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סיאמיימ1תאומיםהפרדת

*סינקלרדניאל

הקדמה*1
בענייןבאנגליהלערעוריםהמשפטביתשל2000מספטמברהדיןפסקהואזהמאמרנושא
מהתאומותאחתשלמותההנההישירהשתוצאתוסיאמיותתאומותשתילהפרדהניתוח
שלזמןבפרקלמותשתיהןצפויותהיוההפרדהכשללא,ההפרדהניתוהלאחרספורותדקות

ויישם,הרצהעברתשלבהקשרהצורךבהגנתהמשפטביתדן,בפסיקתו.חודשיםכשישה
המשפטבית.זולהגנההמקובלהמשפטשלהמסורתיתההתנגדותאףעלזהבמקרהאותה
במותוהכרוכהסיאמייםתאומיםהפרדתלגביהעבריהמשפטבעמדתגם,היתרבין,נעזר
.זובפרשהלהחלטתולהגיעכדי,מהםאחדשל

,וברפואהבהיסטוריההסיאמייםהתאומיםתופעתשלקצרהסקירהנערוךהמאמרבראשית
פרטיתיאורעםנמשיך.אלהתאומיםלגביהיהודיתההלכהשלהעקרוניתהגישהעלונעמוד
High.-השלהמשפחהבמחלקתקמאמשפטביתשלהדיןופסקהמקרה counהן,בלונדון

שהואהפליליהמשפטשללאספקטבאשרוהןבמקרההמשפחהדינישללאלמנטבאשר
.חלקיםלשניהדיוןאתונחלקלערעוריםהמשפטביתשללהחלטהנפנה,בהמשך,מעלה
הפלילילמשפטיוקדששלאחריווהפרק"הילדטובת"שלבמבחןיעסוקהרביעיהפרק

סיאמייםתאומיםהפרדתלגביהעבריהמשפטבעמדתיעסוקהשישיהפרק,הצורךולהגנת
אתיסכםהשביעיהפרק,לערעוריםהמשפטביתשלהדיןבפסקזובעמדהשנעשהוהשימוש
.ומוותחייםשלבשאלותהעברילמשפטהמשפטבתיבהתייחסותוידוןהמאמר

לחברלהודותברצוני.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,למשפטיםפרופסור*
מבוססהמאמר.לפרסוםהמאמרבהכנתהנאמנהעזרתועל,הנוכהנועםמר,המחוטטהעתכתבמערכת

'ולפרופחבה'יר"לדתודתי.2001בינואראילן-ברבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטהבכנסהרצאתיעל
.(1220011בהישפטפורסמההמאמרשלקודמתגרסה.הכנסממארגני,וסטרייך'א

(WLR2[2001]:באנגליהלערעוריםהמשפטביתשלהדיןבפסקבעיקרוידוןהמאמר1
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היהודיתובהלכהבהיסטוריה,ברפואהסיאמייםתנחומים.2
במספר,אולם.זהיםתאומיםהיאהתוצאהעובריםלשניומתחלקתמופריתאחתכשביצית

,בשלמותמתבצעתאינהזוהלוקה-ברורהאינהעדייןלכךוהסיבה-מקריםשלמאודקטן
תאומיםללידתההסתברות.סיאמייםתאומיםהיאהתוצאה,מחובריםנשאריםוהעוברים

.ללידהסמוךמתיםאוחייםרוחללאנולדיםרובם,לידותאלףלחמישיםאחתהיאכאלה
,שלמה2שנהמשךהשורדיםהםמעטים

קדומיםניתוחיםאך17-ההמאהבסוףהתהילהניתוחידיעלסיאמייםתאומיםהפרדת
חיוניאיברללאתאומיםשלהראשונההמוצלחתההפרדה,נפטרויוהתאומיםנכשלואלה

איברבעליתאומיםשלמצבםהנובמיוחדבעייתי.41912בשנתבאנגליהבוצעה,משותף
הלברקולמעשהמאודתלשמהםכשאחד,לבבותשניאומשותףלבדוגמת,משותףחיוני
,חודשיםמתשעהיותרכאלהתאומיםישרדולא,הפרדהללא.לשניהםדםמספקהשני
תאומיםלהפרידהניסיונות,מקוםמכל.אחדתאוםשלמותוהואההפרדהמחיר,אולם
שלמסוימתלמידהשזכההראשוןהמקרה.'רבהלבלתשומתזכולאואףיפהעלולאכאלה
בוהמקרההוא,משפטית-מוסריתמבחינהוהןרפואיתמבהינההן,רבהלבולתשומתהצלחה
הסיאפיות6התאומותבפרשתשהוזכרכפי1977בשנתבפילדלפיהסיאמיותתאומותהופרדו
,לרובאךבאירופהוהןהברית-בארצותהןכאלהניתוחיםמספרבוצעו,מאז.שלפנינו
,ההפרדהילאחרמועטזמןהואגםנפטרהניתוחבוצעהצלתושלמעןהתאום

המודרניבעידןביותרהמפורסמיםהמחובריםמהתאומיםלקוה"סיאמייםתאומים"השם
ובעליההזהבאזורמחובריםכשהם,1811-בבסיאםשנולדו)Cheng(ושנג(5תע)אנג

בריטיעסקיםאישידיעלנתגלוהם.וגפייםפנימייםאיבריםשלועצמאיתשלמהמערכת
.P.Tשלבקרקסוהוצגו1824-ב Bamumבמדינתהתיישבו,לבסוף,הפיית-ובארצותבאנגליה

בריטיותאחיותשתיעםהתחתנו44בגיל,בחקלאותועסקוהברית-שבארצותקרוליינהצפון
היולאנג.שבועמדיביתהחליפווהתאומיםשוניםבתיםבשניגרוהנשים,28-ו26בנות

בהפרשונפטרו1874צרחיוהאחים,נורמלייםילדיםכולם,המישה,ולשנגילדיםשלושה
.מזהזהשעותשלוששל

באנגליה,העשיריתמהמאהכברמתובריםתאומיםשללקיומםהיסטוריותעדויותקיימות
Biddenden~'-ה,מפורסמותתאומותהיו Maidsבכתפייםמהוברותכשהן1100בשנתשנולדו
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רבותקרקעותהורישו,שבצוואתןמאתרהיוםעדזכורותהן,1134-בנפטרוהן.ובירכיים
למבקריםועוגיותלענייםוגבינהלהםלחלוקתתוקדשנהמהשכרתןשההכנסותוציוולכנסייה
דמויותיהןאתלצייריש,ציוו,העוגיותעל,הפסחאחגשלהראשוןביום,שנהבכל,באזור

,נעשהכךואכןהמחוברות

.השלישייימס'ג,סקוטלנדמלךשלהמלוכהבחצרגדולהאטרקציההיו"הסקוטייםהאחים"
,שפותיבמספרושלטולנגןידעוהם;מעולהחינוךקיבלואלהסיאמייםתאומים

בירושליםשחי,תגיזיעקבהרב.ההלכהבספרותגםלהתייחסותזכוסיאמייםתאומים
שנולדשנהה"בכבןאחדגויאיטליאבמדינתשראיתיזכרוני"שמספר,17-ההמאהבסוף
הרבלפי,"אותםמליןואםמאיההורגונסתפקנו...חזהכנגדחזההטבורעדתאומועםדבוק
ישויותכשתילראותםישכי,נטרומכאן,שניהםאתלימולצורךהיהלהתגייררצולותגיז

מילהרוגואיזנפרדות

TnD

'
,ממיץריישריעקברבי,החשובהפוסקשלתשובותספרהתפרסם,18-ההמאהבתחילת

,שראהלמקרהמתייחסריישרהרבגם.בהלכהסיאמייםתאומיםבנושאארוךדיוןובו
איבריוכללוהיהמהםואחדאחדוכל,,.בזהזהשדבוקיםזכריםגויםנעריםשני"עלומספר
ושותהואוכליונקואהדאחדוכל,,.יחדדבוקיםראשיהםוקדקד...אדםכלשארכמווחושיו
תחתהדשאין",ריישרהרבלפי."ויותרשנהבניכמווהםעצמובפניוחושיוומדבר
וחווהאדםלפיהתלמודיתבמסורתהיהודייםבמקורותכברנדונהזותופעהשכן,10"השמש

אדםבריאתבענייןמהפסוקנובעתזומסורת."סיאמייםתאומיםכמוממשמחובריםנבראו
יחדוחווהאדםנבראו,שבתחילההואהתלמודיוההסבר,""בראםונקבהזכר":האומרוחווה

אף"שמסכםריישרהרב,נפרדו,כךאחרורק-"הראשוןלאדםלוהיופניםפרצוףדיו"-
."'בראםונקבהזכר':כדכתיבבריאותשנימקריהכיאפילוהגוףכלדבוקיםשהיהפיעל
אביואתיורשתאוםכל;תפיליןהנחתחובתחלה-יהודיהיהאילו-תאוםכלעל,לכן
נוטההוא,אולם,תחילהכשראשםרגילהבלידהמהרחםיצאואםהבןלפדיוןזקוקתאוםוכל

,צניעותיימטעמינישואיןעליהםלאסור

ילדיםשללתופעהענפהואגדיתהלכתיתהתייחסותקיימתהיהודיתשבמסורת,לצייןיש

פרשה,סיאמייםתאומיםוביןאלהילדיםביןלהבחיןשישאףועל,אחדמראשיותרבעלי
.1'נפרדותישויותשתיכאלהראשיםלשנילהתייחסישכיההלכה

8184,172(1896York,I-שטחן)~and ,Curiosities

~

ofMedieine"4""א,ןם(ש,.Pyle)4ן

~

,(ל.Gouldנ

,רמה,אקטמתהלכית9
.ט,א,קהלת10
.א,יח,עירובין:בבליתלמוד11
.ב,ה,בראשית12
.ד,איעקבשבותת"שו13
יתור"ההלכתיהעיקרוןיישוםלגבירצד,דעהיורה,סופרהתםת"שוראואן,לזמנהות:בנליתלמוד14

ארםאםבשאלההלכתיובירורראשיםשניעםארםלגבי,(חסרכאיברנחשבנוסף-אים)"דמיכנטול
לתראו)לאאוטריפההואכוה

*
שניבעלאדםאיןרביםאחרוניםפוסקיםדעותלפי.(63-65הערות

,אברהםנשמת;ד,מבמנהות,אישתזון;שצט,דעהיורה,נזראבנית"שוראו,כטריפהמוגדרראשים
יטסיני"ראשיםשניבעליאנשים"זלוטניק'יראו,זהבנושאיהודיאגדילחומר.3,יב,שהדעהיורה

.17(ו"תש)
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הצעהכללחלוטיןודחהדומהבאופןלמקרההתייחסבאנגליהלערעוריםהמשפטבית
אדםבגדרנחשביםהםשאיןבמענהסיאמייםמתאומיםהפליליהמשפטשלההגנהלשלילת

התעופותבפרשתהדיןפסקמבוססשעליהההנחה,אנושבןשאינויצור-מפלצתאלא
,שכזהתאוםשהורגמי,ולפיכך,דברלכלאדםבניהםאלהשתאומיםהיאהסשמיות
.הרצחאיסורעלעובר,לחייוקץלשיםבכוונה

קמאמשפסביתשלהדיןופסקבאנגליההמקרה.8

יזףעלשהוצגכפי
~

ord

Justice Ward15

)מרי

~

לכל,הבטןשלהתחתוןבחלקהמחוברותסיאמיותתאומותהן(ט7061)ודי'וג(ע48ן

אפשרותקיימת.ההיונייםהפנימייםהאיבריםוכןמשלהוגפייםריאות,לב,מוחאחת
,תמות,החלשההתאומה,מרי,זהמניתוחכתוצאהאבלומורכבארוךניתוחידיעללהפרידן

אינומוחהגם,לגופהדםדילספקמסוגליםואינםוחלשיםלקוייםמרישלוריאותיהלבה
וריאותיהשלבהודי'מגדמהאספקתאתמקבלתהיא,למעשה.אחותהשלזהכמומפותה

שורדתהייתהלאלבדהמרינולדהאילו,המומחיםדעתלפי.נורמליתבצורהמתפקדים
ודי'געםשלההמשותףהעורקבזכותורקאךחיההיא,הלידהלאחרמידנפטרתוהייתה
חשובחלקמהווה,בלבדודי'לגדםשיספקכך,זהעורקכריתת.אחותהמלבדםלההמספק

דקותמרישלמותהתהיהההפרדהשלנמנעתהבלתיהתוצאה,התאומותשתיביןמההפרדה
,המשותףהעורקכריתתלאחרספורות

ודי'ג.שנהכחציבתוךהתאומותשתיתמותנה,הפרדהשללאקובעיםאףהמומחיםרוב
ומרי,מתפתחותתינוקותלשתידםאספקתשלבמאמץלשאתיוכללאשלבהמאחרתמות
לתאומותצופיםמהמומחיםחלק,עצמהבכוחותלשרודפיזיתיכולתבעלתוהאינהמאחרתמות
ממששלסיכוימהןאחתלאףאיןהפרדהשללאהסכמהישנהאךיותרארוכהחייםתוחלת
.זמןלמשךלשרוד

עללאנגליההגיעואשרלמלטהסמוךקטןאיתושביהם,להפרדההמתנגדים,ההורים
העיקריתהתנגדותם,מגוריהםבמקוםהמוצעתמזויותרמתקדמתרפואיתעזרהלקבלמנת

מנתעלאחדאדםלהרוגאסוראמונתםולפי,אדוקיםקתוליםהם,דתייםממניעיםנובעת
ולאהאלבידיהדבראתלהשאירהיאהנוכחיבמצבהנכונההדרך,לגישתם.אחרלהציל

,פשוטהאינהכללההפרדהכיטועניםהם,בנוסף,"תעשהואלשב"בבחינת-להתערב
במשךרביםלטיפוליםזקוקהתהיהודי'שגאפשרותקיימתשבהחלטמסכימיםהמומחיםוגם

נורמלייםהייםלחיותתוכלאםבוודאותלקבועניתןלא,כןכמו,הניתוהשלאחרהשנים
באנגליהלחיות,כלכליתמבחינה,לעצמםלהרשותמסוגליםהםאין,מזאתיתרה,בעתיד
עלמכוסהעצמוודי'בגהטיפול,לאימוץודי'גאתלמסורברצונםאיןואף,ארוכהתקופה

מושבהפעםשהייתה,מלטהביןמיוחדהסדרפיעלאנגליהשלהלאומיהרפואיהביטוחידי
.לאנגליה,בריטית

15507.Re
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סיכוייש,ודי'לגסביריםהייםלספקביכולתםהניתוחשבאמצעותמשוכנעיםהרופאים
משביעתבצורהתתפקדנהשלהוהמיןההפרשהושמערכותנורמליתבצורהתלךשהיאטוב
שהתקדמותהאפשרובהחלט,ודאיתבצורההתוצאהאתמראשלצפותניתןשלאמובן,רצון

,הארוךלטווחמורכביםוטיפוליםניתוחיםשלבסדרהתלווה
התאומותאושפזושבוהחוליםביתרופאיפנו,לניתוחלהסכיםההוריםסירובלאור
ffigh-השלמשפחהלדינילמחלקה court,פיעלחוקיתאכןשההפרדהלקבועבבקשה
.ההוריםלרצוןבניגודגםאותהלבצעלהםולהתיראנגליהמשפט
התנגדותאףעלאותהלבצעושישחוקיתהיאההפרדהשאכןהתליטקמאמשפטבית
:היו,בערעורונדונושהובאו,השופטשלהעיקרייםהנימוקים,ההורים

שלהמבהןאתליישםהמשפטביתעל,הרפואהמשפטותחוםמשפההדינימבהינת.א

תמשיךאםשכן.למותהיאמריוטובתלחיותהיאגיוריטובת,זהמבהןפיעל,"הילדטובת"
התפתחותהביןהגדולמההבדלכתוצאה,השארבין,תסבולהיאלאחותהמחוברתכשהיאלחיות

ולמצביםלמקומותמריאתלגרורעשויהוהיאיותרהרבהאקטיביתודי'ג.אחותהלהתפתחות
,עמםלהתמודדאואליהםלהיכנסיכולהאורוצההיאשאין

דומההוא.אקטיבימעשההואאיןשכןמותרהניתוח,הפליליהמשפטשלבמישור,ב
,נוזלימזוןלוהמספקהצינורניתוקידיעלמרפאחשוךחולהשלרפואיטיפוללהפסקת

מריבניתוקמדובר,זהבמקרה.לטובתו6יהואשהניתוקמחליטיםכשרופאיומותרזהדמי

רפואיממכשיראומלאכותיתהנשמהממכונתולאמחומצןדםלההמספקודי'גשלמלבה
אותהלנתקמותר,מרישלמטובתהאינוהאספקהשהמשךכיוון,זהההעיקרוןאךאחר
.ניתנהוהרשותלערעוריםמשפטלביתלערעררשותביקשוההורים.ודי'מג

זי"הילדטובת*מבוע:לעירעוריםהפשפשביתשלהדיןפסק.4
כללראותישלפיוקמאהשופטעםאחדפההסכימובהרכבישבואשרהשופטיםשלושת
"מפלצות"או"משונותבריות"כגוןבמונחיםמשימושלהימנעויש,נפרדכאדםתאומה

שהניתוחוהחליטהרופאיםלבקשתנעתרלערעוריםהמשפטביתגם.סיאמייםלתאומיםבקשר
הערעורשופטיאולם,ההוריםהתנגדותאףעללבצעוושישהאנגליהמשפטפיעלמותר
טובתשלהמבחןאתליישםצריךאינומשפטבית,דעתםלפי.קמאהשופטנימוקיעלחלקו
המשפטביתתפקיד.מרישלההייםאיכותעלהמבוססתהחלטהידיעלאלהבמקריםהילד

הואהמוצעהרפואיהטיפולהאםלשאלהתשובהלמתןמצומצםאלהטראגייםבמקרים
כשהחליטטעההשופטכיקבעלערעוריםהמשפטבית.לאואםאותושמקבלמילטובת

16821.E .R4111(1993)Bland

I

1Jliredale

.

National

.

Health Trust

17512.at

p

Re"ש10,

A

case, supra.
18life5)46%9חwhether theוש,always whether the treatment would be worthwhile5ןThe question"

conclude that certain10and

jI1

udgments of

I

the latter sortתןengageשwould be wo~hwhile . Were one

.."intentional killing10

'

principled

I

basis for ~objecting(מם

;

would

~

forfeitטחם,worth living01חlives were

485(1997).Rev.2).1113"Law After

~

Bland110טוKeown "Restoring Moral and Intellec~lal Shape.נ
.(.ס.ד-שליההדגשות)
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מאחר,ודי'לגמחוברתכשהיאהירודהחייהלאיכותבהתייחסומרילטובתהואשהניתוח
תצמתלאשלנוהמקרהשבנסיבות,ברור.החיים8ילאיכותולאלטיפולנוגעתשהשאלה

תזכהלאהיא,תמותהיאהעורקכריתתאחריספורותדקותשכןמהניתוחתועלתכללמרי
.להתרתההנימוקזהואיןלטובתהההפרדהאין,מאתותהמהיפרדותהלרגעאףליהנות

המכווןישירמעשההואהניתוהשאכןהערעורשופטיקבעו,הפליליהמשפטבמישור
לצינורהמחוברמרפאחשוךחולהשלהמקרהעםלהשוותואין.מרישללמותהלהביא
כלמקבלתאינהמרישכןרפואיטיפולבהפסקתהמדובראין,בכלל,נוזלימזוןלוהמספק
מקוראתולכרותלהתערברוציםוהרופאים,אחותהלבעםאותהקשרהטבע,שכזהטיפול
."בידייםהריגה"שלבמעשהשמדוברספקאין.הייה

שהמבחןהסכימוהכול.הניתוחאתהערעורשופטישלושתאישרוזוביקורתלמרות

אך,"הילדטובת"מבהןהוא"והמשפטהרפואהודיניהמשפהדי1דיניפיעלהרלוונטי
;מהניתוחהימנעותדורשתמריטובת,ודי'גטובתלביןמריטובתביןהתנגשותישזהבמקרה

השופטיםהחלטת,הניתוחשלקיומואתדורשתודי'גטובת,לטובתההואשהניתוחלטעוןאין
הפוטנציאליותהטובותביןלאזןיש."במיעוטוהרע"שלהעיקרוןפיעללפעולשישקבעה
,שתיהןכלפיפוגעניפחותהכיהמעשהאתולעשותמהניתוחכתוצאההילדותשתישל

שם.הקטיניםובבנהבאםשעסקלערעוריםהמשפטביתשלאחרדיןבפסקנמצאזהמבחן
המשפטבית.אחרקטין-בנהולטובת-אחתקטינה-האםטובתביןהתנגשותהייתה
שלהפוטנציאליהנזקביןלאזןישאזכי,ובטובתואחדמקטיןביותרשכשמדוברשםהחליט
.משנהותשלהפוטנציאליתוהטובההאהד

שהאמתבעודהילדותשתילטובתהואשהניתוחשהחליטבכךטעהקמאהשופט,מכאן
ברעולבחורביניהןאיזוןלעשותוישהטובותשתיביןמוחלטתהתנגשותקיימתכיהיא

:במיעוטו

other-

~

vay of

dealing

with % than0תcan see1,"Given the confilct

,oj

fd

llty

-the least

~

detrimen5850ת61ת

:

evils andסי)by choosing the lesser

~

ofthe

4ם41(8[8ת(0י12,1.

הואלשרודהיחידוהסיכוי,תמותמריממילאכילנתחשישלמסקנהמובילזהמבחןיישום
Lordשלבלשונו,ודי'גשל Justice Wardהלשוןמטבעפיעל-"למותמיועדת"היאמרי

לטובתנוטההאיזוןולכן-וויו-ומפילדלפיההתאומותבענייןשעסקוהרבניםשהטביעו
designated("למותמיועדות"שללמושגנתייחס,ההפרדהאתלאשרויש7'ודי'ג for"

19the0)couft determines any question with respect8When":15,1.ch,1989.Children Act

"the child 's welfare shall

be

the court 's paramount consideration...;06חא~upbringing of

a

20ma]ung the decision this court

s

first and paramount1424,ופי.W.L .R1(1981))Minor4)3Re

"baby10חחthis unhappy01the welfare15consideration.
21883.RL .R1(1993))Minor4,ןאBirmingham city Council.
8,1Re(ע.22525

A

case , supra note.
.Ibid,8(ק.23529
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"death(לערעוריםהמשפטביתידיעלבושנעשהוהשימושפפילדלפיההשאופותולעניין
.להלןהשישיבפרק,שלנובמקרה

ביתהעיר,כאלהבמקרים"הילדטובת"מבחןשלהנכוןהיישוםלגבילהחלטתובהמשך
הטובאתהמאזנייםכףעלולשיםכזהאיזוןלערוךמוכניםאינםההוריםשאםהמשפט

המעשהבאותוהגלוםהפוטנציאליוהרעאחדילדעבורמסויםבמעשההגלוםהפוטנציאלי
הצדמןלעמודאיןשכוהבמקרה.כהוריםחובותיהםבמילוימתרשליםהםאזי,אחרלילד
Lord.שרירותיתבצורהלפעוללגורלולתת

,

Justice Wardהנמצאיםהוריםשניכדוגמהנתן

לחופשיוילךישוחרראחדילד,ילדיהם24שניביןלבחורנדרשיםוהםריכוזמחנהבשערי
,השופטלדעת,ימותוהילדיםשניאזי,יחליטולאאם.מותואלוילךלמהנהייכנסוהאחר
המסוגל,יותרהחזקהילדאתלבחורחייביםילדיהםלשניאהבהומלאירחמנייםהורים
אתולראותלעמודעליהם.למותלשניהםלהניחולאלשחררו,יותרטובהבצודהלשרוד
.מותוייאלהשערדרךעובר-למותהמיועד-יותרהחלשהילד
,השופטמצדרגשיתאטימותשלמסוימתמידהמביעהזודוגמה,שלטעמנולהעיריש

חזקהטענהלמצואהיאשמטרתוברור.הרגשיבמישורכללנכונהנראיתאינהומסקנתו
שאינםהוריםלהפוךהיאהנכונהשהדרךלקבלקשהאך,ההפרדהאתלהתירישפיהשעל

'zeSophieכדוגמתבהירהלעשותמוכנים s Choiceלאפשרעדיףכינראה.לעבריינים
מתן,דהיינו,2'"תעשהואלשב"שלהעיקרוןעללהסתמךלהוריםאלהכגוןבמקרים
ביצועשלהחלופיתבאפשרותלבחורמוכניםהםאםאלא,מעשייההימנעותשלאפשרות
,הילדיםאהדבמותבהירהשלמעשה

לניתוחלהסכיםשלאההוריםההלטתכינראה,הסיסמיותהתעופותבפרשתמההחלטה
,ולכן,ודי'גאתלהצילמהחובהמתעלמתהיאשכן,הילדיםטובתשלהעיקרוןאתנוגדת
אותוששקלאחרי,הוריםשלרצונםלבטלרשאיהמשפטבית.לרצונםבהתאםלפעולאין

נקבעזהעיקרון,"הילדטובת"עםאחדבקנהעולהאינושרצונםלמסקנהוהגיעראשבכובד
:19-ההמאהבסוףכברהאנגליבמשפט

ignore the parental0)control or0)exercising the jurisdictionתך)

private person8wereא"as)80,the court must act cautiously,)451

the0)oppositionתוown Child, and actingש5אacting with regard

parent only when judicially satisfied that the welfare of the child

.28"requlres that the parental right should be suspended

,

or superseded

בתי,בילדיםרפואיטיפולשלשבשאלותלהעיריש,ההוריםרצוןאתלכבדהדרישהלגבי
לורדשלמדבריוגםעולהוהדבר,ברורבאופןהרופאיםלטובתנוטיםבאנגליהמשפט

24Ibid, ibid.
25Ibid, ibid.
26(1983,William

,

Sophie 's Choice (Toronto.3.
.414(אכרך,ב"תשנ)העבריהמשפטאלון'מראו27
28232.Q .B2(1893)Gyngallא.ן.
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Donaldson,שבואחדמקרהעלאףלחשוביכולהואאיןכי,לערעוריםהמשפטביתנשיא
:רופאשלהקליניבשיפוטויתערבמשפטשביתהואהראוימן

8order0)..

.

.would be properחsituation where0ת

:

can conceive ofד'
rnanner81תchild8treat0),indirectly0זdoctort whether directly

find1.wouldא go further1.his or her cilrucal judgment0)contrary

-proper exer8would beאsituauon where8conceive of0)difficult

doctor

.8order

I

' positively requiring8תmake0)[9קת60ס6561ענcise ofthe

particularת30810relation1יי6חא0. course of treatment8adopt0)

אמונותיהםבגללהרופאיםדעותעםמתנגשותההוריםכשדעותבמיוחדהזקהזונטייה
ילדםשלהרפואילטיפולבאשדדתייםיהודיםהוריםשלבבקשהשדןדיןבפסק,הדתיות
:לקבלההרופאיםאתלהכריחשאין,Donaldsonלורדבעקבות,המשפטביתהחליט

-requir0)follow the wishes of the parents would be tantamount70)י

course of treatment which they are8undertake0)the doctors15ת

order-

which

'considerתג

making

0couftת( couldסלד.do0)unwilling

3do0)wouldיי50[. require them

~

poמהשיקוליםבאנגליההמשפטבתימתעלמיםבהםפסקיםשללשורהמצטרףזהדין
שנילדברי.בילדיהםהרפואיהטיפוללגביבהחלטותיהםהוריםשלוהתרבותייםהדתיים

במקרהבוטהפטרנליזםמהווהזוהתעלמות,והרפואההמשפטבתחוםאנגלייםמלומדים
:הגרועבמקרהתרבותיואימפריאליזם,הטוב

best8115completely ignored8[ס..."That the values of

the

parents

~worst"81אסקת"(32יי10. culturallyא,patemalistic and

זבפרשת,השנהבאותהשנפסקאחרדיןפסקלצייןהראוימן

saRe

דחהאכןבמסגרתו,
הילדסבל,זהבמקרה,ההוריםעמדתאתוקיבלהרופאיםדעתאתלערעוריםהמשפטבית

ההוריםאולם,בהשתלהתמכוהרופאים.לשרודכדיכבדלהשתלתזקוקוהיהבכבדממהלה
אתביטללערעוריםהמשפטבית.שנכשלקודםבטיפולהילדשלוסבלוצערובשלהתנגדו
וקבע,הרפואהבתחוםההוריםעבדוזהבמקדהשכןהרופאיםלטובתקמאהשופטההלטת
ההשתלהלאחרבילדבטיפולמרכזיתפקידלמלאשצריכיםהוריםעלההלטהלכפותשאין

פסקישניביןהיחידההבדל,לכאורה,אינטנסיבירפואיטיפולשלארוכהתקופהובמשך

Parens~-הלסמכותהיאהכוונה29 Patriaeהחלשיםשלהאינטרסיםעללהגןבאנגליההמשפטבתישל
.נפשוחוליילדיםכגוןבחברה

30172.165.EL.R2(1992))Minor4)2שאג.
.Re"4ןMinor((1997)4.840ן.[.1(.3137.31
32251(1999,.ed5ח60ת0,ש])R.M. Smith Law and

.

Medical EthicsישMason.ג.
33906.E . R(1997)1חג)Minor

"
.(שאזפרשת:להלן)Reן
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.רפואיאופיבעלהואובשני,דתיאופיבעלהואההוריםשיקולשבראשוןזההואהדין
היאהמסקנה,כןאם.ההוריםלטובתנוטההיא,בשניאךהרופאיםלטובתהכףנוטההראשון

דעתשלהמכריעהמעמדלגביDonaldsonלורדשלהנוקשהמהעמדהנסיגהשהלהשאף
לאעדייןדתיים-הורייםשיקולים,הוריודעתלעומתבילדהרפואיהטיפולבענייןהרופאים

.המשפטביתידיעלרציניתלהערכהזוכים
ביתמעריףשבהםהריןפסקישלהקואתממשיכהה0יאמיותהתאומותפרשת,לענייננו

שלדתיים-ההורייםשיקוליהםאתודוהההמטפליםהרופאיםשלהקליניתדעתםאתהמשפט
לטיפוליםהילדהתיזקק,הזהבמקרהשגםלצייןיש.בילדםהרפואיהטיפוללגביההורים
לגביReזבפרשתשהתקבלההטענה.ההוריםעלכופההמשפטשביתהניתוהלאתררבים

אינטנסיביבאורהבילדלתמוךשיצטרכו,הוריםעלרפואיטיפולכפייתשלהשליליתהתוצאה
,הנוכחיבמקרההמשפטביתידיעלנשמעהלא,הטיפולאותולאחר

הצורךוהגנתפלילי"המשפט:הסיאמיותמשאומותפרושת.פ
משפחהבדיני"הילדטובת"עקרוןשלויישוםניתוחעלהמבוססתמעשיתהצעהששוםמובן
כריתתידיעלמריהריגתאם.פלילימעשהלהצריקיכולהאינהורפואהמשפטבדיניאו

הרופאיםשלשהמניעהעובדהאזי,הפליליבמשפטהריגהאורצחמהווההמשותףהעורק
עצםבגיןפליליתמאחריותאותםמשתררתאינההילדטובתהואהכריתהאתהמבצעים
המשפטבית,הנדוןבמקרהנמצאיםפשעליצירתהנדרשיםהאלמנטיםכל,לכאורה.המעשה
כןכמו.הפליליהמשפטשללהגנהזכאיתכןועל,דברלכלאדםהיאתאומהשכלקבע

מאחרסופניתולהשלהרפואיהטיפוללהפסקתדומהאינההעורקשכריתתעליומקובל
החשובהרכיב,מרישללמותהלהביאכוונהמתוךישירהפיזיתהתערבותמהווהשהיא

מביניםשהרופאיםשהוכחברגע.המניעולאהכוונההואוהריגהרצהשלהפשעביצירת
,להרוגהכוונהאתלהםלייחסניתן,מרישלמותההיאהכריתהשלהישירהשהתוצאה
כלתהיהלאולכן,קיימתזוכוונה,הנדוןהמקרהבנסיבות,לרצוה34אף,מסוימותובנסיבות

.חמורהפליליתבעברהלהאשימםשלאסיבה
לפי?הניתוחאושרמהסמךעלהיאוהשאלה,ההפרדהאתאישרהמשפטבית,אולם

Lord Justice Ward,חובותשתיקיימותבובמצבלפיוההיגיוןעלמתבססתהההלטה
שלאחובהקיימת,במיעוטוהרעאתמלבחורמנוסאין,בזוזוהמתנגשותשוותמשפטיות

עלגםלהרוגשניתןהדגישוהשופט,ודי'גאתלהרוגשלאחובהגםקיימת,מריאתלהרוג
ההתנגשות.הקרבןשללמותויגרוםהואמחדלוידישעללכךמודעוהנאשםאםמחדלידי
התערבות-איWardהשופטלדעת.המוסרלביןהמשפטביןולאטהורהמשפטיתהיאכאן
נגדאישוםכתבמגישיםהיולא,שלמעשהאףעל,פשעמהווהודי'גשלחייההצלתלמען

למצבשנקלעורופאים
~

fssntפוגעתאינהודי'גחייבהצלתשבחירההשופטטעןכןכמו

.א.A.C(1975)Hyam1.41.55ךא.A.C1(1999)Woolin1.96,82:ראו34
1Re.קא.35531

Acase

, supra note.
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בצורהעליהםלהגןשניתןהבלעדייםוהחייםממילאתמותמרישכן,החייםקדושתבעקרון
,ודי'גשלחייההםזהבמקרהמשמעותית
ילדלהרוגהוריםעלחובהשלקיומהלקבלקשה,כאןגםישימהלעילשהבאנוהביקורת

אך,כן-רשות,משפטיתמבחינהוהןרגשיתמבהינההןהשניאתלהצילמנתעלאחד
,שלאודאי-חובה

Lordשלבהחלטהנמצאתהפליליהמשפטלתורתחשובהותרומהיותרמקובלתגישה

Justice Brookeהוריםהופכתאינהזוגישה.6י(א0055סא,)הצורךהגנתעלשהסתמך
מעניקהבהחלטהיאאך,לעברייניםיחיהומיימותילדיהםמביןמילהחליטמוכניםשאינם
מתוךפועליםשהםאמונהמתוךשכזוההלטהלעשותהמוכניםלרופאיםוגםלהוריםהגנה

הסשמיותהשאופותבפרשתשטוזכרוהמובןמובניםמספרזולהגנה,לחלוטיןמוסרייםמניעים
.אחראדםשלחייםלהצילמטרהמתוך,יחסירוהבקוראדםשלמותוגרימתאוהריגההוא

כחלקנזכרתהיאהאנגליתהאזרחיםמלחמתשלפניובתקופהארוכההיסטוריהזולהגנה
והקתוליתהרומיתהמשפטיתהמסורתואישהקלאסיהמלומדידיעלהמקובלמהמשפט

Bacon8לפי,עע[015תBacon,תףאדםשללמותוישירהגרימהבעתקמההצורךהגנת
זומלהמהלאחר,אולם,'אחרים8חייאוחייוהצלתלמעןהפועלאחראדםידיעלמפשע
המשפטמספריזוהגנהנשמטה,בעקבותיהשבאהלשלטוןהאדוקיםהפרוטסטנטיםועליית
Matthewולפיהמקובל Haleעליואלא,מפשעהתףאחרחייחשבוןעללשרודלאדםאסור
Wi]]iamגם,חייו39אתלהצילכדיהשניאתלהרוגולאמותואתלקבל Blackstoneסובר
חייוחשבוןעלאחריםאועצמואתלהצילכדיהורגשאדםבמקרהקמההצורךהגנתשאין
תוצאהשהיאייתכן,זולהתפתחותהסיבותאתלחקורמקוםיש.מפשעםהחףאחראדםשל
הטהורהמקובלהמשפטשוחריהפרוטסטנטיםידיעלקתולית-הרומיתהמורשתדחייתשל

מדיוהמתוחכמתהמורכבתמהחשיבההפרוטסטנטיתוהסלידהאקו4עןCoke4!4שלבסגנונו
חוק"לרעיוןהנגדיתהתגובהלהיותעשויהנוספתסיבה,הקתוליים42הקזואיסטיקיםשל

Natural"("הטבע law"(יריעלשהונאBaconהגנתבענייןטענתואתלבססמנתעל

.Ibid,אק.36552
Joquillette,1999)361-311:ראו37 The

.

~

Anglo

-American Legal

.

~

Heritage

(Dwham(.0.
38Bacon Elements

~

ofthe (?omnwn IA~WS

-

of,1."inducit:

privilegium

quoadljura:

privata

85"
"ן(00055

285.273.Q.B

.

D14(1884)Dudley (znd Stephens118[ןColeridge.7cited by(1630),England

Thomasאצלמופיערעיוןשאותולצייןמעניין Hobbesשלמזכירוגם,השארבין,שהיהBacon.ראו:

160,27:2Leviathan.
peril,1055מט...39 of

death

and cannot other~ise escapeתןman be desperately assaulted and811"

dieושמ himself, thanשhe ought rather...0508ק[וinnocent person then88ע,1ע11שhe

(51:1(1736)Pleas of

I

the Crown(')1ת000חמ.
4028,4(1857)

England

:01the Laws08Commentaries.
-Bacon1ביןהיריבות41

~

Cokeהמקצועייםהחייםאתוגםהאישייםהחייםאתגםוהרסהוקשהמרההייתה
Coquillette,1992)221:ראו,שניהםשל Francis Bacon (Edinburgh.(].

Toulmin,1988)278:ראו42 The .'

Abuse

of

Casuistry

(california.5%708508.)/,
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מכל.בלבדהשאלהבהצגתנסתפקולכןזהמאמרנושאמגבולותחורגזהנושא,ברם,הצורך
הפליליבמשפטמקוםשישנראהלא,ואילךהאזרחיםמלחמתשמאזהיאהמסקנה,מקום

בפרשתאותוליישםמנסיםלערעוריםהמשפטביתששופטיבמובןהצורךלהגנתהאנגלי
,הסיאמיותהתאומות

הדיןפסקהואהלוא,19-המהמאהזהבתחוםהמנחההתקדיםלאורמתחזקתזומסקנה
Dud[eyהמפורסם and Stephens1.43מאנגליהבדרכהשהייתהספינה,זהבמקרה.א

ולשרודההצלהלסירתלהיכנסהצליתוסיפוןונערמלחיםושלושהיםבלבטבעהלאוסטרליה
הנאשמיםשניהרגולאכולמזוןאולשתותמיםהיושלאכיוון,האוקיינוסבלבימיםמספר
עדרביםימיםעברולא.לשרודמנתעלבשרואתואכלודמואתשתו,הסיפוןנעראת

מיוחדובמשפט,ברצההואשמו,לאנגליהכשהגיעו,אותםהצילהלמקוםשנקרתהשספינה
הנימוקים.הצורךהגנתבעורתמעשיהםאתלהצדיקשאיןColeridgeהלורדקבעבלונדון
אובייקטיביתסיבהכלהייתהלא,דהיינו,והבמקרההצורךהיעדרהיוההגנהלדחייתשהציג
עלזובהגנהההכרהשלהשליליתההשפעהמפניחששוהיההשניהנימוק.הנעראתלהרוג
ישלפיוהמשפטמביתומסר,הניתןככלהאדםחייערךאתלחזקיש,לדעתו,הציבורמוסר
-אתריםשלחייהםאתאוחייואתלהצילכדיימותשאחרלהחליטאדםיכולבהםמצבים
המוסרביןהיחסמבהינתמרתקזהדיןפסקשלסיפורו,הציבוריבמוסרקשותלפגועעלול
ופעולתהנדוןשבמקרהזהכמוקשיםבמצביםהמלחיםמנהגי,הוויקטוריאניהממסדשל

השורה."זהלנושאלהיכנסהמקוםכאןלאאך,הימיםבאותםבאנגליההמשפטמערכת
במשפט,רצהשלבהקשרהצורךהגנתאתדחההמשפטשביתהיאלענייננוהתחתונה

Human"שלבעיקרוןמכיראינוהמקובלשהמשפטנקבע,Cardozoהשופטשלהקולע

"Jettison(ליםאנושימטעןהשלכת)כאלה45במקרים,

מוכרתהיהברצחאשםאדםשמצאשופט,הימיםבאותםהאנגליהפליליהמשפטפיעל
צאתעדייתלוStephens.-וDudleyכיציווהColeridgeלורדואכן.מוותעונשעליולגזור

שהיהצעד,ויקטוריההמלכהאותםחננה,המשפטסיוםעםמיד,אולם.האחרונהנשימתם

שאלורביםאנשיםשכן,נמשךשהמשפטככלשגברהלמלחיםהציבוריתהאהדהלאורצפוי
שישהבילוכברשהנאשמיםלצייןיש,דומהלמצבנקלעואילועושיםהםהיומהעצמם

שלהמיוהדותבנסיבותמספקכעונשנראתהזוותקופההמשפטלפניסוהרבביתחודשים
.המעשה
Dudleyבענייןהדיןפסק and Stephensלהכירשאיןוהכלל,ויקדיםלהוווזהמשיך
דיןבפסק,Howe14.4624הדיןבפסקהלורדיםביתידיעל1987-ביושםלרצחכהגנהבצורך

5י4.ץ-אפריקאידרוםדיןפסקעלוהלקBaconגישתאתHailshamלורדביקרזה
Goliathלורד,רצהלגביהצורךבהגנתשהכירHailshamאפריקהמדרוםהדיןשפסקהעיר

4338Dudley and'

Stephens

, supra note

א."
Dudleyעביין:להלן) and

,

'

Stephens

(,

Simpson,1984):ראו44 (Jannibalism

~

and the Common Law (Chicago.4.
45113(1%1,York-ישא)CEdozo

.

LZJW and Literature.8.
464171.A.C1(1987)Howe1.עניין:להלן)אUfowe.
47480.465,8413(1972)Goliath".5.
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גםהוא,המקובלבמשפטכתקדיםעליולהסתמךאיןולכן,הולנדי-רומימשפטעלהתבסס
הצורךהגנתלדחייתColeridgeלורדשלנימוקיושבהםבודדיםמקריםשבאותםהסביר
הפתרוןזה,לדעתו,החנינהשלמשפטיהחוץהפתרוןעללהסתמךיש,רלוונטייםאינם
בסיסיחברתיבערךלפגועעלולהוהריגהברצתהקלהוכלהאדםהייקדושתמעקרוןהנובע

,זה

Lordהצביע,ודי'וגמרישלבמקרההצורךהגנתאתליישםיששאכןלמסיקהלהגיעכדי

Justice Brookeהשלהצעותמספרעל-'Law Commissionלהכירהאחרונותבשנים
זובהגנהבהכרההתומכיםהמקובלבמשפטמלומדיםמספרשלדעותיהםעל;הצורךבהגנת
-בכבר,פפילדלפיההתאופותשלבמקרהשפורסמההרבניתהדעתובחוותהאנגליבמשפט

Law'-ההציעה1985 Commissionבמקריםהגנהבתורהמקובלבמשפטהצורךבהגנתלהכיר
Law'-ההתייחסה1993בשנת,הרבימאלהצלתתביאאהדאדםכשהריגתחרישם

~

Commission

המקצועיתהערכתואתלהפעילרופארשאיבהםמצביםקיימיםאכן,ולגישתההרפואילהקשר
שניהםימותובהםבמקריםהאחרחייאתלהצילכדיאהדשלמותועללהחליטמנתעל

Brookesהשופטידיעלשצוטטההעיקריתהאקדמיתהדעה,דבר49ייעשהלאאםממילא

באותו.1987%-בהצפוניביםשטבעהמעבורתשללמקרההתייחסהעמיתיוידיעלוגם
כדיבסולםלעלותוחיכוהצפוניהיםשלהקריםבמיםלשרודנוסעיםמספרהצליחו,מקרה
מקורמשותקהיההוא.ררכםאתחסםבסולםעלהשכבראחדצעיר.בטוחלמקוםלהגיע
הקבוצה,טבעוהואליםאותודחףמהנוסעיםאחד,לבסוף.לזוזמסוגלהיהולא,ומפחד
חייאתסיכןהמיםשלהעזבקוררגעכלשכן,הצעירדחיפתשלזהלמעשההודותניצלה
Dudley.ענייןוביןזהמקרהביןלהבחיןכדיניתנונימוקיםשני,כולם and Stephens

קבוצהבןשלולאהצעירשלדווקאלמותולגרוםאובייקטיביתסיבההייתהאכןזהבמקרה
בניגודישירהבצורהכולההקבוצהעל-כמובןכוונהבלי-איוםהיווההואכןכמו,אחר
Dudteyבענייןהסיפוןלנער and

~

tephens.שישהייתהזהמעשהלגביהאקדמיתהדעה
וגםBrookesהשופט,"המקובלהמשפטפיעלהדוחףלטובתהצורךהגנתאתלהפעיל
השאופותבפרשתשיושםכפי"למותמיועדות"שלהמושגאתהביאוWardהשופט

,הבאהחלקאתנקדישהיהודיתבהלכההזהולשימוש,פפילדלפיה

היהודיתההלכהועמדת1977-בבפילדלפיההסיסמיותהשאופותהפרדת.6
,1977בשנתבפילדלפיהשאירעבמקרהביטוילידיבאהזובסוגיההיהודיתההלכהעמדת

האופיאףשעל,לצייןיש.ההלכתיהמצבאתננתחמכאןולאחרהמקרהתיאורעםנתחיל
באופןהמחוברים,סיאמייםתאומיםשלמוצלחתהפרדה-המקרהשלהמובהקהמודרני

Lawסח.4,1,177(4),45(0):ראו48 Commission.1989,Criminal Code for'

England

and Wales4.
0Lawת.6:35,218:ראו49 Commission,1993,.Offences .;

Againstthe

Person and

I

General Principles

ק.50562
"

Reש0ת1,

A

case , s~pra.
0"ח1989,60)78-77;ע(.Ashworth:ראו51

~

0the Oriminal iaJwא)and Excuse051חנ[ת(1ם[ח

.

Smith.נ
154-153(1999,.06"3.Principles ofCriminal. Law (Oxford.
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למשפט-מפילדלפיההתאומותלמקרהעדבוצעהשלאכמעט,ניתוחשלבדרך,דומה

שכן,להפתיעצריךאינוזהדבר.ממנוהעולההמוסריתלבעיהמתוחכמתתשובהישהעברי
שלעשיראוצרעםעתיקהמערכתהואהעבריהמשפט,אחרותדתיותלמערכותבדומה

שאלותשלבתחוםבמיוחד,קזואיסטיתהשיבהשלארוכהוהיסטוריה,שונותברמותעקרונות
לפתורבאכשהואההלכהפוסקשללרשותועומדזהבלוםאוצר.ולמוותלחייםהנוגעות
,והרפואההמדעבתחומיביותרהחדישותההתפתחויותידיעלהנוצרמודרנימקרה

העירתושבי,אורתודוקסיםיהודיםלהוריםבנותתאומותשתי:כדלקמןהםהמקרהפרטי
מחובריםהיוהאחיותשללבותיהן.החזהבאזורמחוברותנולדו,רסי'ג-ניובמדינתלייקווד
.בלבדחדריםשניובעלפרימיטיביהשניהיה,נורמליתבצורהתפקדאחדשלבובעוד
,מהתאומותאחתאףשלהצרכיםאתלספקיכולאינובלבדחדריםשנישלשלב,כמובן
ר"ד,הרופא.האחיותלשתידםלספקעליוהיהשכןמוגברעומסתחתעבדהבריאוהלב

Everett Koop,לתפקידמונההזמןשבבואSurgeon Generalידיעלהברית-ארצותשל
הציעולכן,חודשיםכתשעהבעודהתאומותשתיתמותנההפרדהשבלאקבע,רייגןהנשיא
הלקויהלבבעלת,תבוצעשההפרדהשברגע,כמובן.ניתוחידיעלהאחיותאתלהפריד
מיבבירורולזהותהאחיותלשתיהלבבותאתלשייךניתןשבהחלטקבעKoopר"ד.תמות
בעלתאתלהקריבהציעKoopר"ד.הלקויםהלבבעלתהיאומיהנורמליהלבבעלתמהן
בעקבות,ההוריםהסכמתקבלתאחרי,המתפקדהלבבעלתאתלהצילמנתעלהלקויהלב
פליליתבחסינותלזכותמנתעלהמשפטלביתהרופאפנה,לטיפולהלכתיתדעתחוות

וההפרדה"בהחלטתותמכובפילדלפיהמשפחהלענייניהמשפטביתשופטיושלושתלמעשיו
8צהבתמחלתעקבמכןלאתרוחציכחודשוהשנייהמידנפטרההחלשההתאומה;בוצעה

.דםמעירויכתוצאהשקיבלה
הלכהפסקלקבלכדיפיינשטייןמשההרבאלההוריםפנולניתוחההוריםהסכמתטרם

פיינשטייןהרבשלתשובההיעדרלמרות,"מותרשהניתוחהייתהומסקנתו,"ההפרדהלגבי
פרופסורידיעלהמקרהעלשנכתבממאמרלהפרדההנימוקיםעלללמודניתן,עצמו

מעורביםשהיו"ההלכהחכמי"הסתמכו,לטענתושעליהםבוסטוןמאוניברסיטתלמשפטים
גוייםידיעלשאוימוהיהודייםהנוסעיםשלהתלמודיהמקרההואהראשוןהנימוק.'בפרשה6

הגוייםאם.כולםייהרגואזיידםעללהורגשיוצאכדימהםאחדאתימסרולאשאם
,ע"למותמיועד"והואמאחרלמוסרומותראזיספציפיבאדםבחרוהנוסעיםעלהמאיימים

Drake:ראו.חדריםשישהבעלאחדבלבשמדוברייתכןשכןזובקביעהלפקפקמקוםיש52 "The.(]

1977/10/6One Can Live" Philadelphia Inquirer

I

50~TWlfiS Decision: One Must

Die

,Drake:ראו,בלבדספורותדקותשארךקצרדיוןלאחרהתקבלהבקשתוכילצייןיש53 Ibid; )[ . Annas

28-27(1987).Hdast. Center Rep17"Save The Other7000םSianaese

'

Twins : Ialljg".
,1998)283:ראו,בכללבהלכהסיאמייםתאומיםבעניין54

lB

eich,Bioethical .Dilemmas~

(

Hoboken.נ.פ
אתלשחזרניסהסנדלרדודמשה'ר,חתנו;בנדוןעצמופיינשטייןהרבשלכתובהתשובהלנואין,כיאם55

.114(ט"תשמ)דקרוןספר:תיראהלתורה"נפשמפנינפשכשדוחין"במאמרוהפסק
"85תמsupra,1ש565380
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ולגרוםלהפרידןישולכן"למותמיועדת"ההיאלשרודמסוגלתשאינההתאומה,שווהבטרה
,למותה

קפץאחריו,נפתחשלווהמצנחבוערממטוסשקפץאדםשלהמקרההואהשניהנימוק
אחדמצנה.הראשוןשלברגלולהחזיקהצליתהשניהאדם."נפתחלאמצנחואךאתראדם
לראשוןמותר,ההלכהלפי,לקרקעכשיגיעוימותוושניהםאנשיםשנילשאתמסוגלאינו

הואהשנישהאדםהעובדההיאלהיתרשההסברנראה,למותוליפוללוולגרוםבשנילבעוט

בחייםלהחזיקהמכדיחלששלבהזו,הסיסמיותהתעופותבפרשתגםכך."למותמיועד"
.ההפרדהידיעללמותהלגרוםוניתן"למותמיועדת"

אותםליישםשניתןלפנימסוימותלהבהרותזקוקיםהללוהנימוקיםשני,ההלכהמבחינת
ם"הרמבידיעלנפסק("הנוסעים"מקרה)הראשוןהנימוקלגבי,הסשפיותהתאומותבפרשת
.שביצעתפשעעבורבמיתהחייבאםרקותותרמספיקהאינההגוייםידיעלהקרבןשבהירת

אינוכזהשחיוב,מובן.""למותמיועד"הואאםאפילואדםלמסוראיןזהפליליעברבלא
התאופותבפרשתזהנימוקליישםקושיקייםולכןהתאומותלגבירלוונטילהיותיכול

.הסיאפיות
מקרהבענייןהלכהפסקשכתב,אפרתישמעוןהרבידיעלניתנהזולקושיהאתתתשובה

בזמןקרקעי-תתבבונקריהודיםשלקבוצההסתתרהזהבמקרה,בשואהי6שאירעטראגי
מעליהםצועדיםגרמניםחייליםשמעוהמסתתרים,אירופהמזרחשלמהגטאותאחתטיהור
ולמנועלהשתיקוכדיפיולתוךסמרטוטאביודחףמיד,לבכותתינוקהתחיל,רגעובאותו

מתשהואונמצא,התינוקמפיהסמרטוטהוצאעברכשהאיום,המחבואמקוםשלגילויואת
ידיעלנגזרהמוותעונששאםוטעןם"הרמבדבריאתהידדאפרתיהרב.מחניקהכתוצאה
כי,נראהאזי,ימסרוהולאאםלהימלטיוכלהנבחרשהאדםסיכוישוםאין,היינו,המציאות

,למוסרותשמותרמסכיםהיהם"הרמבגם
הרבלפי,"הנוסעים"למקרההמאירימנחםהרבשלהפרשנותעלמבוססתאחרתגישה

תוךלמותותגרוםמוחלטתשבוודאותממחלההסובלאדם)טריפהישבקבוצהאם,מאירי
פשעבגיןמיתהחייבהואשאיןאףועלבובחרולאשהגוייםאףעללמוסרוישאזי(שנה

אנקר'אגםראו.("הנוסעיםמקרה":להלן)י,ח,תרומות:ירושלמיתלמוד;כג,ז,תרומות:תוספתא57

Daube.(1;162-168(ה"תשל)בהעבריהמשפטשנתון"העבריבפשפשוצורךהכרחמתזךרצח"

Collaborationה,ת0טת1965,0) With Jjranny.מותרהגוייםידיעלהקרבןבחירתללאגם,אנקרלפי
במובןלמרודהחכמיםההליטואחרעםידיעלאחדעםשלדיכויושלבמצבשמדוברמשוםאךלמוסרו

עונשיןברניוצורךהכרחאנקר'אגםראו;אקראיקרבןלמסוראין,הקרבןבחירתשללאוקבעוהזה
.202-203(ז"תשל)

."המצנחמקרה":להלן58
.כ,בבשמואלשלמהעירלהצילכדיבכריבןשבעהריגתשלהסיפורהואזולדרישההמקראיהתקדים59

.דודהמלךנגדמרדהיההפשע,בכריבןשבעשלבמקרה
.ה,ה,התורהיסודיהלכות:ם"רמב60
."התינוקמקרה":להלן61
.'א,ההריגהמגיאת"שו62
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.התלמודיתההלכהלפי6'"פטור[טריפהאדםשל]ההורגושהרי"הואנימוקו.שביצעחמור
.טריפה64הריגתבגיןודםבשרשלדיןביתידיעלמוותעונשאין-זוהלכהמביאם"הרמב
למוותהורגואתלדוןואין-מתאדם-"קטילאגברא"הואכזהשאדםהיאלכךהסיבה
שישבמצבורקאךנעשהמוותמעונשזהבפטורשהשימוש,מובן.מת65אדםהריגתבגין

ולמסורהפטורעללהסתמךניתןכזהבמקרהורק,"הנוסעים"במקרהכגוןאדםחיילהציל
הוודאימותהשכןטריפההיאמרי,הסיאמיותהתאושותבפרשת,למותוההטריפהאת

אתלהצילאפשרותקיימת,להצילהידועהרפואיתדרךכלואין,משנהפחותבתוךיתרחש
מרישאיןאףעל,אלהשבנסיבותמסכיםהיהם"הרמבשגםונראה,מריהקרבתידיעלודי'ג

,אנושיתדיןביתידיעלמוותמעונשטריפהלהורגהפטוראתליישםיש,מיתהחייבת
.למותהמריאתולמסור
הטריפהאולמותהנבחרלמסירתורקאךמתייחס,=הנוסעים"מקרהשלזהניתוח,אולם
כריתתתוךבמישריןמריבהריגתגםהדיןשהואללמודנוכלאיך,אחרידיעללהריגה
מעשההיאהבעיטה.רלוונטיהוא"המצנח"שמקרהנראה,כאן?ודי'געםהמשותףהעורק
רלוונטירודףדין,הראשוןהאדםאתרירודףהשניהאדםהיותהיאלהתירווהסיבה,ישיר

אתלהרוגואףלהתערברשאיבצדהעומד'ג,להורגופבכוונה'באתרודף'אשבובמקרה
להרוגההיתראתמבססם"הרמב,זממואתמלבצעממנולמנועהיחידההדרךזואם,'א

המתבקשתשהשאלה,מובן,רודף69דיןעלבכללועדהלידהעדאמוחייאתהמסכןעובר
המקובלתהתשובהאמוראתלהרוגמתכווןהואאיןוהלארודףלהיותעובריכולכיצדהיא
הנרדףהצלתעלגםמבוססתלהריגתווההצדקה,לגמרי"אובייקטיבירודף"קייםכיהיא
נחשבעובראיןהעבריבמשפטכיהואזהנימוק,עוברשלבמקרה,נוסף0ינימוקעלוגם

אובייקטיבירודףהואאמואתמסכןשהעוברבמובן.הריגתוי7בגיןמוותעונשואיןאדםלנפש

.המלהמובןבמלוא"אדם"שהנהאמואתלהצילכדילהורגוישכןועל
,אולם.2י"התינוק"במקרהלעילהנזכרבפסקזובהנמקההשתמשאפרתישהרבלצייןיש

.א,עב,סנהדרין,הבחירהבית,מאירי63
.ב,עח,סנהדריןפיעל,ח,א,יוצתהלכות:ם"רמב64
.ב,עתסנהדרין,רמהיד65
העובר,אנוש-החולהשלחייהםעלההגנה:לחייםהזכות"סינקלר'דראו,זונקודהשלמלאלניתוח66

.33(ב"תשנ,ביתרותהאדםזכויות"בהלכהוהגוי
כזהלעונשלצפותאיןאבל(ח,א,רוצחהלכות:ם"הרמב,השמיםמןלעונשצפויהטריפהאתההורג67

.אדםחיילהצילכוונהמתוךפעלכשהמוסר
לאהמורחאור"רודףדיןהגדרת"פרימר'דראו,העבריבמשפטרודףשלהפליליתהכוונהבעניין68

(1983)325.
.ז,ו,אוהלותפיעלט,א,רוצההלכות:ם"הרמב69
.ט,א,רוצחהלכות,ם"הרמבעלהלויחיים'רחידושי70
שנתון"העבריבמשפטהפלהאיסורשלהמשפטיהיסוד"סינקלר'דשלבמאמרובנושאכללידיוןראו71

.177(ה"תשל)ההעבריהמשפט
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חסר,לכאורה,זהיישוםנכונותעללשאולמקוםיש,בעוברולאכתינוקשמווברכיוון
גםמתעוררת,כמובן,השאלהאותה.האובייקטיביהרודףהריגתלהתירהנדרשהנוסףהדבר

,התאומותשלבמקרה

למותהמיועדהאדםמסירתשלהדיןשילובוהואהמקריםלשניפתרוןלהציעברצוננו
בכייתו,"התינוק"במקרה,אובייקטיבירודףשלהמושגעם,"הנוסעים"במקרהשמקורו

שמריהעוברה,שלנובמקרה,אובייקטיבילרודףוגםלמותשמיועדלמיאותושהפכההיא
ישמאיריהרבולשיטת,לטריפהאותההופכתשנהשלזמןבפרקגמורהבוודאותתמות
מאייםלהרוגשניתןאותנומלמדאובייקטיבירודףדין.שלםלהצילכדיטריפהלמסור

שמרימתוךהסיאמיותהתאומותבפרשתרודףדיןליישם,כןאם,ניתן.בידייםאובייקטיבי
,אתותהחייאתלהצילכדילהורגהמותראמוחייאתהמסכןלעוברבדומהולכן,טריפההיא

על,רעהכוונהללא,המאיימתשהיאמאתרמריאתלהרוגשישהיאזהשילובשלהתוצאה
,שנהבתוךתמותהיאהניתוהשללאמאחרוהןודי'גשלקיומה

,דהיינו,טריפהאדםשלהמושגהואזהלנושאההלכהבגישתהחשובשהגורםספקאין
זהאתוגם"הנוסעים"מקרהשלהנימוקאתליישםקשה,זהמושגללא,למותהמיועדאדם
'פרופידיעלשצוטטו"ההלכהחכמי"ההלטתבבסיסעמדזהשניתוחנראה,הרודףדיןשל

Annasלמותמיועד"שלבעיקרוןבהיעזרותולערעוריםהמשפטביתצדקדברשלובסופו"
,התאומותשללמצבהמתאיםהלכתיעיקרוןבתור

לחיקBaconגישתבהחזרתחשובתפקידההלכהשלחכמילומריש,זהחלקלסיכום
שלהספציפיותובנסיבותרצחשלבמקרההצוררהגנתבענייןלפחות,המקובלהמשפט
,זהדיןבפסקחסשפיותתחלופותפרשת

ומושגיהמונחים.באנגליהלמצבדומההישראליבמשפטהמצב,שבעיקרוןלהוסיףיש
פיעללהבינםויש,המקובלמהמשפטלקוחיםזהבנושאהישראליתהחקיקהשלהיסוד
שלמהמסורתמשתחררהיההישראלישהמשפטנטעןאםאפילו,משפטיימערכתאותה

בהוקהצורךהגנתפישעללצייןיש,לרצחהצורךהגנתהקמת-אילגביהמקובלהמשפט
בשעת"איוםלהסירכדילחוקבניגודפעלכשהנאשםורקאךמושטתההגנה,העונשין
ההגנהעםהמזוהה,מידיתהצלהשלהאלמנטאתמדגישזהניסוח.'הייו4על"המעשה

לפנילפעולהרופאיםהחליטובו,שלנולמקרהשייכתושאיננה,עצמיתהגנהשלהקלאסית
ולאהזההמורכבהניתוחלביצועהאופטימליבזמןלפעולרצושכןודי'גלחייהאמיתיהאיום

!הייהעלמידיאיוםשיהיהעדלהמתין

.61הערהלעיל,ראו72
EnkerטתNecessity8מנIsraeli:מאמרווכן,57הערהלעיל,אנקרראו73 "Duress, Se]f-Defence.11

188(1996).Rev.ןIsr30"Law.
.1977-ז"תשל,ןנשין?הלחוק34יאסעיף74
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סיכום.7

הקלאסיבמובנההצורךהגנתלשיקוםרבותתורםלערעוריםהמשפטביתשלהדיןפסק
Dud[eyענייןשלהפשטניהקואתנטשהמשפטבית.המקובלבמשפט and Stephens

,הרפואהבתחוםבמיוהד.קשהבעיהכלתפתורשהחנינהתקווהתוך,ברצהלהרשיעהנוטה
,"מקצועיתמבחינהוהןאנליטיתמבהינההן,רצוןמשביעבלתיכהבהסדרלדבוקאין

לגביגםפשטניותתורותודחייתמורכבתהשיבהדורשתהמודרניתהרפואיתהמציאות
Hailshamהלורדשלוהקשיםהפשטנייםלדבריוהיוםמקוםאין.ומוותחייםשלשאלות

בנושאיםמתערבזהשמשפטזמןכללפחות,הפליליבמשפטהצורךהגנתנגדHoweנעניין
טוענים,'הקזואיסטיקה6עלבספרם.הסיאמיותהתאופותבפרשתכמוטראגייםרפואיים

עקרונותעללהסתמךניתןלאהמודרניהרפואישבעידןToulmin'-וJonsenהמלומדים
מציעיםהםלכן.ומקרהמקרהכלשללנסיבותעמוקהבצורהמתייחסיםשאינםפשוטים
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