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הרבנות הראשית מקדמת 'שומרי כשרות'
לתרומת איברים

מכרז חדש של הרבנות לתפעול מערכת הלכתית לקביעת המוות ולעידוד
תרומת איברים מתעלם מההבנות שהושגו בין רופאים לרבנים

קו ישר מחבר בין האופן שבו חדרה לחיינו הדרת הנשים
לאופן שבו הולכים ונכפים חוקים ונהלים בתחום קביעת

רגע המוות, המקנים דריסת רגל בוטה למשגיחי כשרות.
הדברים הגיעו לשפל חדש החודש, עת התברר כי

הרבנות הראשית פירסמה מכרז להקמה ולתפעול של
מערכות הלכתיות לאשרור קביעת המוות ולעידוד תרומות

להשתלת איברים.

המכרז תפור בדיוק לפי מידותיה של עמותת "בלבבי"
והגוף הרבני-הרפואי שלצדה, "ערבים", שהוקמו

באחרונה כיוזמה פרטית של רבנים המצהירים בגלוי כי
ברצונם למנות משגיחי כשרות מטעמם להליך הרפואי של

קביעת המוות, מתוך "חוסר אמון שהרופאים אכן קבעו
את המוות המוחי-נשימתי כראוי" (כפי שנכתב באתר

העמותה). כך נזכה, כנראה בקרוב, לחזות בפעילות של
גוף משגיחי כשרות רבני שיפקח על הרופאים במימון הציבור.

לא הייתי טורח למחות על התנהלות מקוממת זו, אלמלא היא היתה הגורם הישיר העיקרי
לכך שמדי שנה מתים עשרות ישראלים, שחייהם יכלו להינצל באמצעות השתלת איבר

בגופם. זה יכול היה לקרות לו פעלו כל אותם משגיחי כשרות כדי לעודד את הציבור
לתרום איברים לאחר המוות, במקום לטפח בו את הספקנות והרתיעה מפני פעולה אצילה

זו.

שנים ארוכות ניטש בין הרבנות הראשית והקהילה הרפואית מאבק באשר לנוהל מוסכם
לקביעת מוות מוחי. בבסיסו של המאבק עמדה דרישת הרבנים לצרף משגיח מטעמם

לצוות הרפואי שיקבע את רגע מותו של אדם, ולהוסיף בדיקה באמצעות מכשירים
לבדיקות המקובלות לקביעת המוות. הרופאים טענו, מנגד, כי קביעת המוות היא הליך
רפואי לכל דבר ולכן, כמו בכל הליך רפואי אחר, רק רופא מוסמך יכול לבצעו. עוד טענו

הרופאים, כי בשום מדינה בעולם אין חובה לבצע בדיקה מכשירנית כחלק מהליך קביעת
המוות המוחי וכי בדיקות כאלה מבוצעות רק במקרים מסוימים לפי הצורך הרפואי.

עוד כתבות בנושא
19:30 | 09.01.2012 הכנס הגניקולוגי יישאר לגברים בלבד; כנס לנשים בקיץ
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שלכם לפייסבוק והפרשנויות הידיעות מיטב את וקבלו לייק לנו עשו

 הצליח ח"כ עתניאל שנלר מקדימה להביא לפשרה בין הצדדים. בעקבות הפשרה2008ב-
גובש חוק מוות מוחי-נשימתי, שאושר בכנסת. בבסיס הפשרה היתה הסכמה של הרבנים

להסתפק בפיקוח על ההליך הרפואי של קביעת המוות המוחי בדיעבד, באמצעות ועדת
פיקוח רפואית מרכזית, שבנוסף לרופאים יהיו בה נציגי הרבנות הראשית. הרופאים
הסכימו לקבל על עצמם בחוק את הדרישה לבצע בדיקה מכשירנית בכל מקרה של

קביעת מוות מוחי.

הרופאים הסכימו לפשרה לאחר שהובטח להם מפורשות, כי לאחר קבלת החוק יחול
מהפך בעמדת הרבנות הראשית לנושא קביעת המוות המוחי והיא תצא בקריאה ברורה

לציבור לראות בתרומת איברים לאחר המוות ערך עליון ביהדות ומצווה גדולה.

מפח הנפש של כל העוסקים בתחום ההשתלות בישראל היה גדול, לאחר שלמרות יישום
החוק החדש מצד הרופאים, לא חל כל שינוי בעמדת הרבנות הראשית. לא רק שלא

נשמעה קריאה של הרבנות לתרום איברים, אלא שכעת שוב אין היא מסתפקת בפשרה
שהושגה, דורשת את פיקוח הרבנות ואף מתארגנת ליישמו.

ישאל השואל, מה רע בהקמתו של גוף פיקוח רבני שכזה על פעילות הרופאים? התשובה
ברורה: המסר העולה מדרישות הרבנות הראשית הוא של חוסר אמון מוחלט במערכת
הרפואית. זהו מסר המקבע את הגישה השלילית של חלקים נרחבים בציבור לתרומת

איברים ומציב את ישראל בתחתית רשימת מדינות המערב בתחום.

במסווה של רצון להקפיד על יישום הדרישות שנקבעו בחוק לקביעת המוות המוחי, ומתוך
גלגול עיניים מתחסד, משדרת הרבנות הראשית בעצם פרסום המכרז מסר ברור לציבור,

כי יש מקום להטיל ספק באמינותם של הרופאים הקובעים מותו של אדם וקיים הכרח
לבדוק בקפדנות את מעשיהם, שמא ימהרו ויקבעו מותו של אדם בעודו בחייו.

הקמתו של גוף משגיחי הכשרות לנושא קביעת המוות במימון הציבור גוזרת, במשתמע,
גזירה שווה בין פעילותם של טבחים או יצרני מזון הנדרשים לפיקוח הלכתי לקביעת

כשרות, לבין פעולות הרופאים. גזירה שווה זו טופלת במשתמע אשמת שווא נוראה על
הרופאים, כאילו יעזו לקצר חייו של אדם למען הצלת זולתו. היא גורמת לחלקים נרחבים
בציבור להימנע מלהתגייס לתרומת איברים, ובכך גוזרת כליה על מאות חולים הזקוקים

להשתלה.

כמו בתחום הדרת הנשים, גם בתחום קביעת המוות טוב היה לו נמנעו ראשי הרבנות
מלהקצין את עמדותיהם ולהתאימן לאלו של הקיצוניים שברבנים החרדים, המתנגדים

לחלוטין לקבלת המוות המוחי כאחת משתי צורות מותו של אדם. מוטב היה לו היו
מתאימים את עמדתם לזו של רבנים רבים, התומכים בהשתלות איברים בישראל

ומעבירים לציבור מסר של אמון ברופאים ובחשיבות של תרומת איברים להצלת חיי אדם.

בתגובה לטענות במאמר מסר מנכ"ל הרבנות הראשית, עודד וינר: "מתוך ראיית חשיבותו
הרבה של הנושא, פועלת הרבנות הראשית לקידום עניין תרומות לצורך השתלת

איברים". לדבריו, המכרז הוצא לאור חוק מוות מוחי-נשימתי, שנחקק בתיאום בין הרבנות
הראשית לבין משרד הבריאות, והוא "נועד לקדם את הנושא בדרך הטובה ביותר. ברור כי

קביעת המוות נעשית רק על ידי רופאים, ואילו הליווי ההלכתי למשפחות המעוניינות
לתרום, הינו בהתאם להנחיות הרבנות.

"הרבנות הראשית תפעל לשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות ומרכז ההשתלות",
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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

014 7 בהמשך יבוצעו ניתוחים על ידי משגיחי כשרות על פי
 (לת)ההלכה בגגל חוסר אימון ברופאים 

07:5715.01.12בהמשך

027 19 נמאס כבר מהחרדים האלה. בכל דבר שהם נוגעים הם
 (לת)פוגעים 

08:1715.01.12רקאני

035 21 משגיחי כשרות= פרוטקשן

08:5715.01.12איציק

 1 0 אולי שכחת שישראל זאת מדינה יהודית דמוקרטית
 (לת)
23:1115.01.12אפרת

045 11 יש דרך להתפטר מהרבנים אחת ולתמיד

09:0515.01.12העילוי

 1 0 You are a pure idiot - Christianity is much
worse. Come to visit .(לת) 

Holy Sea20:5015.01.12

055 9 יאיר לפיד

10:0515.01.12חילוני

נמסר, "המכרז פתוח לכל העומדים בתנאי הסף, ואינו נועד להעמיד משגיחי כשרות
כביכול על ההליך הרפואי וקביעת המוות, אלא אדרבה, ללוות, לעודד ולעדכן הלכתית את

המשפחות המעוניינות לתרום".

הכותב הוא מנהל היחידה להשתלות לב במרכז הרפואי שיבא בתל השומר ויו"ר ועדת
השתלות הלב והריאות בוועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות

נותרו מגשרים אחרונים קרובים לבנייה במושב היוקרתי תלמי אלעזר פרסומת:

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

[?]

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

הארץ - ספורט
הניקס מציגים:

נפילת המשולש

הארץ - ספרות
שקר כלשהו: כל מה

שלא גילו לנו על
השיטה שמנהלת

את חיינו

הארץ - חדשות
הנוסחה המנצחת

של רומני: ארגון
מעולה, תעמולה

ארסית והמון המון
כסף

עושים היסטוריה!
: הצולל106פרק 

שהציל קתדרלה-
על שימור מבנים

תנורי לה קוצינה
עושה חשק לבשל

פרסומת

הרשת מרחבי
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10:0515.01.12חילוני

067 22 כפייה דתית,באמצעות ספסרות ג'ובים,גניבת כספים
והאדרת כוח-סרטן המחלחל לכל תחום,בדיוק כמו

הכיבוש.לכן,יש לסיים כיבוש,להביא לארץ שלנו גבולות
בהסכמה,ומשם-לגבולות בהסכמה למקום הדת

 (לת)בחיינו.אנחנו עוצמים עיניים והגרורות מתפשטות 
10:1915.01.12שומר חוק

0730 14 די כבר להסתה חסרת השחר איך אתא מעיז כרופא ללבות
שינאה בגלל האגו שלך מה זה משנה משגיחי כשרות או
לא אם זה יגרום לציבור החרדי לראות בתרומת איברים

מצווה כולם ירויחו והם יהיו הראשונים לתרום ולהתגייס רק
מה זה לא מקובל על כבוד הוד רוממות הפרופסור שלעוד

מישהו יש דעה אז תספור עד עשר ותרגע ואל תכשיל
מהלך שיכול להעמיד את ישראל בראש המדינות התורמות

. בציבור החרדי אין אמון במערכת הרפואה זה אינו סוד
 (לת)צעדים בוני אמון רק יועילו 

10:3215.01.12מוטי

 1 9 מעניין מאד שכאשר מי מהציבור החרדי חולה הוא הולך
לרופא

New York13:3915.01.12

 0 1 או, סוף סוף מישהו אמר את מילת המפתח: ג'ובים
 (לת)ושלמונים. 

02:0420.01.12אזוב שבקיר

085 19 אין מנוס מהנהגת שתי מערכות בריאות. רפואה לחרדים
ורפואה לציבור המתקדם

10:4815.01.12אור לגויים

094 14 צריך להתנתק מהרבנות, ולתת אברים שנתרמו רק לבני
משפחות שחתמו על כרטיס אדי. מה לאבנות ולקביעת

 (לת)מוות? 
11:1915.01.12עדי

1024 5 להלכה היהודית יש עמדה בעניין קביעת רגע המוות, שילוב
 (לת)נציגי הרבנות הגיוני בהחלט. 

12:0115.01.12ישראל היא מדינה יהודית

 5 13 מדינת הלאום היהודי או מדינת הלכה?

13:3415.01.12צעירה

115 3 הריני להצהיר שאינני מוכן לקבל שום איבר של חרדי שומר
 (לת)כשרות. 

12:3215.01.12צבי

121 2 הייתי שולח את החרדים להתרפא אצל הרופאים שלהם -
 (לת)אם יש כאלה 

12:4015.01.12אריק

132 4 כאשר הדתיים זקוקים להשתלה, עמדתם שונה. יש ליצור
מצב בו רק מי שמוכן שאבריו יושתלו והא זכאי לקבל

 (לת)תרומת איבר 
13:1115.01.12נפתלי אור-נר

145 3 צריך למנוע מהחרדים להרוס כל חלקה טובה, שיכולה
 (לת)להציל בני אדם ולתת חיים! 

13:1315.01.12סטודנטית

159 19 נראה כי רק כובד עומד בראש הפרופ' המכובד...

13:1715.01.12גלעד

 4 1 פופוליזם זול

11:0816.01.12אני

 1 3 חבל שאתה עסוק בלכעוס, להתעצבן ולהשמיץ, במקום
לנסות ולהציל חיים. די כבר לרדיפה אחר הכבוד

כשחיים תלויים על הכף!
14:3816.01.12גלעד

 0 0 הייתי הולך עם ההגיון והחמלה שלך - אלמלא אותה
המשפחה החוששת לתרום לא היתה לרגע מהססת

לקבל תרומה מכל מאן דהוא.
02:0920.01.12אזוב שבקיר

 0 0 צביעות? בוא ותענה בכינות על שאלה אחת...

21:0322.01.12גלעד

162 3 החרדים פשוט צבועים - אם כבר אז להם אסור לקבל
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162 3 החרדים פשוט צבועים - אם כבר אז להם אסור לקבל
תרומה ולא להיפך

13:3915.01.12סתם קקר

174 7 הבהרה: "משגיחי הכשרות" לא נועדו לעודד דתיים לתרום
איברים, אלא רק לאשר להם לקבל איברים מהחמור

החילוני. נא לא להטעות את הציבור!
14:2915.01.12עולה ישן

 3 5 דמגוגיה זולה!!

15:3815.01.12חזי

 0 1 אל תיפגע אבל אתה מדבר שטויות

23:2415.01.12כ

181 0 הפיתרון פשוט

15:2215.01.12קוראכותב

191 1 אני לא אחתום לעדי עד שלא יעבירו חוק שתרומה תלך רק
 (לת)לאחד אחר שחתם 

15:3815.01.12עודד

 0 0 אדי

11:1120.01.12ארי

201 4 בכל מקרה שבו הרופאים יקבעו את מותו של אדם אך
הרבנים יקבעו שהוא חי, יתקבל הנ"ל אוטומטית לישיבת

"מחיה מתים". נכון, תלמיד חכם לא יצא ממנו, אבל
תרומתו למדינה במיסים וימי מילואים לא תהיה פחותה

מזו של שאר תלמידי הישיבות, והוא לא יתקיף ילדות בנות
8.

16:0215.01.12אספסופניק

210 3 רק לי יש תחושה שהמדינה עלתה על נתיב השגעון?

17:1115.01.12בעל שם

220 2  דתיים וחרדים25%שאלה בסטטיסטיקה, בישראל יש כ
 חילונים אינם תורמים?70%איך יתכן ש 

18:4015.01.12אלי

 0 0 צודק - במדינה שלנו לא רק הדתיים הם חזירים. יש גם
 (לת) לפחות. 70%מסורתיים ומצביעי ימין - יחד 

02:1220.01.12אזוב שבקיר

230 0 הנוסחה צריכה להיות פשוטה: מי שהצהיר תרומה יקבל
קדימות בקבלה

19:1915.01.12מאשה

242 1 ההיבט הכלכלי

20:0715.01.12כלכלן

252 0 מה אתה עושה בארץ שבנו בה בית מקדש וכל יום
 (לת)מתפללים שיבנה 

21:3915.01.12אנוש

 0 1 מה שהוא עושה פה

22:2415.01.12העושה

264 0 לסמוך על הרפואה המודרנית???

23:0715.01.12אלי

271 0 נקודה למחשבה

23:1515.01.12גד

280 0 כול הכבוד- פששש' הגענו לשפל חדש!!

01:5416.01.12אולג

290 0 מאגר אבו כביר

09:2416.01.12לא תורם למאגר באבו כביר

300 0 חוק האדם וחרותו

22:4816.01.12דתלש

310 2 איך יבחינו בין איברים כשרים או לא, תהייה חותמת
 (לת)כחולה? 

09:4019.01.12פקפקן

הרבנות הראשית מקדמת 'שומרי כשרות' לתרומת איברים - בריאות - הארץ http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1617221
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320 1 פרופ' לביא, בוש והיכלם!

11:0420.01.12ארי
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