
 

 

  
אתרים ברשתדעות > ראשי

 

 

  

 פיוסזירת ▪   סבר יומני

 

?מיהו מת

: צילום אילוסטרציה
 פוטוס/ואל'ויז

 

 

 מנוע השוואת מחירים
המחירים הטובים ביותר
 במוצרי חשמל ומחשבים

 מידע
 קידום אתרי אינטרנט

קידום ושיווק אתרי
 .אינטרנט במנועי חיפוש
 תיק השקעות באפסילון

בית השקעות ייחודי
ח "ש 350,000לבעלי 
 מידע .ומעלה

 !השוואת ביטוחי רכב
קבלו הצעות מחיר תוך

דקות מהחברות
מידע!המובילות בארץ

 הכבוד של הרופאים

 אנו מצפים שאנשים ימחלו, ברגעים הנוראים של הבשורה המרה
 גם אנו. ויסכימו לניוול גופתו למען הצלת חיי אדם, על כבוד מתם

 יכולים למחול על כבודנו המקצועי ולהניח לרבנות להשתתף
  תשובה ליעקב לביא. בוועדות מות המוח

  ר יחיאל בר אילן"ד

מוחה בצדק על שיעור נמוך ביותר של תרומת איברים , ר לביא"ד, עמיתי
היה של חולה , הזכורים לי אישית, אחד המקרים היותר מקוממים. בישראל

במחלקתי הוא אושפז עם דימום מוחי . שהמתין חמש שנים לתרומת כליה
אני מקווה מאוד שבמקרה. וקרובי משפחתו סרבו בתוקף לתרום איברים מגופו

אולם ברצוני לחלוק על עמיתי . אסון יראו קרובי לנכון לתרום את איברי אני
 .בכמה נקודות חשובות

  
, אלא תרבותית, הראשונה שבהן היא כי קביעת המוות איננה שאלה רפואית

-המוות הבילוגי הוא תהליך רב. הינו המצאה תרבותית" רגע המוות"שכן 
בעבר הלא רחוק קביעת מוות הייתה מותרת. הנפרש לאורך כמה שעות, שלבי

שהוא אמת המידה " מות המוח. "בגרמניה רק לאחר הופעתם של סימני רקב
הוא . ב רק לפני כארבעים שנה"הינו קריטריון שנקבע בארה, החוקית בישראל

ידי -אך לא על, ידי הרבנות הראשית לישראל-וכן על, מקובל במדינות רבות
 . רבנים חרדים רבים

  
הכנסת היא שקבעה 

" מות המוח"בחוק כי 
חברי . שקול למוות

הכנסת היו יכולים 
, להצביע אחרת

ובסמכותם לשנות את 
מדובר אפוא . החוק

ערכי -בעניין ציבורי
הכנסת יכולה . מובהק

לקבוע מתי רשאי רופא 
אך אין בסמכותה המוסרית ואין בסמכותה של הרפואה להחליט , לקבוע מוות

מדובר בשאלה . עבור האזרחים כי מותם ייקבע דווקא באופן כזה ולא אחר
ובכל תרבות , מובהקת של צנעת הפרט וערכיו בנושאים שלאורך ההיסטוריה

אם " (טהורים"פילוסופי ולא לשיקולים רפואיים -קשורים למימד הדתי, כמעט
 ).יש כאלו בכלל

  
זכור לי . גם בקרב הרופאים ישנם כאלו שאינם מקבלים את מות המוח כמוות

14:11, 28.08.07 :פורסם

תנו כבוד

ר יעקב "ד/ תתרמו ? רוצים איברים
לביא) יי'ג(

הטענה  לפ יה   אין  שיקול ים  יש רים  בקביעת  ה מו ות
אם  אינכם   סומ כי ם  על   רו פא.  היא  ט ענה   מקוממ ת
 אל תצפו ממנו לריפוי, שיקבע את מותכם

לכתבה המלאה
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?רוצים להסיר משקפיים
השאירו פרטיכם ותנו
למרפאות המובילות

 לחזור אליכם
 AIG-ביטוח רכב ב

קבל עכשיו הצעה
אטרקטיבית לביטוח

 מידע הרכב
 הסרת שיער בלייזר

השאירו את פרטיכם ותנו
למרפאות המובילות

מידע לחזור אליכם

מחפשים מרפאת
 ?שיניים

השאירו את פרטיכם ותנו
למרפאות המובילות

 לחזור אליכם
מקם אתרך כאן

 

שכן הוא אובחן במצב של , מקרה בו רופא בכיר מסר למשפחה על מות יקירּה
המשפחה הכואבת והנבוכה פנתה לרופא בכיר בחדר הסמוך . מות המוח

התשובה שנתנה הייתה ". באמת מת"ושאלה אותו האם החולה שלהם 
כל עוד אין קונצנזוס עמוק ורחב של קביעת המוות בתוך הקהילה ". בערך"

 ? מה לנו להלין על הציבור, הרפואית עצמה
  

  עניין של כבוד
ההיסטוריה הקצרה של רפואת ההשתלות ידעה כמה וכמה שערוריות 
, הקשורות בהתנהגות לא אתית ולא חוקית בקביעתו של מות התורם

אני ממליץ בחום על ספרה של . בהשפעתם של רופאים הבהולים לשתילה
כמו את הויכוח על מות , המתאר אירועים כאלה Twice deadמרגרט לוק 

באופן אישי אני מכיר ועדה אתית במדריד שהתפטרה . ב"המוח ביפן ובארה
 . במחאה על התנהלותו של משתיל בכיר

  
מי בעקיפין ומי (הממסד הרפואי בישראל ורופאים ישראלים רבים מעורבים 

בשתילות איברים שמקורם מנידונים למוות בסין או בסחר לא , )פחות בעקיפין
ללא התנערות מוחלטת . חוקי ולא מוסרי באיברים שמקורם בארצות עניות

אין לנו זכות עמידה מוסרית בנושא קביעת המוות , ונחרצת מפשעים אלו
 .ותרומת איברים

  
איני רואה גם כל הצדקה 

עניינית להתנגדות 
עמיתי הרופאים 

לנוכחותו של נציג 
הרבנות בהליך קביעת 

למעט (רגע המוות 
מקרים בהם המשפחה 

ואז ניתן , מתנגדת לכך
לחשוב על נציג ציבור 
). שאינו מטעם הרבנות

היות ומדובר בהצלתם 
אין זה , של חיי אדם

משנה כלל האם יש בכך 
פחיתות כבוד כלפי 

או האם , הרופאים
הדרישה אינה מוצדקת 

, אדרבה. מסבות אחרות
אם נוכחותו של איש דת תעלה את שיעור  –ונראה " פיילוט"בואו ונריץ 
. אשרינו שמצאנו פתרון כה פשוט לבעיה כה מורכבת. מה טוב, התרומות

  
אנו מצפים שאנשים ימחלו על כבוד , ברגעים הנוראים של הבשורה המרה

ולשם , באותם הרגעים ממש. ויסכימו לניוול גופתו למען הצלת חיי אדם, מתם
גם אנו יכולים למחול על כבודנו המקצועי ולהניח לרבנות , הצלת חיים

 .להשתתף בועדות מות המוח
  

  הכותב הוא מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב
  

 

  

 מודעה

 

  שלחו כתבה  הדפסת כתבה  תגובה לכתבה

עוד 
בערוץ

המבדיל בין דם 
לדם

ביבי טוב לערבים

מקם אתרך כאן - מרליןמודעות ממומנות
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המחירים הטובים ביותר במוצרי 
 מידעחשמל ומחשבים 

מנוע השוואת מחירים
קידום ושיווק אתרי אינטרנט במנועי 

 . חיפוש

קידום אתרי אינטרנט

 350,000בית השקעות ייחודי לבעלי 
 מידע. ח ומעלה"ש

תיק השקעות באפסילון
קבלו הצעות מחיר תוך דקות מהחברות 

 מידע! המובילות בארץ

!השוואת ביטוחי רכב
.

.

לקריאת כל התגובות ברצף  תגובות110לכתבה זו התפרסמו

! כוהני וודו לקביעת מוות עכשיו?למה רק רבנים .1
)28.08.07( קאלאדן ,  מנטאט

אתה עוש הטעות יחיאל באשר להסקה ,על אף שאני מסכים למסקנה .2
Noe )28.08.07(

אם כבר אז איש דת צריך להיות נוכח רק כאשר המשפחה מבקשת  .3
)28.08.07( שחר

נכון ואמיתי , מאמר מצויין .4
a ,a )28.08.07(

פיילוט אחר .5
)28.08.07(

תרומות אברים מציבור דתי וחרדי הם אפס לעומת החילוניים ? רבנים .6
)28.08.07( נתיבות ,  נועם

לא רוצה אותם לא בחיי ולא במותי  .7
)28.08.07( ארצנו ,  עם חופשי

כתבה חכמה .8
)28.08.07( צפון ,  חגית

? למה נידונים למוות לא טובים .9
)28.08.07(חגית

" מוות"קביעת  .10
)28.08.07(צפון, ל.ר

לא רוצה רב לידי .11
)28.08.07(רחובות, עופר

, הרבנים האורתודוכסים מתנגדים לתרומת איברים .12
)28.08.07( חולה סופני

מונטי פייטון .13
)28.08.07( משה חכים

הבעייה העיקרית במאמר .14
)28.08.07( חיפה ,  טל

. עוד קומבינות ועוד כסף .15
)28.08.07(בוגרשוב, גלעם

 100% -צודק ב .16
)28.08.07(

??? אתה רופא .17
)28.08.07( אחד העם

קצירת אברים מן המת אינה ניוול גופה אלא מתן כבוד לחיים  .18
)28.08.07( מאיה

.מאמר מעניין .19
)28.08.07( ארז

. מוות הוא עיניין פרטי ואני למשל לא אזכים שרבנים ישתתפו .20
)28.08.07(עבודה וצבא, עבד ושירת

!החוצה-רבנים .21
)28.08.07(פריש.ק

קודם שהחרדים ייתרמו איברים באותה מידה כמו החילונים  .22
)28.08.07(ותחשבו על זה

רופא תמים  .23
)28.08.07( שש

לעמיתי המלומד .24
)28.08.07( אי שם ,  עוד רופא דעתן

.רק כשהמשפחה מבקשת זאת .25
)28.08.07( ברוך
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)28.08.07( אפרת

הכותב ישפוט אם החולה מניח תפילין כל בוקר או לא  .27
)28.08.07(

יש עוד פתרון שהוכח כיעיל בעולם  .28
)28.08.07( ירושלים ,  רופא אחר

יהדות זה לא מה שחשבתם .29
)28.08.07( פלמוני

הכותב צודק אתם לא מבינים .30
)28.08.07( אחד מהעם

זו הצעה נבונה ומעשית שתעלה את התרומות פי כמה  .31
)28.08.07( ירושלים ,  משה

מדובר בנידונים למוות בסין , 9-ל .32
)28.08.07(נתניה, רינה

. בלי כפייה .33
)28.08.07(העיר, לילך

? מה רוצים מהרבנים .34
)28.08.07( מרכז ,  לא רופא ולא דתי

?מה לרבנים ולקביעת מוות .35
)28.08.07( ירושלים ,  רחלי

)לת( " נציג ציבור"לא רוצה לראות שום רב או ?גם לשם אתם רוצים להידחף .36
)28.08.07( וכמובן שזה בזבוז כסף

ולכל המתנגדים האחרים  12-תגובה ל .37
)28.08.07(ירושלים, סנופקין

)לת( . סוף סוף אחד שהוא גם רופא וגם בנאדם .38
)28.08.07(יהודי

)לת( הוצאת לי את המילים מהפה . שיחקת אותה. 37-ל .39
)28.08.07(תל אביב, חילוני אוהב ישראל

)לת( ! די להשמיץ לחינם. הרבה דתיים חתומים על כרטיס אדי.צודק37 .40
)28.08.07( בני ברק ,  מנחם

נמאס לי ,אני לא רוצה לפרנס יותר רבנים .41
)28.08.07( ראשון לציון ,  גודי

מחמאות לכתבה .42
)28.08.07( יצחק ליפשיץ

לא לא לא ולא  .43
)28.08.07(אברום

)לת( לא רוצה רבנים לא בחיי ולא במותי  .44
)28.08.07(אחד העם

איפכא מסתברא  .45
)28.08.07( סקפטה ,  ניצוץ

אפילו לא על גופתי המתה .46
)28.08.07( ר"הבנת את זה ד

כנסו ותקראו?לא רוצים רבנים .47
)28.08.07( אילן שלם

)לת( !! בבקשה לא להכליל. אני דתיה וחתומה על כרטיס אדי .48
)28.08.07(שרה

רק מה שחסר לנו  .49
)28.08.07(חיסוס כריסטוס

רוב הציבור חילוני ? למה האפליה. גם קאדי וגם כומר .50
)28.08.07( חותם תחשבו מדוע , אם הציבור החילוני לא

! לא יוכרז מותך, לא שילמתה אגרה!סוף סוף חיי נצח .51
)28.08.07( מת מצחוק

רבנים קובעים מוות .52
)28.08.07( חיפה ,  ישראל

53. You are absolutly right
Samuel Gold  ,The United States  )28.08.07(

? על פי איזה קריטריונים, איזה רבנים .54
)28.08.07(עוד רופא

למען הצלת חיים הייתי מסכימה גם לוודו  .55
)28.08.07(ירושלים,מיכאלה
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)28.08.07( רמת גן ,  בובליל

שהם לא יתערבו בעניני ביולוגיה , אני לא מתערב בעניני דת .57
)28.08.07(חופשי

שעל מיטת החולה תוצב טבלת אפשרויות בחירת : הכי פשוט .58
)28.08.07( מומחה ליעילות

)לת( . '' מי הוא יהודי ''וכירורגים יכריעו בסוגיית .59
)EXTRA )28.08.07-שמאל

)לת( לא רוצה שום רב על ערש דווי !אם יתנו לרופאים לקבוע הלכות .60
)28.08.07( זכור מי הם רבנינו

@@@  - - -< איזה כייף שיש ל עדיין אמא>---@@@ .61
)28.08.07( גלית לוי

)לת( רבנים חיבים להיות מעורבים אחרת לא תהיה להם עבודה ויפטרו אותם  .62
)28.08.07(הרב שקשוקה

יש לי הצעה לחוק רצינית  .63
)28.08.07(דרור

אתה הוא המסרב להבין את מהות הויכוח  .64
)28.08.07( 47לאילן שלם 

כל הכבוד על ? ומי ישחד אותם?ומי ישלם להם משכורת,נהדר .65
)28.08.07( !!תנו למות בשקט 

רק האדם זכאי לקבוע אם לתרום או לא .גופנו ברשותנו.צודק הכותב .66
)28.08.07( מושב נוב ,  מיכאל בן חורין

)לת( ! שיגידו גם קדיש על עצמם!!רק של עצמם .67
)28.08.07(ישראל

... 'קצירה'מאיפה המילה הנחמדה הזו  .68
)28.08.07(מכבסת מילים

הצעה מגונה  .69
)29.08.07(אנונימי

עוד פונקיות מיותרות בשכר במשרד הדתות -זה מה שחסר לנו .70
)29.08.07( צפון ,  חיים

שנים  3000כך אמרו אבותינו לפני -הרב יודע שהמוסר נמצא בכליות .71
)29.08.07( צפון ,  מאמין ברופאים

צו פיוס!!!כמה שנאה .72
)29.08.07( בת ים ,  ................רואי

זו בדיוקהדרך הנהוגה במערב אירופה  . 5 .73
)29.08.07(יניב

. לא נכון שרבנים מתנגדים לתרומת איברים .74
)29.08.07(מרכז, אני

ארגונים נפרדים  2או ) לדתיים וחילוניים(או ארגון אדי משותף .75
)29.08.07( הגאון

.. הרבנים עוד יגידו שבגלל שהניפטר לא התפלל הוא מת .76
)29.08.07( מרכז ,  משה

?מה הקשר?רבנים .77
)29.08.07( מעורב

הואיל וקביעת המוות לדבריך שנויה במחלוקת  .78
)28.08.07( נתניה-ברקלי, ה אלינורה"אדמור

קביעת מוות  .79
)29.08.07(מוטי

הדואג לכמות התורמים  5-ל .80
)28.08.07(מישור החוף, משצן

?יותר טוב,נוכחות רואה חשבון .81
)29.08.07( הוד השרון ,  אלון

...==בהחלט.רבנים== .82
)29.08.07( קוורטי

)?קבצן?קברן. (ק21-ל .83
)28.08.07( מישור החוף ,  משצן

לרופא הדתי  .84
)29.08.07(תל אביב, אלישע בן אבויה

הפיתרון לצירוף דתיים לתרומת איברים  .85
)29.08.07(אורי
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)29.08.07( אורי

אם ייקבע שאכן חייב . אינני בטוחה שכוונת הרבנים טהורה כל כך .87
)29.08.07( אלכסה

? אבל דתית, נכון השאלה אינה רפואית גרידא-ר בר אילן"ד .88
)29.08.07( יוסי

הרבנים יקבעו .89
)29.08.07( ס -כ,  גיל

. אם יהיה רב אני אתרום בניגוד לכעת. רוב חילוני שלא תורם .90
)28.08.07(משה

 -בושה וחרפה  .91
)29.08.07(שרון, ישראלי

?? כסף או כבוד, רופאים לא מונעים משיקולי משיקולי כוח. 34-ל .92
)28.08.07( א

! הרבנים שודדים מהקופה הציבורית .93
)29.08.07( משה

כל הכתבה הזו מריחה התנערות מאחריות  .94
)28.08.07( הונגריה ,  רועי

. ומתנגדת נמרצות לשהיית רב בסביבתי" עלי שלכת"אני מנויה ב .95
)28.08.07(טליה

? לקבלת התרומה ומי בראש התור" כשר"הרב יחליט מי ? ןמה השלב הבא .96
)28.08.07(תמיד בתנועה

רני למשל .ר נכבד שלא היית בהיר מספיק'וששני ד .97
)29.08.07( אבנר

)35(לרחלי מירושלים .98
)29.08.07( צפת ,  מנחם

עוד מקור פרנסה למשגיחים למניהם  .99
 )28.08.07(
פוחד מרופאים רודפי בצע .100

)28.08.07( ו'וז'ז
אין זה מוסרי להרפא מאיבריו של אדם אחר  .101

)29.08.07(יעקב
איש בחטאו יומת : כתוב. לא בכל מחיר? הצלת חיים .102

)29.08.07(יניב
במקום להתקדם אנו צועדים אחורה לעבר ימי הביניים  .103

)29.08.07( חיפה ,  דודי
יש להכניס לתודעת הציבור את חשיבות תרומת האיברים  .104

)29.08.07( חיפה ,  דודי
100%צודקים ב-3,14,25 .105

 )29.08.07(
! לא הבנת כלום : 64-ל .106

)28.08.07(הבנת הנקרא
הוא מזנה את מקצועו " ניוול הגופה"ברגע שרופא כותב  .107

)29.08.07(רופא משפחה
אין כאן כפייה דתית  .108

)29.08.07(ירושלים, עופר
.כדי לסחוט כסף .109

)29.08.07( חיפה ,  רון
?? ואם הרופאים קובעים מוות והרב לא מסכים .110

)28.08.07( רופא
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