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 ?שושחל המל שי םאה – יגולוסקלפר לופיט רחאל יתסו םומיד

 

 תוכרעמ היפלש הירואת לע תססובמה ,הצופנ תיביטנרטלא לופיט תטיש איה היגולוסקלפר
 יזכרמל תקלוחמה ,םדאה לש לגרה ףכב תוגצוימו ,וזב וז תורושק םדאה לש שפנהו ףוגה
 םרוג וז הטיש יפ לע םייוסמ יוסיע .םדאה ףוגב הנוש רוזא לע דחא לכ םיעיפשמה השוחת
 – ינטרפ ןפואב םאו יללכ ןפואב םא( ףוגה יקלחל תונוש תויגרנאו םיילמשח תותוא תרבעהל
 וז הירואית יפ לע .םדוקפת תא רפשלו ,)רחא רוזאב דוקפתה רופישל םייוסמ רוזאב לופיט
 .דועו ,תודרח לע לקהל ,תוינורכ תולחמ לקהל וא אפרל יושע היגולוסקלפרב לופיט

 םג ךכו ,קפסב תלטומ היגולוסקלפר לש הירואתה םג ,תויביטנרטלאה לופיטה תוטיש בור ומכ
 רתויל הכוז היגולוסקלפר םייביטנרטלאה םילופיטה ןיב יכ ןייצל בושח .הב לופיטה תוליעי

 םייעדמ םירקחמ ,ןיידעו .דחוימב ץופנ הב לופיטהו ,תורחא תוטיש רשאמ ירוביצ ןומא
 תוליעי וא הירואתה תונוכנ החכוה אל יכ רובסל םיטונ םיתימע תרקב םירבועה םיססובמ
 .היגולוסקלפרב לופיטה

 קזנ ןיא – אל וא יגולוסקלפר לופיטל תשגל ונוצרב םאה טילחהל לוכי םדא לכ ,יסיסב ןפואב
 הכלשה תויהל היושע היגולוסקלפר לש תוליעיה תלאשל ,הארנש יפכ ךא .םרגיהל לולעש יאופר
 .תיתועמשמ תיתכלה

 לופיט תורבועש םישנש ךכ לע תויודע וגצוה ,ןורחאה רודב ובתכנש םייתכלה םירמאמ רפסמב
 ןבומכ .םחרהמ םומיד ךכמ האצותכ תווחל תולולע ,היגולוסקלפרב – ימעפ דח וליפא –
 לע יגולוסקלפר לופיט רחאל םאה ,הלאשה הררועתה .הדנכ השאה תא אמטמ הזכ םומידש
 .אל וא ,האמטנ אלש אדוול ידכב הרהט תקידב עצבל )םיאתמה ליגב( השיאה

 הסננו ,םהירבד לע טעמ ריענ ,אשונב וקסעש ונרודב םיקסופה ירבד תא הרצקב רוקסנ ,תישאר
 .ןוידל תודוקנ המכ םורתל

 אוה ,ןורחאה רודב םילשוריב םיקסופה יבושחמ ,ל"צז רפרודסדנרב ריאמ ברה לש רמאמב
  1:הדבועבש רבדכ ךכל סחייתמ

 וללה םיגוסמ תואופר ילופיט יאדוב ...םחרהמ םדה תלזהל םרוג הזש עודי רבדה"
 ,דימ עיפשמ הז םימעפל ,הברה םימעפלו טעמ םימעפל ,םחרהמ םדה תלזהל םימרוג
 ףוגב םתושעל ךרדהש massage) =( םישזאסאמה קר אלו ,תועש המכ רחאל םימעפלו

 םנמא ,םילגרה תועבצאב אוה לופיטה ירקיעש איגולוסקלפרה וליפא יכ ,המצע השיאה

 
 .)אע 'יס ג"ח( םשוב הנק ת"וש ורפסב הז קספ םסרפ ןכמ רחאל 1
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 םימרוג םה אליממש אלא ,ףוגה ךותב םדה תמירז תנזאהל אוה הזב תלעותה רקיע
 לכל עודיו רורב הז לכו ,דואמ חיכשו יוצמ אוהו .םחרהמ םדה תלזוהל כ"ג םיעיפשמו

 ."רבדב ןיינעתמה

 בורב יוצמ וניא אוה הזכ םומידש רפרודסדנרב ברה ןייצמ ורמאמ ךשמהב ,הזה רואיתה תורמל
  .םימעפה בורבו םישנה

  ."יוצמה טועימ" ןידכ הקידב בייחמ יגולוסקלפר לופיט ,ותעדל

 תמחמ ,רהטיהל הלוכי התיה אלש השיאב )ומ ןמיס אמק( הדוהיב עדונה ירבד תא איבמ אוה
 הניאש הקזחוהש רחאמש בתכש ,םינטק םימודא םימתכ הקידבה דע לע תאצומ התיה דימתש
 הכירצש אלא ,ברעו רקוב ל"זח תנקתכ קודבל הרובע קיפסמ אל ןכ םא ,םייקנ 'ז רפסל החילצמ
 ןיעמב בתכש )טל ןמיס ד"וי( הירא םשה תבושתמ איבה דועו .םוי לכב םימעפ המכו המכ קודבל
  .יוצמה טועימ ןידכ םימעפ המכו המכ קודבל תבייחש הז הרקמ

 .יוצמה טועימ לש הכלהה תא ראבל הרצקב םידקנ וירבדב ןייעל ידכב

 תורושקה תויופרטמ המהבה תא קודבל בויחב הרוקמש תיללכ הכלה איה יוצמה טועימ
 תומהב בורש בורה רחא םיכלוה ןכש ,קודבל הבוח ןיא תויופרטה יגוס בור תאש דועב .תואירל
 א ,ט ןילוח( םינושארה ובתכ רבדה םעטב .האירה תופרט תא קודבל בויח ונאצמ ,תופרט ןניא
 ונניאש יפ לע ףאש אוה םיקסופבו םינושארב םיחוורה םימעטה דחא .םימעט המכ )ב ,איו

 םילעהל םדאל ול רוסאש אוה רחא םעט .םיששוח יוצמה טועימל םוקמ לכמ ,טועימל םיששוח
 םיעלות תקידב יבגל םג וניצמ וז הכלה .ותבוח וז – קודבל לוכי אוה םא ןכלו ,רוסיאה ןמ ויניע
 רוסאו דחא דחא םקדובל הבוח םיעלות יוצמה טועימ םהב שיש תוריפש ,)ח ,דפ ןמיס ד"וי(
 ,ןנברדמ אוה הז הקידב בויח .תוכלה דועב םג ךכ .םיעלות ןיא תוריפה בורבש ךכ לע ךומסל
 .)ח ,טל ןמיס( ך"שה בתכש ומכ

 םומיד שחרתה אלש קודבל הבוח שי ןנד הרקמב םגש רפרודסדנרב ברה עבוק וז הכלה סיסב לע
 וז הכלהב יכ ,ריעהל שי ךכ לע .הזכ יוצמה טועימ שי ותעדלש רחאמ ,יגולוסקלפר לופיט רחאל
 ןמיס( ש"בירה תעדל .יוצמה טועימ לש רועישה והמ םיקסופב תקולחמ וניצמ יוצמה טועימ לש
 ןמיס ד"וי( בקעי תונכשמה ירבד םיעודי .הצחמל בורק יוצמ רוסיאהש ןכיה אקווד אוה )אצק
 וריעהש םיקסופב שי .הרשעל דחא אוה רועישה ותעדל וירבדב הטושפה הנבהלו ,וילע קלחש )זי

 יולה טבש ןייע( רוסיאה וב יוצמ ועבטבש רבד תויהל ךירצ אלא ,םיזוחאב יולת וניא רועישהש
 רועישל אל יאדובו ,רשעל דחאל עיגמ וניא רועישהש חינהל ריבס ,ןנד ןודינב .)אפ ןמיס ד קלח
 .הצחמל בורק לש

 וניצמש המב אלא יוצמה טועימ ןידכ הקידב בייחל ןיאש ובתכש םיקסופב שיש ,ריעהל שי דוע
 ןייע ,םיקסופב שרופמ וניאש רבדב הז םעטמ הקידב בויח ונתעדמ שדחל ןיאו ,םינושארב ןכ
 .)'ו ןמיס( םירפא תיב

 – אתועירה לש קר אוה יוצמה טועימהש ןכיה םיקסופב הלודג תקולחמ הנשיש ,ריעהל שי דוע
 וא יוצמה טועימל שושחל שי םאה ,ומצע רוסיאה לש אלו )קפסה תא ררועמה אצממה רמולכ
 ,תוטעלומ תוזוואב יוצמה טועימל םיששוח ןיא עודמ ראבל בתכ )ו ןמיס( םירפא תיבהש ,אל



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

 

 Page 3 
©ơǝơ1 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 א"מרב ראובמ םוקמ לכמו ,טשווב תויעב םהב חיכש )ט ,גל ןמיס ד"וי( א"מרה בתכש יפכש
 םהב חיכש ןיאש אוה םעטהש םירפא תיבה בתכו ,ןהיבגל הקידב תבוח ןיא ןידה רקיעמש
 רדגב איהש תויתייעב קר ןהב חיכש אלא ,יוצמה טועימ ןידכ הקידב בייחמה רועישב רוסיאה
 לכמ ,)םיאיקב ונניאש ינפמ( קפסמ םיפירטמ אתועיר םילגמשכש יפ לע ףאו ,קפסו אתועיר
 ןידש םושמ ,יוצמה טועימ רועישב איהש ףא ,וזכ אתועיר שפחלו קודבל ןיששוח ןיא םוקמ
 .אתועיר לש יוצמה טועימ אלו – רומג רוסיא לש יוצמה טועימ שישכ קר רמאנ יוצמה טועימ
 תיבה ירבד ואיבה םיקסופהמ םיבר ךא ,ךכב םג הקידב בייחמו וילע קלוח םש בקעי תונכשמה
 ב"ודהמב םנמא( םירפא תיבה ירבד ךרואב איבהש א"קס א"ל 'יס ש"תפ ןייע ,הכלהל םירפא
 חבז תרותב כ"כשו ,ו"קס םש( קדצ יחבזב אוה ןכו ,)ד"ע קלוח י"נכשמהש םירבדה ףוסב ןייצ
 םירפא תיבל ומיכסה ןכו .)ו ק"ס םש( םייחה ףכבו ,)דס 'יס ד"וי( םירעש תיבבו ,)טכ ןמיס
 ףאש ,תוזוואה תטעלה יבגל א"מרה ירבדב רואיבה ןכש ומע םיכסהו ,)ז 'יס ד"וי( הלעי הדוהיה
 לש אלא יוצמה טועימ ןיאש רחאמ ,הקידב בייחל ןיא ןידה רקיעמ מ"מ ,הברה יוצמ רבדהש
 .תיאדו הפירטה לש אלו אתועירה

 לופיטה ןיב רשקה ירהש ,יאדו רוסיא לש יוצמה טועימ ונינפל ןיאש הארנ ,ןדיד ןודינב ,הז יפל
 רשק ילב וילאמ םדה אציש ןכתי ירהש ,דבלב הרעשה אוה םדה תאיצי ןיבל יגולוסקלפרה
 תקולחמב הנותנ יגולוסקלפרה לופיטל תועמשמ שיש החנהה םצע רומאכש טרפב ,לופיטל
 הטישה תוליעיב םיכמותש םיאצממ ואצמנ אלש איה תימשרה תיאופרה הדמעהו הלודג
 .שממ רוסיא לש יוצמה טועימ ןאכ ןיאו אתועיר ןאכ שי רתויה לכל ןכל ,התוללכב

 ומכ( תולועפב םייולתש ףוגה תסו לש םינוש םיגוס ונאצמ ירהש ,וירבד לע ריעהל שי דוע
 ןמיס ד"וי ןייע( היתוכלהו תסו לכ ,)םילפלפ וא םימוש ומכ( םייוסמ ןוזמ תליכא וא )תוציפק
 ונאצמ אלו ,תסו ןידכ הקידב תבייח הלא תולועפ תמחמ האורשכש אלא ונאצמ אל ךא ,)טפק
 תואורש םישנ לש יוצמה טועימ םעטמ קודבל ךרטצת םילפלפ לכאת וא ץופקתש השא לכש
 רתוי הובג יגולוסקלפר לופיט תמחמ םומיד לש תוחיכשה רועישש חרכה ןיאו ,ןכ תמחמ
 .הלא תותסו תמחמ םומידה רועישמ

 רנזוו ש"רגה וירבדל ףרטצה ,וקספ לע ןיררוע ומקו ,רפרודסדנרב ברה ירבד ומסרפתהש רחאל
 בתוכ אוה םש )ב תוא חלק 'יס י"ח( יולה טבש ת"ושב ךכ רחא המסרפתהב הבושתב ל"צז
  :רחא םעטמ הקידב בייחל

 םד וארש םירקמ הברה ויהו ,הלאכ םילופט ינימ ראשו 'יגולוסקלפרב תולפטמש םישנ ןינעבו"
 ו"תשוריב םיקהבומה םינברה תעדכ יתעד ,םוי ותואב לופטה רחא הקידבב תבייח םא ,כ"חא
 ,הקידב בויח אליממ ררוג התרהט תקזח רערעל לוכיש רבד לכד טושפ רבדד ,הקידבב תבייחש
 הלולעו הלצא תאז העפוה וניארש ןויכ הארנ יכה םוקמ לכמ ךכל שממ תקזחומ אל איהש םגה
  ."ךכל איה

 םד וארש םירקמ הברה ויה" ןהיפלש תויודע לע ססבתמ רנזאוו ברה ,םיארנ םירבדהש יפכ
  .השיאה לש הרהטה תקזח תא רערעל ידכב ךכב שיש בתוכ אוה ךכ םושמו ."ךכ רחא

 תועמשמ ןיאש תורבוסה םיאפורה תועדל ןימאהל טילחנ םא ולא תויודעב יד ןיא ,הרואכל
 הרקמכ םדה תייאר לש םירקמה תא ראבנ וז החנה יפ לעש רחאמ ,יגולוסקלפרה לופיטל
  .ולש האצותכ אלו ,לופיטל ךומסב שחרתהש םומיד לש יארקא
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 ךומסל ונילע הכלהבש רורבו טושפ .ךומסל ונילע םיאפור הזיא לע הלאשל םיסנכנ ונחנא ןאכ
 לקשמ םתעדל תתלו ,תילנויצנבנוקה האופרה יפ לע םיאיקבו םיחמומה םיאפורה תעד לע
 ותעד לע הלעי אל שיא אמגודלש יפכ ,תויביטנרטלא תוטישב םילפטמה לש םתעד לומ עירכמ
 .ותעדל דגנתמ ךמסומ אפורש הרקמב ,םירופיכה םוי םוצ לש הלאשב םינורחאה לע ךומסל

 אפור ןיב לדבה שי הכלהב ,עודיכ .תיאופר תונלשר לש אשונהמ איבהל ןתינ רבדל אמגוד
 ,ויתויועט לע העיבתמ רוטפ השרומ אפור קרש ,םדא ראשל ,ןיד תיב ידיב ותכאלמל השרוהש
 ןמיס ד"וי( רוטב וקספנ וירבדו ,)הנכסה ןינע שוחימה רעש( םדאה תרותב ן"במר בתוכש יפכ
  .)ולש

 תויהל ךירצ אנדיאהו" :)ב ,ולש ןמיס ד"וי( ןחלשה ךורעה בתוכ ?ןיד תיב פ"ע השרומ בשחנ ימ
 המכב הכלהל ואבוה וירבד ."םיאלוחל תואופר ןתיל תושר ול שיש הלשממהמ ךמסומ
 םהל שיש םידיחיה ,ונימיב .)בכ ןמיס לחר תמר סרטנוק ה קלח רזעילא ץיצ ןייע( םיקסופהמ
 .האופרל רפס יתבב םידומילה לולסמ תא ורבעש םיילנויצנבנוק םיאפור םה תאזכ הכמסה
 האשרהל םידרפנ םילולסמ םימייקו ,האופרכ אל ךא – אוה ףא רכומ יביטנרטלאה לופיטה
 לש הרקמב רוטפ היהיש דיחיה אפורהש חינהל ריבס ,תונלשר לש וז הכלהל רשקב .וב קוסעל
  .ילנויצנבנוק אפור היהי תועט

 ןיב רושקלו היגולוסקלפרב םילפטמה ירבדל עומשל שיש החנהה יסיסב ןפואבש ןבומ ,ןכל
 יפכו ,ארמוחל ךכ טקנ רנזאוו ברהש הארנו ,הילאמ תנבומ הניא םומידה ןיבל םילופיטה
 דעו" בתכ םש ,ותבושת לע וריעהש רחאל ,ט"לק ןמיסב רתוי םירחואמה וירבדב ףקתשמש
  ."לושכמ תעינמ קר דספה ןיאו קודבתש בוט םירורב םירבד עדנש

 תוקידב( "ןהכה טבש" ורפסב ןכו ,ומע החישב ,א"טילש אברוצ לאירבג 'ר ג"הרה ידידי
 יגולוסקלפר לופיט ןיבל ,יללכ יגולוסקלפר לופיט ןיב קלחל שיש ריעמ )אנק דומע תויאופר
 :בכעתמש רוזחמ תעגה רהמל דעוימש

 םישועש םירקמב קרו ,ללכ תואור אל םתסה ןמש אוה תואיצמה תמאב הנהו"
 א"טילש ןמלוא ז"שרגה יל רמא ןכו .הזל שוחל שי בכועמ רוזחמ איבהל היגולוסקלפר
 שוחל שי התסו רהמל ידכב הב ולפיט םא קרו הקידב הכירצ אל םתסה ןמש )ל"צז(
 םיכירצ לבא ,הקידב ךירצ אלש א"טילש ןיילק ש"מרגה יל רמא הז ןיעכו .קודבלו
 םוי רחאל קר אוה תואור םא ירהש ,שימשתה ינפל חוניק תושעלו םיינרע תויהל
 ."לופיטה רחאל תידימ הקידב השעתש רוזעי אלו ,םיימוי

 ,הרוהש ,א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה שרדמה תיב אישנ וניבר יפ תא ונלאש ,השעמל
 התארו עריא ןכ םא אלא ,ללכ המצע תא קודבל הכירצ הניא יגולוסקלפר לופיט הרבעש השיאש
 רומאכ לבא ;)ליעל וננייצש תותסווה ןיעכ( ףוגה תסו לש ןיד לופיטל שי זאש ,הזכ לופיט רחאל
 .הקידב הכירצ הניאו םד תייארל שושחל הל ןיא הזכש רבד עריא אל דוע לכ

 

 


