעבודת התפיסה את דן שהוא וכותב ממשיך לב בן
ממש.

 כאשר מובן. אינו שבגמרא הדיון מן הנלמד ההלכתי העקרון לכאורה
 מסכנים כך ידי שעל כיוון אותו, להציל אסור למיתה ארם כבר נתפס

 אם הניצל. במקום למיתה אחר אדם מהם שיתפסו בכך הקהילה בני את
 הרי למיתה, אדם שום עדיין נתפס לא עדיין כאשר גם לזה, בדומה כן,

 שאר על היחסי הסיכון את מגדילים הקהילה, מבני אחד מצילים כאשר
 זה בעקרון מחלק אינו לב בן מהר״י מותר. הדבר ומדוע הקהילה, בני
 המלך, לעבודת להתפם העשויים אנשים של גדול מספר שבה קהילה בין

 האחרים, על שיוטל היחסי הסיכון את במעט רק מגדילה האחד והצלת
 והצלת להתפם, עלולים אנשים של מצומצם מספר שרק ־לה קד, לבין

 הן זאת מלבר האחרים. של סיכונם את מאד ניכר באופן תגדיל האחר
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 וחומר קל זה ודבר אנשים, על הרובץ סיכון להגדיל בכלל שאסור ברור
 ומן היחיד מן וסכנה מכשול ולהסיר לגג, מעקה לבנות החיוב מן

*הציבור.

 כרוך שהוא אף — הצלה מעשה בין יסודי הבדל שיש לומר וצריך
 היא באשר אסורה סכנה גרימת סתם. סכנה גרימת לבין — סכנה בגרימת
 לצורך נעשה הדבר כאשר אבל ערכם. והפחתת ארם בחיי זילזול מייצגת
 לא עדיין כאשר לכן ’איסור. כשלעצמה הסכנה בגרימת אין ׳עזוב הצלה,
 מותרת, שבסכנה, האנשים ממעגל אחד הוצאת למיתה, ארם שום נכתב

 כאשר זאת עם האחרים. על המוטלת הסכנה גדלה כך ידי שעל למרות
 נניח הזאת. הסכנה מן האחרים כל ניצלו הנה למיתה, אחר נתפס כבר

 הנה זו, לעבודה נתפס כבר ואחר אנשים, חמישה לעבודתו יתפוס שהמלך
 אהד יציל דהוא מאן אם יותר. ולא נוספים ארבעה רק יתפסו הקהל מתוך
 היו אילולא נתפס היה שלא נוסף, ארם בוודאות כאן יתפס הרי מהם,

 ארם במקום אחר אדם של וודאית תפיסה גרימת הנתפס. את מצילים
 זה הוא מי עדיין ידוע לא ההצלה שברגע אף אסורה, בסכנה הנמצא

 על ממילא המוטלת הסכנה שהגדלת הוא הרבדים מן העולה שייתפס.
 יצירת אבל חיים. הצלת בדרך געשית היא אם מותרת, קהל על או יחיד

 להציל כרי גם אסורה מסויים, שאינו ארם כלפי שהוא אף חדש, סיכון
חיים.

 עליו נחלקו ולא לב. בן מהר״י דברי את להלכה העתיק הש״ך»>
 להציל אפשרות ישנה שכאשר להוכיח יש אלו מדברים בזה. הפוסקים

 לבחור מותר בוודאות, למוות שנתפס אדם כאן ואין כמה, מתוך אחר אדם
 את להבריח האנשים מן לאחד שמותר ובוודאי יצילו, שאותו האדם את

במרבד מהלכים שהיו ששניים ברור לכן ”עצמו. את להציל או עצמו,

ד. הלכה יא פרק רוצח הלכות רמב״ם .8
 אינו שאדם בביאור ר, ס״ק קמו ושאילתא ד, ס״ק קכט שאילתא שאלה בהעמק עיין .9

 מידת אבל וודאית, מסכנה חברו את להציל כדי סכנה בספק עצמו את להכניס חייב
 שאיץ־כאן משום השאילתות, בעל לשיטת אסור, אינו שהדבר ברור כאן. יש חסידות

 סכנה בגרימת אין הצלה ולצורך הצלה, מעשה אלא לסכנה, עצמו הכנסת סתם
איסור. משום

יח. ס״ק .10
 גם מותרת עצמו את האדם שהצלת שנקט שם, המשפט בחושן הקדשים בכסף עיין .11

בסכנה. נתפס כבר האדם כאשר
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 מותר לאחד, רק המספיק מהם, אחד אף של שאינו מים של קיתון ויש
להנצל. כרי לעצמו לקחתו אחר לכל

נפשות להצלת משאבים בהקצאת קדימויות תכנון ד.

 להצלת הזקוק שחולה נאמר אם שאף בבירור עולה הללו הדברים מן
 להציל כדי משם לסלקו אסור החולים, בבית מאושפז כבר והוא נפשו,
 שקיבל שחולה נאמר אם ואף 12,נפש מפני נפש דוחין שאין משום אחר,
 גם חייו, את יציל שהניתוח שיתכן כזה זמן בתוך שיתבצע לניתוח תור

 הקצאת את לתכנן מותר מקום מכל אחר, מפני לדחות אסור אותו
 אם הקיים. המצב מן שונה עדיפויות סדר לפי ארוך, לטווח המשאבים
 צמצומן, או מסויימות, מחלקות סגירת לגבי עכשיו, שיתקבלו ההחלטות

 נקבע וכבר אלה, במחלקות לטיפול כבר הזקוקים חולים על ישפיעו לא
 להחלים שלא סיבה אין לדוגמא, לקבלן. מניעה אין שכזה, טיפול להם

 ויש מדי, יקרים הם הכליליים, הלב לעורקי מעקפים השתלת שנתוחי
 שיתפנה הכסף את ולנצל מהיום, שנתיים מעוד החל לחלוטין להפסיקם

לב. מחלות מונעים לטיפולים אז

 אדם לפנינו אין שכאשר לב, בן מהר״י שקבע בעקרון נעוץ זה דבר
 ברורה נפשות בסכנת שיסתכן אנשים, קבוצת מתוך אהד או מסויים,

 מתוך אם גם שנרצה, אדם איזה להציל מותר אחר, אדם של הצלתו בגלל
 לזה, בדומה אנשים. קבוצת לאותה ממילא הקיימת הסכנה תגדל כך

 מהיום שנתיים מתום החל מעקפים לנתוחי מיועדים שהיו הכספים הקצאת
 שום כרגע מסכן שאינו הצלה, מעשה בהחלט היא לב, מחלות למניעת

 הנוגעת שהחלטה מעקפים, לנתוח כעת הזקוק אדם אין מסויים. אדם
 או זה, זמן בתוך הנתוח יתבצע לא שאם כיוון אותו, תסכן שנתיים לעוד

 ההחלטה ממילא. אדם אותו ימות יותר, הרבה קצר זמן בתוך אפילו
 ואותם המעקפים, לנתוח יזדקקו שנתיים שבעוד האנשים את רק מסכנת
 את מגדילה זו החלטה אם אף כעת. לפנינו סכנה במצב אינם אגשים
 ובעור עכשיו, תקין אינו ליבם שמצב אנשים לאותם היחסית הסכנה

לב, בן מהר״י לדעת מותר זה דבר גם מעקפים, נתוח יצטרכו שנתיים

 החולים בבית מאושפז שחולה ב, אות עג סימן ב חלק המשפט חשן באגרות עיין .12

בהצלה. לו קודם שהאחר אף לאחר, זכותו את לתת צריך ואינו במקומו, זכה כבר
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ו15 ב( )חלק ציבוריים משאבים בהקצאת קדימויות

 נעשית היא אם אסורה אינה סכנה שהגרלת מאחר להלכה, שנפסקה
 לבצע ניתן יהיה לא שנתיים בעוד כאשר כאמור. אחרים, הצלת לצורך

 חיוב יהיה לא להם, המיועד התקציב ביטול מחמת מעקפים נתוחי עוד
 מטיפול משאביב להחזיר יתחייב לא שהציבור כיוון אלה, נתוחים לבצע
 מהר״י שקבע העקרון פי שעל נמצא מעקפים. לנתוחי לב מחלות מונע

 משאבים בהקצאת העדיפויות בסדרי שינויים לתכנן לציבור ניתן לב, בן
 לגבי קטלנית משמעות לו שאין עתידי תכנון שהוא בתנאי לרפואה,

 שצריך וודאי כזה, תכנון ייעשה כאשר עכשיו. לפנינו הנמצאים חולים'
 את או עצמו את להציל יכול היחיד הגיוניות. מרה אמות לפי שייעשה

 קודם הרבים את להציל צריך שהציבור ופשוט ברור נראה אבל חברו,
 לרפואה, ההוצאה ביעילות להתחשב הציבור חייב ולכן היחיד, להצלת

נתונה. בהוצאה להציל שאפשר הנפשות מספר מבחינת

מונע לטיפול משאבים הקצאת ה.

 על רבים אנשים של חייהם להציל ניתן יחסית גדולות לא בהוצאות
 ניתן בזה כיוצא וכדומה." נכונה לתזונה עישון, למניעת הסברה ירי

 ידי על מוקרם גילוי יתגלו אם המורות במחלות יחסית בקלות לספל
 היא הנשאלת השאלה האוכלוסיה. לכלל שיעשו וסקרים סינון בדיקות

 טיפולים צמצום ירי על הללו לצרכים משאבים לפנות יהיה מותר האם
ועוד. השתלות נתוחי יקרים,

 סיגריות המעשן אדם לרון אפשר שאי פסק !4זצ״ל פיינשטיין הגר״מ
 הרמב״ם כפסק מרדות, מכת כך משום וחייב חייו את המסכן כאדם

 מחמת או להנאתו, עושה שאדם שדברים כיוון יא, פרק רוצח בהלכות
 לראות אין זה לפי סכנה. משום אסורים אינם רבים, בהם ונהגו צורך,

 אדם, חיי סיכון משום בריאה לא בתזונה שלא וודאי סיגריות, בעישון
 משאבים להעביר זה, לאור מותר, האם נפשות. הצלת משום ובמניעתם
 וחינוך עישון למניעת ולהקצותם ממש, של נפשות להצלת המיועדים

הסיכון להגדלת לב, בן מהר״י לדברי ההצדקה כל הרי נכונה. לתזונה

 New Englan Journal of Medicine 323 ב: מערכת מאמר ראה .13
.1065-1067 .15) pp) מאת ,1990 באוקטובר 11 מיום Louis w. Sullivan, :שנושאו 

.2000 Healthy People

עו. סימן ב חלק המשפט חושן משה אגרות .14
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 אחר, שבאופן ווראי אחרות, נפשות הצלת משום היא ציבור, או יחיד על
שכזו. סיכון להגדלת והיתר הצדקה אין נפשות, הצלת ללא

 של לשיקוליו הציבור שילןולי בין לחלק שיש ברור נראה מקום מכל
 שאינם מאכלים לאכול לו מותר אם עצמו לגבי השוקל היחיד היחיד.

 לתלות יכול חייו, את מסכן שהוא כיוון אסור הדבר שמא או בריאים,
 בא הציבור כאשר אבל וודאית. נפשות סכנת כאן שאין בהיתר עצמו

 כלל שמתוך ספק אין הרי נכונה, לתזונה החינוך עניין את לשקול
 וחינוך סכנה, לידי מהם כמה יבואו לא-בריא, אוכל האוכלים האנשים
 לעניין הדין בזה כיוצא !5ממש. נפשות מסכנת אותם יציל נכונה ■לתזונד
 חיוב ליחיד שאין מסתבר קשות, מחלות של מוקדם לגילוי סקר בדיקות

 אבל כעת. חולה שאינו ברוב לתלות שיכול כיוון כאלה, לבדיקות לגשת
 שחלו אנשים של להצלתם שיגרמו וודאי כאלה בדיקות הציבור, מצד

 מסויים בגודל אוכלוסיה בתוך לכך. מודעים אינם ועדיין קשה, במחלה
 לכלל סקר בדיקות וממילא שכאלה, חולים שיש בוודאות להניח יש

 לצרכים משאבים לפנות מותר לכן ממש. נפשות הצלת היא האוכלוסיה
 הצלת בהם שיש ונתוחים טיפולים של עתידית הפסקה ידי על גם הללו,

נפשות.

סיכום ו.

 אהד באדם טיפול להפסיק אסור נפש, מפני נפש דוחין שאין מאחר
 כן כמו אחרים. אנשים של גדול מספר אף או אחר, אדם להציל כדי

 הולים יש אם לצמצמן, או הולים, בבתי מחלקות לבטל שאסור נראה
 מאושפזים הם שאין אף אלה, במחלקות לטיפול תור להם שנקבע לפנינו

 את לתכנן מותר לב, בן מהר״י שפסק מה לפי זאת, עם בפועל. בהם
 רפואיים אמצעים שביטול כזה זמן לטווח עתידי, תכנון המשאבים הקצאת

 לטיפול. תור להם נקבע שכבר כאלה או כבר, מאושפזים חולים יסכן לא
 האפשר ככל רבים אנשים הצלת להעדיף יש נעשה, כזה תכנון כאשר

 משאבים להפנות גם מותר הציבורית. הרפואה לרשות העומדים באמצעים
 ולמניעת לבריאות לחנוך שכזה, עתירי בתכנון נפשות, להצלת שנוע־ו
קשות. מחלות של מוקדם לגילוי סקר ולבדיקות מחלות,

 סיפול במניעת שיש איבה חשש לגבי עם, סימן ד חלק חיים אורח משה באגרות עיין .15

 משום מקדם, בכל שבת לחלל לרופאים להתיר לתקן מקום שיש בשבת, בגוי

 שכה סימן חיים באורח הס״ז דברי בזה וביאר איבה, השש בהם שיש המקומות

 משוס ישראל, גדולי יעשו נפשות להצלת שבת לחלל נכרי במזומן שאף ה, ס״ק

לבוא. לעתיד מכשילם נמצאת

(53-46 עמ' תשנ״ב, אייר ג-ד(, )יג, נא-נב אסיא )מקור:
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 זילברשטיין יצחק הרב
וייסנברג מתתיהו פרום׳

שו״ת - אדם חיי בהצלת כספיים שיקולים

שאלה:

 האנושות לכלל הנוגעת *משקל כברת שאלה הוצגה הברית בארצות
 הטכנולוגיה התקדמות עם בנידון. התורה עמדת מהי לדעת וברצוני

 היא מה השאלה: גבוהה. העלות אך חיים. להציל הסיכויים עולים הרפואית
אדם? להציל כדי להוציא שחייבים הכספיות ההוצאות מידת

מקרים: שלשה הוצגו

 הרבה עם בהלם, החולים לבית שהגיע דרכים בתאונת שנפצע 87 בן .1
 באברים פצעים הרבה עם שהתמוטטה, ראתית אונה עם בעצמות, שברים

 נמוך היה שיחיה שהסיכוי למרות בעיה בכל לטפל ניתן תיאורטית פנימיים.
 טיפול של שבועיים אחרי ניתוח. לחדר פעם אחר פעם אותו הביאו ביותר.

 לדיאליזה הסכימה לא ורעיתו לתפקד הכליות הפסיקו ביותר אינטנסיבי
.8100,000 מ- יותר עלה הטיפול למות. לו ונתנו

 נמרץ בטיפול שכבה multiple sclerosis - מ שסבלה 51 בת אשה .2
 רב. ממון בשבילה הוציאו חדשים. שלשה הנשמה למכשיר קשורה והיתה

 דבר של בסופו בה. ישקיעו לא ומעבר שמעל הסכימו ובעלה היא אבל
התורה? עמדת היא מה למות. לה ונתנו הנשמה ממכשיר ניתקוה

 הקשה. ממצבה בחיים ויצאה שתחיה חשבו שלא ,28 בת בהריון, אשה .3
 במצב החולים לבית והגיעה השמיני בחודש רוח באבעבועות נדבקה היא

 adult respiratory distress) קטלניות נשימה בעיות פיתחה היא אנוש.
syndrome.) בטיפול זמן הרבה עוד שכבה האשה ילדה. היא השני ביום 

 עתק הון הוציאו תמות. שהיא לבעלה כבר אמרו הרופאים כאשר נמרץ
 להשקיע שכדאי הרי בשלום. לצאת הצליח ותינוקה ניצולה והיא עבורה

ית; בה׳ ולהאמין
רב, בכבוד הגבול? הוא מה כן, אם

וייסנברג מתתיהו פרופ׳

. 1991 דצמבר טיימס יורק ניר .1
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:תשובה

נוספת: שאלה ונוסיף הבה שאלותינו על נשיב טרם

 תת תסמונת עם בן נולד ילדים, לששה אם ושתיים, שלושים בת לאשה
 זהו (.Hypoplastic left heart syndrom) הלב של שמאל חדר של התפתחות

 ללא ספורים, מימים יותר לחיות יכול אינו התינוק בו וחמור, מורכב לב מום
 בכמה המתבצע ניתוחי תיקון או לב, השתלת דהיינו מסובך. ניתוחי טיפול

 האפשרויות בשתי התינוק. חיי של הראשונות השנתיים במשך שלבים,
 עצמו, בניתוח הצלחה של 5%-15% על עלה לא בעבר הסיכוי הכירורגיות,

 2התינוק. של תקינה להתפתחות בקשר ספקות קיימים היו הנתוח אחרי וגם
 להיכנס המשפחה את שמחייב מה בארץ, מתבצעים אינם כאלו ניתוחים
 או ההורים אחד לכך, בנוסף דירתם. את למכור אף ואולי עצומים לחובות
 שכשלעצמו דבר ממושכת, זמן לתקופת מילדיהם, להפרד יצטרכו שניהם

ומשפחתיות. נפשיות קשות, לבעיות לגרום עלול

 וקיים, חי לזרע זה זוג של היחיד הסכוי היה זה תינוק שלו ספק, אין
 היו להצלתו הסכויים אם גם אפילו לנתחו, כדי מאמץ כל נחסך היה לא

 ללידת הסכוי גם אחרים, ילדים להם כשיש זה במקרה אך ביותר, מועטים
 כספית להוצאה חיוב קיים האם גדול, הוא בעתיד נוספים בריאים ילדים

 תעשה"? ואל ב״שב להסתפק אפשר שמא או התרוששות, לידי המביאה
.3תשנ״ב( אייר ב״אסיא" הובאה )השאלה

הזולת? את להציל כדי מרכושו לתרום אדם חייב כמה עד

תשובה:

וז״ל: נאמר ב׳ סעיף כ׳ פרק חסד" ב״אהבת

 נוגע שאינו באופן דמיירי נראה מחומש, יותר יבזבז אל דאמרינן "הא
 עומד שהשבוי כגון ממש, נפש לפקוח נוגע אם אבל ממש, נפש לפקוח
 שיעור בזה שייך אין רעבונו, ידי על סכנה, לידי לבא יכול הרעב או למות,

 דעשרו אבל חברו, לחיי קודמים דחייו רק ס״ב, בב״מ אמרו ולא "חומש",
נ״א, )ח״ב אמת" "זרע בשו״ת כתב וכך עכ״ל. מצינו". לא חברו לחיי קודם

 המקובלת, הניתוחית השיטה כיום, המתואר. המקרה אירע בה ,1987 ל- מתאימים המספרים .2
:ראה יותר. טובות תוצאות ומתקבלות השתלה, ולא בשלבים, ניתוח היא

Bailey L.L., Gungry S.R.: Hypoplastic Left Heart Syndrome. Pediatric Clin.
North America 37137, 1990.

-העורך
.34-38 נא-נב, אסיא היקר, התינוק הרשקוביץ, ב׳ ד״ר .3
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 ביתו הון דכל נראה "לכאורה וז״ל: נ״ז( קנ״ז יור״ד תשובה" "הרבי הביאו
 דקיי״ל רעך" הם על תעמוד "הלא לאו. על יעבור ולא ליתן, האב מחויב

 תעשה."" לא על יעבור ולא ליתן, חייב לו, שיש מה בכל להציל יכול ראם
עכ״ל.

 להוציא חייב אדם דאין נ״ד( סימן )ח״ה המהרש״ם צידד מאידך אולם
 הראב״ד כתב שהרי הוא וטעמו ממות. חברו את להציל כדי רכושו כל

 צריך אין דלכן תרנ״ו( או״ח ובב״י פ״ג, סוכה במסכת הרי״ף על בר״ן )מובא
 נחשב והעוני עוני, לידי יבא שאל כדי מחומש, יותר עשה מצות על לבזבז

 חייב והוא השי״ת, נגד לעבור אסור תעשה לא מצות על אמנם כמיתה.
 כיון לומר, יש תעשה, ואל בשב התורה על לעבור אבל לו, אשר כל למסור

פטור. לכן קצת, כמיתה נחשב שהעוני

 "עניות מ״א: בעירובין חז״ל עפי״ד המהרש״ם כתב נוסף נימוק
 חלל חז״ל שאמרו מה בכלל הוי כן ואם קונו", דעת על האדם את מעבירה

 ה״פתחי כתב זה וכעין הרבה. שבתות שתשמור כדי אחת, שבת עליו
 להתבטל שמוטב קצ״ו ירושלים" "חומת בשם ד׳ קנ״ז יור״ד תשובה"

 מצוות לקיים ויוכל קונו, דעת על תעבירנו לא שהעניות כדי אחת ממצוה
הרבה.

 ביור״ד הרמ״א על תמה כ״ג( אות ויצא )פרשת תמימה" ה״תורה גם
 מבואר הרי ממונו, כל לבזבז אדם חייב לא-תעשה דעל הסובר קנ״ז

 בהמתן השוו בצמא", מקני ואת אותי "להמית הפסוק על "בשלח" במכילתא
 שאם כתב ט״ז רמ״ח והמג״א חייו. הוא אדם של בהמתו אמרו: מכאן לגופן.
 במה לו יהיה ולא ממונו, כל או בהמתו את ליסטים שיקחו אדם חושש

עיי״ש. שבת. שדוחה נפש כפקוח הוי נפשו, להחיות

 שברמב״ם כתב ל״ג סימן פיינשטיין לגר״א אליהו" "הליכות בספר גם
 לפדותם, חייב שבויים יראה כשאדם כתוב פאה תחלת המשניות בפירוש

 מלתת ויסתלק חמישית רק יתן החומש, מן יותר להם לתת יצטרך אם אבל
 הוי שבויים שפדיון פ״ז( עני מעשר )הלכות ברמב״ם שמבואר אף עוד,

 במקום אף מחומש יותר לתת חייב אדם דאין מבואר הרי נפש. פיקוח בכלל
 מהרי״ו דלדעת קנ״ז ביור״ד הגר״א שכתב מה לזה לצרף ויש נפש. פקוח

יעו״ש. תעשה. לא עבור מחומש יותר לבזבז חייב אדם אין

 ליתן חייב .אדם שאין שמעתי שליט״א אלישיב רי״ש הגאון ממו״ח גם
 להציל החיוב שמקור הוא וטעמו מישראל. נפש להצלת נכסיו מחומש יותר
 כשם כן אם גופו. השבת לרבות שבא לו" "והשבותו מהפסוק הוא נפש

 הצלת עבור כך ממונו, כל להוציא חייב אדם אין אבידה השבת מצות שעבוד
חברו. חיי
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 על תעמוד ד״לא קרא לי למה הגמרא, מקשה ע״ג. סנהדרין ובמסכת
 נאמר היה שאלו ,׳הגמ משיבה לו"? "והשבותו ממצות ליה תיפוק רעך" דם
 אחרים לשכור לא אבל בגופו, להציל שחייב למדים היינו לו" "והשבותו רק

 שחייבים רק שמענו כן אם אחרים. לשכור גם שחייב לן משמע קא שיצילו,
 חייב שיהיה מזו יתרה על שמענו לא אבל שיצילו, אחרים ולשכור לטרוח

 חסד" ה״אהבת שהוכיח ומה מישראל. נפש להציל ממונו כל להוציא
 מים, של קתון מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו שניים ס״ב. ב״מ ממסכת

 פטורא, בן דרש לישוב, מגיע מהן, אחד שותה ואם מתים, שניהם שותין אם
 עד חבירו. של במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו, שניהם שישתו מוטב
 לחיי קודמים חייך כ״ה( )ויקרא עמך׳ אחיך ״וחי ולימד עקיבא ר׳ שבא

 עמך .אחיך וחי התורה לנו גילתה שלולא חסד" ה״אהבת והוכיח חברך.
 באה חברו, במיתת אחד יראו ואל וימותו שניהם, שישתו אומרים היינו

 לתת אבל - חייב לא וימות, המים את שיתן כך כדי שעד לנו, וגילתה התורה
היא. אלימתא זו ראיה ולכאורה ליתן. חייב ממונו

 אלא מסברא, לא היא פטורא בן שדרשת שליט״א, מו״ח כך על השיב
 עם המים בחלוקת להשתתף שחייב עמך" אחיך ה״וחי את כך הוא שדורש

 שאין לדידן כן אם מהפסוק. כך דרש פטורא שבן בספרא וכמבואר חברו,
 גוף רק לא חברך, לחיי קודמים שחייך אנו דורשים אלא כך, דורשים אנו

 פטור ולכן מיתה, כעין נחשב והעוני מאחר רכושו, גם אלא קודמים החיים
 מהשבת נלמדת חברו חיי להציל המצוה שיסוד כיון מחומש. יותר לתת

 דירתם למכור ההורים על חיוב שאין שליט״א מו״ח סובר כך ומתוך אבירה,
 צדקה מדין אמנם מאד. ויקר יחיד כשהוא גם ילדם, את להציל כדי ורכושם
 להלן. שיבואר וכמו אחר מאדם יותר בנם עבור להוציא ההורים חייבים

 שהוא עוני למצב ולהגיע רכושם, ואת עצמם את למוטט חייבים לא אבל
קודמים. דחייהם מות", "כעין

 זה תינוק שלו ספק, "אין :הוא שנוסחה זו, שאלה על להעיר יש עוד
 כדי מאמץ כל נחסך היה לא וקיים, חי לזרע זה זוג של היחיד הסכוי היה

 האפשרות ובפירוט ביותר". מועטים היו להצלתו הסכוי אם אפילו לנתחו,
 עצמו, בניתוח הצלחה של 15%־5% על עולה אינו "הסכוי נאמר: להצלתו

 התינוק", של תקינה להתפתחות בקשר ספיקות קיימים הניתוח אחרי וגם
 כי לעשותו. אסור נמוכים כה ההצלחה כשאחוזי מסוכן כה שניתוח נראה

 כי חיים. של נמוך, כה סיכוי שעה-עבור חיי כשהם חיים־אפילו לסכן אין
 מת ודאי מהן, מתרפאין אין מת ספק חי ספק נאמר: כ״ז, ע״ז במסכת

 מת ודאי מהן, מתרפאין אין מת ספק חי ספק רש״י: )ופירש מהן מתרפאין
 יחיה. אולי שיניח, ומוטב אותו, יהרוג ודאי כוכבים דעובד מהן, מתרפאין

 חיי האיכא הגמרא שואלת כוכבים(. העובד ירפאנו שמא מתרפאין, מת ודאי
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 יחיה?( יומיים או יום ושמא להמיתו, ממהר כוכבים )שהעובד שעה?
 העיר, נבוא אמרנו "אם חיישינן...דכתיב: לא שעה לחיי הגמרא: משיבה
 לחיי לאו אלא שעה? חיי והאיכא (.׳ז ב׳, )מלכים שם" ומתנו בעיר והרעב

 למחנה עצמם את בהפילם הללו המצורעים והנה עכ״ל. חיישינן. לא שעה
 לפעמים המרחם האויב כדרך אותם. שיחיו סכויים קצת שהיו מסתבר ארם

 לא ביותר, נמוך להצלחה כשהסיכוי משא״כ לפניהם. ונופלים הנכנעים על
זו. למטרה שעה חיי את לסכן שמותר מצאנו

דברינו. שבראש בשאלות לדון נבא ומעתה

 האשה עשתה לא כך ומשום שיחיה. כדי לו, אשר כל לתת אדם חייב א(
 ומבקש צלולה בדעה החולה אם ואפילו לדיאליזה. שהתנגדה בזה כדין
 להם ואין מאד, יקרים החיים כי לו, שומעים אין יותר, בו יטפלו שלא

 ערכם ומה נצח. חיי לרכוש הוא יכול בעולם, נמצא שאדם יום ובכל תחליף,
 ולומר כספו על לחוס רשות לאדם ואין הנצחיים. החיים לעומת המעות, של
 החולה שאם שכן ומכל לאשתי. או לבני, אוריש והנותר מוציא, אני כאן עד

 סמכות לה נתן מי למענו, זאת עשתה אשתו אם כי חייו, על ויתר לא עצמו
 הסיכוי כאשר ואפילו חייו. למען בעלה של מעותיו את מלהוציא להמנע
ביותר. נמוך לחיות

 על לשמור שיוכל כדי רכושו כל לתת אדם חייב שהרי לכך וראיה
 או״ח בשו״ע כמבואר שעה חיי בשביל שבת מחללים זאת ובכל השבת
 לחיות יכול שאינו מרוצץ מצאוהו אפילו מפולת עליו נפלה ד׳. ג׳, שכ״ט

 ליתן אדם שחייב וחומר קל כן, ואם הגל. את עליו מפקחין שעה, לפי אלא
שעה. חיי בשביל ממונו כל

 במסכת כמבואר רפואתה. חיוב בזה ונכלל אשתו, את לפרנס אדם חייב כ<
 היא הרי קצבה, לה שאין רפואה אומר, גמליאל בן שמעון רבן נ״ב: כתובות

 את לנתק היה אסור ולכן האשה. מציאת בפרק הרא״ש כתב וכך כמזונות.
בהחייאה. להמשיך צריכים והיו המכשיר

שאלה:

? בנו את או אשתו את לרפאות בכדי הפתחים על לחזר אדם חייב האם

:תשובה
 הפתחים על לחזר חייב אדם אם דן ע׳ סימן אבהע״ז מקודש" ה״עזר

 חייב אדם ואין עשה, מצוות הם תפילין והשיב: לאשתו. טרף להביא כדי
הפתחים. על עבורם מלחזר פטור גם ולכן נכסיו, מחומש יותר עליהם לבזבז
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 יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה בהם: שנאמר אשתו מזונות משא״כ
 הפתחים. על מחזרה יתפרנס עצמו והוא 4ממונו, כל זה על לבזבז חייבים

 עבור גם לכן מלאו. להמנע כדי הפתחים על שיחזר מהאדם שנדרש הרי
הפתחים. על לחזר חייב "לאו" שהוא אשתו מזונות

הערות: ב' מקודש" ה״עזר דברי על רהעיר דיש .4
 בהגהות יעוין ממונו, כל לבזבז חייבים שלא הסוברים ישנם מעשה בו שאין לאו על א.

מעשה. בו אין יגרע" "דלא לאו כן ואם ד׳. תשובה" וב״פתחי א׳ קנ״ז יור״ד רע״א
 באין אבל לגרוע. לו אסור לו יש באס הוא משמעותו יגרע" "לא ועונתה כסותה שארה ב.

 לא קמ״ל. ד״ה ע״ג סנהדרין מרש״י משמע )וכעי״ז איסור. על עובר דלא יתכן לו
 בלבד הלאו מכה המשמעות, דלולא מוכח וכר חזור אלא משמע, רעך, ד□ על תעמוד

ממונו.( לבזבז חייב דיה לא

 חסר ילד אשתו שילדה אחד בדבר כתב ק״נ סימן ח״ו יצחק" וה״מנחת
 האב האם לרפאותו שיוכל מנת על רב לממון זקוק והוא יסורים ובעל דעה
 האב מזונות חיוב נובע מהיכן נחלקו, והרא״ש הר״ן והשיב: בזה? חייב

 לא אם שהרי לאשתו, המזונות מחיוב נובע שהוא סובר הר״ן הקטנים, לבניו
 ולכן תרעב, עצמה והיא אותם, ותזרץ מפיה פתה אשתו תוציא ילדיו את יזון

 הקטנים. בניו את לפרנס גם הוא חייב אשתו את לזון חייב והבעל מאחר
 ולא הוא עצמם בגלל הקטנים הבנים מזונות שחיוב היא הרא״ש ושיטת

 ה״מנחת וכתב לזונם. חייב נתגרשה האשה כאשר גם ולכן אמם, בגלל
 על לחזר האב חייב מהאם, נובע הבנים מזונות דחיוב הר״ן דלשיטת יצחק"

 אמם. פרנסת עבור זאת לעשות שחייב כשם פרנסתם, עבור גם הפתחים
 מחיוב גם נובע הקטנים פרנסת שחיוב לר״ן, מודה הרא״ש שגם ויתכן

 שאפילו מינה ונפקא עצמם. כגלל גם לפרנסם שחייב אלא האם, פרנסת
יצחק". ה״מנחת עכ״ד לפרנסם. חייב אשתו את כשגירש

 ואם אשתו. ולרפואת לפרנסת רכושו כל לבזבז הבעל חייב זאת לאור
 זה, לסכום מעבר הוצאות תוציא אל לבעלה ואמרה זו זכות על האשה ויתרה

 הוצאות דמי ואת מזונותיה את ולדרוש בה, לחזור ויכולה ממש בדבריה אין
 כמבואר לה, שומעים עושה" ואיני נזונית "איני אמרה: אם ורק הרפוי.
 בעתיד כלפיה הבעל חיובי על למחול יכולה ואינה ד׳. ס״ט אבהע״ז בשו״ע

 ד׳. ס״ט אבהע״ז היטב בבאר כמבואר סודר. קנין כך על תעשה כן אם אלא
 הבעל ישאר עדיין כלפיה, הבעל של ורפוי מזונות חיוב שיפקע אף אז, וגם

 חייב "האב י״ב: רנ״ז יור״ד בשו״ע כמבואר צדקה. מדין לרפאותה חייב
 קרוב אחר, קרוב וה״ה לבן. ליה ולית לאב, ליה אית אם הבן את לפדות

 הוא ואפילו עני, בנו לזון האב כופין ד׳: רנ״א בסימן כתוב וכך קודם". קרוב
קרובים". שאר וכן שבעיר, עשירים משאר יותר אותו כופין גדול
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 בדרך, שנהרג באחד שדן קי״א שאלה )הקדמון( צדק" ב״צמח ויעוין
 לכרף יש הרוצח, על דין לבקש יכול הנרצח מקרובי ואחד הרוצח, מי וידוע

 מהמבואר בדין. להעמידו הרוצח אחר רודף שיהא הנרצח של קרובו את
 הדם." בגואל מצוה הרוצח, את ימית הוא הדם "גואל ע״א, מ״ה, בסנהדרין

 זו. מצוה לקיים כדי הוצאות שיוציא אותו כופים עשיר, הקרוב אם ולכן
לעשרם. בהתאם הקרובים את שכופין צדקה וכדין

קודם? מי בת, או בן רפוי

שאלה:

 מאד, אותם המכערים חיצוניים, פגמים עם בת, עם בן לו שנולדו אדם
הבת? את או הבן את :יעדיף מי את שניהם, את לרפאות הרבה ממון לו ואין

:תשובה

 לבנים, וחומר קל הבנות את לזון מצוה מ״ט. דף כתובות במסכת נאמר
 וקל הבנים את לזון מצוה אומר, יהודה ר׳ מאיר. ר׳ דברי בתורה. העוסקים

 יש לרע״א: וחרוש" ב״דרוש וכתב יעו״ש. זילותא. משום לבנות וחומר
 וזן עדיפי, בנות מאיר דלרבי לאחד, לזון אלא לאב באין מינה דנפקא לומר

 נראה היה לכאורה עכ״ל. אותם. וזן עדיפי בנים יהודה ולרבי אותם,
 בתורה, שעוסקים משום עדיפי הבנים מאיר רבי דלשיטת הפוכה, שהסברא

 עקיבא שר׳ כנראה אך זילותא. משום עדיפי הבנות יהודה רבי לשיטת ואילו
 לכן הבנות, את לזון היא התקנה עיקר מאיר ר׳ דלשיטת שמאחר סובר, איגר

 שעיקר הסובר יהודה לר׳ ואילו בתורה. עוסקים שהבנים למרות עדיפות, הן
 זה ולפי זילי. שהבנות למרות קודמים הם לכן הבנים, את לזון היתה תקנה

 את יהודה ולר׳ הבנות את לרפאות יש מאיר ר׳ לשיטת בעניננו גם לכאורה
 יש השיטות שלכל שליט״א אלישיב הגרי״ש ממו״ח ושמעתי הבנים.

 לאנשים" תנו בנותיכם "ואת ל׳: בקדושין שנאמר מכיון הבנות. את להקדים
 מידי, לה "ניתן :הגמרא משיבה ? הוא בידו בתו הגמרא שואלת נ״ה( )ישעיה

 והטילה מאחר ולכן יעו״ש. אינשי". עליה דקפצו היכי כי ונכסייה, ולבשייה,
 א׳ קי״ג באבהע״ז כמבואר נדוניה לה ולתת להלבישה האב על חוב התורה

.5ליופי" אלא האשה ש״אין ובפרט לבן, קודם הבת שרפוי נותנת הדעת לכן

לא. תענית .5
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 ארוך, שהחולי הבעל רואה אם ג: עט אבהע״ז ובשו״ע הרמב״ם כתב ג(
 הריני או מכתובתיך עצמך רפאי או מונחת, כתובתך הרי לה, לומר יכול

ארץ. דרך מפני כן לעשות ראוי ואין כתובה. ונותן מגרשך
 חרם )שיש הזה דבזמן מהרש״ל, כתב וכבר ג, מחוקק" ה״חלקת וכתב

 מה מועיל ואינו לרפאותה, מחויב כרחה, בעל מגרשין שאין גרשום( דרכינו
 אם הזה בזמן דאף סובר מזרחי והר״א ולגרשה. כתובה לה ליתן שמוכן

 זו אין פנים כל ועל יעו״ש. כלום. עליו לה אין כתובה, לה וליתן לגרש רוצה
ארץ. דרך מדת

:לסיכום

 את להאריך כדי ממונו כל לבזבז חייבת והיתה כדין, עשתה לא האשה א.
.(שעה חיי אם כי לו ואין מאד, קשים שלו כשהיסורים )יפרט ימיו.

 מוחלת שהיא שאמרה ואשה ולרפאותה, אשתו את לפרנס אדם חייב ב.
 עשתה כן אם אלא בה, לחזור יכולה ומעבר, מעל יוציא ואל לבעלה

צדקה. מדין לרפאותה הבעל חייב קנין עשתה כאשר וגם כך. על קנין
 לומר הבעל יכול אם גרשום דרבנו חרם שיש הזה בזמן הדעות נחלקו ג.

 דרך מדת זו אין הדעות ולכל בה. עצמך תרפאי כתובתך הרי לאשתו
כך. לעשות ארץ

 לחמם, מטה לשבור ההורים על חיוב אין חולה יקר" ב״תינוק גם ד.
להצילו. כדי הימנה שמתפרנסים החנות ואת ביתם את ולמכור

 שניהם את לרפאות אמצעים להורים ואין מכוערים, שנולדו ובת בן ה.
הבת. את יעדיפו

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת




