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 הכלהו האופר ,הנקז
 

 םירמאמ תרדס

 יעיבר קרפ

 

 ידועיס הלוח ידי לע םויה תווצמ םויק

 ןקזה לולע ,תולחמ לש תרבגומ תוחכונו ףוגה תושלחיה םע ,הנורחאה וייח תפוקתב

 הכימתל קקזנ אוה םיבר םירקמב .עגפיהל הלולע תוטושפ תולועפ עצבל ותלוכי .ידועיסל ךופהל

 לע הלודג הווצמ .הזב אצויכו ,םיתורישל הכילה ,המיק ,הבישי ללוכ ,ומוי רדס לכב הדומצ

 תויתכלה תולאש תוררועתמ וז הפוקתב .ותביש תא לכלכלו וז תעל ותוא דועסל ןקזה לש ויבורק

 דקמתנ וז המישרב .ןנורתפו תויעב רפסמ הרצקב רוקסנ םיבורקה םירמאמה ינשב .תובר

 .תווצמו הרות רמוש ידוהי לש םויה רדסב תורושקה תויעבב

 

 הבישיב רחשה תוכרב .א

 .הדימעב ןרמאל זנכשא ינב גהנמל ףא ,הבישיב רחשה תוכרב רמול שולחו הלוח וא ןקזל רתומ

 םוקמה הז ןיאש רתויב הבחר תקולחמב היונש תוכרבה תרימא תעשב הדימעה תבוח :תורוקמ

 תוכרב יבגל .)וז הכלהב תוטישה תא טריפש )ד ןמיס ה קלח( תעד הוחי ת"וש ןייע( הב ךיראהל

 תוכרב תוכלה תליחת( םהרדובאב ראובמכ ,ןתרימא תעשב דומעל הבוח ןיא ןידה רקיעמ ,רחשה

 תעשב דומעל זנכשא ינב גהנמ ךא ,)ח"י תוא( תוכרב תוכלהל החיתפב םידגמ ירפבו )רחשה

 אלש םידרפסה גהנמו .םיקסופ דועו )רחשה תוכרב יניד( ורודיסב ץ"בעיה בתכש ומכ ,ןתרימא

 ןרמואל ריהזהש )'ז תוא 'ט ןמיס םייחה ףכ( י'גאלפ םייח יבר ירבד לע ךמתסהב ,ןהב דומעל

 תעד ןהבו ,תווצמה תכרב ןהש הרותה תוכרבב וליפאו .םהב ןווכל לכויש ידכב ,הבישיב אקווד

 לכש םיקסופ המכ ובתכש רחאמ ,ןהב דומעל םידרפסה וגהנ אל ,דומעל הבוחש םיקסופה בור

 הרות דומילש רחאמ ןכלו ,הדימעב הילע ךרבל הבוח ןיא הדימעב המייקל הבוח ןיאש הוצמ

 ומכ ,דבעידב בכעמ הז ןיא תועדה לכלש םושמ ןכו ,הבישיב תרתומ הכרבה םג ,הבישיב רתומ

 .רפוש יבגל ה"פקת ןמיסב םיקסופה ובתכש

 תוכרבו רחשה תוכרב ךרבל דומעל םישקתמה הלוח וא ןקזל לקהל שיש יאדוב ,ןפוא לכבו

 .הבישיב הרותה
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 הביכשב הליפת .ב

 וא ,דצל טעמ ופוג תא הטמ םא הביכשב ללפתהל ותטיממ דומעל השקתמה ןקזל רתומ

 .המודכו תוירכ תועצמאב ויפתכו ושאר תא היבגמ

 )הליפתל ןידה אוהו( עמש תא אורקל ןיאש קספנ )א ,גס ןמיס( ךורע ןחלושב :תורוקמ

 הברה רשב לעב היה םאו" .דצה לע הביכשב רתומ לבא ,ןטבה וא בגה לע רמולכ ,ןדקרפ הביכשב

 ,שרפמ םהרבא ןגמה ."ארוקו ודצל טעמ הטונ – הלוח היהש וא ,ודיצ לע ךפהתהל לוכי וניאו

 ,הלוחב וא רשב לעבב קר רתומ הזש ,ודצ לע טעמ הטונש אלא בגה לע בכושה ןיב קוליח שיש

 אקפנ וב ןיא ךא ,םיקסופב םכסומ וניא הז קוליח .הליחתכל רתומש ,דצה לע ירמגל בכושה ןיבל

 ודצ לע תוטהל לוכי םא יאדובש ריעמ )ד ק"ס( הרורב הנשמה .הלוחכ ונידש ןקזב ונניינעל הנימ

 םיקסופ המכ ובתכש וליפאש ,הכלה רואיבב בתוכ אוה דוע .ןכ תושעל ביוחמ בשייתהל וא ירמגל

 םויק וילע השק םאש בתכש םידגמ ירפכ הכלה םוקמ לכמ ,רבכ בוכש היהשכ דבעידב הז לכש

 ז"שרגה תארוה הז רשקהב העודי .ופוג תא טעמ תוטהלו ובג לע בכשיהל הליחתכל לכוי ,הוצמה

 רתומ ךכ ,ודיצ לע טעמ תוטנל ול רתומש םשכש ,)גס ןמיס ח"וא םהרבא תמשנ( ל"צז ךאברעיוא

 ןוילעה הקלחש הטימב וא ,ושאר תחת תוירכ המכ חינמש ןוגכ ,ושארו ויפתכ תא היבגמ םא

 .הבגומ

 השיא וא רחא ידי לע ןיליפת תחנה .ג

 לע ךרבי ןקזה .ורובע חיניש רחא ידוהיב רזעיהל לוכי ,ומצעב ןיליפת חינהל לוכי וניאש ןקז

 תא ול חינהל לוכיש רבג ןיא םא .ומצעל ןרשקשכ וימי לכ גהנש יפכ ,הרישקה תעשב ןיליפתה

 ךרבל לכוי הז ןפואב םא תוקולח םיקסופה תועד ךא ,ותבב וא ותשאב םג עייתסהל לוכי אוה ,ןיליפתה

 .אל וא ןיליפתה לע

 השעמ" הניא ןיליפתב הוצמה יכ דסיימ )וט ןמיס ח"וא( הבושתב ,קיש ם"רהמ :תורוקמ

 ןיליפתהש ךכב ןורסיח האור וניא אוה ,ןכל .וילע תוחנומ ןיליפת ויהיש המ םצע אלא ,"הרישקה

 לכמ ,הז ןקז ןכ ןיאש המ ,"הרישק רב" אוהש ימב הז לכש ןכתיש ףאו .רחא םדא ידי לע וחנוה

 הוצמב רמאנ אל הז ללכש ףאו( ותומכ םדא לש וחולש ירהש ,תוחילש תרותב ליעומ רבדה םוקמ

 ומצעב ןתוא חינמ וניא ורבחו ,ולש ופוג לע וחנוי ןיליפתהש רחאמ ,הז ןורסיח ןיא ןאכ ,ופוגבש

  .)ןקזה רובע

 ראובמ םש א ,טל הרז הדובעב ארמגב השעמה תא קיש ם"רהמ איבמ ,השיא יבגל

 ם"רהמ לש ותנעט רקיע .)ול העייס קרש ובתכ םש תופסותהש אלא( שיאל ןיליפת החינה השאש

 ימכ וז הוצמב תכייש תבשחנ איהש ךכמ אוה השיא ידי לע ןיליפתה תחנה תא רישכהל קיש

 םושמ והז ,ןיליפת חינת אל השאש קספנ )ג ,חל ןמיס ח"וא( ע"ושבש ףאו .השועו הווצמ הניאש

 ,רבגל ןתחנה לע רבודמשכ ,ןכל .הווצמה ןמ תעקפומ הניא לבא ,יקנ ףוג לע רומשל תעדוי הניאש

 .ךכ לע ךרבי רבגהו ,ןתרישקל חילש שמשל הלוכי איה



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה   א"פשת אציו תשרפ 

 

 Page 3 
©2020 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 םיכרצ ינפב השודקבש םירבד תרימא .ד

 .השודקבש םירבד תרימא ינפל ילכה תא תונפל שי ,ימעפ דח ילכב ויכרצ תושעל קקזנש ןקז

 םירבד ודגנכ רמול רתומ ,יקנו םוטא םיילגרה ימ םירגאנ ובש ילכה םא ,)ןתש רתנצ( רטטקל קקזנה

 .ותוסכל שי רשפאה תדימבו ,ער חיר ונממ ןיא דוע לכ ,השודקבש
 םישישק לצא .םיפנוטמה תואובמב השודקבש םירבד תרימא לע רוסיא לח :תורוקמ

 םילכ ךותל םהיכרצ תא תושעל םיקקזנ םקלח תודיינ יישק לשב ןכש ,יתועמשמ רגתא והז םיבר

 ינפל רדחה ןמ תונפל שי האוצל דעוימה ילכה תא .(catheter) ןתש רתנצ תרזעב וא םיימעפ דח

 .םיילגרה ימ חוליק דצמ תחאה ,תולאש יתש םנשי ,רטטקה יבגל .השודקבש םירבד תרימא

 םיתתוש אל הז עגרבש חינהל ןתינ בור יפ לעש ינפמ תוטישפב לקהל םיקסופה ובתכ וז הלאשב

 תוחכונ דצמ ןהו ,םמצע םיילגרה ימ דצמ ןה ,הלאש ררועמ תיקשב רבטצמה ןתשה .םיילגר ימ

 הניא םיילגרה ימ תוחכונ ."טיבע" רוסיא ארקנה ומצע ינפב רוסיא אוהש ,םיכרצל דעוימה ילכ

 םאש )א ,זפ ןמיס ח"וא( ע"ושב קספנ ,"טיבע" ןידל עגונב .המוטא תיקשהש רחאמ הרומח היעב

 תבש תרימשב בתכו ,םדגנכ ללפתהל רתומ הפי םיצוחרו הפוצמ סרח וא תיכוכז לש אוה טיבעה

 םניא םא םנמא .הז ללכב םה קיטסלפמ םייושעש הלא םילכ םגש )גיק הרעה בכ קרפ( התכלהכ

 קיחריש דע )ב ,וע הרורב הנשמ( השודקבש רבד לכ רוסא זא ןתש וא האוצ םהב שיו הפי םיצוחר

 ,טע 'יס םייח חרוא( חירה הלכש םוקממ אוהו ,תומא עברא וירחאלו ,ויניע אלמכ וינפל םהמ

 1.)א

 רמול ריתהל םיקסופה ובתכ ,םימוטאו םיסוכמ םילכב רבודמו רחאמ ,םוקמ לכמ

 )םש( השמ תורגאה .ער חיר ןיא דוע לכ ,ןתשב םיאלמ םהש וליפא השודקבש םירבד םדגנכ

 ץיצהו .םילגר ימ לש טיבע ןידכ ,לכימה יוסיכ תא בייחל שיש ובתכ )וט ,ו ב קלח( ןויצל רואהו

 ןיא ,ל"צז ךברעיוא ז"שרגה לש ותעדל ךא .תודיסח תדיממ ןכ תושעל שיש בתכ )א ,ח( רזעילא

 ער חיר םהמ ןיאו ימעפ דח שומישל םהש ןויכמ ,קובקב וא ריס לש ןיד םהילע ןיא יכ ךכב ךרוצ

 .)םהרבא רפוס םהרבא ברה 'פורפ תודע(

 רתאב עיפומה ,ויתורוקמבו רמאמב ןייעל ןתינ .וניזאה תשרפל רמאמב ונטריפ וז הכלהב

  .שרדמה תיב

 

 

 

 
1   לכמ ץראל תועיגמ היתוציחמו םיחפט הרשע ההובג הטימש ,בתכ )ט ,טפ ןמיס( הרורב הנשמב

 הטימה ירוחא דמוע ריסה וא האוצהשכ הטימה ינפל תורקל רתומו ,הציחמכ תבשחנ הטימה ,םידדצה
 לש תויטרדנטסה תוטימל תועמשמ ךכב ןיא לבא .)ער חיר ול עיגי אלו ריסה תא הארי אלש דבלבו(
 תוציחמ ןהל ןיא ןכו ,םיחפט העברא בחור ןהילגרב ןיאש ,םיתבב תויוצמה תוטימה ןכו םילוחה יתב

  .ל"נכ הקחרה ךירצ אליממו ,ץראל תועיגמה



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה   א"פשת אציו תשרפ 

 

 Page 4 
©2020 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 תיתוכאלמ הנזהב ןינהנה תוכרב .ה

 ךרבמ וניא ןידה רקיעמ ,הדנוז תועצמאב הנזהל קוקזו םדאה ךרדכ לוכאל לוכי וניאש ןקז

 לכואש רחא םדא יפמ הכרב עומשל לדתשי םימש אריש ובתכש שיו ,ןוזמה תכרבו הנושאר הכרב

 .המודכו םילהת קרפ תרימאב 'הל תודוהל וא ,וכרדכ

 ןוזמהש וא ,םדאה לכ ךרדכ לוכאל םילוכי םניא םיתיעל ידועיס בצמב םינקז :תורוקמ

 ,תיטסלפ תירוניצ איה הדנוז .הדנוז תועצמאב הנזהל םיקקזנ םהו ,םפוגב בטיה גפסנ וניא

 לוכיעה תכרעמל םירזהל ןתינ הכרד .)קד יעמ וא הביק( לוכיעה יכרד לא ריחנה ךרד תרדחומה

 ותלועפב המודש )"גפ"( םורטסורטסג הביקל תורישי ןטבה ךרד םירידחמ ,םיתיעל .ילזונ ןוזמ

 תיתכלה הלאש רבדה ררוע ,םינש תורשע ינפל הז הנזה יעצמאב שמתשהל ולחה זאמ .הדנוזל

 2?הדנוז ךרד הנזה לע הנורחאו הנושאר הכרב ךרבל שי םאה :הילאמ תנבומ

 ןמ וא לכאמה ןמ םדאה תאנה לע ונקתנ ןינהנה תוכרבש החנהה תדמוע הלאשה סיסבב

 ,ןבומכ .עבושה תשוחתמ וא לכאמה םעטמ האנהל הנווכה םא קפתסהל שי ןיידע ךא ,הקשמה

 יבר ךכב וקלחנ הרותה ירוסיא יבגל .הינשה האנהה תא קר תקפסמ הדנוז תועצמאב הנזהש

 לע בייח )ג ,די תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר ןייע( הכלהלו ,)ב ,גק ןילוחב( שיקל שירו ןנחוי

 שיש בתכ )זכ ןמיס( תוריאמ םינפה .)לכאמה תא איקהש ןוגכ( עבש אל םא וליפא םעטהמ האנה

 תלכאו" קוספה לע הכרבה בויח תא וכימסה םימכחש ןויכ ,הכרב בויחל הרות ירוסיא ןיב קלחל

 ףסוי תיבב ךכ ראובמ רבכו .הכרב בויח ןיא )"ויעמ תאנה"( העיבש תאנה אלל ןכלו ,"תעבשו

 להוא רפסבש ,ותוא תקרויו לישבתה תא תמעוטש השא יבגל בתכש ,)י"ר ןמיס םייח חרוא(

 אל הכרבד" םושמ וילע קולחל ףסוי תיבה בתכו ,םעטהמ התנהנש ןויכ הכרבב התוא בייח דעומ

 ,םייעמ תאנה ונייה הליכאו ,"תכרבו תלכאו" ביתכדכ ,אילת הליכאב אלא ,אילת ךיח תמיעטב

 ןוזמה תכרב יבגל אוה ןכש לכש בתוכ )ב"ס תוא ,ןחוט תכאלמ( לט ילגאה ."ל"ז ש"ארה ירבדכ

 ."תכריבו תעבשו" הרותב שוריפב רמאנ םש

 בייחל ובתכש שיו ,הכרב בייחל ידכב םעטה תאנהב ידש םירבוסו ךכ לע םיקלוחה שי ךא

 שי ףסוי תיבה יפלש ןכתיו הז ןודינב היולת הדנוז תועצמאב הנזה הרואכל .םיאנתה ינש תא

 ןמיס ג"ח רזעיחא ןייע( םיקסופהמ המכ ,בקע תשרפל ונרמאמב ונבתכש יפכ ךא .הכרבב בייחל

 ,הליכא ללכ תבשחנ הניא הדנוז תועצמאב הנזהש ובתכ )ח"ס 'יס 'ג קלח בקעי תקלחו ,א"ס

 קרפ וא הליפת הזיא תרימא ידי לע 'הל הדויש יאדכש אלא( ללכ הליכא ךרדכ הניאש םושמ

 .)םילהת

 
2   תוחורא גופסל םתלוכיב ןיאש םילוח לצא תכשמתמ הנזהל תסחייתמ המצע ינפב תקתרמ הלאש

 תאזכ הנזה לע ךרבל ךרוצ שיש הדימב .הממיה לכ ךרואל יטיא ףוטפט םילבקמו ,רצק ןמז קרפב תואלמ
 רצי רשא תכרב יבגל הררועתה המוד הלאש ?הקספה אלל ,ןמזה לכ ונוזמ תא לבקמש ימ ךרבי יתמ –

.תעה לכ ידיימ ןפואב םהלש םיילגרה ימ תא זקנמש ןתש-רטטקל םיקוקזש םילוח לצא  



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה   א"פשת אציו תשרפ 

 

 Page 5 
©2020 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 ידירו ךות יוריע ידי לע הנזהמ ךכל אמגוד איבמ אוהש ,וירבדב םש תוארל ןינעמ

 בויח לכ ןיא הז הרקמבש וילאמ רורבש ומכש בתוכ אוה .םילזונ ןתמ ךרוצל ןוגכ ,)היזופניא(

 .הדנוז ידי לע הנזהב םג ךכ ,ךרבל

 עיגה אל ,דירול יוריע תועצמאב הנזהב :םירקמה ןיב קוליח שיש בל םישל יאדכ ,םנמא

 ,םידירוה לא תורישי ןוזמ לבקתה אלא ,"העיבש" תשחרתמ וב םוקמה ,הביקה לא ןוזמ םוש

 ןורקיעה םינפ לכ לע .ןאכ שי הרואכל "ויעמ תאנה" םוקמ לכמ ,הדנוז ידי לע הנזהב תאז תמועלו

 םה ,הפב הייתשו הליכא ידי לע ,םלוע לש וכרדכ תעצבתמש הנזה קר :רורב אוה עיבמ אוהש

 .ךרבל ןיא – םלועה ךרדכ אלש התשענ הליכאה םצע םא לבא ,הכרב םימכח ובייח םהיבגלש

 'מע הכרבה תאזו( ירחא אלו ינפל אל ,ללכ ךרבל ןיאש ,ל"צז בישילא ברה ןרמ קספ ןכו

 םא םימש אריש בתכ )חי ןמיס 'ג קלח קחצי תחנמ ת"ושב אבוה( יכדרמ ישובלב ,ותמועל .)113

 וא לכואש והשימ אצמיש ידי לע ,הינש הכרבב ןיבו הנושאר הכרבב ןיב ,םלוכ ידי אצוי לוכי

 אל םויכש וליפא( ותכרבב ואיצוהל ןווכיו ,ןוזמה ותואל המוד םתכרבש םירחא םירבד התוש

  .)רתומו קחדה תעש יהוז ,ןינהנה תכרבב ינשה תא דחא איצוהל גוהנ

 
 םילגלג אסיכל קתורמה ןקזל הרותל היילע .ו

 ףא ,דומעל םילגוסמ םניאש הלוח וא ןקזל וליפאו ,הרותה תאירקב תבשל רוסא ןידה רקיעמ

 טייצראיב טרפבו ,הבישיב הרותל תולעל םהל םיליקמ שיו .הדימעב ןעשיהל םהל ריתהל שיש

  .הרותל תולעל לוכיש רחא ןיאו םצמוצמ ןינמהשכ ןכ תושעל רתומ תועדה לכלו .המודכו

 םא ,בשויו דמוע הליגמה תא ארוקה" :ונינש )א ,אכ( הליגמ תכסמב הנשמב :תורוקמ

 שריפש ומכו ."הרותב ןכ ןיאש המ ,אנת" :ארמגב ורמא ךכ לעו ."בשוי הצר םא דמוע הצר

 םימעט ינש .)א ,אמק ןמיס ח"וא( ע"ושב קספנ ךכו ."בשוימ רובצב הרותב ןירוק ןיאש" :י"שר

 השמל דמילשכ לוכיבכ דמעש וניצמש ה"בקה תגהנהמ דומלל שיש ,ןושארה .וז הכלהב ורמאנ

 הרותה תאירקב גוהנל שיש אוה ,ימלשוריב ורוקמש ,ינשה םעטה .)חכ ,ה םירבד( הרותה תא

 תבשחנ הניא תונעשיה אירבלש ףא לע ןעשיהל רתומ רשב לעב אוהש ימל ,תאז םע ."המיאב"

 הדימעה םהל השקש גלפומ ןקז וא הלוחל םג ןידה אוהש ,ןייצמ )'ד ק"ס( הרורב הנשמה .הדימע

 ידכ דע ןעשיהל אלש רהזיהל םיכירצ ,ןעשיהל םהל רתוהש ולא םגש ,ףיסומ אוה .הכימס ילב

 ,תונעשיה אלל ללכ םילוכי םניא ןכ םא אלא ,ולפי םיכמסנ םה וילעש רבדה לטניי וליאש ךכ

 םיקסופב שי ךא .הרותל תולעל לוכי וניא םילגלג אסיכל קתורמהש עמשמ םהירבדמ .רתומ זאש

 הלוחו ןקזל םג רומאכו רשב לעבל הרתוהש רחאמ ,הבישיכ הניד הכימסש רחאמש ובתכש

 ותבושתב אשונב קסע א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה וניבר .הבישיל ןידה אוה – הכימסה

 איה םירבדה תועמשמש בתכ ,םיקסופה ירבד תא איבהש רחאלו ,)'ג קלח רשא תחנמ ת"וש(

 שרופמב םיקסופה ירבדב ונאצמ אלש ףאו ,דומעל לגוסמ וניאש ימל הבישיב רתומ היהי ןכאש

 אצוי דבעידבו ,ןניקסע ןנברד רוסיאבש רחאמ םוקמ לכמ ,תבשל הלוח וא רשב לעבל וריתהש
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 םא ןכו ,טייצראיבו הרות תחמשב ךכב לקהל שי ,הלודג קחדה תעשל בשחנ רבדהו ,ותבוח ידי

 יקצילבד הירש יבר ןואגה םג הרוה ךכ .תורחא תויונמדזהב םג יארקאב לקהל רשפא ךכב יד ןיא

 .ל"צז

 דובכש הדימב יכ בתוכ )בפק ןמיס ב קלח( םינמזו םידעומ ורפסב ךובנרטש השמ ברה

 הרותל תולעל ול ריתהל שי ,הכנ אוהש יפ לע ףא ,ארוק לעבה הז היהיש אקווד אוה רוביצה

 וניא תעכש ,עובקו ןמוימ ארוק לעב ונשי הבש תורשפאה תא ןייצמ אוה ךכל אמגודכ .הבישיב

 ,תויועט יובירב אלא ,הבוט הרוצב אורקל לוכיש רחא םדא ןיאו ,וילגר לע דומעל לגוסמ

 וליפא הסונמה ארוק לעבה תא ףידעהל שי הזכ בצמבש ,וריזחהלו הברה ונקתל וכרטציש

 .הבישיב

 - הרותל תולעל לוכיש רחא ןיאש ןפואבש איה אשונב םיקסופה תמכסה יכ ריענ םויסל

  - םהילגר לע םידמועה העבש וא השלש ןיא רשאכ םצמוצמ ןינמב םילוח יתבב יוצמ רבדה

 .תאזכ האירקב הבוח ידי םיאצוי דבעידב ירהש ,הרותה תאירק ךכ םושמ לטבל ןיאש רבתסמ

 

 

 


