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 תבשב םיעצפב לופיטה

 תבשב היווכ יעצפב לופיטה – ינש קרפ

 םינוש םיגוס םנשי ,םש רומאכ .תבשב םיעצפב לופיטה אשונב קוסעל ונלחתה םדוקה רמאמב

 יתכלהה סחיה םג ךכו ,םיבר םימרוגב יולתו הנתשמ תיאופר הניחבמ םתרמוחו ,םיעצפ לש

 לופיטה תוכלה תא ונרקסו םוהיז לש ששח םהב שיש םיעצפב ונקסע םדוקה רמאמב .םהיבגל

 .ןהיעצפבו תויווכב לופיטב קוסענ הז רמאמב .תבשב םהב

 הלולע איה םירקמהמ קלחבו ,ןכוסמ וניאש ךא םיענ אל עוריא םירקמהמ קלחב איה היווכ

 לע יללכ עקר םידקנ תבשב תויווכב לופיטל עגונב הכלהה תא ןיבהל ידכב .הנכסכ בשחיהל

 .תויסיסבה לופיטה יכרדו ,ןהלש הרמוחה תוגרד ,תויווכ

 שלשל קלוחמ היווכה קמוע .הלש חטשה יפ לעו הקמוע יפ לע םידדומ היווכה לש התרמוח תא

  .תוגרד

 ףוג – סימרדה ,תינוציחה הבכשה איהש ,סימרדיפאה .תויזכרמ תובכש שלשמ בכרומ רועה

  .)רועה-תת( סימרדופיהה ,רתוי קומעה קלחהו ,רועה

  .תומימדאו תקצבל תמרוג וז העיגפ .דבלב סימרדיפאה עגפנ הנושאר הגרדמ היווכב

 .קזח באכל ףסונב ,תויחופלשו םדוא עיפויו ,אלמ ןפואב עגפנ סימרדיפאה הינש הגרדמ היווכב

 .)תינרקה הבכשה( Corium -ב העיגפ תשחרתמ וז הגרדב .תועש רפסמ ךותב ועיפוי תויחופלשה

 עצפהש הדימבו ,תיחטש תרדגומ היווכה ,עגפנ תינרקה הבכשה לש דבלב ינוציחה קלחה רשאכ

 ךותב ופלחי םיבאכה הנושארה הגרדבש דועב( םייעובשכ ךותב אלמ יופיר שחרתי םהדזה אל

 ךא ,רתוי הקומע היווכהש הדימב .)םימי הרשעל השימח ןיב ךשמתי יופירהו םימי השלשכ

 ןוגכ ,תופסונ תוירשפא תועיגפ ןנשיו ,ינשמ םוהיזל רתוי בר ששח םייק ,םודא ןיידע העבצ

  .םימי שדוחכ תכשמנו ,רתוי תכבוסמ המלחהה .תילובטמ העפשה וא םילזונ דוביא

 התמ העוגפה המקרה .רתוי קומע ףאו תינרקה הבכשה לכ תא תרדוח תישילש הגרדמ היווכ

  .היווכה לש דלגה ינפ לע ןבול וא םדוא ןיא םדה ילכ תומתסיה בקע .רוחש וא ןבל-םוח העבצו
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 םג בושח .היווכה חטש תדידמל תוטיש רפסמ תומייק .החטש יפ לע םג תדדמנ היווכה תרמוח

 העיגפב רבודמשכ רתוי הרומח תויהל הלולע תידוקפתה העיגפה .תוביס המכמ ,היווכה םוקימ

 המישנה תכרעמב העיגפב רבודמ רשאכ רתוי הרומח תויהל הלולע הלחמה .םיידיב וא םינפב

 .ימיכ רמוחמ האצותכ הייווכב וא

 םוח תעיגפמ האצותכ .בחור תוכלשה ןנשי בר קמועבו בחר ףוג חטשב השחרתהש הייווכל

 לזונכ ,ףוגל ץוחמ לא( תונוש תולוקלומו םימ ,םיחלמ םיפלודה םדה ילכ םיעגפנ ,תומקרב הקזח

 .בלה תקופת תדרוי ךכמ האצותכ .םדב המזלפה חפנ תא םידירומה ,)תקצבכ וא תיחופלשב

 ריהמ םילזונה דוביא בצק רשאכ ,הייווכה רחאל תונושארה תועשה 24-ל ינייפוא הז ךילהת

 .תורומח תויתכרעמ בר תועפשה תויהל תולולע הז ךילהתל .תונושארה תועשב רתוי

 .ולש ןוסיחה תכרעמב ןכו ,עגפנה לש תילובטמה תכרעמב םג תועגופ תורומח תויווכ

 רדוח אוה .םוחה תמרב היולת העיגפה תמצוע ןכלו ,םוחה אוה היווכב ירקיעה עגופה םרוגה

 איה עצבל שיש הנושארה הלועפה ןכל .הבעה רועה לש יקלח סרהל םורגל לולעו ,קדה רועה לא

 ,תמדקתמה העיגפה ךשמה תא ענמי רוריקה .חרק וא םירק םימ תועצמאב העיגפה רוזא רוריק

  .םיבאכה לע לקיו ועגפנש םיאת הייחי

 לופיטב ךרוצ ןיאו ,תגפוסו הרוגס השיבחב יד הינשו הנושאר הגרדמ תויווכב ,םוהיזה תעינמל

 יתועמשמ לופיטב ךרוצ שי תישילש הגרדמ תויווכב ךא .תינטנופס ד"סב ואפרתי םיעצפה .ףסונ

 .ןאכ ותוא טרפנ אלש ,רתוי

 ימיכ רמוחל הפישחב םג ךכ .ןשע תפיאשמ םיקזנב םג הוולמ תויהל הלולע שאמ האצותכ היווכ

 .רועה ינפ לע היווכ דבלמ המישנה תכרעמב העיגפ תויהל הלולע

 :תיתכלה הניחבמו

 לפטל רוסא ןכלו ,הנכס וב ןיאש הלוח לש הגרדל עגפנה תא האיבמ הניא הנושאר הגרדמ היווכ

 ,רתוי תנכוסמ הינש הגרדמ היווכ .םימרוז םירק םימ ידי לע חטשה רוריקב יד .תופורתב וב

 .םירק םימב התוא ררקלו היווכה תא תוריהמב ףושחל ידכב עגפנה לש וידגב תא עורקל רתומו

 וא תויווכב לופיטל תשובחתב היווכה תא תוסכל רתומ .היווכה ינפ לע חרק חינהל םג רתומ

  .הזגב

 )ד"כ ק"ס ז"טש ןמיס( םהרבא ןגמה תעדש ףא .חרממ רוסיא ששח הזב שי הנה ,תוחשמ יבגל

 לכמ ,תוחשמ יבגל םג רתיה וירבדמ ודמלש שיו ,עקרקב קור ומכ ,גפסנש רבד תחירמב לקהל

 םיליקמ שי השעמלו ,רסוא םהרבא ןגמה םג וב שומישה ךרד והזש רבדבש םירמוא שי םוקמ

 א"וזחה םשב גל קרפ א"ח כ"שש ןייע( הז ןודינב עירכהל ונידיב ןיאו ,םירימחמ שיו רתוי



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

 

 Page 3 
©ơǝơ1 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 ץעיש טושפ ןורתיפ ונשיש םג המ ,)גי תוא חכ ןמיס ח"וא ד קלח רמוא עיבי ע"עו ,ז"שרגהו

 ,תרפופשה ןמ החשמה תא איצוהל ןתינ :)'ע הרעהו די ףיעס גל קרפ כ"שש( ךאברעיוא ז"שרגה

 ינפ לע תשובחתה תא קדהל רתומ זאו ,התוא חורמל ילבמ ,תשובחתה ינפ לע התוא ךושמל

 ,די רחאלכ חרממ והזש םושמ ,עצפה ינפ לע בטיה תשובחתה תחרמנ ךכבש יפ לע ףא ,היווכה

 והזש( התוושהלו החשמה תא קילחהל ןווכתמ וניאש םושמ ,הפוגל הכירצ הניא הכאלמה םגו

 הכירצ הניאש הכאלמו ,הייווכה חטש לכב טשפתת החשמהש קר אלא ,)קחממ תכאלמ רקיע

  .הנכס וב ןיאש הלוחל תרתומ הפוגל

 ונבתכש יפכ .רתומ ,םוהיז תעינמל ודעונש םיילזונ יוטיח ירמוחב שומיש וא ,הקבא רוזיפ

 שמתשהל לוכי ךכב ךרוצ שי םא .עצפה לע תורישי לזונה תא ךופשל ףידע ,םדוקה רמאמב

 רחאל אלא ,םהב שומישה ינפל אטחמה רמוחב םתוא לובטל ילבמ חל ןובגמב וא ןפג רמצב

 .הטיחס ששחמ תאזו ,תילטמה םע ךכ רחא ותוא הקני ,עצפה לע אטחמה רמוחה תא ךופשיש

 .ףידע רבדה – הטיחס ששח וב ןיאש יטתניס דבמ תילטמב ךכ ךרוצל שמתשהל לוכי םאו

 ,תישילש הגרדמ היווכב ןכש לכו ,רתוי בר חטש ינפ לע וא ,רתוי הקומע הינש הגרדמ היווכב

 ,םישישק וא םידלי ברקב היווכב ןכו ,םיקרפ וא די ףכ ,םינפ ומכ םישיגר תומוקמב היווכ וא

 .הנכס םושמ ולא תויווכב שי ,ליעל רומאכ יכ ,אפורל דימ תונפל תבשה תא םהילע םיללחמ

 לופיטל דימ ותונפל שיש ,בר ןשע ףאשש ימ םג הנמנ ולא םימוחתב הנכס וב שיש הלוח ללכב

 1.שמש תכמ גפס תבשב הבורמ הייהש תובקעבש ימ ןכו ,םילוחה תיבב

 .רבעש עובשב ונרמאמ האר – היווכמ האצותכ הרצונש תיחופלש לש זוקינ

 ןיבו דיב ןיב ,ילכב ןיב ,תבשב ףוגל רבוחמה רוע שולתל רוסא ,ללככ – עוגפ רוע לש התירכ

 ןמיס( ע"ושבו ,)ו"לש ןמיס ףוס( ז"טה םשב )ב ,מש ןמיס( הכלה רואיבה בתכש יפכ ,םיינישב

 םא" ,ןרופיצה ביבס עבצאה רועמ ושריפש תוקד תועוצר ןימכ םהש ןיציצש וניצמ )אל ,חכש

 ושרפ אל .רוסא לבא רוטפ ,ילכב ;רתומ ,דיב ןריסהל ,ותוא תורעצמו הלעמ יפלכ ןבור ושרפ

 ;ויתועבצא ישאר יפלכ ,הלעמ יפלכ :י"שריפו .תאטח בייח ,ילכב ;רוסא לבא רוטפ ,דיב ,ןבור

 ובר יכ ,הכלהל הרורב הניא וז הכלהו ."םישורפה ינשל שוחל ךירצו ;ףוגה יפלכ ונייהד 'פ ת"רו

 ענמיהל )א"מ ףיעס ןחלשה ךורע ,ז"צ ק"ס ב"נשמ( םיקסופה ובתכ ןכלו ,םיקוליחהו תועדה הב

 2.לופיל תדמוע איה םא וליפא ,םוקמ לכב ףוגב היולתש רוע תסיפ םוש שולתלמ

 
 .פ״שת םיטפוש תשרפל ונרמאמ האר ,שמשה יקזנ תעינמל םירישכתב שומיש יבגל 1
 ,עצמאב אלא תרבוחמ הניאו םידדצה יתשמ הבורב השלתנש רוע תסיפ שולתל לקימה רעצ םוקמבו 2

 .ךומסל המ לע ול שי ,ילכב אלו ןשב וא דיב ןכ השוע םא
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 תרסה יא אפורה תעדל םא ,הנכס וב שיש הלוח בשחנ עגפנהש השק היווכב לופיט ךרוצל ,םנמא

 לדלודמ אוה םא טרפבו ,ותרסה תא ריתהל שיש ןכתי ,םוהיזל םורגל הלולע עוגפה רועהמ קלח

 .)2 הרעה הארו(

 תכורצתה לע תועיפשמ םג אלא היווכה רוזאב קר תועגופ ןניא תושק תויווכש ךכמ האצותכ

 הלוחל תינייפואה תושבייתהה ןכו ,עצוממה ןמ רתוי הברה ההובג איהש ,הלוחה לש תיטגרנאה

 הליכאל קוקז עגפנהש איה אפורה לש תעדה תווח םאש ךכל הביס איה ,השק היווכ רבעש

 ראשב ןכש לכו ,םירופיכה םויב תותשלו לוכאל ול רתומ ,םוצל לוכי וניאו םירבגומ היתשו

 .ךרוצה יפכ ,תומוצ

 םירוהיז עונמל ידכב רוע לש הלתשהב ךרוצ שי םיתיעל תושק תויווכ לש םירקמב יכ ,ןייוצי

 ולא םייעובש ךשמב ךא ,םייעובשכ רחאל החדנ לתשומה רועה( םינובלחו םילזונ לש דוביאו

 .)תונוש תוטישב ימצע רוע לש החמצהב ליחתהל רשפא ןכמ רחאלו ,העיגפה רוזא לע ןגמ אוה

 רתויב הבוטה היצפואה אוה םדא רועו ,קיפסמ הבוט המרב יתוכאלמ רוע ןיידע םייק אל םויכ

 ןיא םיתיעל ךא ,)קושהמ וא ךריהמ רוע ומכ( ומצע הלוחהמ רוע תחקל ןתינ םיתיעל .הז ךרוצל

 .תאזכ תורשפא

 תלצה ךרוצל היווכה תא תוסכל ידכב תמה ןמ רוע תחקל רתומ ,הנכס רדגומש בצמב ,ןכל

 רגאמב הרימשל םיתממ רוע רומשל םג וריתהו .)'ג ק"ס טמש ןמיס ד"וי םהרבא תמשנ( הלוחה

 תונואתמ האצותכ תעה לכ תוחיכש תויווכש ןויכ ,ונינפב םניאש יפ לע ףא םילוחב לופיטל רוע

 ךכ לע בתכ ל"צז שאשמ ש"רגה םילשורי לש הבר .םייתיב םיעוריא וא ,הדובע תונואת ,םיכרד

 תונברה תצעומ .ילארשי לואש ברה לש ורמאמ םג ןייעו ,)193 'מע( 'ז ןימוחתב בחרנ רמאמ

 .הז ךרוצל תורוע םישימחמ רתוי לש רומיש ריתהל ןיאש הטילחה תישארה

 

 

 

  


