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תרומת איברים חובת הלבבות!
בשנים האחרונות פעל המרכז הלאומי להשתלות ומשרד הבריאות בעצה אחת עם רבני
ומנהיגי הציונות הדתית לעודד הסכמת משפחות לתרום את איברי יקירן לאחר המוות
ולזכות במצוות " -כל המקיים נפש אחת כאילו הציל עולם מלא".
השינויים שנעשו ,יצרו תפנית משמעותית ביותר ומרבית פניותינו למשפחות לקבלת
איברי יקירן לצורך השתלה והצלת חיים נענו בלב שלם ובנפש חפצה.

הרב חיים דרוקמן
ראש ישיבות בני עקיבא

הרב יעקב אריאל
רב העיר רמת גן

הרב דוב ליאור
רב המועצה קרית ארבע

הרב צפניה דרורי
רב העיר קרית שמונה

הרב אריה שטרן
רב העיר ירושלים

הרב נחום רבינוביץ
ראש ישיבת מעלה אדומים

הרב שמואל אליהו
רב העיר צפת

הרב יהושע צוקרמן
מראשי ישיבת הר המור

התחייבנו :קביעת המוות המוחי נשימתי – תתבצע בהתאם לדרישות הרבנות הראשית לישראל
מימשנו :חוק קביעת המוות המוחי נשימתי מבוסס על פסיקת הרבנות הראשית לישראל ובגיבוי
גדולי ישראל.
התחייבנו :קביעת מוות מוחי נשימתי תיעשה רק ע"י רופאים בכירים שיוסמכו לכך.
מימשנו :הוכשרו והוסמכו רופאים ייעודיים שאינם עוסקים בתחום ההשתלות.
התחייבנו :תהליך קביעת רגע המוות המוחי נשימתי יאושרר בבדיקה מכשירנית אובייקטיבית
כדרישת גדולי ישראל.
מימשנו :רכשנו וציידנו את המרכזים הרפואיים במכשירים לקביעת מוות מוחי נשימתי.
התחייבנו :תוקם ועדת בקרה רפואית  /הלכתית לבחינת כל קביעות המוות המוחי נשימתי בישראל.
מימשנו :מאז חוקק החוק ,נבחנו כ 300-מקרים של קביעת מוות מוחי נשימתי ,ונמצא כי לא ארעה
שום תקלה רפואית  -הלכתית בקביעת המוות המוחי נשימתי ,כדרישת הרבנות הראשית לישראל.
התחייבנו :יוכשרו ויוסמכו רבנים בסוגיות ההלכתיות הקשורות לקביעת המוות המוחי נשימתי
ותרומת אברים להצלת חיים ,לצורך ליווי משפחות הנפטרים.
מימשנו :הרבנות הראשית בשיתוף המרכז הלאומי להשתלות הכשירו והסמיכו עשרות רבנים מכל
רחבי הארץ ,אשר מלווים את משפחות הנפטרים והיכולים לקבל לידם את הרשומות הרפואיות וכל
מידע על קביעת המוות המוחי נשימתי מהצוות הרפואי.
התחייבנו :כי ישונה נוסח כרטיס אדי לנוסח התואם את ההסכמים בין הרבנות הראשית לישראל
לבין המרכז הלאומי להשתלות.
מימשנו :החודש יצא לאור כרטיס אדי בנוסחו החדש שגובש ואושר על ידי הרבנים שהוסמכו לכך
על ידי הרבנות הראשית.
ועכשיו נפעל במשותף מתוך כבוד רב לנפטרים ובני משפחתם ,תוך הקפדה רבה על הכללים ,לחתימה
על כרטיס אדי בנוסחו החדש לעידודן של המשפחות לתרומת אברי יקירן להצלת הנפשות.
ד”ר תמר אשכנזי
מנהלת המרכז הלאומי להשתלות

תרומת איברים
עפ”י ההלכה  -מה נשתנה
כחבר בוועדת ההסמכה ,הבקרה והמעקב לקביעת מות מוחי-נשימתי,
אני יכול להעיד כי מאז תחילת פעילות הוועדה הבוחנת את מקרי קביעת
המוות המוחי-נשימתי( ,למעלה מ 300-מקרים) ,מצאנו כי כל קביעות
המוות נעשו ע"פ החוק התואם את דרישת הרבנות הראשית לישראל.
לפיכך אני קובע כי ניתן לסמוך באופן מלא ומוחלט על קביעת המוות
המוחי-נשימתי הנעשית ע"י הצוותים הרפואיים והטכנולוגיות שברשותם.

פרופ' הרב אברהם שטינברג
חבר ועדת ההסמכה ,הבקרה והמעקב
לקביעת מוות מוחי-נשימתי
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