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הוקפאה הקמת גוף רבני לפיקוח על רופאים
הגוף, שהוקפא בעקבות דרישת מש' הבריאות, היה מיועד לטפל בפניות

הלכתיות בקביעת מוות מוחי של יקיריהם לצורך מתן הסכמה לתרומת איברים

מכרז להקמת מערכתהרבנות הראשית מקפיאה 
. המערכת, שנועדה לעודדהלכתית לאשרור קביעת מוות

תרומת איברים, עוררה מחאה מצד רופאים משתילים.
הרופאים הביעו בפני משרד הבריאות את התנגדותם

לפיקוח של רבנים על ההליך, ולבקשת מנכ"ל המשרד
הוקפא המכרז לשלושה חודשים, והוחלט לערוך בחינה

מחודשת של הסוגיה.

המכרז שבמחלוקת פורסם לפני חודש וחצי על ידי
הרבנות הראשית. מדובר במנגנון בתמיכת הרבנות,

 שעות ביממה ולקלוט פניות ממשפחות24שאמור לפעול 
המבקשות ליווי הלכתי ורפואי בקביעת מוות מוחי של

יקיריהם - לצורך מתן הסכמה לתרומת איברים.
המשתתפים במכרז מתבקשים להכשיר רבנים ורופאים

לליווי המשפחות, ועליהם יהיה לשלוח למשפחות רופא או
רב שיוסמכו לטובת העניין, כדי שישמשו סמכות פיקוח מקצועית והלכתית בקביעת

המוות.

במכרז אמנם נכתב כי המנגנון החדש יפעל "בתיאום מלא עם המרכז הלאומי להשתלות
של משרד הבריאות", אולם פרסומו נודע למרכז ההשתלות בהפתעה, ועורר מיד זעם

בקרב משתילים בכירים. בקהילה הרפואית עלה החשש כי מדובר בניסיון חדש של
הממסד הרבני להתערב בהליך קביעת המוות, בדומה לדרישה שהועלתה לפני שנים

ספורות על ידי רבנים לאפשר לאנשי דת להשתתף בהליך קביעת מוות מוחי בבתי
החולים. מאז שהוקפא המכרז התקיימו שלוש פגישות בעניין בין מנכ"ל משרד הבריאות,

הפרופ' רוני גמזו, לבין מנכ"ל הרבנות הראשית, עודד וינר.

עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות והעדכונים ישירות אליכם

עוד כתבות בנושא
12:00 | 15.01.2012 הרבנות הראשית מקדמת 'שומרי כשרות' לתרומת איברים

 נכנס לתוקפו חוק מוות מוחי-נשימתי, שנוסח בפשרה שהושגה בהגדרת מוות2009ביוני 
מוחי בין הרבנות להסתדרות הרפואית, ביוזמת ח"כ עתניאל שנלר מקדימה. במסגרת

החוק הסכימו הרופאים לקבלת תנאי חדש לקביעת מוות מוחי, הכולל צורך לאמת קביעה
רפואית קלינית של מוות מוחי גם בבדיקה מכשירנית, ובמקביל ויתרו רבנים שהשתתפו

במשא ומתן על דרישה לעירוב איש דת בהליך קביעת המוות.

אולם, למרות שבמערכת הבריאות קיוו שהחוק יוביל לעלייה חדה בשיעור הסכמת
 חלה עלייה2011משפחות של חולים שמתו מוות מוחי לתרומות איברים, בפועל רק ב-

 מהמשפחות עדיין מסרבות לתרומת איברים,45%). 55% ל-49%בשיעור ההסכמות (מ-
שיעור הגבוה משמעותית בהשוואה למקובל במדינות מערביות. במקביל, בדיקה שנערכה

40%במשרד הבריאות העלתה כי מאז חקיקת חוק מוות מוחי-נשימתי חלה ירידה של עד 
ביכולת לקבוע מוות מוחי בבתי החולים בארץ, כתוצאה מההיבט הטכני שנוסף בבדיקות

המכשירניות.

הפרופ' יעקב לביא, מנהל היחידה להשתלות לב במרכז הרפואי שיבא, מותח ביקורת על
פרסום המכרז. לדבריו, "לא רק שלא זכינו לשמוע קריאה מצד הרבנות לעידוד תרומת

איברים, אלא שכעת אין הם מסתפקים בפשרה שהושגה בחוק, ומתארגנים לקראת שלב
פיקוח הכשרות הרבני החדש. המסר העולה מדרישות הרבנות הראשית בנושא הוא של

חוסר אמון במערכת הרפואית".

 חלה עלייה דרמטית2011לדברי הפרופ' רפי ביאר, יו"ר המרכז הלאומי להשתלות, "ב-
במספר ההשתלות, ואיננו רוצים שהמכרז החדש ישנה את ההישגים שהגענו אליהם.

 הסכמות, המהווים נתון סביר, בדומה לאירופה".70%נשאף להגיע ל-

ממשרד הבריאות נמסר כי "במסגרת הדיונים שנערכו עם מנכ"ל הרבנות הראשית
וגורמים נוספים, דרש המשרד כי בשלב זה המכרז יבוטל, ובינתיים הוקפא לשלושה

חודשים עד לסיום הליך ליבון העניין וקבלת החלטה משותפת".
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הוספת תגובה

לחץ כאןלהוספת תגובה מזוהה שם:

נושא:

תגובה:

 

הצג לפי פופולריותהצג לפי דירוגמהאחרונה לראשונהמהראשונה לאחרונה

הצג את כל התגובות פתוחות

010 0 יותר מכל פולחטיקאי עלוב - נתניהו מוכר את המדינה נתח
אחר נתח לדתיים לבערות ולפרזיטיות

05:1719.01.12אמיתי

020 0 מדו לא להכשיר לדבר רופאים דתיים שיקבלו גם הסמכה
 (לת)מהרבנות? 

05:4319.01.12דודי

030 0 נראה לי שזה בערך הזמן להתכחש ליהדות שכפו עלינו
בלידתנו ולאמץ זהות ישראלית אזרחית, חילונית. מה אתם

 (לת)אומרים? 

חודשים עד לסיום הליך ליבון העניין וקבלת החלטה משותפת".

מנכ"ל הרבנות הראשית וינר אמר כי "ברור שקביעת המוות נעשית רק על ידי רופאים,
והליווי ההלכתי למשפחות המעוניינות לתרום הינו בהתאם להנחיות הרבנות. בסוף

המטרה היא לעודד תרומות איברים".

 בפעילות השתלות68% נרשמה עלייה של 2011לפי נתוני המרכז הלאומי להשתלות, ב-
. עם זאת, ישראל עדיין עומדת בתחתית המדינות2010האיברים בישראל בהשוואה ל-

המערביות בשיעור תרומות איברים מאדם מת ביחס לגודל האוכלוסייה, בעקבות שיעור
סירובים גבוה של המשפחות.

31, בישראל 2010 וארגון הבריאות העולמי ל-ONTלפי דו"ח הארגון הלאומי להשתלות 
18 למיליון) ולבנון (15תרומות איברים מהמת למיליון תושבים, שהוא אמנם גבוה מיוון (

62 למיליון), גרמניה (43 למיליון), טורקיה (35למיליון), אך נמוך בהשוואה לאיראן (
 למיליון) והשיאנית90 למיליון), ארה"ב (72 למיליון), צרפת (64למיליון), בריטניה (

 למיליון).91אוסטריה (

 דונם בקוסטה ריקה רק ב-5מגרש עם היתרי בנייה פיתוח ותשתיות  פרסומת:
49,900$!

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

[?]

תנאי השימוש של אתר הארץבשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם 

הארץ - חדשות
מזכ"ל האו"ם

לפרס: עשו מחוות
לפלסטינים

הארץ - חדשות
פעילי איסלאם

קיצוני תיכננו פיגוע
בבורסה בלונדון

הארץ - חדשות
מה יעסיק את

מומחי הסביבה
2012ב-

תשעה חודשים
עור התינוק חש כל

חוויה בצורה
עוצמתית יותר -

כיצד עובדה זו
משפיעה על
התפתחותו?

בחן את עצמך
האם אתה משקיע במסלול הנכון?

פרסומת

הרשת מרחבי
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 (לת)אומרים? 
05:4619.01.12ג. לוריה

040 0 רק זה חסר- אולי שהרבנים גם ישתילו איברים וזהו.....
 (לת)

06:0919.01.12רעמסס

 0 0 אל תדאג הם גם יוציאו פסק הלכה שמותר להוציא
 (לת)מחילוניים אברים בשביל דתיים! 

12:0119.01.12משה

050 0 מספרים אומרים הכל. אירן יותר מתקדמת מאתנו !
האייטולות שם משפיעים פחות מאשר חלק מהרבנים שלנו

06:1119.01.12יקבל תרומת איברים רק מי שחתום על "אדי"

060 0 הם רוצים עוד עשרות משרות תקניות ולשלוט בעוד ענף.
 (לת)הם האויבים האמיתיים שלנו 

07:0219.01.12לא לכפיה דתית

 0 0  (לת)בדיוק 

06:1420.01.12איציק ב.

070 0 אסור להגיע לפשרה אחת עם הממסד הדתי, נותנים להם
אצבע הם אוכלים את כל הגוף

07:2619.01.12רונן

080 0 הי, אתם שם למעלה...

07:3019.01.12אדר

090 0 במדינת הלכה משטרת התורה ומשגיחי כשרות יפקחו על
הרופאים מטעמי צניעות לרופא זכר יאסר טיפול בחולה

נקבה התפקיד של רופאה ממין נקבה יבוצע מעזרת נשים
בלבד ומעבר לרגוד בעזרת פתקים כי קול באישה ערווה

 (לת)
07:4019.01.12משטרת התורה

100 0 אידיוטים. סוף סוף הדתיים רוצים לתרום אברים ואתם
שמים להם רגל

07:4119.01.12אחד העם

 0 0 זה שאתה לא הבנת, לא אומר שאנחנו אדיוטים. תקרא
 (לת)שוב אולי תבין 

16:2019.01.12טל

110 0 להכניס את הרבנים תחת פיקוח דמוקרטי-חילוני לפני
שינהיגו את הפוטש המתנחל-פשיסטי נגד מדינת ישראל

 (לת)
07:4619.01.12צבי

120 0  מתושביה דתיים ומסורתיים,70%כך יאה למדינה ש

07:4919.01.12מצוין!

130 0 פיקוח רבני על משרד הבריאות, פיקוח רבני על חברת
החשמל, הם עוד שלב , אחרי שהממסד הדתי מפקח על
צה"ל , על המזון שלנו , על הזכות להקים משפחה, אינו

כפוף למערכת המשפט הישראלית, קובע מי רשאי לעבוד
ומי רשאי להתבטל ולחיות על חשבון אחרים ועוד ועוד..-
האם מישהו בישראל מעיז בכל להעביר ביקורת על אירן,

 (לת)סעודיה או אפילו דרום תימן 
08:1519.01.12מדינת הלכה- הלכה המדינה

140 0 בחיים לא אתרום איברים במדינת ישראל

.08:2119.01.12

150 0 מי צריך את הרבנים האלה שנדחפים לנו לכל מקום?

08:3119.01.12עמליה

160 0  (לת)צריך להקים גוף אחר: גוף רפואי לפיקוח על רבנים 

08:3719.01.12ג.

170 0 למה חרדים לא הולכים לרופאים חרדים? שיהיה להם
 (לת)קופת חולים חרדית ועל חשבונם 

08:4219.01.12אבי

180 0  (לת)אם לא נקבור את הדת הדת תקבור אותנו. 

08:4319.01.12מסמר חלוד

190 0 עד שלא יובן שהיהדות האורתודוכסית היא מחוללת
שואות, סכנת השואה לא תמוש מעל ראש היהודים כולם.
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 (לת)
08:5819.01.12שבתאי

200 0 "בסוף המטרה היא לעודד תרומות איברים"

09:0719.01.12העילוי

210 0 חילונים בעלי דיעה עצמאית ומדעית - להתנער להלחם על
אוטונומיה משלנו

09:0919.01.12ראובן גרפיט

220 0 הוסף בכתב יד לכרטיס אדי

09:2919.01.12אלי אמריך

230 0 קריאה נואשת לחילונים - להתאחד אחרת גורלכם כמו
 (לת)שלנו תדחקו החוצה. 

09:3219.01.12חילוני בית שמש

240 0 עוד משרות אשר מיועדות לניהול ההשתלות לחילונים כי
לדתיים יש את הרבנים שלהם

09:3619.01.12פקפקן

250 0 נדרש גוף רפואי לפקח על רבהים המייעצים לחולים ללא
הסמכה רפואית כלל

10:2619.01.12אם כבר להקים גוף מפקח

260 0 מדברים על הצלת חיים,אבל כנראה שהגאווה והכבוד של
הרופאים יותר חשוב

10:3019.01.12עוזי

270 0 רעיון

10:4619.01.12עודד

280 0 למה שלא יוקם גוף של מדענים ואנשי רוח שיפקח על
 (לת)הרבנים? 

12:0019.01.12כלמנסע

290 0 "ה' נתן וה' לקח" הוא הפסוק המקובל במקרה מוות.
השאלה היא כמובן מי קובע מתי ה' לקח. את הקביעה הזו

עשו עד עכשיו הרופאים אבל הרבנים נכנסים גם לשטח
הזה. לא ירחק הזמן שרב יוצב בכל מחלקת יולדות בכדי

 (לת)לקבוע באם השם יתברך גם נתן. 
12:0119.01.12יוסלה

300 0 הרבנים הם חלק מהמערך הרפואי הרי יש לנו באבות שהם
 הם גם ירפאו בכוחם הרוחני ואין צורךCT MRIרנטגן 

 (לת)ברופאים. 
13:0719.01.12זליג

310 0 הכל משרות ושכר. לכשרות עשרות מונים יותר מפקחים
מאשר לבריאות, להגנת הסביבה, לשמירה על חוקי

העבודה והשכר ועוד ועוד גם יחד. עכשיו חסר רק להצמיד
משגיח רבני בשכר לכל רופא. במקום שבוגרי ישיבות יהייו
הלוחמים, הרופאים, המהנדסים, הטבחים, עובדי תעשיית
המזון, החקלאים וכד' - הם מקבלים שכר עבור השגחה על

העובדים. זאת בנוסף לקיצבאות מקיצבאות שונות כל
החיים.

22:1619.01.12איש באמונתו יחייה. תופרד הדת מהמדינה.

320 0 צאו וחשבו כמה הוציאה המדינה במשך כל שנות קיומה רק
על המוסד שקרוי כשרות. אפשר היה לחפור את תעלת

הימים (לאודרמילק) - להציל את ים המלח מכליון ולייצר
אנרגיה בהפלת מיים (גם לצורך התפלת מיים). אבל ייהרג

 (לת)ובל יעבור - חותמת הבד"ץ חשובה מהכל. 
18:4720.01.12יוסלה

330 0 חילוניןם התעוררו - דרשו אוטונומיה תרבותית צבאית
וכלכלית

10:0522.01.12ראובן גרפיט
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