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  דברי פתיחה

  איה דומה פסיקה הפסקת לאדם בודד, לפסיקה בעייי ציבור.

, לפסיקה למערכת הצריכה לתת קודתית איה דומה פסיקה לכון המקבל קריאה

  .)67(ראה לקמן "עיוים" א, עמ'  .מעה לציבור כולו

הלכתיים לעבודת מערך הרפואה המיידית בבית החולה בבואו לקבוע כללים 

ובמקומות ציבוריים, מצאו לכון לתת מעה שיהיה יזון מהפסיקה המקובלת 

  בחוגים רחבים ככל שיתן.

אחר התייעצות עם רבים פוסקים מחוגים שוים, ולאחר להכללים דלקמן קבעו 

כתבו כתיות בקובץ זה ההחיות ההלשהשאלות והתוים הוצגו בפיהם בהרחבה. 

הרב  – , וכפי שתלבו בוועדת ההלכההרבים הגאוים אחרי ההתייעצות עם

שמואל אליהו שליט"א, הרב פרופ' אברהם שטיברג שליט"א והרב פרופ' יגאל 

  . שפרן שליט"א

  , מובא בסוף חוברת זו.הרב יצחק יוסף שליט"א הראשל"צ,מכתבו של 

, שולבו במקומות הרב דוד לאו שליט"א הרב הראשי,דבריו והערותיו של 
למקומו  אהמתאימים, סימן מתוך ספרו "משכיל לדוד", העוסק בחזרת רופ

  בשבת, מובא בסוף החוברת.

ליקוט הדעות ושזירתן למסכת אחת של כללים מעשיים, מחייבים מלאכת מחשבת 

מורכבת, ואו תפילה לבורא עולם שזכה לסייעתא דשמיא, ומלאכה זו תצלח 

  ידיו, ותהיה לתועלת ולפאר דרכה של תורה.ב

יהי רצון שלא זדקק לכל אלה, ורופא חולים יזכה את עמו ישראל בחיים של ברכה 

  ושלום, חיים של בריאות ושלווה.

* * *  

בחיה של תוך מהדורה זו המוגשת כאן, מתפרסמת לאחר צבירת הסיון בשטח, ו

יתקיים עיון  לה ומתפתחת,. כדרכה של מערכת פעיהעולה מההפעלה המעשית

  ליכים שבהם הדבר דרש.תמידי ובחיה מעשית של הה

  שמח לקבל הערות והארות.

  יוסי בן שחר  ד"ר אלי יפה  

  מרכז תחום יהדות והלכה  סמכ"ל קהילה  
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  מבוא

  חובת הצלה

  יוב להציל פשות הוא מהדברים החמורים ביותר ביהדות.חה

אילו איבד עולם מלא, וכל המקיים כל המאבד פש אחת מעלה עליו הכתוב כ

ירושלמי סהדרין ד,  ;ע"א סהדרין לזתלמוד בבלי (פש אחת כאילו קיים עולם מלא 

  .)רמב"ם סהדרין פי"ב ה"גט; 

. לפיכך חייב כל אדם לעשות כל מה )ויקרא יט טז("לא תעמוד על דם רעך" 

   ., ואפילו בספק סכהשבידו כדי להציל פש התוה בסכה

(יומא פה  , ולא שימות בהם; יחזקאל כ יא)ויקרא יח ה(" וחי בהם"ו שאמר וזה

, הא למדת שאין משפטי התורה קמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום ב)

בעולם, ואלו האפיקורסים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב 

  " גם אי תתי לכם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם"אומר 

  .)שבת ב גהלכות מב"ם ר(

מצווה ואפילו ספק רחוק,  ,של סכה, או ספק סכה מחלהכל מי שיש לו 

השואל הרי זה שופך דמים, ... לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח

, ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכה ,והשאל הרי זה מגוה

  ופך דמיםוהמהסס לחלל שבת לצורך הצלת אדם, הרי הוא ש

  .שו"ע או"ח שכח)ע"פ (

("חיי  חובת ההצלה קיימת גם כאשר מדובר בהארכת חיים לזמן קצר

  1.)"שעה

עם זאת,  2איסורי שבת ומועד. בכללםחובה זו דוחה את מרבית המצוות, ו

  3יש לעשות הכל על מת לצמצם באיסורים ככל האפשר.

                                                 

אף  ,שדין זה נכון גם בגוסס, וגם בקטן או חרש ושוטה ',אלא'ה"ל שם ד"ה יד. וראה בשו"ע או"ח שכט,   .1

  .26ראה לקמן ב"עיונים" ב עמ'  לכלל קיום מצוות.שלא יגיעו 

 .28ראה לקמן ב"עיונים" ד, עמ'   .2

וכן מתבאר ממנחות סד, א, ירושלמי עירובין י ,ב.  וראה עוד לקמן  ד"ה "מותר", ביאור הלכה רעח, א,  .3

  .27ג, עמ' ים עיונב
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ממחלה, והן  חובת ההצלה קיימת בכל מקרה של סכה, הן סכה הובעת

  סכה הובעת מגורם אחר.

פיקוח חובת ההצלה קיימת הן במקרה של סכה ודאית והן במקרה של ספק 

, שהרי 6לפיכך אין הולכים בפיקוח פש אחר הרוב 5.ואפילו ספק רחוק ,4פש

אמרה התורה 'וחי בהם', שלא יוכל לבוא בשום עיין לידי מיתת ישראל על 

  .7ידי שמירת מצוות

קא וספק יקוח פש איו סתם ספק השקול, אלא אפילו ספק ספספק פי

   8.רחוק דוחה את כל האיסורים, ואפילו שלושה ספקות יחד

כדי  [מעבר לסיכון סביר ומקובל] הבא להציל, איו חייב לסכן את עצמו

  9להציל את חברו.

ובמיוחד לעוסקים  –כללים אלו מסתעפים לפרטים רבים, וראוי לאדם 

ללמוד את פרטי הדברים ולהיות בקי בהם, כדי לדעת  –תדיר בהצלה 

  10במהירות הדרשת.בדרך הכוה וליישמם בעת הצורך 

גם כאשר אין מדובר בפיקוח פש אלא במחלה, יש חובה להשתדל לרפא את 

  11החולה, והרי זה כעין "השבת אבדה", להשיב לאדם את גופו שלו.

                                                 

פד ב; ערכין ז ב; רמב"ם שבת ב א; טושו"ע או"ח שכח ג. וראה עוד בילקוט יוסף ח"ד שבת -יומא פג א  .4

  .(ד) סי' שכח אות ה

ראה שו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח ח"א סי' נח; שו"ת שבט הלוי ראה שו"ת בית יעקב קטו. וראה עוד:   .5

   .ח"א סי' ס, ושם ח"ה סי' קעד

 בות טו ב.פה א; כתו-יומא פד ב  .6

; שו"ת בית יעקב סי' סופ"ק כתובות חת"סהתוס' יומא פה א ד"ה ולפקח; ר"ש מכשירין ב ז. וראה חי'   .7

  קטו; ביה"ל סי' שכח ס"ד סוד"ה כל ומ"ב שם סקי"ז; דעת תורה שכח ד סוד"ה מכה.

  .קעדראה שו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח ח"א סי' נח; שו"ת שבט הלוי ח"א סי' ס, ושם ח"ה סי'   .8

ולא לדקדק ביותר  ,אולם צריך לשקול הדברים היטב אם יש בו ספק סכנהמשנה ברורה שכט ס"ק יט.   .9

. ראה לקמן בנספחים ה, ידי כך [פתחי תשובה חו"מ סי' תכ"ו]כאותה שאמרו המדקדק עצמו בכך בא ל

  .29עמ' 

  ראה ערוך השולחן ריש סי' שכח.  .10

 ..30חבה בנספחים ו, עמ' ראה הר  .11
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  (הגדרות)סוגי חולים 

עלול למות.  –דם שמחלתו מסוכת, ואם לא יטופל א – חולה שיש בו סכה

בין אם עלול למות באופן מיידי, ובין אם ימות בתהליך מתמשך. כגון: פגיעה 

דם, זיהום, פגיעה בכלי באבר פימי (לב, ראות, כבד וכו'), איבוד הכרה, 

[כל אלו בבחית מסוכן, גם אם כרגע ראה כאילו  הרעלה, וכל כיוצא באלו.

  12ן].איו מסוכ

כאשר קיימת סכה שאבר   - חולה שאין בו סכה, אבל יש סכת איבר

. [פגיעה לאלתר אם לא יטופל (בקביעות) תפקד כראויל יפסיקמאברי האדם 

יש לדעת כי במקרים רבים  בעין חשבת כפגיעה פימית וחשב כמסוכן].

  13סכת איבר מהווה פיקוח פש.

, אבל איו וכואב עליו כל גופו אדם שפל למשכב – חולה שאין בו סכה

[וכן חולה כרוי שעלול ליפול  14לדעת אדם בעל סמכות רפואית בסכת חיים

   .למשכב אם לא יטופל]

עד שכל גופו  אדם שלא פל למשכב, אבל סובל מכאב – מיחושיםסובל מ

  .15חלש

                                                 

רבה. ככלל, מחלה העשויה להתפתח לידי סכנה אינה בכלל פיקוח  ראה ציץ אליעזר ח, טו באריכות  .12

אם המחלה בעצמה היא מסוכנת, אף שכעת אין היא נפש להתיר איסורי תורה [ר' ירוחם בב"י שכח], 

שבט [ ש, אם יש חשש שהיא עצמה תתגבר לדרגה של סכנהבדרגה של סכנה, הרי זה גדר פיקוח נפ

, היינו הרודף (כגון המחלה) כבר נמצא בגוף האדם, ולכן הרי ]י-מיהודה ח"א בהע' נוספות לפרקים ח

זה בכלל פיקוח נפש, אולם אין נחשב כרודף אלא אם כן מצבו של החולה הולך ורע, אבל אם אין שינוי 

הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בס' שמירת הרדיפה לאותה שבת [ במצבו, כי אז נעשה כאילו פסקה

שאף אם הדבר שיוכל להביא את  כתב שו"ת בנין ציון ח"א סי' קלזאך ב]; שבת כהלכתה פל"ב הע' ב

  .הסכנה כבר נמצא בפנינו, אין זה גדר פיקוח נפש אם דרגת הסכנה גופא איננה בגדר כזה

  ט', וכן הביא בנשמת אברהם בשם הגרש"ז אויערבך.ראה ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"י   .13

מרבית המקרים של אדם שנפל למשכב מחמת כאב, מלווים בכאב פנימי, המוגדר כפיקוח נפש. איש   .14

צוות אינו בעל סמכות ובעל יכולת לאבחן חולי כזה כמקרה שאינו פיקוח נפש, ובד"כ יוגדר לפחות 

  כספק פיקוח נפש, יטופל באופן מלא.

  "ע או"ח סי' שכח סע' ז. שש"כ פרק לד.שו  .15
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  כללים - שבת ומועד

ע"פ ההלכה אין לעשות מלאכה בשבת. המלאכות האסורות בשבת 

תפרטות לסוגים שוים, מהן מלאכות האסורות מן התורה ("מלאכות מ

  דאורייתא"), מהן האסורות מדברי חכמים ("מלאכות דרבן"). 

יש מלאכות שאיסורן מן התורה, אולם עשייתן בדרך מסוימת תהיה אסורה 

הייה מותרות רק לצורך פיקוח פש, ומהן שתהייה תרק מדרבן. מהן ש

  .שאין בהם סכה יפול בחוליםמותרות גם לצורך ט

, ("שיוי") עשיית מלאכה דאורייתא בדרך השוה מדרך עשייתה הרגילה

  איה אסורה מן התורה, אך אסורה מדרבן.

הרי הוא  – קוט בידיו הכלל: ספק פיקוח פש ,בכל מקרה של ספק

  כפיקוח פש ודאי.

כות אין כאן המקום לפרט, ואדם צריך ללמוד היטב את כללי המלא

  והפעולות השוות, כדי לדעת את המותר והאסור בעת הצורך.

  המהסס לחלל שבת לצורך הצלת אדם, 

  הרי הוא שופך דמים.

כאמור לעיל, פיקוח פש דוחה את איסורי השבת (כמו גם את מרבית 

איסורי התורה), אולם שוים הכללים בעייי שבת ומועד בין סוגי החולים 

  השוים המפורטים לעיל.

כל את , יש לעשות (או ספק סכה) כאשר יש בפיו חולה שיש בו סכה

  מלאכה דאורייתא. בכלל זה כלו ,והצילכדי להדרש 

במקרה של סכת אבר (ואין חשש פיקוח פש), מותרת עשיית מלאכה דרבן, 

ע"י  דאורייתא וכן מותרת עשיית מלאכה אך אין לעשות מלאכה דאורייתא.

  עיל, מקרים רבים של סכת איבר הם גם פיקוח פש.כאמור ל איו יהודי.
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כאשר יש חולה (שפל למשכב) ואין חשש סכה, אין לעשות מלאכה, אולם 

בשיוי (עשייה שלא בדרך הרגילה). וכמו כן  16מותרת עשיית מלאכות דרבן

  מותר לומר למי שאיו יהודי לעשות עבורו מלאכה (ואף מלאכה דאורייתא).

שים, אבל לא פל למשכב אלא מתהלך כרגיל, אין לעשות אדם הסובל ממיחו

מלאכה כלשהי לצורכו, גם לא ע"י שיוי. אולם אם יש חשש להדרדרות 

  מצבו עד כדי חולי, יש להתיר מלאכה ע"י איו יהודי.

  כללים אלו כוים הן לגבי שבת, הן לגבי יום כיפור, והן לגבי שאר המועדים.

  תןמיעוט איסורים וחומרתם כשני

ככל שיתן, יש למעט אע"פ שפיקוח פש דוחה את האיסורים, אבל 

חומרת האיסור. לכן יש להעדיף מלאכות דרבן את להוריד כן באיסורים, ו

כל  , לעשות פעולות בשיוי, וכד'.ע"פ מלאכות דאורייתא, כשהדבר אפשרי

  בלי לפגוע בטיפול הדרש לחולה. –זאת 

מלאכות במהלך  , כדי למעט בעשייתיתןוכמו כן, יש להכין מראש כל מה ש

   השבת.

  מקרים מיוחדים

ויחד עם זאת  17בכל מקרה של שאלה או ספק, יתן לשאול את הרב המקומי,

יש להעלות את השאלה אל הממוה על תחום היהדות וההלכה במד"א, כדי 

  לכלול את ההחיה המתאימה לכלל הצוותים.

                                                 

 ב. סע'ראה שש"כ פל"ג  יש המתירים גם מלאכה דאורייתא בשינוי, והמקל יש לו על מי לסמוך.  .16

 אין לעכב טיפול כדי לשאול. הטיפול צריך להינתן לפי הנתונים שבפני איש הצוות במקום.  .17
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  תשתיות

  שערים ודלתות

או באמצעי  18למבה דרך דלת הפתחת באמצעי מכיכיסה במקום שיש 

  ., יש להשתמש בכיסה זואלקטרוי/חשמלי המותאם לשימוש בשבת

  מחשבים

 יש ,במוקד מקלדות ועכברים המותאמים לשימוש בשבתכאשר יש 

במוקדים קיימות  19להשתמש בהן, כל עוד הדבר אפשרי מבחיה מבצעית.

  20.זרם מבוססות על עקרון הגברתשבת ה-מקלדות

יש על כפתור "הדפסה"  השימוש בטאבלטים יהיה לצורך דיווח רפואי בלבד.

  21בשיוי.להקיש 

והביפרים  התקשורת האישית והקבוצתית [המירס ומחליפיו]מכשירי 

  .יש להפעיל לפי שבת את "מצב שבת" ככל שהוא קייםשברשות הכוים 

  רכבים

הן לתאורה  ,22ורות לדב המצויידיםהאמבולסים בשבת יש להעדיף שימוש 

  ., ככל שהדבר יתן מבחיה מבצעיתפימית והן לפסים חיצויים לסוגיהם

                                                 

ים, ופוק חזי מאי עמא דבר. עי' שמירת שבת מנעול קוד עם לחצנים מכניים, רבו המתירים על האוסר  .18

יסודי ישורון ח"ה דף פט (שהתיר  כהלכתה (מהד' חדשה פרק כג סע' סג) שהתיר, ומקורותיו שם.

שו"ת משנה הלכות ח"ה  ;בשופי ודחה דעה שבעל נפש יחמיר, כי אין כל חשש ולכן אין מקום להחמיר)

ליעזר חי"ג סי' מד (שהביא רשימה ארוכה של שו"ת ציץ א ;סי' מח (שהתיר ודחה דעת המפקפקים)

אמנם בשו"ת חלקת  פוסקים בנידון, והתיר בשופי וללא פקפוק ודחה דעות המחמירים והמפקפקים).

ועי' 'קול צופייך' מהרב אליהו, שאסר השימוש במנעול כזה משום  .יעקב ח"ג סי' קנ היסס ופקפק

  ם בשינוי, כדי לא להיכנס לספק דאורייתא.וקע". והחוששים לדעתו, יוכלו ללחוץ על הלחצני"ת

כות מעולה, המאפשרות הקלדה רציפה ומהירה תוך כדי שיחת קלדות שבת נדרשות להיות באימ  .19

חירום וכד'. קיימות בשוק מקלדות המותאמות לרישומים "נינוחים", שנועדו לתיעוד ורישום שאינו נעשה 

  למוקדי מד"א.תוך כדי מצב חירום. מקלדות אלה אינן מתאימות 

 .33], בעניין הגברת זרם, עמ' חראה להלן עיונים [  .20

מורידה את  –הדפסה היא מלאכה דאורייתא; גם כאשר היא נעשית באמצעות פקס. הקשה בשינוי   .21

 בחולה שיש בו סכנה. יש לעשות כן גם כאשר מדובר –רמת האיסור לאיסור דרבנן, וכשהדבר אפשרי 
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בשבתות וביום כיפור ככל שיתן, ובהתאם לכשירות המבצעית, יופעלו 

  23רכבים חשמליים ולא רכבים המופעלים ע"י דלק.

  פינת מטבח

וחלבי, תוך פרדים לבשרי וכלים כיורים בתחות יש לייחד פית המטבח ב

  סימון בולט.

  חמי שבת.יהתחות יצוידו במ

  יש לוודא אפשרות של פתיחת המקרר ללא הפעלת תאורה פימית.

מכשירי "בר מים" המאושרים לשימוש בשבת, ב לצורך שתייה, יש להשתמש

  ., ככל שהם קיימיםהן למים החמים והן למים הקרים

  צניעות

מוחה פרדים לחלוטין לגברים  חדרי שבכל מקום שהות (תחות, ה"זים) י

איסור מוחלט לכיסת גברים  שי. , ויש להקפיד על השימוש המיועדולשים

  .לחדרי שים ולהיפך

ל מצלמות ש יהיה כיסויכיסות לחדרי המוחה, במרחבים המשותפים, וכן ב

כל עוד אין כיסוי כזה, יש להקפיד שלא  היתות לצפייה מיידית במוקדים.

  של ייחוד. להיכס למצב

                                                 

 .34], עמ' חבעניין נורות להט ונורות לד, ראה להלן, עיונים [  .22

 .34], בנושא רכב רגיל וחשמלי, עמ' חראה להלן בעיונים [  .23
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  סדרי שבת ומועד

תיתן את המעה המבצעי הדרש, על פי תאי המקום  ככלל, מערכת מד"א,

לא  בשבתות ובחגיםוהמעה הצרך לאוכלוסיה באזור. יחד עם זאת, 

, הן על ידי אשי המיהלה לסוגיהם, פעולות מהלתיות וארגויות מתבצעות

  .והן על ידי הצוותים בשטח

ם להגדיר את סדרי ההכות לשבת ואת הפעילות לים הבאים באיכלה

  בשבתות ובמועדים עצמם.

  וחג הכנות לשבת

אדם אשר באחריותו תבוצעה ההכות ש למות בכל תחה (או ה"ז וכו') י

  דלהלן באופן שוטף.

  אמבולנסים:הכנת 

, לא יאוחר משעה /חגיש להכין את האמבולסים למשימותיהם לפי שבת

יש לבדוק את האמבולסים המיועדים לפעילת בשבת,  .בערב שבת/חג 12:00

  ואת כלל היידות לטיפול מרץ בתחה.

הדלקה  אין לבדוק אמבולסים בשבת (בדיקות שכוללות מלאכה, כגון

וכיבוי, בדיקת מוע וכד'), למעט מקרים של חשש תקלה באמבולס החיוי 

  למשמרת או כוות מיידית.

דיקה הרגילה (ע"פ טופס בדיקת אמבולס), מלבד הבבבדיקת ערב שבת/חג, 

  יש לבצע את הפעולות הבאות:

כיבוי אור דלת  .כיבוי אורות פימיים לאמבולסים המיועדים למשמרות יום

  הכת מצב המזגן בהתאם לצורך הצפוי. אחורית.

  יש לבצע בדיקת קשר.

ת יש לוודא מיכל דלק מלא, מים שמן, תקיות מגבים, רולר, סירה, תקיו

  בלבן.ומיחשוב בט"ן 

  בט"ן: דגש על בדיקת סוללות טעוות, לריגוסקופ תקין, גלוקומטר.

לאחר הכת האמבולס, יש להצמיד למפתחות האמבולס סימון שרכב זה 

  יופרד הסימון מהמפתחות]. –בדק לשבת. [עם תחילת שימוש ברכב 
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  ציוד אישי 

ביפר (החלפת סוללה),  –איש צוות יוודא לפי שבת שציודו האישי תקין 

  , מירס טעון.טלפון סלולרי טעון

  הכנת המוקד

  בתחילת משמרת ערב יוכן המוקד לקראת שבת:

 בדיקת מערכות המיחשוב והתקשורת במוקד (בדיקת קשר רשת מציל וכו').

  בדיקה יומית וספת תבוצע לאחר צאת השבת.

  חיבור מקלדות שבת ועכברי שבת.

  הכנת התחנה

חילת משמרת ערב, יש להפעיל את שעון השבת לתאורה, ואת בערב שבת, בת

  שעון שבת של המזגים.

יש לוודא שהדפיברילטורים ומכשירי הקשר הישאים טעוים, והמטעים 

  מחוברים לחשמל.

  לקראת שבת ימולאו ויחוממו מיחמי השבת במטבח התחה.

  הכנות לשבת – כונן

(זמיים ומופרדים  חות: תדלוק, חיה ליציאה מהירה, מפתהכת הרכב

), 24, כיבוי אורות פימיים (כולל תא מטען, אם הציוד מוח שםממוקצה)

, הוצאת (שיידלקו יחד עם פתיחת מתג ההצתה) הדלקת אורות חיצויים

  בדיקת מצב מתגים להפעלה עם התעת הרכב (מזגן...) מטען מיותר.

  והשלמת הדרש (חמצן, אגדים וכו'). בדיקת הציוד הרפואי

  טלפון סלולרי.טעית מירס, טעית : ביפר (החלפת סוללה), הכת ציוד קשר

  .29 , עמ'ראה הרחבה להלן בפרק הכוים

                                                 

 י, יש להעביר את הציוד לתוך הרכב.אם פתיחת תא המטען היא ע"י מנגנון חשמל  .24
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  התפעול בשבת ובחג

  לקראת משמרת

  אנשי צוות משמרת

לכתחילה יש לתכן את משמרות השבת כך שאפשר יהיה להתפלל בציבור 

  25.לפי/אחרי המשמרת

  הגעה למשמרת:

מי שזקק להסעה כדי להגיע  26מי שמצא במרחק הליכה סביר, יגיע רגלית.

  רות ע"י הג שאיו יהודי.ייגיע באמצעות סיעת שלמשמרת, 

  קריאה מיוחדת (מחוץ למשמרת):

כון, רופא או פראמדיק המוזעק לטיפול במקרה חרום, יגיע למקום 

  כבו הפרטי, לפי הצורך.הדרש בדרך המהירה ביותר, ואפילו בר

כיסת עובדים/מתדבים תהיה דרך פתחים בעלי עילה מכית שאיה 

כרוכה בעשיית מלאכה. במקום שאין פתח כזה, תהיה הכיסה דרך דלתות 

  שבת.-הפתחות באמצעות מגון אלקטרוי מותאם

  אין העברת כרטיס וכחות בשבת/חג.

קד (פיזית) על הגעתו ותחילת בתחה שיש בה מוקד, איש הצוות יודיע במו

  משמרת.

בתחה שאין בה מוקד, ידווח איש הצוות על הגעתו באמצעות שיבוץ עצמי 

  .ממוחשב (טאבלט)

עם כל הציוד האישי הדרש (ביפר, טלפון סלולרי, תהיה הגעה למשמרת 

  וכד'). כשיר קשר אישימ

                                                 

לדוגמה: עובד משמרת ערב יתפלל מנחה גדולה קודם המשמרת. עובד משמרת בוקר יתפלל לפני   .25

  יש לאחר תחילת המשמרת, וכד'.  –תחילת המשמרת, ואם יש צורך 

  הנחיה זו נכונה גם בימות החול, אבל תפילת השבת הארוכה מצריכה התארגנות יותר מורכבת.  

ההגדרה כאן איננה ע"פ מרחק או זמן מוחלטים, אלא בהתאם לכל אדם. על איש משמרת להגיע באופן   .26

 שעם תחילת המשמרת הוא יהיה כשיר ובכוחותיו המלאים לצורך מילוי תפקידו.
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"בדק אמבולס שהוכן בערב שבת ולא היה בשימוש כלל [דהייו שהסימון 

בתחילת המשמרת  לשבת" צמוד למפתחות], אין צורך לבדוק את האמבולס

  .בשבת

רכב שיועד לפעילות בשבת אבל איו מסומן "בדק לשבת" (שכראה היה 

), בתחילת המשמרת יוודא , או שמסיבה כלשהי לא בדקבשימוש כלשהו

 ההג או פראמדיק בט"ן את הימצאות ציוד החייאה, חמצן, והימצאות

  הציוד הדרש ברכב.

  מוקדן למשמרתת כניס

  המוקד פעיל ברצף, ולכן אין צורך לבדוק את מערכות המוקד.

  מוקד -  קבלת קריאה

כל טלפון המתקבל במוקד, יש להתייחס אליו באופן ראשוי כמקרה של 

  פיקוח פש.

  מקרי פיקוח נפש

  ל כרגיל.ופעש לי –מקרה המוגדר כמקרה דחוף/ט"ן 

פש, ויש גם מקרים שאי ם בהגדרת "דחוף", עלולים להיות מקרי פיקוח

  להתייחס אליהם בחומרה המתאימה.

תורן במקרים אלו יוזקו הצוותים במהירות בכל האמצעים הקיימים, 

כדרש, ויעקוב אחר פעילות  מודיעיתן את ההחיות הטלפויות להמוקד 

  האמבולס כמקובל.

ים בכל האמצעים העומדים במקרים אלו תורן המוקד יפעיל את הכו

  לרשותו.

  מקרה שאינו פיקוח נפש

  [העברה, החזרה וכד']

מידת האפשר תידחה הסיעה למוצאי שבת. במקרים שאין אפשרות כזו, ב

  תבוצע הסיעה על ידי איו יהודי.
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הקריאה לאיו יהודי תיעשה באמצעות המערכת הממוחשבת, וכן אישור 

  העובד על קבלת הקריאה.

  דרשת. ותיעשה במקרי פיקוח פש בלבד, ובמקום שעזרת ןקת כוהז

הרישום ייעשה באמצעות המחשב הפועל ככל שיתן,  ום במוקד:שיר

  .[מקלדת ועכבר שבת] במתכות שבת

  צוות אמבולנס – וטיפול במקרה קבלת קריאה

  ונסיעה למקום ארוע בקבלת קריאה

  כוב היציאה.פתיחת הרכב באמצעות מפתח מכי, ככל שיתן, וללא עי

צוות האמבולס יעלה ללא דיחוי על האמבולס, וידווח יציאה באמצעות 

  .יבוצע על ידי תורן המוקד טאבלטהקשר. סימון יציאה ב

, יש ליצור קשר עם המוקד באמצעי וספים אם יש צורך בקבלת פרטים

 . במכשירים שאים מותאמים לשבת, תיעשה ההפעלה בשיויהקשר הזמין

  .שות זאת ללא עיכובאם יתן לע

: אם דרש שיוי במצב המתגים השוים [מזגן, תאורה, שיוי מתגים

מהבהבים...], יש לעשות זאת לפי הפעלת מתג ההצתה, אך ללא עיכוב 

מצב לאחר הפעלת מתג ההצתה, יש לעשות זאת -היציאה. אם דרש שיוי

  בשיוי.

בשיוי (יש להקפיד מה שיתן ייעשה  – סיעה למקרה פקו" שאיה דחופה

  על בטיחות, אין לשות בפעולות ההיגה עצמה!)

  יש לכבות את הרולרים לפי פתיחת מתג ההצתה. –בסיעה שאיה דחופה 

 –יסע כרגיל. פעולות שיתן לעשות בשיוי  –אל מקרה פקו"  דחופה סיעה

  יעשה בשיוי. –! , וללא פגיעה בבטיחותללא עיכוב

צורך בסירה להמשך הסיעה, יהיה מותר לכבותה  כשאין – כיבוי סירה

או  ,לחולהלצוות, או בשיוי במקום שזה מפריע לציבור (וכן כאשר מפריע 

  לחץ וחרדה). חולהגורם ל

מותר בכל מקרה שבו השימוש חוץ כדי לאפשר  – שימוש בתכת יווט

  הגעה מהירה.
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  בהגעה למקום

  מן זאת בטאבלט.אין לדווח בקשר על הגעה למקום, אבל יש לס

בהגעה למקום, יש לכבות את המוע ולעול את האמבולס (בשיוי), למעט 

מקרים שבהם יתן להשאיר שמירה באמבולס (ללא הורדת רמת הטיפול 

  אין להשאיר אמבולס מוע ללא הג מורשה. בחולה).

יש להגיע אל החולה במהירות האפשרית, גם אם יש צורך להשתמש במעלית 

. גם במקום שיש מעלית שבת, ולצידה מעלית רגילה, יש להשתמש לשם כך

  במעלית הרגילה אם היא מהירה יותר.

, תוך מתן עדיפות במידת הצורך יש להזעיק ט"ן ללא עיכוב, בכל דרך זמיה

  .בהתאם לעדיפויות השימוש בשבת, אך ללא עיכוב בהזעקת הט"ן

  חולה שיש בו סכה, מטפל כדרכו ככל שדרש.

ה אשר בוודאות אין בו סכה (כגון שיש רופא מזדמן שהחליט כך, או חול

, לא יפוה החולה על ידי האמבולס. )שמדובר בפציעה חיצוית קלילה

  במידת הצורך, יפוה החולה על ידי הג שאיו יהודי.

  פינוי 

פיוי יש להודיע (בקשר) את הלת יבתחחולה לבית חולים,  במקרה של פיוי

  ולכלול בהודעה פרטים מיוחדים דרשים. יעד הפיוי,

דיווחים בעלי חשיבות ודחיפות מיוחדים, כגון הכת צוות מיוחד שימתין 

ולא  או באמצעות המוקד, טלפוית לחדר המיון,דעה והבמיון, יש להעביר 

לפי הוהל הרגיל יש לפעול , לסמוך על העברת התוים במערכת הממוחשבת

  .באותה עת

  אין לדווח בקשר, אלא לסמן בטאבלט. –ם הגעה לבית חולי

יש למלא את הפרטים  ימולא בטאבלט. ולבן) ט"ן(טופס חולה פגע 

במקרה של צורך בהדפסה פיזית,  27הרפואיים, ולדלק על פרטים מיהליים.

                                                 

כגון תשלום וכיו"ב. אם ההמערכת אינה נותנת להתקדם אלא אם מסמנים גם פרטים מינהליים   .27

מינימום הנדרש, כדי לאפשר את מסירת הדו"ח הרפואי. אולם בניית המערכת כלשהם, יש לסמנם ב

 צריכה לתת [לפחות בשבתות] את האפשרות לדלג על פרטים מינהליים.
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במקום שבו יש אפשרות העברה  28יש ללחוץ על כפתור ההדפסה בשיוי.

  , ללא הדפסה.יש לעשות כך –אלקטרוית ישירות למיון 

, הג מורשהאם יתן להשאיר  – בהגעה לבית החולים כיבוי מוע

והאמבולס איו מפריע לתועת אמבולסים/חולים אחרים, יש להשאירו 

  יש לכבותו בשיוי. –מותע עם שמירה. אחרת 

יש לפות את החולה ליעד הקרוב ביותר שבו החולה בחירת יעד הפיוי. 

  והמתאים למצבו. יקבל את הטיפול הראוי

חולה המבקש להתפות ליעד רחוק יותר, ואין מיעה רפואית לכך, יתן 

אך לא במקרה  29לפות ליעד הרחוק יותר אם הסיבה לכך היא רפואית,

  שהסיבה היא כספית או וחות משפחתית וכד'.

  30וכן הדין לגבי יולדת המבקשת להתפות למקום מרוחק.

ה, לקחת עם החולה את מסמכיו , ואף חובמותר מסמכים מלווים.

  31הרפואיים.

  32בפיוי חולה לבית חולים, מותר לצרף מלווה.. צירוף מלווה

                                                 

אין לסמוך על דיווח בע"פ לצוות חדר המיון, הן משום שדברים עלולים להישמט בעצם הדיווח, פרטים   .28

  עלולים להישכח, משמרות מתחלפות, ועוד.

כגון שתיקו הרפואי המלא נמצא שם, או אם הוא מטופל שם באופן קבוע, או שביעד המרוחק יותר   .29

  נמצא רופא מומחה יותר לתחום המדובר, וכיו"ב.

גם יישוב דעת החולה נחשב לסיבה רפואית, כאשר יישוב דעת זה משפיע על השקט הנפשי של    

כאון או חרדה, ולכך יש השפעה על סיכוייו החולה ובהעדר שקט נפשי זה עלול החולה להיכנס לדי

 כו, ועוד.-פל"ב סע' כה "שמירת שבת כהלכתה"להתרפא. עי' 

 ראה "שמירת שבת כהלכתה" פל"ו סע' ח.  .30

רצוי להמליץ לציבור להיות מקושר לאפליקציית "מד"א שלי", באשר חיבור זה נותן למוקד את כל הרקע   .31

ו חשובה גם ביום חול, ונותנת יתרון בשבת באשר היא חוסכת הרפואי כבר בעת הקריאה. פרוצדורה ז

  דיווחים ורישומים.

היתר הצירוף, ואף חובה, מכמה טעמים: דיווח לצוות הרפואי על רקע ונסיבות הארוע, הטבת הטיפול   .32

בהשגחה רציפה והסבת תשומת לב הצוות הרפואי במידת הצורך, ואף שיפור ההתייחסות  –בחולה 

וראה שמירת שבת כהלכתה  מלווה. וכן הורה מו"ר הגאון הרב אביגדר נבנצל שליט"א.כשיש לחולה 

 פרק מ' סע' פב.
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  סירוב פינוי וקריאת שוא

אם יש  33יש לציין זאת במקום המיועד בטאבלט. במקרה של סירוב פיוי

צורך, יש להדפיס (בשיוי) טופס עם התוים הרפואיים ולמסרו לחולה, 

  34זרה רפואית בהמשך.למקרה שיצטרך ע

במקרה של חשד לקריאת שווא, יש לעשות הכל ובכל האמצעים כדי לוודא 

  שאכן אין חולה/פגע.

אם התברר שאין פגעים/חולים (קריאת שווא, שריפה, תאוה וכד'), יש 

  לסמן בטאבלט.

  מקרה פטירה

במקרה של פטירה רח"ל, אין למלא תעודת/הודעת פטירה. יש להחות את 

לקבל את התעודה לאחר צאת השבת, בהתאם להחיות העדכיות  המשפחה

  לאותו מקום.

עדיף  –יש לרשום את הפרטים ההכרחיים באמצעות הטאבלט, במידת האפשר 

  לתעד את הפרטים באמצעות צילום ת.ז. וכד'. יש לוודא שהצילום ברור.

  .25החיות להתהגות הצוות והטיפול בפטר במקרה פטירה, ראה להלן בעמ' 

  ]צוות אמבולנס[סיום מקרה 

לאחר מסירת החולה לצוות בית החולים, אם מיקום בית החולים לא יגרום 

לעיכוב בהגעה למקרים וספים (ויש מקום לשהות בבית החולים), יישאר 

, באישור הצוות בבית החולים, תוך שמירה על זמיות לקריאות חדשות

  .מוקדה

, הסיעה תתבצע בדרך הקצרה, או למקום מוגדר אם דרשת חזרה לתחה

  ללא חיות בייים שאין מבצעיות.

                                                 

מאחר שממילא חייבים להודיע למוקד שהצוות מוכן לקבל מקרה נוסף ("פנוי"), אפשר לעשות זאת תוך   .33

  הודעה על סירוב, שתיקלט גם כהודעת "פנוי".

סיבה כלשהי, אולם צוות האמבולנס סבור שהוא זקוק לעזרה דבר מצוי הוא שהחולה מסרב פינוי מ  .34

רפואית. במקרה כזה, אם יש נתונים רפואיים חריגים, כגון לח"ד גבוה, אי סדירות דופק וכד', יש 

 להשאיר דו"ח רפואי בידי החולה שסירב להתפנות.
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אם יש צורך להזיז את האמבולס לאחר סיום הטיפול במיון (חזרה או פיוי 

ובכל מקרה יש לבחור את הדרך הקצרה, כדי  המקום), יש להתיעו בשיוי.

  למעט באיסורים.

  ישום בספר רכב וכד'.אין לבצע ר

  דיווחים

  דיווחים דרשים יועברו באמצעות הטאבלט.

השימוש בטאבלט יהיה לצרכים רפואיים מבצעיים בלבד. אין להשתמש 

  בטאבלט לצרכים מיהליים (רישום לצורך תשלומים, סטטיסטיקה וכד').

  תשלומים

; אין לסמן אין לרשום טפסי התחייבות או לגבות תשלום בשבת וחג

 /החגהגבייה תיעשה לאחר השבת .בלט דברים הוגעים לתשלומיםבטא

  .באחריות הארגון

  סיום משמרת

יש לעול אותו (מכית), ולהודיע  –בסיום משמרת, אמבולס שמצא בתחה 

  למוקד על סיום המשמרת.

הג אמבולס יחזור לתחה  –אמבולס שלא מצא בתחה בסיום המשמרת 

החזרה תהיה  שמרת או לצורך כוות בתחה.אם האמבולס דרש לצורך מ

  בדרך קצרה ככל שיתן.

אם האמבולס איו חוץ בתחה דווקא, וההג משמש ככון פעיל וזמין, 

  יוכל ההג לחזור לביתו עם האמבולס.

  בכל מקרה אחר, דרך החזרה המותרת היא באמצעות איו יהודי.

  תקלות שאירעו בשבת (במוקד, ברכבים)

לתה בו תקלה שאיה מאפשרת המשך פעילות, הצוות יעבור לרכב שתג רכב

  אחר.

אם הרכב המושבת איו חיוי להמשך הפעילות או הכוות המיידית, יטופל 

הרכב לאחר השבת. רכב שהושבת והוא חיוי לפעילות המיידית (חוסר 
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למשמרת וכד'), יטופל בטיפול החיוי בלבד לצורך החזרתו  החיוי אמבולס

  ירות.לכש

יידחה  –שתגלתה בו תקלה, אם יש אפשרות להמשך הפעילות  מוקד

התיקון עד לאחר השבת. אולם אם התקלה משביתה פעילות ותעכב הזקת 

אמבולסים, יש לתקן את התקלה מיידית, בתיקון המיימלי הדרש עד 

  לחזרה לכשירות מבצעית.

  השלמת ציוד ותידלוק

ס שזקוק להשלמת ציוד חיוה להשלמת ציוד.אמבולי [חמצן וכד'], יסע לתח  

אמבולס שזקוק לתידלוק, יסע לתחת דלק הקרובה, ויתדלק [בשיוי, או 

  על ידי איו יהודי].
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  אבטחת אירועים

  בשבת ומועד
  

  ., הוא ושא בעייתיאבטחת אירועים בשבתות ובחגיםושא 

, לאבטח אירועים המתקיימים בשבת או בחג יתןבמקרים שיש הכרח, 

  בתאים הבאים:

הצבת האמבולסים הדרשים במקום האבטחה, לפי כיסת שבת/חג 

  (מקום שמור ובטוח).

באמצעות הסעה ע"י איו יהודי (כמו  – וחזרתו הגעת צוות האבטחה למקום

  הגעה למשמרת).

  לפי הכללים הרגילים. –טיפול ופיוי במהלך הארוע 
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  מקרה פטירה
  35עיקרי דברים

  יצוע כל הפרוצדורות הנדרשות, צריכים להיעשות הטיפול בנפטר וב
  ברגישות רבה, ותוך תשומת לב לקרובי המשפחה והנוכחים.

והוא פוי, יאמר פסוקי "שמע ישראל" ו"ברוך שם".  36צוות שוכח בעת פטירה,

  [אם יש זמן, יאמר פרקים וספים, כמפורט בספרים].

  רעים בגדיהם.המהג שאים קו –צוותי רפואה שכחו בזמן פטירה 

המשימה הראשוה של צוותי הרפואה במקרה פטירה ולאחר קביעת מוות, היא 

  החזרה לכשירות רפואית; יקוי הציוד, השלמת פריטים, מיקום וכו'.

  איש צוות שהוא כהן, יצא מהבית ברגע שקבעו מוות.

את כל הפעולות דלקמן יש לעשות זאת אחרי הסבר למשפחה שזה מהג 

  הסכמתם. ישראל, וקבלת

קודם ייח על הפטר ספר או כיכר  –את הפטר מיחים על הרצפה (בשבת 

לחם/חלה קודם טלטול הפטר) יש להיח את הפטר על גבו, כאשר רגליו כלפי 

  דלת היציאה.

  הורדת פטרת, ראוי שתיעשה על ידי שים טהורות.

  יש ליישר את רגלי וידי הפטר, לפתוח את ידיו ולהצמידן לגוף.

  יש לכסות את הפטר כולו, רצוי בסדין לבן.

שיירי דם יש לספוג ע"י גזה וכד', ולהיח בשקית. וכן יש לעשות לגבי דם 

ששאר על ציוד רב פעמי. דם ששאר על ציוד מתכלה, יש להיח את הציוד 

  בשקית כ"ל. יש להחות את המשפחה למסור את השקית לחברא קדישא.

  ול ידיים ג' פעמים, מכלי.לפי עזיבת המקום, יש ליט

יש לסופגו ולהיח בשקית  –דם ששאר על בגדי אשי הצוות, אם אפשר לסופגו 

כ"ל. דם ששאר על בגדים, יש לכבס בתוך כלי, ולשפוך את המים ע"ג קרקע. 

  מותר בשימוש [גם אם לא הגו בו כדין]. –בגד שכובס 

ים בהרחבה מבעוד מועד.האמור הוא תמצית קצרה בלבד, ראוי ללמוד את הדי  

                                                 

מורים בפרק זה הגישה לנפטר ע"פ המסורת היהודית. הדברים הא –מתוך קונטרס  לצוותי רפואה   .35

נוגעים לטיפול בנפטר יהודי, ויש לעשותם תוך קבלת הסכמת המשפחה. בהעדר הסכמה, יש לעזוב 

 את המקום בצורה מכובדת וללא טיפול בנפטר, תוך ביצוע הפרוצדורות המינהליות הנדרשות..

 .[ולא לגבי נפטר טרם הגעת הצוות] הדברים אמורים לגבי מי שנפטר בעת שהצוות במקום  .36
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  שער 

  התנהלות בתחנה

  

  

  

  

  

  

  

 ההגה ישרה וציעות    

פעילות שוטפת

קורסים

כשרות    

פיות מטבח בתחות וה"זים

אספקת מזון

מתקי מכירת מזון ומשקאות
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  נהגה ישרה וצניעותה

  פעילות שוטפת

תשומת לב מירבית למיעת תקלות  יש לתתבמסגרת הפעילות השוטפת, 

  בושא הציעות והלכותיה.

בתחות קטות וה"זים לא ייקבע צוות הכולל גבר ואשה [הג וחובשת / 

  ד'). דגש מיוחד על משמרות ערב/לילה.הגת ומתדב וכ

  בכל תחה או ה"ז, תהיה הפרדה מוחלטת בין חדרי מוחה לגברים ולשים. 

הפעילות במסגרת מד"א איה ותת מקום ל"בילויים אישיים". חריגה 

  מכלל זה תחייב טיפול משמעתי מחמיר.

ב כיחס היחס שבין עובד ומתדבות השרות הלאומי והוער [וכן להפך] ייחש

  שבין בעל מרות לבין עובד המצא תחת מרותו.

  בעת משמרת, כבכל עת, יש להשתמש במדים העוים על דרישות ההלכה.

  קורסים

  קורסים פרדים (לבים / בות). יש להעדיף

בקורסים שבהם דרשת התמחות, ייקבעו כללים שיאפשרו קיום הקורס 

קורס וסוג התמחות  יש לקבוע כללים לכל תוך מיעת בעיות ציעות.

  בהתאם לזמן ולמקום.
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  כשרות

  פינות מטבח בתחנות ונה"זים

ים ציבוריים והן בפרטיים) יהיה במזון כשר כלהשימוש בפיות המטבח (הן ב

  בלבד, כדי שלא לפסול את הכלים והמערכת משימוש ע"י שומרי כשרות.

  העובדים יקפידו על ההפרדה בין בשרי לחלבי.

שקיות אפייה המותאמות לשימוש במכשירים  בפית המטבח תהייה

  שבמקום (מיקרוגל, תור).

  ת מזוןאספק

מזון המסופק על ידי מד"א יהיה מזון כשר בהכשר הרבות המקומית 

במקום הקייה. [בד"כ מדובר במזון לאבטחות, כוויות מיוחדות וכד', וכן 

  לאירועים].

  רין.במידת האפשר, ועל פי דרישה, מד"א יספק מות מהד

  מתקני מכירת מזון ומשקאות

  .יש לוודא כי למתקי מכירת המזון והמשקאות יש תעודת כשרות בתוקף
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  מצבי חירום מיוחדים

  לימי לחימהת והורא

  במהלך ימי לחימה, לצוותי מד"א הוראות לשבת

  צוותים מקומיים וצוותי תגבור

  

ההוראות דלהלן מיועדות למצבי חירום, כאשר מתהלת לחימה ויש 

  מסוגים שוים על אוכלוסיה אזרחית.של פגיעות איום 

ההחיות דלהלן מבוססות על הסיון שצבר במהלך אירועים 

קודמים (עמוד ען, צוק איתן ועוד). בכל התרחשות יש להתייחס 

למצב כפי שהוא באותה שעה (סוג האיום, המעה הדרש, היקף 

  התפתחויות.האירועים וכו'), ולקבל הוראות מעודכות בהתאם ל

  

רוע, גם אם לא יאהלמקום  עם קבלת הודעה על ארוע, יש לצאת  .א

ידוע עדיין על פגעים, לצורך סריקה וטיפול לעת הצורך. מותר 

  לצאת גם בכוח מוגבר, לפי ההוראות המבצעיות.

  כרגיל. –טיפול בפצועים   .ב

קיים חשש שתופעות החרדה  (בעצמה משמעותית) פגעי חרדהב  .ג

פימיות בלתי מדווחות, וכן יש חשש לתוצאות  מחפות על פגיעות

לוות עד כדי סיכון. לפיכך יש להתייחס אליהם (בשטח) כחולה שיש 

  .בו סכה

רוע מותר לחזור לתחה [בהחה שהתחה ממוגת, והיא ילאחר א  .ד

 המקום להיערכות ויציאה לאירועים בצורה מבוקרת ומסודרת].

יש  –באין אפשרות חזרה אין לחזור הביתה ברכב.  –בסיום משמרת   .ה

 לשהות בתחה, או בקרבת מקום, במקום ממוגן.

 – תחות מסוימות אם יתעורר צורך מבצעי בלתי צפוי בתגבור  .ו

 מותר לסוע לתגבר גם במהלך השבת.
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. , או בקרבתןאמורים לשהות (כולל ליה) בתחות –כוחות תגבור   .ז

 בהכשריםגם מד"א יספק את הדרש לסעודות, כולל מזון (

 וכד'. , רות), פלטות, מיחמיםבמידת האפשר יםמהודר

  ותסת מבלי לגרוע מן הכויתן להתפלל בבית כ אם

 המבצעית, ראוי לעשות כן.

  ,ה, יש לארגן מקום תפילה ראויאם יש צורך להתפלל בתח

 לתחה, ובתאי תורה ספר במידת האפשר. מותר להעביר

 לו מקום מכובד. שייחדו

גבור, יש להקפיד על הפרדה במקומות הליה גם בעת לחימה ות  .ח

 והמוחה.

מותר לו ללכת עם  –חובש שאיו במשמרת, אבל אפשר שיזדקקו לו   .ט

    ביפר, מירס, טלפון סלולרי (רוטט, מוסתר).

למכשירים "זוללי יש לטעון את המכשירים לפי שבת טעיה מלאה. 

ר להכין שעון שבת עם הפסקות לחיבויש  –] GPSסוללות" [עם 

 ויתוק.

 

  בברכת שלום על ישראל

חזק ותחזק בעד עמו ובעד ערי אלקיו
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  שער הכוים
  

  החיות הלכתיות –כוים בשבת 

  
  32  ...........................................................................  כוים בשבת

  32  .............................................................................................  כללי

  32  ........................................................................................................  תורות

  32  .............................................................................................  דחיפות ותגובה

  32  ...........................................................  רכבים חשמליים –בחירת רכב הכוות 

  32  .........................................................................  הכות הכון לשבת

  32  ............................................................................................ א. הכת הרכב:

  34  ........................................................................................  ב. הכת ציוד קשר

  34  ....................................................  מכשירי תקשורת (קריאה/איתור)

  34  ............................................  תורן ושאיו תורן –ועד שיאת מכשירים בשבת ומ

    .............................................................................  34יתוק מטעיה בעת קריאה

  35  .....................................................................  שיוי מצב מרטט לצלצול וחזרה

  35  ....................................................................................  סוג מכשיר והתאמתו

  35  ........................................................................................... עדיפויות שימוש

  35  .....................................................................................  קריאה ותגובת הכון

  37  ................................................................................. דיווחים ממקום הארוע

  39  ..................................................................................................  סיום מקרה

  39  ..............................................................................................  שמירת כוות

  
  

  



   עם מקורות הלכתיים ת מד"אכללי הפעל    32

  וננים בשבתכ

  כללי

כוים מהווים את הזרוע המיידית למתן עזרה בסביבה הקרובה, תוך ביצוע 

  דיווח והכוות כוחות.פעולות מצילות חיים, מפעילות רפואית מיידית ועד 

חשיבות זרוע הכוים מוכחת, ופעילות הכוים מוגדרת כפעילות צוות חירום 

  לכל דבר. ללפיכך פעילות זו מותרת, ומחוייבת, גם בשבתות ובמועדים.

עדכוים שיויים באמצעי הקריאה ובתוים עשויים להביא לשיוי הלים, 

  .יפורסמו בהתאם לצורך

  דחיפות ותגובה ,תורנות

 מצא בעושא ויישיב קע דכון,זהם סיפור ןודכע .תכרעמב שיםחרתמה ם

  ש כללים בהתאם לתוים טכולוגיים והלכתיים.גיבו יאחר שך,מבה

  רכבים חשמליים – בחירת רכב הכוננות

במקום שקיים רכב חשמלי, פרטי או של הארגון, יש עדיפות לשיבוץ תורות 

[על ידי בחירת בעל הרכב ככון, או העברת הרכב שבת ע"ג הרכב החשמלי 

  ]., או אל כון זמיןבמקום שיש תורות אל תורן השבת

יתרון זה כון גם לגבי רכב היברידי היתן להפעלה חשמלית בלבד. גם רכב 

  שמופעל במשולב, עדיף על פי רכב בעל מוע שריפה בלבד.

  לשבת הכונן הכנות

מעט כון, כמו גם איש צוות, חייב להכין את כל הדרש לפי שבת, כדי ל

בפעולות ומלאכות בשבת. להלן דגשים בתחומים השוים של ההכות 

  הדרשות.

 :הכנת הרכבא. 

 : יש לוודא שהרכב מתודלק באופן שיספיק ברווח לפעילות שבת.תדלוק

  ברכב / אופוע חשמלי, יש לוודא טעיה מלאה לקראת שבת.

    : יש להחות בצורה המאפשרת יציאה מהירה.חיה

ח שם.ימייםכיבוי אורות פכולל תא מטען, אם הציוד מו :    
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: הדלקת מתג האורות החיצויים, שיידלקו יחד עם פתיחת מתג אורות

    ההצתה.

    ן...)גלהשאיר במצב הרצוי לזמן ההתעה (מז – מתגים שוים

    37.: הוצאת מטען מיותרמטען מיותר

או  מיקום: ברכב שפתיחת תא המטען כרוכה בהדלקת אור – ציוד רפואי

  , יש למקם את הצר"פ בתוך הרכב.שהפתיחה עשית ע"י מגון חשמלי

    : להכים זמיים ומופרדים ממוקצה.מפתחות

    : כל האמור וגע גם לאופוע כון.אופוע

יש לוודא זמיות "מפתח שבת"  –: יש להכין כ"ל, בוסף אופוע חשמלי

    בצרור המפתחות, ולוודא טעיה מלאה לקראת שבת.

: יש לוודא טעיה מלאה לפי שבת. יש למקם את חשמליים אופיים

בלא צורך בעשיית  –האופיים במקום זמין ליציאה מיידית, ככל שיתן 

מלאכה בעת היציאה. ככל שיתן, יש להשאיר את הסוללה הטעוה ע"ג 

    האופיים, כשהיא מוגת מפי גיבה.

ו שלא התאפשר במקום שלא יתן להשאיר את הסוללה ע"ג האופיים, א

יש לחברה למקומה בשיוי  בעת יציאה לקריאה לטעון אותה לפי שבת,

    [ללא עיכוב ביציאה].

שקע, ולכווו -שבת-תמש בשעוןטעית הסוללה ראוי להשכאשר דרשת 

  להפסיק את הזרם לאחר זמן טעיה מלא.

יש לוודא תקיות הציוד כולו, כל איש צוות לפי  :בדיקת הציוד הרפואי

וד הקיים אצלו ע"פ הרשאתו. יש להשלים את הציוד הדרש מבעוד הצי

דגש על תקיות  – כוים פארמדיקים 38מועד (חמצן, אגדים וכו').

    המכשירים החשמליים, טעית סוללות וכיו"ב.

במקרה שלא יתן היה לטעון את הסוללות לפי שבת, יש להשאירן במטען 

שקע, -שבת- הצורך. שימוש בשעון ככל שיידרש, ולחברן למכשיר בשיוי בעת

  כאמור לעיל.

                                                 

 מחמת העמסת יתר על הרכב, וכן למקרה של יציאה מהערוב ומהתחום.  .37

הכנת הציוד נדרשת בכל יום, כמובן, אלא שביום חול, יכול כונן להישאר עם מלאי נמוך יחסית, שמספק   .38

יסע וישלים את החסר. אולם לקראת שבת, יש למנוע את  –את הצורך המיידי, ואם תידרש השלמה 

  השלמת ציוד, ולכן יש לוודא מלאי מספיק.הצורך בנסיעה ל
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 הכנת ציוד קשרב. 

 , טעית טלפון סלולרי.מכשיר הקשר האישי), טעית 39(החלפת סוללה ,ביפר

אם ברשות הכון מכשיר שעלולה הסוללה שלו להיגמר במהלך השבת / החג 

שקע עם זמי יתוק - (במיוחד ברצף חגים/שבתות או ר"ה), יכין שעון

ך שיוכל לחבר את המכשיר בעת הצורך בזמן שאין זרם בשקע, תדירים, כ

 וכך גם לתקו.

ראוי להשאיר תאורה בבית [מותקת משעון שבת] לצורך קריאת  :תאורה

 בזמן שהתאורה כבויה ע"י שעון שבת.ת והודע

: מכשירים שיש להם "מצב שבת", יעביר למצב שבת מצב שבת במכשירים

 קודם כיסת השבת/חג.

: לכתחילה יקבע את מקומו בבית הכסת בסמוך ם בבית הכסתמקו

 40ליציאה, כדי שיוכל לצאת מיידית בעת הצורך.

  מכשירי תקשורת (קריאה/איתור)

  תורן ושאינו תורן – נשיאת מכשירים בשבת ומועד

 מצא בעושא ולוגיים דכון, תוך גיבוזהים טכתוש כללים בהתאם ל

  והלכתיים.

  ניתוק מטעינה בעת קריאה

(רצוי בשיוי,  אם קיבל קריאה בעת שהמכשיר מחובר לחשמל (טעיה), יתק

  וי איו גורם לעיכוב יציאתו).אם השי

                                                 

, ובמוצ"ש להחזיר את הסוללה הקודמת. (גם אם אינה גמורה) עצה טובה: להחליף סוללה לפני שבת  .39

לקראת השבת שאחר כך, לשים במכשיר את "סוללת השבת", ובמוצ"ש שוב להחליף. כשתיגמר 

לקחת "סוללת שבת" חדשה. כך לא  –הסוללה, לשים במכשיר את "סוללת השבת", ובשבת שאחר כך 

  הוא לכל מכשיר בעל סוללות שאינן נטענות.ן וכ יקרה שסוללה נגמרת בשבת.

הן לצורך מהירות ההגעה אל החולה/נפגע, והן להקטנה מירבית של ההפרעה למתפללים, גם מצד   .40

  הצלצול/צפצוף והדיבור הנשמע. –הדרך שצריך לעבור, וגם מצד רעש המכשירים 
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  שינוי מצב מרטט לצלצול וחזרה

  .לכתחילה אין לשות מצב במהלך השבת

מי שחושש שלא יתעורר, יכול להיח את המכשיר (כשהוא במצב רטט) ע"ג 

צלחת או מכסה סיר וכד'. לבדוק לפי שבת את צורת ההחה שגורמת לרמת 

דרש, יתן להעביר מצב מאוד הרעש הדרש. במקום שאין ברירה והשיוי 

  41בשיוי.

  סוג מכשיר והתאמתו

פעולה מצד מכשיר שיתן להגדיר בו שהודעה מתקבלת וראית ללא כל בכל 

  .את כךזלהגדיר יש המקבל, 

, יש להכין מקשי קיצור ליעדים תדירים חיויים (מוקד במכשירי טלפון

), ולתכת את המכשיר באופן ...כוים ומוקד מפעיל, כוים מקבילים

  שיצטרך מיימום של פעולות כדי להגיע ליעדים המבוקשים.

  עדיפויות שימוש

שורת המצויים כיום, אים כרוכים לדעת רוב הפוסקים, כל מכשירי התק

  במלאכה דאורייתא. לכן:

במקום של פיקוח פש, ייצור את הקשר הדרש באופן המהיר ביותר המצוי 

  לפיו.

  42כשיכול, יעדיף את המכשיר שבו תהייה פחות פעולות.

  ותגובת הכונן קריאה

  במקרי פיקוח פש בלבד, ובמקום שעזרתו דרשת. עשית הזקת כון

                                                 

 ראה ":כונן כהלכה" פרק ח, עמ' צח.  .41

מדובר בדיווח של משפט אחד, יש להעדיף את השימוש במירס (כאשר העמית ממול מצוי  לדוגמה, אם  .42

על הצג), מאחר שבלחיצה אחת יסיים את הנדרש, לעומת טלפון שבו עליו להקיש סדרת ספרות. 

אם העמית נמצא על צג הטלפון, ובלחיצה אחת הוא יכול לשוחח עמו, או שהוא צופה שיחה  –ולהיפך 

  תחייב לחיצות רבות), יש להעדיף את מכשיר הטלפון. –בצע במירס ארוכה (שאם תת
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פש, אלא אם יתברר באופן הכו ן יתייחס לכל קריאה כמקרה פיקוח

  43מוחלט אחרת.

בעת קבלת קריאה, יעשה הכון את כל הדרש כדי להגיע אל החולה 

יעשה  – בלי עיכובבמהירות האפשרית. מלאכות שיתן לעשותן בשיוי 

  בשיוי.

: כון שיש לו יותר מרכב אחד, יבחר את הרכב שיתן את בחירת הרכב

  מעה היעיל והמקצועי יותר.ה

  44באמצעות מפתח מכי, ככל שיתן, בלי עיכוב היציאה. :פתיחת הרכב

אם דרש שיוי בתיפקוד הרכב [מזגן, אורות, מצב  שיוי מצב אביזרים:

היברידי וכד'], יש לשות את מצב הכפתורים לפי הפעלת מתג ההצתה. 

בלה קריאה בזמן שדרש לדוגמה, כאשר הרכב הוכן למזג אוויר קריר, והתק

מזגן כדי לאפשר היגה בטוחה או רווחה לחולה, יש לשות את כפתור המזגן 

לפי הפעלת מתג ההצתה, כך שהמזגן יופעל עם התעת הרכב. וכן לגבי 

    אורות פימיים וחיצויים, וכיו"ב.

  כמובן מבלי לעכב את ההגעה לחולה. –כל זה 

יוצא למקרה,  (תורן או שאיו תורן) אשר כוןכ הודעה על יציאה למקרה:

, טלפון או כשיר הקשר האישיעליו להודיע כרגיל על יציאתו, באמצעות מ

  45בשיוי. –אפליקציה. וככל שיתן 

                                                 

כפי הכלל הידוע, ספק פיקוח נפש דינו כוודאי פיקוח נפש. ולכן כל עוד קיימת אפשרות שמדובר בפיקוח   .43

נפש, יש לעשות את כל הנדרש כדי לטפל בחולה / הנפגע. רק אם יתברר באופן מוחלט שאין פיקוח 

קות הנדרשות, רק אז יש לחזור לשגרה. דוגמה לדבר: אם היתה קריאת לתאונת נפש, אחרי כל הבדי

דרכים, במקום מאוד מוגדר, ובמקום לא נמצא דבר, ועוברי אורח מספרים שהנהגים יצאו, בדקו, ונסעו 

  לדרכם.

נקטנו דוגמה זו בהיותה קיצונית. אולם יש להזהר זהירות רבה במקרים שמגיעים לחולה, ודומה   

ו שלא מדובר בפיקוח נפש. אדם שמזעיק אמבולנס, עושה זאת מחמת שהוא חש חולי כבד או בעינינ

  סכנה של ממש, וכדי לשלול זאת צריך זהירות רבה ביותר, וסמכות רפואית המורשית לכך.

 א לבדוק מראש מה הדרך הנכוה יותר מבחינה הלכתית."סוגים שונים של רכבים, וצריך כ שי  .44

לכאורה יש מקום לומר שאין צורך בהודעה זו. שהרי המקרה יטופל, ומה התועלת בהודעה. אולם   .45

הודעה גורם תקלות משמעותיות. המוקד סבור שהתורן יצא, שהרי הוא תורן [ושומר התברר כי חוסר 

בעוד שההודעה לא נקלטה כלל אצל הכונן מסיבה כלשהי, דבר שקורה מדי פעם. ומצד שני,  –שבת] 

 בהעדר תגובה, יקרה שהמוקד מזעיק מעגלי כוננים / כוחות נוספים, שנחוצים במקומות אחרים, ועוד.
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בכל מקרה המוגדר כמקרה ט"ן  ALSיש עדיפות ליציאת כון  :ALSכון 

  ].BLS[ללא קשר ליציאת כוים בעלי הכשרת 

ן איו מכיר את הכתובת, או איו יודע את כאשר הכו – ותכת יווט יווט

כפי המצוי ברשותו, וכן  שתמש בתכת יווטיהדרך המהירה להגיע לכתובת, 

כן מותר לו לבקש כמו  בכל מקרה שהשימוש בתכה יקצר את זמן ההגעה.

  , ואם בקשר עם המוקד.קשר הקבוצתיהכווה, אם ב

בודת התכה לאחר גמר השימוש בתכת יווט, אם יש חשש שהמשך ע

  תרוקן את הסוללה [במהלך השבת], יסגור את תכת היווט בשיוי.

באופן בטיחותי, הן מבחית  יש להחות את הרכב בהגעה למקום עם רכב:

  הרכב עצמו, והן מבחית הסביבה, שמירה על צירי תועה פתוחים וכד'.

לעול את את כיבוי הרכב יש לעשות בשיוי [בתאי שהשיוי איו מעכב]. יש 

   46הרכב, בשיוי.

תחת השגחת מבוגר, בעל רשיון היגה, ובכך מוע יתן להשאיר את הרכב 

לחסוך כיבוי והתעה מחדש. אבל אין לעשות כן אם הדבר גורם עיכוב 

  כלשהו בהגעה אל החולה.

: בכל מקרה שבו המיקום בעת מיקום שאיו ברור או טעות במיקום

עה לשטח התברר שיש טעות במיקום, חובה הקריאה לא היה ברור, או שבהג

  לעדכן מיידית את המוקד.

  כפי ההוראות לצוות אמבולס. :בחולה הטיפול

: אם יש צורך בכוים וספים (ואין [די] כוים הזעקת כוים וספים

 –בדרך), יקרא לכוים בדרך המהירה ביותר. אם אפשר בשיוי בלי עיכוב 

  ישה.

  ממקום הארוע דיווחים

אם יש צורך בט"ן, יש לקרוא לו בכל דרך אפשרית בלי  הזעקת ט"ן:

  עיכובים.

                                                 

הוא בבחינת רכוש (שאין מחללים שבת מטעמי בטיחות, וכן מחשש גניבה. אף ש –נעילת הרכב   .46

הכונן  –הרי הוא נדרש לכוננות, וכן הוא בבחינת 'התירו סופן', שכן אם יש חשש שייגנב  –לשמירתו) 

 עלול להימנע מלצאת, והדבר עלול להשפיע גם על כוננים אחרים שלא ירצו לצאת.
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דיווח ייעשה בכל מקרה שהוא חיוי ומשמעותי לטיפול  דיווחים רפואיים:

בחולה שיש בו סכה. לדוגמה: דיווח לט"ן על היפוגליקמיה משמעותית, 

  47החייאה, אסטמה קשה וכד'.

למקום המקרה, ורואה שאין צורך  כון שהגיע :ביטול אמבולס שבדרך

 באמבולס [והוא מוסמך לבטל], יודיע למוקד.

יש להבחין בין מצבים שוים. כאשר אין משמעות  שבדרך: יםביטול כו

מבצעית לביטול הכוחות, אין לבטלם, שכן הביטול כרוך בעשיית מלאכה. 

ל ומצד שי, הכון וסע בהיתר, שכן הוא וסע מחמת שקרא למקרה ש

  48פיקוח פש.

יש  –יש לבטל. ובמקרים רבים  –אולם כאשר יש משמעות מבצעית לביטול 

  לביטול משמעות. 

  מתבטא בשי כיווים.  –ושא המשמעות המבצעית 

  א. כאשר הכון יוצא מגזרתו; 

ב. כאשר הכון מתתק מקריאות וספות. וצריך להתייחס לכל מקרה 

ים העדכתויים של המקרה, של המקום, של ומקרה לגופו, בהתאם ל

  אמצעי ההזקה והלי הכוים בצוות המדובר.

  דוגמאות:

, ואין צורך בו, יש לבטלו, ואין שם כוים וספים אם הכון יוצא מגזרתו

  .תוכדי שיישאר בגזר

אם הכון מצא בתוך הגזרה, אבל התוים הם כאלה שהוא לא יוכל לדעת 

תו הוכחית, יש לבטלו כדי אלא אם יתבטל מקריא 49אם יש מקרה וסף,

  שיהיה בכוות למקרים וספים.

                                                 

ים שלפניהם, וכ"כ חוסך זמן במקרים אלו הדיווח מאפשר לנט"ן להיערך מבעוד מועד למקרה המסו  .47

 דיווח בהגעת צוות הנט"ן.

אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, ואף שהוא דרבנן, אבל סוף כל סוף איסור הוא, לעומת חברו   .48

 ראה בעיונים שבסוף הקובץ. הנוסע בהיתר.

 יצא. מאחר שבמערכת הכוננים הוא נרשם כ"לא פנוי" עד סיום הטיפול במקרה הראשון אליו  .49
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  סיום מקרה

בסיום המקרה אין לדווח דיווח כלשהו, למעט דיווח רפואי חיוי  וחים:דיו

שלא דווח לצוות המפה. במידת הצורך, יישלחו דיווחים משלימים במוצאי 

  שבת.

 50הכלל הוא: אין להתיר מלאכה דאורייתא לצורך חזרה. .חזרת הכון לביתו

  י).ותר לחזור ע"י עשיית מלאכות דרבן (וכן ע"י אמירה לגואבל מ

כאשר [במיוחד אם החזרה דרשת לצורך פיקוח פש, כגון: לצורך כוות 

  51, מותר לחזור גם ע"י מלאכות דאורייתא.]מדובר בכון יחיד

אין אומרים לכון שיישאר ליד רכבו, אלא יכול לחזור לביתו, אם הוא כון 

ף בתורות, גם אם לשם כך יצטרך לסוע ברכבו, כדי שיהיה זמין למקרה וס

לצאת לסיום תורות או אם יהיה. אמם, אם מדובר בזמן קצר (סמוך 

השבת), טוב יעשה אם ימתין מלחזור לביתו עד צאת השבת, או עד סיום 

  תורותו (במקום שאפשר לחזור ברגל).

רכבים חשמליים המותאמים לשימוש בשבת לצרכי  הוכסומד"א למערכת 

ג זה, אשר החזרה באמצעותם רפואה, ע"מ לצייד את הכוים ברכבים מסו

כתוספת למעלה יתירה, ברכבים אלו מותקן "מגון שבת", אשר  מותרת.

  52ממזער את רמת האיסור למיימום.

  שמירת כוננות

כון שקלע למצב של חוסר בציוד חיוי (כגון שהתרוקן מיכל החמצן, 

התרוקן מיכל הדלק ברכב, התרוקה הסוללה ברכב חשמלי וכיו"ב), והוא 

כון גם בהמשך השבת, ואין לו היכן להצטייד בקרבת ביתו [מכון שאיו 

[בשיוי, או ע"י איו  פעיל וכד'], מותר לו לסוע כדי להצטייד / לתדלק

  , כדי שיוכל להמשיך בכוות מלאה.יהודי]

                                                 

אמנם יש מתירים בדוחק במקרה שאין אפשרות אחרת לחזרה, והעושה כן יש לו על מי לסמוך, אולם   .50

 רוב הפוסקים אינם מתירים זאת.

כגון: אמבולנס יחיד ביישוב, או כונן יחיד בשכונה. וכדרך שמתירים חזרת אמבולנס לתחנה באין   .51

 אפשרות אחרת.

ות מד"א אופנועים חשמליים ו'בימבולנסים' חשמליים, אשר בהם בעת הכנת מסמך זה, נמצאים ברש  .52

 מותקנים מנגנוני שבת, וכן יש אופניים חשמליים בשירות הכוננים.
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  להלכות המועדים הקדמה

ש דוחה שבת", משפט מוכר זה במשמעותו המקורית, מחייב "פיקוח פ

ושת החיים היא אחד להציל פשות גם בשבתות ובמועדי ישראל. קד

העקרוות הבסיסיים בתורת ישראל. "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי 

. מפסוק זה, וממקורות (ויקרא יח, ה)אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" 

וספים, למדו רבותיו את חובת שמירת החיים, גם במחיר זמי של ויתור 

  על קיום מצוה, מצוות עשה או מצוות לא תעשה.

היהודי, שזורים ימים מיוחדים רבים, בהם יש לקיים מצוות בלוח השה 

המצייות את ייחודיותו של היום, דוגמת תקיעת שופר, ישיבה בסוכה, 

אכילת מצה וכיוצא באלו, יחד עם שמירה מעשיית איסורים דוגמת עשיית 

  מלאכה בימים מסויימים, או הימעות מאכילה וכדומה.

ת החשובות ביותר בהלכה היהודית, כאמור, הצלת חיים היא אחת המצוו

להעדיף מצווה זו על מצוות אחרות.  –ואף חובה  –ועל מת לקיימה, מותר 

אין כל ספק כי בשעה שעוסקים במצוה חשובה זו, אין להפסיקה על מת 

  להדליק רות חוכה, לקדש על היין או לעמוד בתפילה.

יים. לדעת ולהבחין ימים אלו מציבים בפי צוותי הרפואה אתגרים לא שגרת

בין המותר והאסור, בין מצב שבו מתחייבת עשיית מלאכה, לבין מצב שבו 

חובה,  –אסורה עשיית מלאכה. לא פעם ההחלטה היא בין קיצויות אחת 

  איסור, וללא מצב בייים. –לבין קיצויות שייה 

לעיתים בתוך  –והרופא, או האחות, הפרמדיק או החובש, צריכים להחליט 

מהי הפעולה המותרת, מהי הפעולה המתחייבת, במצב שזה עתה  –יות ש

  קלעו אליו.

זה דורש אבחה של מצב החולה או הפצוע, הידיעה הברורה למה הוא זקוק 

כרגע, מה יציל את חייו ויאריך אותם, ומה הוא בבחית איסור הלכתי 

  שאיו קשור להצלת חיים או להטבת מצבו של החולה.

ה הזו דרשת כדי לדעת איזו פעולה להעדיף ולהקדים; ביום חול האבח

בשבת ובמועד וסף השיקול הערכי של שמירת ההלכה, מבלי לפגוע בטיפול 

  הרפואי הדרש. 

  



 43   הקדמה להלכות המועדים  

אישפוזי, ומובן - רבות דובר על חשיבות הטיפול הכון והמהיר בשלב הטרום

מאליו שלעובדה זו יש השלכה על השיקולים ההלכתיים בעבודת צוותי 

"א. ומתוך כך עולה מימד חדש. צוותי מד"א ערוכים ומאורגים כגוף מד

לאומית, ודרשים להיות ערוכים לטיפול בכל -הושא באחריות ציבורית

טרם התרחשותו. דרישה זו מחייבת להחזיק מערך בכוות מירבית  –ארוע 

בהתאם לתוי הזמן והמקום, ולקיים באופן קבוע את הרמה המתחייבת 

ות להגיש עזרה בכל מקום ובכל זמן לכשיידרש. וכמובן, של האפשר

שהמגמה היא לקיים את כל הדרש מבחיה הלכתית, ולהיערך לכך, מבלי 

  לפגוע במערך החירום הדרש.

הדבר יבוא לידי ביטוי בהחיות המתחייבות הלכה למעשה. לא רק בעת 

לא גם שהמטפל הרפואי עומד מול החולה ופועל להביא לו מזור ומרפא, א

בזמן הטרום טיפולי, הוגע לשמירת מערך החירום הרפואי. וגם כאן, או 

החובה לקיים את המערך, דבר  –מגיעים לשיּות שיקול הדעת. מצד אחד 

החובה לשמור את גדרי  –שלעיתים כרוך בעשיית מלאכה, ומצד שי 

  ההלכה.

ן מתוך הרצון לשמור את ההלכה ככתבה וכלשוה, אחו שתדל להכי

מראש כל מה שיתן להכין, כדי למעט ככל האפשר בעשיית מלאכה במועד, 

  ולמוע ככל שיתן את הצורך בעשייה כזו.

לא יתן להגיע להחלטות כוות ושקולות, בלי ללמוד היטב את הכללים 

חובה לדעת היטב  –ההלכתיים והתייחסותם לושאי הרפואה, וכך גם להפך 

ת הרפואית של כל פעולה, כדי להבין את את הכללים הרפואיים והמשמעו

ההלכה הגזרת מהם. איש צוות אשר ההלכה יקרה לו, ילמד את העקרוות, 

ילמד את ההלכות, ויחזור וישן דבר יום ביומו את ההלכות, בבחית 

  "השוה הלכות בכל יום".

קשה מאוד לתת מעה כתוב מראש לכל מצב עתידי. המקרים רבים, ושוים 

תלויים במצב החולה, בזמן ובמקום בו מצאים, בכלים הרפואיים זה מזה, ו

  הזמיים באותה עת, בהכשרתו הרפואית של איש הצוות ובסיוו. 

יחד עם זאת, יתן לתת כללים מחים, אשר ידיעתם תעזור להגיע להחלטה 

הכוה והבוה. וזו מטרתם של החוזרים השלחים מיד ערב חג ומועד, וזו 

  ובץ זה.מטרתו של ק
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ספק כלל אחד יסודי וחשוב, שאותו אחו מוצאים לכון להדגיש כאן הוא: 

ידיעה, עדיין -. גם אם הספק ובע מאידיו כפיקוח פש ודאי –פיקוח פש 

  בשעת מעשה הדבר יהיה בגדר ספק.

בקובץ שלפיו, ריכזו כללים הוגעים לעבודתם של צוותי מד"א השוים 

ובעים מתפקידם וחובתם של הצוותים. אין כאן במועדי השה, כללים ה

הלכות חג ומועד בשלמות, אלא רק התייחסות למצבים המיוחדים 

האופיייים לפעולות השכיחות בצוותי האמבולסים, אצל הכוים ואשי 

כל חג, וההלכות המיוחדות לו; ליל הסדר בפסח, וטילת ארבעת  המוקד.

  לקת ר חוכה, וכן הלאה.המיים בסוכות, צומות ותעיות והד

תודה וברכה שלוחה לרבים  אשר הקדישו מזמם לדון בהלכות אלו, כמו 

גם בשאר הושאים ההלכתיים הוגעים לעבודת מד"א: הרב שמואל אליהו 

שליט"א, הרב פרופ' אברהם שטיברג שליט"א והרב פרופ' יגאל שפרן 

  שליט"א. יבורכו משמים בכל מילי דמיטב.

תשרה ברכת הבריאות על כולו, והיערכותיו תהיה בבחית חובת יהי רצון ש

  ההשתדלות, ולא תעמוד למבחן המעשה.

  יוסי בן שחר  ד"ר אלי יפה  

  מרכז תחום יהדות והלכה  סמכ"ל קהילה  
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  פסח

את סוד קיומו של ופסח הוא חג החרות, המציין את יציאת מצרים והיציאה לחרות, 
דים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו, עד ביאת עם ישראל אשר בכל דור ודור עומ

  גואל צדק.

בערש הולדתו של עם ישראל, לאחר ירידת יעקב ובניו למצרים, היה העם משועבד 
בארץ מצרים, ארץ שאף עבד לא הצליח לברוח ממנה. לאחר מאות שנות גלות 

עה ושעבוד, שלח ה' את משה אל פרעה מלך מצרים, כדי להוציא את בני ישראל. פר
סירב לשחרר את בני ישראל, ואפילו לא לימים אחדים, ורק לאחר  –בעקשנות  –

שבה מת כל בכור  –שהוכתה ארץ מצרים בעשר מכות קשות, ובסופן מכת בכורות 
הסכים פרעה ושילח את בני  –בארץ מצרים [למעט פרעה, אף שהיה בעצמו בכור] 

  ישראל.

התורה לחגוג את חג הפסח במשך זכר לניסי השחרור ונפלאותיו, מצווה אותנו 
שבעה ימים. בזמן שבית המקדש קיים, מקריבים קרבן פסח בערב פסח, והחל מט"ו 

חלים שבעת ימי החג, בהם אין אוכלים חמץ, שהוא לחם רגיל שתופח  –בניסן 
לא רק שאין אוכלים חמץ, אלא אף אין מחזיקים בבית חמץ  באפייה, אלא מצות.

  במהלך ימי החג.

Â ˙ÂÎÏ‰:‡"„Ó È˙ÂÂˆÏ ÌÈ˘‚„  

חג הפסח משך שבעה ימים. תחילתו בליל הסדר, עד מוצאי 

  שביעי של פסח.

תחילת האיסור בערב פסח בבוקר, בחלוף שליש 

לאחר עד שעה שורפים את החמץ השאר  היום;

הזמים המדויקים שוים מעט ממקום למקום, ויש בהם גם מהגים  .מכן

ראה גם ומתפרסמים בלוחות השה ובלוחות המודעות המקומיים.  שוים,

  בסוף חוברת זו.

פיות המטבח שבכל תחה, וכן שאר החדרים שבהם 

אוכלים מדי פעם, וכן התאים האישיים (באחריות העובד), 

יוקו לקראת הפסח. בכל תחה יפורסם זמן היקוי, ואין להשתמש בחמץ 

  ימי החג

  איסור אכילת חמץ:

  התחהיקוי 
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 (שהם בבעלות מד"א) דברי מאכל' לאחר זמן זה. בפיות המטבח וכו

, יאוחסו במקום סגור ויסומו, ויימכרו שאים מסומים ככשרים לפסח

  במכירת חמץ ע"י ההלת הארגון. אין להשאיר דברי מאכל פרטיים.

ויש  המצאים באמבולסים, סירופים שאים כשרים לפסח :תרופות חמץ

  .לפסח בסירופים הכשרים, יש להחליפם כשר לפסח להם תחליף

): יש לבדוק את (כולל האמבולסים שטחים ציבוריים

, החל מצאת החמץ בליל בדיקת חמץ, יום אחד לפי פסח

  פס). –הכוכבים, לאור ר או פס (ברכבים 

, יש מהפוסקים הסבורים שאין בשטחים הציבורים ברכה על בדיקת החמץ

למות אדם שגר  –, ולכן הטוב ביותר לברך על בדיקת שטחים ציבוריים

קרוב לתחה, שיברך בביתו, וימשיך את הבדיקה בתחה ברצף. אם אין 

  בברכה.יבדוק  –אפשרות, יהג כהוראת רב המקום. בהעדר הוראה כזו 

  אם לא בדקו בלילה, יש לבדוק למחרת בבוקר.

הצוות. באחריות ראש  –באחריות מהל התחה; בישובים / ה"זים  –הבדיקה 

  הבדיקה באחריותם האישית. –בעלי רכב צמוד וכוים עם אמבולס צמוד 

: באחריותו של כל עובד או מתדב, לקות את תאו התאים האישיים

האישי. בליל בדיקת חמץ עליו לבדוק את תאו. אם איו מצא בתחה בליל 

בדיקת חמץ, יבדוק את התא בפעם האחרוה שמצא בתחה לפי זמן 

  ת חמץ (בלא ברכה).בדיק

 (גדול) : אם אפשר, יבקש אחד מבי הביתכון שקרא בזמן בדיקת חמץ

שימשיך. אם אין מי שיבדוק, ימשיך לבדוק כשיחזור; אם כבר התחיל 

יחזור  –ימשיך בלא ברכה, אם קרא בטרם התחיל  –בבדיקה קודם שיצא 

  ויברך.

לפי חצות  עד כשעה, הוא בערב פסחזמן שריפת החמץ 

  היום.

, יכול לשרוף החמץ קודם צאתו מי שמצא במשמרת בוקר בערב פסח

  למשמרת, או ימה שליח לשרוף החמץ (אשתו, ביו הגדולים או שכן).

, ורואה שאיו חוזר קודם זמן כון שקרא בערב פסח, קודם ששרף החמץ

ת וי למות מראש לעאאיסור חמץ, ימה שליח לשרוף החמץ ולבטלו (ר

  בדיקת חמץ:

  :שריפת חמץ
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  יבטל החמץ גם הוא בכל מקום שמצא.סוף זמן השריפה הצורך), וקודם 

  , ראוי שלא ידחה השריפה והביטול לרגע האחרון.כון בתורות

יש לתכן את חילופי המשמרות כך שכל אחד יוכל לקיים 

  סדר כהלכתו קודם חצות הלילה.

כוסות, אכילת  ליל הסדר: קידוש וארבעב הקודות המרכזיות והחיויות

 לכתחילה יש לקיים מצוות אלו עד חצות. מצה ומרור, סיפור יציאת מצרים.

או כון שלא ותר לו זמן לפי חצות לקיים את הסדר כמקובל, איש צוות 

עבר חצות  53מצוות הסדר קודם חצות.יקצר בסיפור ההגדה ויקיים את 

  אכילת מרור.יקיים את הסדר, אך לא יברך על אכילת מצה ועל  –הלילה 

אדם במשמרת או כון שעלול להיקרא לסיעה, לא ישתה יין משכר, ויכול 

  לצאת ידי חובה בשתיית מיץ עבים.

היום הראשון והיום האחרון (שביעי של פסח) הם ימים 

טובים האסורים במלאכה, בדומה לשבת, למעט היתר 

  אוכל פש. הבערה (לצורך היום), הוצאה מרשות לרשות, וצרכי

ימי חול המועד הם ימי חג, אך איסורי המלאכה בחול המועד 

קלים יותר. לפיכך יש למעט בעשיית מלאכות ככל שיתן. אין 

לכתוב דברים שאים חיויים ויתן לדחותם לאחר החג, וכן אין לבצע 

עבודות תחזוקה שגרתיות שאין לצורך החג, וכל שכן שאין לתכן מראש 

  דות שגרה לימי החג.עבו

ממוצאי יום טוב ראשון סופרים עומר, עד ערב שבועות. 

מי שיודע שלא יהיה לו מיין לתפילת ערבית, יכול לספור 

גם לפי התפילה, החל מצאת הכוכבים (ואם בכ"ז יזדמן למיין, יזכור שלא 

כה, וימשיך לספור שית). אס או שכח ולא ספר בלילה, יספור ביום בלא בר

  ימשיך לספור בלא ברכה. –הספירה בשאר הימים כרגיל. דילג יום אחד 

מתפרסמת בדרך כלל רשימת התרופות הכשרות   Ó  < ‡"„Ó ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÎÏ‰Â ˙Â„‰È„"‡ >  באתר
  לפסח

                                                 

ניתן להוריד קובץ "סדר מקוצר לשעת   "סדר מקוצר" לשעת חרום.המשך מובאים ראשי פרקים לב  .53

  חרום" באתר מד"א, דף יהדות והלכה.

  ליל הסדר:

  איסור מלאכה

  חול המועד

  ספירת העומר
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  סדר בקיצור לשעת חרום

  "סדר ההלכה" של הרבות הצבאית) ע"פ(

   שותה כוס ראשוה. ,קידוש

ביד  םויוציאו ה' אלוקיו מש םהייו לפרעה במצרי ם, עבדי...מה שתה

 םמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותיו ועכשיו קרבו המקו ,חזקה

  לעבודתו. 

  ... ם... מרור על שוםעל שו ... מצהםפסח על שו

   ."םאשר גאלו וגאל את אבותיו ממצרים העול ךאתה ה' אלוקיו מל ךברו

   שותה כוס שיה.

   .)על הטילה ךיבר לא –' מצה םאוכל פחות משי 'כזיתי ם(א םוטל ידי

   על אכילת מצה', אוכל 'כזית' מצה.''המוציא ו ךמבר

   .אוכל 'כזית' מרור בברכה

  )ןפיקומאאכילת ן (וצפו ךכורן מקיים יש זמ ם[א

  .וס רביעית, וכושותה לאחריה כוס שלישית ן,ברכת המזו

  

לעיל, מצא בסוף חוברת זו, וכן  וסח ההגדה לשעת חרום/דחק, לפי האמור

  יתן להורידו מאתר מד"א, דף יהדות והלכה.

ספרד. אין הבדלים גדולים בין וסחי - [בסיס וסח זה הוא וסח אשכז

העדות השוות, למעט ברכת היין על כוס שייה ורביעית, למהג הספרדים 

ן יש מהגים לברך "הגפן" גם על כוסות אלו. וכ –אין מברכים, ומהג אשכז 

  שוים בוסח ברכת סוף ההלל שאחר הסעודה.]

מי שמצא בתורות/משמרת ויודע שעלול להיקלע למצב של שעת הדחק, 

ראוי שיחזיק בהישג יד את הוסח לשעת חרום, ומיימום מצרכי הסדר (יין, 

  מצה, מרור), כדי שיוכל לקיים מצווה לילה יקר זה גם בשעת הדחק.
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  ראש השנה

הוא יום בריאת העולם, כעין "יום הולדת" לאנושות, והוא תחילתה של  ראש השנה
  שנה חדשה. ולפיכך ביום זה אנחנו מציינים את מלכות ה' בעולם שברא.

"תרועת מלך", לציון מלכות ה', וטעמים נוספים נאמרו  –ביום זה תוקעים בשופר 
ק", לתקיעת השופר: הזכרת מתן תורה שבו נאמר "וקול השופר הולך וחז

התעוררות לתשובה "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", וכן התעוררות לציפיית 
הגאולה, "ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים 

  בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים", וכן נאמרו טעמים נוספים.

  במהלך היום מרבים בתפילות.בסעודת ליל החג נוהגים לאכול 'סימנים' לברכה, ו

:‡"„Ó È˙ÂÂˆÏ ÌÈ˘‚„Â ˙ÂÎÏ‰  

ב בתשרי. כאשר חל ראש -ראש השה הוא חג המשך יומיים, א

השה בימים חמישי ושישי, מצטרפת השבת ואחו מקבלים 

  שלושה ימים רצופים שבהם חל איסור מלאכה.

עקב הרצף של ימי איסור מלאכה, אשי צוות 

משמרת וכוים בתורות, חייבים לדאוג ביתר ב

הקפדה שמכשירי המירס, הביפרים והמכשירים הסלולרייים יהיו טעוים 

  כראוי בערב החג.

לפיכך, יש להחליף סוללה במכשירי הביפר בערב החג, ויש לטעון את 

מכשירי המירס ואת הטלפוים הסלולריים עד למקסימום בערב החג אחר 

רבים אים שארים טעוים למשך שי ימים, ובוודאי  הצהריים. מכשירים

לא למשך שלושה ימים. לצורך מכשירים אלו, אם הם דרשים למשמרת או 

שקע, ולכוון זמים שבהם איו פועל בהתאם -שבת- כוות, יש להכין שעון

ללו"ז הצפוי, ולחבר את המטען לשעון זה. במהלך החג והשבת, יתן לחבר 

ה במידת הצורך, בשעה שאין מתח בשקע. כ"כ היתוק את המכשירים לטעי

  ייעשה בשעה שאין מתח בשקע.

בעת קריאה, יש לקחת את המכשיר גם אם הוא בטעיה. את יתוק המכשיר 

  מהמטען, ראוי לעשות בשיוי, אם אפשר לעשות זאת ללא עיכוב.

  ימי החג

  טעית מכשירים
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מצוה מן התורה לשמוע שופר בראש השה. לכתחילה יש 

תחילה  –תקיעת שופר ע"פ הסדר הרשום במחזור לשמוע 

'תקיעות דמיושב' (שלאחר קריאת התורה), ואח"כ 'תקיעות דמעומד', שהן 

  התקיעות על סדר הברכות בתפילת מוסף.

במידת האפשר, יש לתאם את המשמרות (הן עובדי משמרת והן משמרות 

תפלל כוים שכותיים וכד') כך שכל אחד יהיה פוי לתפילה (האחד מ

 –במיין מאוחר יותר, וכד'). כך תהיה האפשרות לכולם  –מוקדם, ומחליפו 

הן להתפלל כראוי ביום הדין ולשמוע תקיעת שופר, ויחד עם זאת לתת את 

  המעה הרפואי הדרש בעת הצורך.

כון או איש משמרת שהפסיד את התקיעות בציבור, יכול לשמוע תקיעות 

  במשך כל היום, עד השקיעה.

שהפסיד את התקיעות הראשוות (תקיעות דמיושב), יכול לצאת ידי מי 

יברך  –חובת התקיעות בתקיעות של תפילת המוסף. לפי תחילת התקיעות 

  "לשמוע קול שופר" ו"שהחייו", אך יקפיד לשמוע את התקיעות מתחילתן.

מי שיודע שלא יוכל לשמוע תקיעות כסדר, יכין לעצמו שופר, אם הוא יודע 

, או יתאם עם אדם היודע לתקוע שיתקע עבורו כשיהיה פוי לתקוע

  ממשמרתו.

צריך לשמוע שלושים קולות בלבד (תשר"ת תש"ת  –השומע שופר ביחיד 

  תר"ת).

השומע תקיעות ביחידות, רצוי שישמע התקיעות לאחר שעה שלישית 

בקרוב, יש להתעדכן  לדעת הגר"א) 9:30(או  8:45(זמית), ז"א לאחר השעה 

  הלוח המקומי. ע"פ

לכתחילה אין לאכול לפי תקיעת שופר. אולם אדם שמצא במשמרת (הן 

כפי הצורך, כדי שיוכל למלא את  –וגם יאכל  –בתחה והן כון), ישתה 

 –תפקידו במלוא כוחו. אם רוצה לשתות או לטעום אחרי תפילת שחרית 

  יקדש קידוש היום קודם שיטעם.

. ואע"פ שהגו בות ישראל להדר במצוה שים אין חייבות בתקיעת שופר

  זו, אין זו חובה, ובמקום הצורך יכולות שלא לשמוע שופר כלל.

כון או איש משמרת שהפסיד תפילת מוסף בציבור, יתפלל 

יש להתעדכן לפי [לכתחילה רק לאחר שעה זמית שלישית 

  תקיעת שופר

  תפילת מוסף
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 13:30[ית, . וכן לכתחילה לא יאחר להתפלל אחר שעה שביע]הלוח המקומי

יכול להתפלל מוסף  –, אך אם לא התפלל עד סוף שעה שביעית בקירוב, וכ"ל]

  כל היום.

מי שקרא לטפל במקרה של פיקוח פש 

יצא  –דיו כפיקוח פש ודאי]  –[ואף ספק 

מיד, גם אם הוא באמצע תפילה, קריאת 

תוקע, בעל קריאה או בעל תפילה, והוא התורה או התקיעות. גם בעל 

באמצע התקיעות או הקריאה בתורה, יצא מיידית, ואחר ישלים את 

התקיעות, הקריאה או התפילה. החכם עייו בראשו, יש להכין מראש אדם 

  שיחליף את הכון בעת הצורך.

: אדם שמוכר בציבור כאיש רפואה, עלול להיקרא להגיש עזרה לתשומת לב[

  אלו מעשים שבכל יום]. –ם איו בתורות באופן רשמי, וכידוע דחופה גם א

מי שלא הספיק לומר תשליך ביום הראשון של ר"ה, יוכל לאמרו 

 ביום השי, ואף בכל עשרת ימי תשובה.

  הפסקה בתפילה, 

  קריאת התורה או תקיעות

  תשליך
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  יום כיפור

"כי ביום הזה יכפר עליכם". יום כיפור הוא יום של תשובה, יום של חשבון נפש 
-ברוך-ובעקבות התשובה, באה גם הכפרה מצד הקדוש ותיקון דרך. יחד עם זה,

  הוא.

ביום כיפור מרבים בתפילה, ואחת התפילות המרכזיות היא תפילת ה"ווידוי", בה 
  אדם מפרט את מעשיו הלא נכונים, ומקבל על עצמו לתקן את דרכו.

כדי להדגיש ולייחד את היום לתפילה ולתשובה, ציוותה התורה על התרחקות 
לכך מתענים ביום זה בחמישה עינויים, ובראשם איסור אכילה  מהנאות, ואי

  ושתייה.

בסיום יום הכיפורים מתפללים תפילה ייחודית ליום זה, "תפילת נעילה" הנועלת 
את היום, ובסוף התפילה, בצאת היום, תוקעים בשופר, כעין הכרזת שמחה על 

  כפרת העוונות ויציאה לדרך חדשה.

‡"„Ó È˙ÂÂˆÏ ÌÈ˘‚„Â ˙ÂÎÏ‰:  

ת הצום, מותר לקחת לקראמצוה לאכול בערב יום כיפור. 

כדורים המקילים על הצום, ומי שתסה בכך בעבר 

, והוא רצוי שיעשה כן אם הוא מתוכן לעבוד או להיות כון –והדבר עזר לו 

  .זקוק לכך

את  רב יום כיפורמי שמתוכן לעבוד או להיות כון ביום כיפור, ראוי שיכין בע

(באדם ביוי השיעור  שיעור השתיה שלו, למקרה שיזדקק לשתות לשיעורין

וישתה כמות כזו ואם יגיע למצב שבו אלץ 'לשתות לשיעורין', סמ"ק),  40הוא 

  ., כדלהלןדקות בשעת הצורך 9כל 

מעשית, איסורי המלאכה ביום כיפור הם בדיוק כמו 

  איסורי המלאכה בשבת.

כיפור הוא יום תעית מן התורה, מערב עד ערב. כיסת הצום יום 

חלה לפי השקיעה, כל מקום כמהגו (יש להתעדכן לפי הלוח 

  המקומי), וסיום הצום למחרת, לאחר צאת הכוכבים (להתעדכן כ"ל). 

  כיפורערב יום 

  איסור מלאכה

  תעית
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עובד או כון היודע מראש שהוא חלש בצום, ישתדל מבעוד מועד שלא 

שובץ, ישתדל למצוא מחליף שאיו  להשתבץ במשמרת למשך הצום. אם

  חלש בצום.

ביום כיפור שמרגיש חולשה עקב הצום, וחושש שחולשתו  עובד במשמרת

תגרום לפגיעה ביכולתו להגיש עזרה, יסה למצוא מחליף שאיו חש חולשה. 

אם אין מחליף זמין, יכול לשתות עד שיתחזק. לכתחילה ישתה "בשיעורין" 

  ישתה כפי הצורך. –די  (ראה לעיל), ואם אין בזה

  (חובש / פרמדיק / רופא) יחיד באזור מגוריו. כוןכך גם לגבי 

בתום הצום יש להבדיל, אולם אפשר לשתות מים גם קודם הבדלה. מי שלא 

הבדיל עם תום הצום, יכול להבדיל כל הלילה, וגם כל היום למחרת (בלי 

  ברכת הר).

 אחררך טיפול בחולים. מותר לרחוץ ידיו עד פרק הזרוע לצו

הטיפול מותר לשטוף במים ובחומר חיטוי את המקום בגוף שגע 

במשהו העלול להדביק (דם, הפרשות וכד') ולגב מייד. ביקוי מכשירים או 

  האמבולס, יש להזהר מאיסור סחיטה וליבון.

אין ועלים עלי עור ביום כיפור. יש להכין עליים חילופיות 

ותרות בשימוש ביום כיפור. אולם מי שאין לו עליים ראויות המ

חילופיות ראויות, והוא צריך להוג או למהר לארוע, יעל את עליו 

  הרגילות, ויחלצן ברגע שיוכל לעשות כן.

יש להתארגן באופן שכל עובד או כון יוכל להתפלל את התפילה 

  כולה בציבור (לארגן מראש את ההחלפות הדרשות).

יום הכיפורים יש לומר וידוי. מי שעסוק בתפקידו ואיו פוי לתפילה ב

מלאה, יאמר לפחות וידוי קצר ("חטאתי עויתי פשעתי", וישים לבו לתוכן 

  ישלים את הוידוי המלא. –הדברים), ולכשיתפה 

מי שהפסיד תפילה בציבור, יכול להתפלל ביחידות, כל תפילה בזמה. תפילת 

  חילה עד סוף שעה שביעית (כשעה לאחר חצות היום).מוסף יש להתפלל לכת

מי שהפסיד תפילה עקב טיפול במקרים, ישלים בתפילה שלאחר מכן, אולם 

ישלים בערבית, כדין  –מי שהפסיד תפילת מחה לא ישלים.  –תפילת עילה 

   כל השה (אף שהיה זמן עילה באמצע).

  רחיצה

  מעלים

  תפילות
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זמן ועד סוף הזמן, המתחילת מן התפילה, בכל זבפיקוח פש  ממש לתשומת לב: אדם שהיה עסוק

  התפילה.את , איו צריך להשלים כלל רצף מקרים ללא הפסקה, ולא היה יכול להתפלל

אדם שזקק למוחה כדי להשלים את התעית (ולמלא את משמרתו כראוי), 

עדיפה השלמת התעית (ומוחה כפי הצורך) על פי התפילה בציבור, שכן 

  ן התורה.מצוות התעית היא מ

עובד שהוא במשמרת, אל ידחה אכילת סעודה מפסקת לרגע 

האחרון, שמא ייקרא בדיוק אז למקרה דחוף, ומצא שכס 

לתעית בלי שאכל כראוי. לפיכך יאכל מוקדם מעט, ובסוף סעודתו יתה 

שאיו מתחיל את התעית, ולקראת תחילת התעית יוכל להוסיף אכילה 

  כו.ושתייה כפי צור

  עצה טובה
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  סוכות

חג הסוכות חל בט"ו בתשרי. בחג זה אנו יוצאים מן הבית, ויושבים בסוכת ארעי, 
זכר לסוכות שבהן ישבו בני ישראל בצאתם ממצרים, ולאורך ארבעים שנות המסע 
במדבר, עד כניסתנו לארץ ישראל. וכן מהווה הסוכה זכר לענני הכבוד שליוו את 

ידת החמה ומכל מיני פגעים. במהלך ימי מסע אבותינו במדבר, והגנו עליהם מיק
  למגורי הקבע. –החג הופך הבית הקבוע לדירת ארעי, וסוכת הארעי 

במהלך ימי החג 'נוטלים' ארבעה מינים: לולב, אתרוג, הדס וערבה. כשהם 
מאוגדים יחדיו. במדרש נזכר כי ארבעה מינים אלו מסמלים את הגוונים השונים של 

  בני עמנו, והם ניטלים כשהם מאוגדים יחדיו, לציין את אחדותו של עם ישראל.

לכם", ויום זה הוא גם יום היום השמיני הוא כעין תוספת לחג עצמו, "עצרת תהיה 
"שמחת התורה", יום שבו מסיימים את המחזור השנתי של קריאת חמשת חומשי 

  תורה, ומתחילים את קריאת התורה מחדש, מפרשת "בראשית".
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חג הסוכות משך שמוה ימים (כולל שמחת תורה), החל מיום 

  אחר שמחת תורה.טוב ראשון, ט"ו בתשרי, עד ל

היום הראשון והיום האחרון (שמחת תורה) הם ימים טובים האסורים 

במלאכה, בדומה לשבת, למעט היתר מלאכת הבערה {העברה מאש קיימת], 

הוצאה מרשות לרשות, וצרכי אוכל פש (לצורך היום). איסור המלאכה בימי 

  חול המועד קל יותר, כמבואר בהמשך.

ימי חג הסוכות אוכלים ושותים וישים במשך שבעת 

  בסוכה. אולם, חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה.

אדם המצא במשמרת, ואין לו סוכה, יכול לאכול ללא סוכה, גם סעודת 

קבע. ומכל מקום אם יש סוכה בתחה או בקרבת מקום, יש לאכול בה 

  סעודות קבע (בלא לעכב יציאה למקרים).

רת, רשאי לאכול אכילת ארעי (כגון פירות, ומעט גם מי שלא מצא במשמ

  מזוות), מחוץ לסוכה.

  ימי החג

  ישיבה בסוכה
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בלילה הראשון של סוכות יש חיוב לאכול כזית פת בסוכה. מי שהיה 

במשמרת בכיסת החג, אע"פ שהיה פטור כדין משמשי החולים, אבל חייב 

הוא לאכול כזית פת לאחר סיום משמרתו. יתן לאכול כזית זה במהלך כל 

  הלילה.

  שים אין חייבות בישיבה בסוכה.

בתחות מד"א קיימות בד"כ סוכות. את ביית הסוכות יש לבצע בהדרכת 

  אדם הבקי בהלכה.

ימי חול המועד הם ימי חג, וגם בהם חל איסור המלאכה. 

אמם הגדרת איסורי המלאכה שוה וקלה יותר משבת 

אבד, ומותרות מלאכות ומיום טוב. למשל, מותרת עשיית מלאכה בדבר ה

לצורך היום, וזאת ע"פ הגדרים ההלכתיים. לפיכך יש למעט בעשיית 

מלאכות ככל שיתן. אין לכתוב דברים שאים חיויים ויתן לדחותם לאחר 

שכן -החג, וכן אין לבצע עבודות תחזוקה שגרתיות שאין לצורך החג, וכל

  שאין לתכן מראש עבודות שגרה לימי החג.

  בימי הסוכות וטלים לולב, יחד עם אתרוג, הדס וערבה.

זמן טילת לולב הוא כל היום, ולכן מי שלא טל לולב 

  בתפילת הבוקר, יכול ליטול לולב עד השקיעה.

אם יוצא למשמרת בבוקר, ואיו יודע אם יהיה לו לולב בהמשך היום, רשאי 

תעדכן על פי הלוח ליטול לולב קודם המשמרת, החל מעלות השחר, יש לה

  המקומי.

אדם יכול לצאת ידי חובה בארבעה מיים שקו על ידי התחה לצורך 

הציבור, וכן יכול לצאת ידי חובה בארבעה מיים של חברו, אולם ביום 

הראשון צריך שארבעת המיים יהיו שלו בזמן שוטל אותם. לכן ביום 

שהוא וטל, ואם הראשון יתכוון לקות את ארבעת המיים למשך הזמן 

צריך חברו להתכוון לתת לו את ארבעת המיים במתה (על  –שואל מחברו 

  מת להחזיר אחרי שיטול).

  שים אין חייבות בטילת ארבעת המיים.

  חול המועד

  ייםארבעת המ
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מדיני בצד נצחון -בחנוכה מציינים את נצחון המכבים על היוונים, שהיה נצחון צבאי

  ביותר על כלל ישראל. כך נתחבבה מצוה זויתרבותי. לפ-רוחני

באמצע ימי בית שני, לפני כאלפיים ומאתיים שנה, רצו היוונים, המעצמה העולמידת 

של אז, להשליט את התרבות היוונית על כל העולם, ומשום כך גזרו על עם ישראל 

תרבותיות, שעיקרן היה ביטול תורת ישראל, ואילוצם של בני ישראל -גשירות רוחניות

האלילות היוונית. קומץ מורדים, מתיתיהו החשמונאי ובניו, העזו לעבודת התרבות ו

למרוד ביוונים, מרד רוחני שאליו הצטרף מרד מדיני וצבאי. המורדים הצליחוב 

במלחמתם, אף שהיו מתי מעט מול רבים וחזקים, עד שהובס האויב, חודשה העבודה 

  בבית המקדש, ועמנו זכה לעצמאות בארצנו.

רבותינו להדליק נרות חנוכה. מצוות הדלקת הנר מתאפיינת בשני  לזכר המאורע, תיקנו

מקום ההדלקה, נר איש וביתו, על פתח ביתו מבחוץ; ב. זמן ההדלקה, עם   מרכיבים: א.

תחילת הלילה, כאשר אנשים עדיין ערים, עוברים ושבים, ורואים את הנרות. מאפיינים 

  אלו יוצרים מצב שהוא תכלית ההדלקה: פרסום הנס.

‰:‡"„Ó È˙ÂÂˆÏ ÌÈ˘‚„Â ˙ÂÎÏ  

ראשון של חוכה חל בכ"ה בכסלו. מדליקים ר ראשון היום ה

). יום שמיי של חוכה חל ביום ב' ליל כ"ה בכסלובערב הקודם (

  בטבת, ומדליקים ר שמיי בערב שלפיו.או ג' 

לכתחילה, זמן ההדלקה הוא עם תחילת הלילה (בשקיעה, 

], 17:00] או בצאת הכוכבים [בסביבות 16:40[בסביבות 

איש כמהגו). יש להתעדכן בזמן המדויק ע"פ הלוח המקומי. בדיעבד, זמן 

  ההדלקה כל הלילה, כדלקמן.

מי שמצא במשמרת ערב, ואיו יכול להדליק בזמן, 

כשיחזור לביתו, אם בי הבית יהיו עדיין יכול להדליק 

  מאוחרת ואין בי בית ערים, ידליק בלא ברכה.ערים. אם חוזר בשעה 

בחור המתגורר בבית הוריו, ומדליקים בביתם, יוצא בזה ידי חובה, ואיו 

  צריך להדליק לכשיחזור.

  אדם שוי, יכול לבקש מאשתו שתדליק גם עבורו, והוא יוצא בזה ידי חובה.

  ימי החג

  זמן ההדלקה

  המצא במשמרת
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ר כל יכול אדם למות אחד מבי ביתו, שידליק עבו

  בי הבית, ויצא בזה גם הוא ידי חובה.

איש צוות שאין בי בית מצויים בביתו, יכול למות שליח להדלקה, אף 

  שהשליח איו גר בביתו, והשליח ידליק עבורו בביתו של איש הצוות.

מי שאיו מצא בבית כל הלילה, ואין מי שידליק עבורו בביתו, 

  "שעשה סים".כשיראה רות חוכה, יברך ברכת 

יש לשים לב שלא יתן להדליק אחר כיסת השבת. לכן יש 

לדאוג מבעוד מועד שאחד מבי הבית ידליק גם עבור איש 

  הצוות שבמשמרת, באחד האופים דלעיל.

והגים להדליק רות חוכה גם בבית 

כסת, אבל אין אדם יוצא ידי חובתו 

זו, וגם לא בהדלקה שמדליקים במסיבות חוכה וכיו"ב. ולכן עליו בהדלקה 

  להדליק בביתו, כאמור לעיל.

אלא בשעה  ,אין לקבוע מסיבות חוכה ואירועים שוים לזמן הדלקת הרות

  מאוחרת יותר או מוקדמת יותר, כדי שלא לפגוע באפשרות ההדלקה כמצוותה.

ש פרטים שוים ודעות שוות, הדלקה במסיבות ואירועים שוים, בושא זה י

  ולכן ראוי להיוועץ ברב המקומי לפי הארוע. אם לא שאלו, ידליקו בלא ברכה.

כון שקרא למקרה סמוך לזמן הדלקת הר, אם צפוי לחזור בתוך 

  חצי שעה מצאת הכוכבים, ידליק כשיחזור. 

 -וזר אולם טוב יעשה עם יאמר לאשתו או לבי ביתו, שאם רואים שאיו ח

  ידליקו בתוך הזמן האמור.

אם לא אמר, והוא מתעכב, טוב יעשה (אם אין הדבר מעכב טיפול) אם יתקשר 

לבי ביתו ולבקשם להדליק, כדי שתתקיים הדלקה בזמה שלכתחילה. אם אין 

מישהו בבית, יכול למות גם אדם שאיו מבי הבית, כאמור לעיל. לא עשה כן 

  שיחזור, כפי האמור לעיל.ולא הדליקו עבורו, ידליק כ

גם שים חייבות בהדלקת רות חוכה, וכל האמור לעיל חל גם על 

שים. אשה שואה יוצאת בהדלקת בעלה, גם לוהגים שכל אחד 

  מבי הבית מדליק בפי עצמו.

  שליחהדלקה על ידי 

  ברכה

  יום שישי

  ובאירועים הדלקה בבית כסת

  כון

  שים
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, בזמן שמלכות פרס שלטה בעולם, קם המן האגגי, המשנה למלך, בימי גלות בבל
ת כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש. בדרך נס נסתובבו וזמם להשמיד א

האירועים כנגד רצונו, ובסופו של דבר המן ובניו נתלו על עץ, ואויבי ישראל הוכו 
מכה רבה. זכר לאותה מערכת "מקרים" ניסית, תיקנו חכמינו לחגוג את חג הפורים, 

  על עם ישראל. המציין את הנס שבדרכי הטבע, ואת ההשגחה הפרטית והמיוחדת

הוא החג היחיד שנחגג בימים שונים במקומות שונים.  –מיוחד הוא חג הפורים 
 –ביום י"ד באדר, ובערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון  –בערים הפרוזות 

  ביום ט"ו באדר, כמבואר במגילה.

המצוות אותן אנו מקיימים בחג הפורים: קריאת המגילה, שהיא סיפור המעשה 
  ום הנס; משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וסעודת פורים.ופרס
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למחרת,  –פורים חל בכל הארץ ביום י"ד באדר, בירושלים 

  בט"ו באדר.

לפיכך קריאת המגילה ברוב ערי הארץ תחול בליל י"ד, וביום י"ד בבוקר, 

  ר.בליל ט"ו, ובט"ו בבוק –ובירושלים 

טבריה, יש ערים שבהן קוראים בשי הימים, מחמת ספק במעמדה של העיר [

, ואולי גם חברון, צפת, שכם חיפה, עכו, גוש חלב, יפו, לוד רמלה, עזה, יריחו

 ישאל את רבו מה מהג המקום]. –בית שאן, אשקלון ובאר שבע]. בכל אלו 

ר אדם עובאם לתשומת לב, 

מעיר מוקפת (ירושלים, ואולי 

גם הערים המסופקות) למקום "פרוז", או להפך, יש מצבים שוים ודעות 

 שוות.

הדעה הרווחת היא שהזמן הקובע את החיוב הוא עלות השחר של   ד.

 –יום י"ד ושל יום ט"ו. אדם שהיה בעלות השחר של יום י"ד בעיר מפורזת 

דיו כמוקף.  –יום ט"ו בירושלים דיו כפרוז, ואם היה בעלות השחר של 

אבל לעיקרון זה יש חריגים, והדבר תלוי בפרטים שוים ובדעות שוות. 

  ימי הפורים

  פרוז או מוקף שעברו ממקום למקום
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ייתכן מצב שאדם יתחייב פעמיים, וייתכן מצב שאדם כלל לא יתחייב 

, ויעשה וקהילתו במצוות פורים. והכון הוא שאדם ישמור על מהג אבותיו

  כפי שיורה הרב במקומו.

שלמי שמשובץ למשמרת לילה מחוץ לעיר, או איש צוות לא לכן, צוות ירו

ירושלמי שמשובץ למשמרת לילה בירושלים, ישאלו קודם המשמרת את רב 

  המקום כיצד להוג.

אות שלא יגרום לבעיות  לדאוג מראש לשיבוץבמידת האפשר, ראוי 

  וספקות.

יום צוות מירושלים שקרא לטיפול מחוץ לעיר, והיה שם בעלות השחר (של 

  ישאל שאלת חכם כיצד להוג. – או להפךי"ד או ט"ו), 

  יש להתעדכן לפי הלוח המקומי.–זמן עלות השחר 

  כל ה"ל כון במידה רבה גם לגבי הערים שהן ספק מוקפות חומה.

 הכל חייבים בקריאת המגילה, הן גברים והן שים.

 יוצאים ידי חובה בקריאה מתוך מגילה כשרה הכתובה

ע"ג קלף, או בשמיעה ממי שקורא ממגילה כזו. אין יוצאים ידי חובה 

  בשמיעת מגילה ברדיו וכיו"ב.

קריאת מגילה עשית בציבור. מי שאס ולא קרא עם הציבור, יכול לקרוא 

 –את המגילה בעצמו בברכה (מתוך מגילה כשרה, ואם איו בקי בקריאה 

כן יכול הוא לשמוע את יעמיד לידו מי שיתקן אותו במקרה שישגה). ו

  הקריאה מאדם אחר, גם שלא בציבור.

  יש לדאוג לתחלופה כך שאשי משמרת ערב יוכלו להתפות לשמוע מגילה.

אשי משמרת בוקר יתפללו קודם המשמרת, ואשי משמרת לילה יוכלו 

  לשמוע את המגילה של שחרית לאחר המשמרת.

אוי שיצטייד במגילה מי שיודע שלא יוכל לשמוע מגילה בציבור, מן הר

  כשרה, כדי שיוכל לקרוא בעצמו.

איש משמרת או כון, שהתחיל לשמוע קריאת המגילה ואלץ לצאת עקב 

מקרה, צריך להשלים את קריאת המגילה בתום המקרה. יש דעות שוות בין 

הפוסקים אם ימשיך ממקום שהפסיק, או יתחיל מתחילת המגילה, כל אדם 

  ג קהילתו (ראוי לשאול כל זאת מראש).ישאל את רבו ויהג כמה

  קריאת מגילה
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ישלים את הקריאה (כאמור לעיל), ולא יברך   –אם יש בידו מגילה כשרה 

  שית.

אם שמע את רוב המגילה לפי שיצא, יכול להשלים  –אם אין בידו מגילה כשרה 

עד מחצית מהמגילה בע"פ או מתוך חומש, ובתאי שישמע את סוף המגילה 

שהפסיד מספר מילים (האזה לקשר או מירס, קריאת מפי הקורא. לכן, מי 

  ישלים מתוך החומש עד שישיג את הקורא, וימשיך לשמוע ממו. –ביפר וכד') 

אם שמע מן הקורא פחות ממחצית המגילה, או שלא שמע את תחילתה או 

  לא יצא ידי חובה, ועליו לקרוא את המגילה מחדש.  –את סופה מפיו 

ע באיחור לבית הכסת, צריך לקרוא (או לשמוע) איש משמרת או כון שהגי

 את המגילה מתחילתה מתוך מגילה כשרה.

: בדרך כלל מתקיימת קריאת מגילה וספת ("קריאה לשים"), לתשומת לב

  יכול להצטרף לקריאה זו. –ומי שהפסיק את הקריאה 

  חייב אדם להתבסם בפורים.

אסור לו  –שמרת למותר לציין שאיש צוות או כון במ

  לשתות משקאות משכרים.

זמם כל היום, וכל אחד יתכן את יומו  –מצוות הביסום והסעודה 

ומשמרותיו בהתאם, כך שיוכל לקיים את מצוות היום כסידרן, מבלי לפגוע 

  בתפקידו ובתיפקודו.

עיקר המצוה הוא  –משלוח מות 

רי מאכל) משלוח שתי מות (שי דב

לחבר אחד, ובזה יוצאים ידי חובה. לפיכך אשי צוות המצאים במשמרת 

וחוששים שלא יספיקו לקיים את מצוות משלוח מות כהלכתה, יכולים 

וכן  –להחליף בייהם דברי מאכל, ובכך מקיימים משלוח מות. אכן, ראוי 

  להרבות במשלוח מות, להרבות אהבת איש את רעהו. –המהג 

יש לתת ביום הפורים. החובה המיימלית היא תיה של  –לאביוים  מתות

 סכום כלשהו לשי אביוים (לכל אחד מהם לחוד). וכל המרבה הרי זה משובח.

מי שעתיד להיות בפורים במקום שבו לא מצאים עיים (כגון במשמרת), 

 יכול למות מראש שליח לקיום מצוה זו, ולתת כסף לגבאי צדקה או לחבר,

  על מת שיתוהו לעיים ביום הפורים עצמו, ויוצא בכך ידי חובה לכתחילה.

  שתייה וסעודה

  משלוח מות ומתות לאביוים
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  ד' תעניות

  (צום גדליה, עשרה בטבת, תעית אסתר, שבעה עשר בתמוז)

  64ראה פרק פרד בעמוד  -אב תשעה ב

ימים מיוחדים קבעו לו לימי צום, זכר למאורעות שוים שאירעו לעם 

לדורותיו. מטרת התעית היא לעורר את הלבבות לתשובה ולתיקון ישראל 

  המעשים.

, חל בג' בתשרי, יום לאחר ראש השה. גדליהו בן אחיקם היה צום גדליה

המהיג של עם ישראל בארץ ישראל, בימים שלאחר חורבן בית ראשון. 

די עם גדליה הרג על ידי ישמעאל בן תיה, ובהריגתו כבתה הגחלת של שרי

  ישראל בארצו, ועל כך תיקו רבותיו תעית זו.

הוא יום המציין את תחילת המצור על ירושלים, ראשית חורבן  עשרה בטבת

בית ראשון. יום זה מצויין, לפי החלטת הרבות הראשית לישראל, גם כיום 

  הקדיש הכללי לחללי השואה.

תקה זכר לימי חלה יום לפי פורים, בי"ג באדר. תעית זו  תעית אסתר

התעית שהתעו מרדכי ואסתר וכל ישראל שבאותו דור, בעמדם בתפילה 

  כדי לבטל את גזירת המן הרשע.

הוא יום שבו הובקעה חומת ירושלים לפי חורבן בית  שבעה עשר בתמוז

המקדש הראשון. ביום זה אירעו צרות וספות לישראל: שתברו הלוחות, 

על ידי אפוסוטמוס, והועמד צלם בהיכל.  בטל קרבן התמיד, שרפה התורה

  על כל אלה, קבעו רבותיו את היום הזה ליום תעית.

:‡"„Ó È˙ÂÂˆÏ ÌÈ˘‚„Â ˙ÂÎÏ‰  

מסתיים בצאת והצום מתחיל בעלות השחר 

  הכוכבים (יש להתעדכן לפי הלוח המקומי).

ש שמרגיש חולשה עקב הצום, וחוש עובד במשמרת

שחולשתו תגרום לפגיעה ביכולתו להגיש עזרה, יסה 

  למצוא מחליף שאיו חש חולשה.

  תחילת הצום וסיומו

  חולשה עקב הצום



 63   ד' תעניות  

אם אין מחליף זמין, יכול לשתות עד שיתחזק. אם שותה "בשיעורין", יכול 

  בהמשך היום לומר עו, לעלות לתורה ולברך ברכת כהים.

אם ממשיך להרגיש חולשה גם אחרי השתייה יכול לאכול כפי הצרך לו 

  המשך תיפקודו.ל

עובד היודע מראש שהוא חלש בצום, ישתדל שלא להשתבץ במשמרת למשך 

  הצום. אם שובץ, ישתדל למצוא מחליף שאיו חלש בצום.

כון שמצא בתורות ועלול להיקרא להגיש עזרה (כון יחיד בשכוה 

וכד'), יהג כאמור לגבי עובד במשמרת. על ראשי הצוותים לוודא 

ן זמין.שיש כו  

  כון
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  תשעה באב

תשעה באב הוא יום אבל לעם ישראל, על חורבן שני בתי מקדש אשר נחרבו שניהם 
  לפיכך נקבע יום זה ליום צום ועינוי.. ביום זה

, שלא יכנסו לארץ במדבר נגזר על אבותינוצרות נוספות אירוע לעמנו ביום זה: 
י אויבינו, ובשנות ירושלים על יד נחרשה העיראחר חורבן בית שני,  נלכדה ביתר

  הגלות הושלם ביום זה גירוש ספרד.

חמור הוא יום תשעה באב משאר ימי התענית, מכיוון שבו נחרב בית המקדש, 
שהוא המרכז הרוחני של עם ישראל, ומקום שריית השכינה. החומרה היא במשך 

  הצום, הנמשך מערב עד ערב, ובמספר הנהגות ועינויים הנוהגים באותו יום.

 ˙ÂÎÏ‰:‡"„Ó È˙ÂÂˆÏ ÌÈ˘‚„Â  

התעית חלה בתאריך ט' בחודש מחם אב, ומשכת 

צאת במשקיעת החמה בערב תשעה באב, עד למחרת 

  הכוכבים.

בתשעה באב אין ועלים עלי עור. הג שועל מעל חליפי, 

צריך לדאוג שההיגה תהיה בטיחותית (אין להוג בעלי בית, 

  ).או יחף וכיו"ב

מי שצריך להוג ואין לו עליים חילופיות ראויות, יכול לעול את העליים 

  הרגילות למשך ההיגה, ויחלצן מיד בתום הסיעה.

שחש חולשה עקב צום, וחושש  עובד במשמרת

שחולשתו תגרום לפגיעה ביכולתו להגיש עזרה, 

  יסה למצוא מחליף שאיו חש חולשה. 

ליף זמין, יכול לשתות עד שיתחזק. אם שותה "בשיעורין", יכול אם אין מח

  לומר בהמשך עו, לעלות לתורה ולברך ברכת כהים.

עובד היודע מראש שהוא חלש בצום, ישתדל שלא להשתבץ במשמרת למשך 

  הצום. אם שובץ, ישתדל למצוא מחליף שאיו חלש בצום.

 –לצורך קיון  רחיצה אסורה בתשעה באב, אולם רחיצה

  משך התעית

  א. עליים.

  ב. חולשה עקב הצום

  ג. רחצה



 65   תשעה באב  

 מותרת, ובעבודת צוותי מד"א היא חובה.

לפיכך יש לרחוץ ידיים כפי הצורך לאחר כל מקרה, אולם אין להאריך 

ברחיצה לשם האה ותעוג. וכמובן שיש לקות את הציוד כרגיל (וכן את 

  האמבולס במידת הצורך).

חיד בשכוה כון שהוא בתורות ועלול להיקרא להגיש עזרה (כון י

וכד'), יהג כאמור לגבי עובד במשמרת. על ראשי הצוותים לוודא 

  שיש כון זמין וכשיר.

מי שקרא למקרה בזמן מגילת איכה, יכול 

לקוראה ביחידות (ללא ברכה) לכשיסיים את 

  הטיפול בחולה. וכן לגבי קיות, יאמרן ביחידות.

שמרת, אל ידחה אכילת סעודה מפסקת עובד שהוא במ

סעודה שלישית) לרגע האחרון,  –(ואם חל ערב ת"ב בשבת 

שמא ייקרא בדיוק אז למקרה דחוף, ומצא שכס לתעית בלי שאכל 

  כראוי.

אין מבדילים כאשר חל הצום ביום ראשון, 

בצאת השבת, אלא אומרים "המבדיל", 

רכים "מאורי האש". בסיום הצום ביום ומב

יכול  ראשון, מבדילים, ללא ברכת הר וללא בשמים. מי שמצא במשמרת,

 ,צטייד מראש ביין להבדלהרצוי לה לאכול בצאת הצום, גם לפי התפילה.

  ושתייה ומזון לשבירת הצום.

  

*  *  *  

  שמע ותבשר בשורות טובות במהרה

  ד. כון

  ה. מגילת איכה וקיות.

  ו. עצה טובה

  ז. הבדלה וסיום הצום
  כשחל ביום ראשון
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 67   עיונים  

  יםעיונ

  , סוגיות ומקורותהערות הלכתיות וטכניות

יש מקום לפסיקה מיוחדת כשמדובר ב"פסיקה  יקה בעייי ציבור.פס ]א[

בעייי ציבור", כך עולה מדברי המגן אברהם שכט, ה, וראה מש"כ עליו 

סי' ז. מקור ברור למושג זה קשה למצוא, אך מציו כמה ח"א במחת שלמה 

ראה כסף משה הל' קרבן פסח ג, א, בית יוסף יו"ד  –דוגמאות לכך בהלכה 

ט"ז או"ח סו, א; וראה בבית אדם ריש הלכות ריבית מש"כ על  קעח;

  הרמ"א יו"ד קס, כב, ומש"כ על זה בשו"ת חתם סופר חו"מ קעז.

מציו קולות מיוחדות, הן ביחס לעצם ההגדרה של מצב  בפיקוח פש ציבורי

  פיקוח פש, והן ביחס לגדרי פיקוח פש:

תיר חילול שבת באיסור זק של רבים חשב כמצב של פיקוח פש, אשר מ

דרבן, כגון לטלטל קוץ המוח ברשות הרבים מחשש שייזוקו בו רבים, או 

; ויש אומרים, שמחמת חשש זק לרבים מותר 54לכבות גחלת של מתכת

לעבור אפילו באיסורי תורה, כגון כיבוי גחלת של עץ ברשות הרבים, בשביל 

לעיין היתר  'רביםל' שיים חשבים. יש מי שכתב, ש55שלא יזוקו בה רבים

  .56חילול שבת באיסור דרבן

מצב הוגע לרבים וצריך להורות לרבים יש להורות כדין פיקוח פש, אף 

  .57יש להחמיר ולא לחלל שבת באותו מצב ,שבמצב זהה כהוראה ליחיד

, בעוד 58מותר לחלל שבת להצלת רבים גם כשהסכה עדיין לא החלה

                                                 

  .ביצה כח ב; טושו"ע או"ח שח יח , ורש"י שם;שבת מב ב  .54

ר"ן על רי"ף, שבת מב ב. והוא על פי שיטת רב האי גאון, בה"ג והר"ח הסבורים שבסוגיא שם מדובר   .55

ח"א גם בגחלת של עץ. וראה חי' הרמב"ן שם, ושו"ת הרשב"א ח"ד סי' שכו. וראה שו"ת קובץ תשובות 

  .סי' ל

  .נא-נ יותשח אות ח"ב סי'(הגרש"ז אויערבאך) שולחן שלמה   .56

ראה חזו"א תשובות וכתבים סי' מח, בעניין הודעה לציבור למהר ולרדת למקלטים בעת מלחמה, שזה   .57

  .דבר רחוק מפיקוח נפש, ותלוי כפי מידת הבטחון

שאין  -בדין נכרים שבאו על עיירות ישראל הסמוכות לספר, שכתב האו"ז בהל' שבת סי' פד אות יד   .58

רו כבר, לאומרים שרוצים לבוא לשלול, אלא כשהקול יוצא שרוצים לבוא לשלול, אף לחלק בין היכא שצ

על פי שלא באו עדיין, מותר ללבוש כלי זיין לשמור ולעשות קול בעיר כדי שלא יבואו, דאין מדקדקין 

  .בפיקוח נפש. וראה הרמ"א או"ח שכט ו, ובמ"ב שם סקט"ו
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  .59עתידיתשביחיד אין מחללים שבת על סכה 

ספק סכה לכל הציבור ידון כספק פיקוח פש גם אם הסכה היא בסבירות 

  .60,61מוכה מזו שהיה מוערך כספק פיקוח פש לגבי יחיד

משום דוחקא דציבורא אין פודים שבויים יתר על כדי דמיהם, אף שמסכים 

  .63, 62את חייהם של השבויים

[את גל  מפקחין עליו -ו שם ספק הוא שם ספק אי ,מי שפלה עליו מפולת  ][ב

הייו  -ואי אפשר שיבריא [ראשו] מצאוהו חי אף על פי שתרוצץ  האבים];

מפקחין עליו ומוציאין אותו לחיי אותה  - 64שאיו יכול לחיות אלא לפי שעה

אפילו אם הוא מחלל שבת ולא ישמור מהאחרוים יש מי שכתב, ש .65שעה

ל עליו ע"י שהיה חותר במחתרת שבתות, ואפילו בא בפשיעתו, שפל הג

אפילו הכי מפקחין עליו הגל ומחללין  ,לל השבת, שעשה פתח בשבתיוח

 :השבת להצילו, כמבואר בגמרא פרק בן סורר ומורה (סהדרין) דף ע"ב ע"ב

, וברש"י שם, "אמר רב ששת לא צרכא אלא לפקח עליו את הגל ,דמים לו"

                                                 

ו"ד סי' שלו; שו"ת בנין ציון ח"א סי' קלז; גליון מהרא"י על שו"ת נובי"ת חיו"ד סי' רי; שו"ת חת"ס חי  .59

משנה ברכות ה א. וראה עוד בשו"ת מחנה חיים חיו"ד ח"ב סי' ס; שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' לז. אמנם 

ראה בשו"ת בנין ציון החדשות סי' קסט, שלצורך פיקוח נפש מותר לעבור על איסור גם כשמתיירא 

ידי סכנה, וי"ל. וראה תוס' פסחים מו ב ד"ה רבה, שאין אנו מתירים כל שמא ישכנו עקרב ויבוא ל

מלאכות שבת מדין הואיל וראויות לחולה שיש בו סכנה, לפי שחולה שיש בו סכנה אינו מצוי. וראה בחי' 

חת"ס פסחים שם, שאם אמנם יש לו חולה שיש בו סכנה בביתו, פטור על מלאכת שבת אף אם עשאה 

ויה לחולה, שהרי מצוי הוא בביתו. וראה מחלוקת שו"ת רעק"א סי' ה, ושו"ת חת"ס לבריא, הואיל ורא

חאו"ח סי' עט, בעניין מלאכות המותרות לחולה שאין בו סכנה, אם אומרים בו הואיל, שהרי חולה שאין 

  .בו סכנה הוא שכיח, אלא שלא שכיח שיצטרך דווקא לאותו דבר

  .ואילך 87ד, תשנ"ד, עמ' נ-הרב מ.מ. פרבשטיין, אסיא, חוב' נג  .60

כל זה לקוח מאנציקלופדיה הלכתית רפואית, מהדורה חדשה, תשס"ו, כרך ו, ערך פקוח נפש, טור'   .61

444 – 446. 

ראה רי"ף, רמב"ן ורשב"א,  –נפסק להלכה על ידי פוסקים רבים  טעם זה לאעי' גיטין מה א. אמנם    .62

, יש"ש גיטין פ"ד סי' סו, בשיטת הר"ןיו"ד רנב ד. אך עי' גיטין שם; רמב"ם מתנות עניים ח יב ובטושו"ע 

שהסתפקו מאיזה טעם  רא"ש, ר"ן ופנ"י גיטין שםועי' שפסק להלכה כטעם התרוששות הציבור, 

  וראה עוד שו"ת חת"ס חחו"מ סי' קעז. .ש"ך יו"ד סי' רנב סק"ד, בשם הב"חההלכה, ועי' 

י יו"ד קעח; מג"א סי' שכט סק"ה: ט"ז או"ח סי' סו סק"א; כס"מ קרבן פסח ג א; ב"וראה עוד דוגמאות:   .63

 ז. בינת אדם ריש הלכות ריבית על הרמ"א יו"ד קס, כב; שו"ת מנחת שלמה ח"א סי'

 טשו"ע או"ח שכט ד.  .64

  ת ב יח, על פי יומא פה א.רמב"ם שב  .65
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דאין  ,67לא תלוי כלל במצות לדיאועוד יש מי שכתב ש .66יעוי"ש ופשוט

אלא דחין כל המצות בשביל  ,הטעם דדחין מצוה אחת בשביל הרבה מצות

חיים של ישראל וכדיליף לה שמואל מוחי בהם כדכתב הרמב"ם פ"ב 

מהלכות שבת שאין משפטי התורה קמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום 

גם לא  ,ור שבתותאפילו קטן מרוצץ מי מחללין אעפ"י דלא ישמ... ובעולם

אף על גב  ,וכמו חרש ושוטה ,אעפ"כ מחללין ,ודה ולא יבוא לכלל גדולוית

מ"מ מחללין עליהם דהא דלא מקיימי מצוה הוא משום  ,תודאין בי מצו

ודע ... אוסייהו ולא פיק מכלל זה אלא ישראל מומר להכעיס דעובר במזיד

אם רופא אומר שסממים  או ,קוח הגליעוד דה"ה גוסס מי מחללין עליו בפ

 ,וגרע מגוסס ,דהא מרוצץ מי גוסס הוא ,אלו יועילו לו להאריך רגעי חייו

וכמו  ,אעפ"כ משום חיי שעה מחללין עליו ,דליכא בזה אפילו מיעוטי דמיעוט

  .68כן גוסס

מחלוקת הפוסקים אם שבת הותרה או דחויה בפיקוח פש, והגים לפסוק ב  ] ג[

  . 70,71דחויה אצל פיקוח פשששבת  69כשיטת הפוסקים

                                                 

  ברכב וכיו"ב. הדין למי שנפצע בגלל שחילל שבת בנסיעה אור שמח על הרמב"ם שם. ובימינו הוא  .66

  ראה מאירי יומא שם שכתב הטעם לפי שבאותה שעה ישוב בלבו ויתוודה.  .67

  ביה"ל שכט ד ד"ה אלא.   .68

הובא במ"מ שבת תורת האדם עניין הסכנה, ורש"י אליבא דב"י או"ח סי' שכח ד"ה ומ"ש רבינו; רמב"ן,   .69

; שו"ת 115-116עמ' הל' יולדת, ב ב יא; שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרפט; ר"ן ביצה יז א; ס' האשכול ח"

הרדב"ז ח"ד סי' סו, וסי' קל; ביאור הגר"א יו"ד סי' קנה סקכ"ד, וסי' רסו סקכ"ה; שו"ע הרב או"ח שכח 

יג; העמק שאלה שאילתא י אות ט; שו"ת ובחרת בחיים סי' צט; מנ"ח, מוסך השבת, אחרי מלאכת 

יצחק ח"א חאו"ח סי' טו); תורת שבת סי' שכח  הוצאה; שו"ת באר יצחק סי' יד ענף ג (וראה שו"ת עין

  סק"ה.

תוספות, אליבא דכמה ראה:  –ששבת הותרה לגמרי אצל פיקוח נפש אמנם רבים הפוסקים הסבורים    .70

אחרונים (ראה באריכות בשו"ת יחוה דעת ח"ד סי' ל אות ה); שו"ת הראב"ד סי' מט; שו"ת מהר"ם 

מא פ"ח סי' יד, ובשו"ת הרא"ש כלל סו סי' ה); מרדכי שבת רוטנברג, סי' ר (הובאו דבריו ברא"ש יו

סוסי' תסו; פסקי רבי ישעיה מטראני, שבת קל ב; שו"ת תשב"ץ ח"ג סי' לז; שו"ת רשב"ש ח"ג סי' לז; 

שו"ת הרמ"א סי' עו; צפנת פענח על הרמב"ם, שבת רפ"ב; מג"א סי' שכח סק"ט; שו"ת חסד לאברהם 

; שו"ת אבני נזר חאו"ח ח"ב סי' תנה; שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' טו; (תאומים) מהדו"ת חאו"ח סי' סז

שו"ת שמש צדקה חיו"ד סי' כט; שו"ת האלף לך שלמה חאו"ח סי' רצז; שו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח סי' 

ג; שו"ת יחוה דעת ח"ד סי' ל, ולוית חן סי' שכח אות פה, ושו"ת יביע אומר ח"ז חאו"ח סי' נח, ושם סי' 

ביחס לשיטת הרמב"ם בנידון ולשיטה זו עושים כל צרכי החולה כדרך שעושים ביום חול.  .נג אות ה

ראה ב"י או"ח סי' שכח, וכס"מ ראה:  –נחלקו האחרונים  ב, ח, יא)- טז; שבת ב א-(ביאת מקדש ד י, יד

שבת ב א, וביאת מקדש ד יד; שו"ת הרמ"א סי' עו; ביאור הגר"א יו"ד שם; שו"ת צמח צדק החדש 
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  לפיכך צריך לפעול לרפואת החולה בשבת בדרך שתמעט באיסורים: 

  למעט בכמות המלאכה או המלאכות האסורות.

למעט בחומרת המלאכה, הייו לעשות המלאכה החוצה לחולה בדרך 

  הלכתית שחומרת האיסור קלה יותר. 

 חוצה למוצאי שבת, אם לא יהא בכךזק לחולה. לדחות המלאכה ה  

  להכין כל היתן מערב שבת, אם אין בכך טרחה יתירה. 

  . לעשות רק צרכי חולה שקשורים ישירות לטיפול במחלתו

ביסוד החיוב להציל את הזולת אפילו אם יש  72מציו דעות אחדות בחז"ל  ]ד[

פרט לשלוש העבירות  - צורך לחלל את השבת, או לעבור על איסורים אחרים

המקור העיקרי שפיקוח  .זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים החמורות: עבודה

פש דוחה את כל מצוות התורה הוא מהפסוק 'אשר יעשה אתם האדם וחי 

  .74ולא שימות בהם :, ודרשו חז"ל73בהם'

. 75ה"להמקורות האחרים שידוו בחז"ל ידחו בגלל פירכות, פרט למקור 

וק 'ושמרו בי ישראל מהפסאמם הפוסקים חלוקים בשאלה אם גם המקור 

, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור )טז מות לאש( את השבת'

יש הסבורים, שלמסקה קובע רק , אף הוא דחה או לא. שבתות הרבה

, שכל מה שאמר "חלל עליו שבת אחת וכו'" אמר 76הלימוד של 'וחי בהם'

הטעם שדוחים  רק לטעם בעלמא, אבל לדיא אין הדבר תלוי במצוות, שאין

                                                 

ו"ח סי' לח; קרבן נתנאל, סוף יומא; ערוה"ש יו"ד רעו כו; צפנת פענח על הרמב"ם, שבת רפ"ב. חא

. וראה עוד בשאלה אם , ושו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סי' נהוראה באריכות בשו"ת יחוה דעת ח"ד סי' ל

הל' שבת שבת הותרה או דחויה בפיקוח נפש בשו"ת ישועות מלכו חאו"ח סי' יח; חקר הלכה, אות ש', 

סק"ה; שו"ת משנת יעב"ץ, חאו"ח סי' מט; הרב ח.ז. גרוסברג, נועם, י, תשכ"ז, עמ' שב ואילך; הרב ע. 

  מנחת אשר, שמות, סי' לג.יוסף, הלכה ורפואה, ב, תשמ"א, עמ' פ ואילך; 

ף, ח; ילקוט יוס-שו"ת אגרות משה חחו"מ ח"ב סי' עט אות ב ואילך; שו"ת מנחת שלמה סי' זעוד ראה ו  .71

 .ח"ד (ד) עמ' רלז ואילך

ר' אריה די . וראה מה שכתב בזה ב. וראה מכילתא כי תשא פרשתא א במספר שינויים-יומא פה א  .72

  .מודינה בפירושו על עין יעקב יומא פה א, ד"ה אמר הבונה

 . וכן ביחזקאל כ יא, לשון זהה לזו שבתורה.ויקרא יח ה  .73

 שם נד א. יומא פה ב; סנהדרין עד א; ע"ז כז ב;  .74

  .כמבואר ביומא פה ב  .75

הגרעק"א, הובאו דבריו בבית מאיר על או"ח סי' של; שו"ת חת"ס חאו"ח סי' פג; ביאוה"ל סי' שכט ד"ה   .76

  .אלא
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מצווה אחת בשביל מצוות הרבה, אלא דוחים או את כל המצוות בשביל 

, 78; יש הסבורים, ששי הטעמים תופסים להלכה לקולא77חיים של ישראל

הייו שלא מעו הפוסקים להביא להלכה את הלימוד "חלל עליו שבת אחת 

ומטעם וכו'", שכן יש מצבים שמטעם 'וחי בהם' לא הייו מחללים שבת, 

מחללים, כגון חילול שבת עבור עובר, שאיו  –"חלל עליו שבת אחת וכו'" 

'אדם', ולא יתן ללמוד היתר חילול שבת להצלתו מהפסוק 'וחי בהם', ולכן 

, וכגון חילול שבת כדי לרפא 79למד להיתר מ"חלל עליו שבת אחת וכו'"

 .81, וכגון חילול שבת כדי לרפא שוטה80סומא

ים ואחרוים בשאלה אם חייב אדם להכיס עצמו לספק סכה חלקו ראשו  ]ה[

ויש  ;82יש אומרים, שחובתו להסתכןכדי להציל חברו מוודאי סכה: 

, שאסור לאדם לוותר על חייו, ודין חייך קודמים הוא דין מוחלט אומרים

אסור לו לכל הדעות  ,ולא רק זכות קדימה, ולכן אם יש סכה וודאית למציל

; ויש אומרים, שאין חובה לאדם 83כזו, כדי להציל את חברולהיכס לסכה 

                                                 

ואילך, ומה שהביא שם  24ביאוה"ל שם. וראה מאמרו של הרב א. שרמן, תחומין, ג, תשמ"ב, עמ'   .77

נת הגמ' שם, וראה ברי"ף ורא"ש שם, שהביאו רק בשם הגרי"ש אלישיב. וכן משמע בפשטות מסק

  .הלימוד של 'וחי בהם'

  .ראה שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' לז, וח"ד סי' לד  .78

ראה העמק שאלה שאילתא קסז סקי"ז. אך ראה ר"ן יומא פב א ד"ה וכתוב, שלמד היתר חילול שבת   .79

  לעובר מדין "חלל עליו וכו', וצ"ע.

  .חכמת שלמה או"ח סי' שכח  .80

ואילך; שו"ת שבט  313ראה הגרי"א אונטרמן, התורה והמדינה, עריכה מחודשת של צומת, כרך ג, עמ'   .81

ואילך. וראה  210אסיא, א, תשמ"ו, עמ' -הלוי ח"ד סי' לד; מאמרו של הרב י. זילברשטיין, עמק הלכה

ת סי' ס אות ; מנחת אשר, שמועוד בשו"ת בית יצחק חאבהע"ז סי' לט אות ז; מנ"ח סוף מוסך השבת

  .. וראה עוד באריכות במאמרו של הרב א. שרמן, תורה שבעל פה, כה, תשמ"ד, עמ' צד ואילךא

כס"מ רוצח א יד, בשם הירושלמי; ב"י וב"ח חו"מ סי' תכו; שו"ת הרדב"ז ח"ה ללשונות הרמב"ם סי'   .82

, לשון א; חי' חת"ס אלף תקפב (ריח); שו"ת חות יאיר סי' קמו; שו"ע הרב הל' נזקי הגוף והנפש ס"ז

כתובות סא ב ד"ה מ"ט; שו"ת נשמת חיים בחלק הדרושים די"א ע"א; שו"ת מהרשד"ם חיו"ד סי' רד; 

שו"ת עמודי אור סי' צו; כלי חמדה פר' כי תצא; הגר"ח מבריסק (ראה בס' נפש הרב, עמ' קסו); 

ספק סכנה בשביל לקיים ערוה"ש חו"מ תכו ד. וראה תפא"י ברכות מ"א אות ג, שמותר להכניס עצמו ל

וראה עוד  וראה מה שכתב על דבריו בס' לאור ההלכה עמ' יד. ,מצווה, אבל בתנאי שלא שכיח היזקא

  .שו"ת הלכות קטנות ח"א סי' רכט; שו"ת משפט כהן סי' קמג

מהר"ם שיק על ס' המצוות מ' רלח; שבט מיהודה שער ראשון פ"ח אות ה; שו"ת אגרות משה חיו"ד   .83

  קעד ענף ד.ח"ב סי' 
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אכן, רוב ככל פוסקי  .84לסכן עצמו עבור חברו, אך רשאי הוא לעשות כן

אין אדם צריך להכיס עצמו לספק סכה, כדי להציל את ש דורו הכריעו

וראויים הם דברי אחד מגדולי הפוסקים האחרוים  .85חברו מוודאי סכה

לספק  צמועת בשם ירושלמי דחייב אדם להכיס א הביאוהפוסקים שכתב: "

ס שלו מוכח והראשוים השמיטו זה מפי שבש" ,סכה כדי להציל חבירו

ויש לשקול העין בפלס  ,ומיהו הכל לפי העין צמו.עת שאיו חייב להכיס א

ובזה אמר ושם אראו בישע אלהים זהו  ,יותר מדאי צמועת ולא לשמור א

  .86וכל המקיים פש מישראל כאלו קיים עולם מלא ,ששם אורחותיו

מכאן  87ההיתר לעסוק ברפואה דרש על ידי חז"ל מהפסוק 'ורפא ירפא'  ]ו[

 . 88שיתה רשות לרופא לרפאות

מספר ימוקים יתו על ידי המפרשים לצורך המיוחד לתת היתר לעסוק 

ו היתר ברפואה, מה שלא מציו בשום מקצוע ועיסוק אחר, הייו לא מצי

  .89מיוחד ומפורש לעסוק בפיסיקה, בגרות, במסחר וכיו"ב

להלכה פסק שלא רק שתה תורה רשות לרופא לרפאות, אלא שמצווה 

                                                 

וראה בקומץ המנחה מ' רצז, . ס' חסידים סי' תרעד; שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תרכז (ובחדשות אלף נב  .84

ופת"ש חו"מ סי' תכו בשם אגודת אזוב ספר הדרשות סוף דרוש א לחודש אלול, ד"ג ע"ב, שהוכיחו 

רי בינה חאו"ח סי' מכאן שלדעתו של הרדב"ז אין להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו. וראה באמ

יג, מה שתמה על הרדב"ז הזה); או"ה כלל נט דין לח (הובא בבאר היטב או"ח סי' שכט סק"ו); כנה"ג 

חו"מ סי' תכה בהגה"ט אות יח, ושם סי' תכו בהגב"י אות א; סמ"ע חו"מ סי' תכו סק"א, בדעת הרי"ף, 

דת אזוב שם; א"ר או"ח סי' שכט הרמב"ם, הרא"ש, הטור, והשו"ע; שו"ת חקקי לב חחו"מ סי' כו; אגו

סק"ח; שו"ע הרב או"ח שכט ח, ושם נזקי גוף ס"ז, דעה ב; העמק שאלה שאילתא קמז אות ד; קרבן 

וראה  אור שמח רוצח ז ח.מנ"ח מ' תכו; נתנאל על רא"ש יומא סי' יג אות ד; שו"ת יד אליהו סי' מג; 

  .בשו"ת משפט כהן סי' קמד אות טו, שנסתפק בשאלה זו

מ"ב סי' שכט סקי"ט; שבט מיהודה שער א פ"ט; שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי' קעד ענף ד; שו"ת מנחת   .85

יצחק ח"ו סי' קג; יחוה דעת ח"ג סי' פד, והגר"ע יוסף, הלכה ורפואה, ג, תשמ"ג, עמ' סא ואילך; שו"ת ציץ 

   שו"ת יחל ישראל ח"ב סי' עג. אליעזר ח"ט סי' מה, וח"י סי' כה פ"ז ופי"ח, וחט"ו סי' ע, וחט"ז סי' כג;

  ערוה"ש חו"מ תכו ד.  .86

  .שמות כא יט  87.

ברכות ס א; ב"ק פה א. וראה בתו"ש שמות פכ"א אות שעו, ובשו"ת יחל ישראל ח"ב סי' נו, על   88.

  .הלימודים השונים הנלמדים מהפסוק

אן, ובתוס' הרא"ש תוס' רבי יהודה החסיד, ברכות ס א ד"ה מכ ;רמב"ן תורת האדם שער הסכנהראה   89.

; )וראה גם במרדכי ב"מ סי' תנה; ב"י יו"ד סי' קעז(שם; מושב זקנים מבעלי התוספות שמות כא יט 

  ועוד.תוס' ב"ק פה א ד"ה שניתנה; שו"ת דעת כהן סי' קמ; עין איה, ברכות ס א; 
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. שכן 91הרי זה שופך דמים ,, ובכלל פיקוח פש הוא, ואם מוע עצמו90היא

לאחר שיש רשות לעסוק ברפואה, ממילא יש בפעולה זו מצווה רבה של 

גמילות חסד עם הבריות, והרופא חשב כשלוחו של הקב"ה הצלת פשות ו

בשיכלול ושיפור עולמו, שכן התפיסה היהודית היא, שהרפואה היא שליחות 

  וייעוד. 

ביחס למקור המצווה מן התורה שחלה על הרופא לרפא את החולה מציו 

 מספר שיטות:

יש מי שכתב, שחייב הרופא מן התורה לרפא חולי ישראל מדין השבת 

לרבות  -, ודרשו 92אבידה, וזה כלל בפירוש מה שאמר הפסוק 'והשבתו לו'

חייב להצילו בגופו, או בממוו, או , , שכשרואה אותו מסוכן93אבדת גופו

הוא עובר הרי  ,, שאם הרופא מע מלרפאות95. יש שלמדו מכאן94בחכמתו

 .96גם על לאו של 'לא תוכל להתעלם'

 .99'וחי אחיך עמך' 98, או97'וחי עמך'יש מי שכתבו, שהמצווה היא מהפסוק 

'לא תעמד על דם  100יש מי שכתב, שמקור המצווה לרפא הוא מהפסוק

 .101רעך'

 .103'ואהבת לרעך כמוך' 102יש מי שכתב, שמקור המצווה הוא מהפסוק

, 104ויש מי שכתב, שהלימוד הוא מהפסוק 'אשר יעשה אתם האדם וחי בהם'

                                                 

  .ראה נדרים מא ב  90.

   רמב"ן תורת האדם שער הסכנה; טושו"ע יו"ד שלו א.  91.

  .כב בדברים   92.

. תוס' סנהדרין שם ד"ה תלמוד לומר, למדו הלכה זו מייתור ספרי עה"פ; ב"ק פא ב; סנהדרין עג א  93.

  המילה 'לו'; לעומתם המלבי"ם והתו"ת עה"פ למדו זאת מיתור אות 'ו' במילה והשבתו, עיי"ש.

ו"ד סי' שלו הרמב"ם בפיהמ"ש נדרים ד ד; תורת האדם לרמב"ן שער הסכנה; הר"ן נדרים שם; ט"ז י  94.

   סק"ד; ש"ך שם סק"ב.

  .מהרש"א סנהדרין עג א; העמק שאלה, שאילתא לח סק"א; קומץ למנחה מבעל המנ"ח מ' רלז  95.

  .דברים כב ג  96.

  . ויקרא כה לה  97.

  .שם לו  98.

  .שאילתות שאילתא לח; רמב"ן עה"ת ויקרא כח לו  99.

  .ויקרא יט טז  100.

  ."י החסיד ותוס' הרא"ש ברכות ס א, על פי סנהדרין עג אהר"י מאורליינאש, הובאו דבריו בתוס' ר  101.

  .ויקרא יט יח  102.

  .רמב"ן, תורת האדם שער הסכנה. וראה בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה קונט' רמת רחל סי' כא  103.
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  . 105,106ה זושהרופא המרפא את החולה ומחייהו מקיים מצוו

  ע"י כון שהגיע למקום. ביטול כוחות וספים  [ז]

  כון שהגיע לחולה, ורואה שאין צורך בכוים וספים או באמבולס.

  ו בושא זה.תרבו בזה הדעות ומקומות מקומות יש, והוראות שוות י

למעשה, יש לדון בכל מקרה לגופו, ולכל מקום ומקום לפי התאים 

דלהלן יש כדי להצביע על השיקולים העיקריים שיש  השוררים בו. בדברים

  לשקול בעת ארוע.

אם הוזק למקום אמבולס משמרת, והכון רואה שאין צורך באמבולס 

(אם מחמת עצם המקרה, ואם מחמת שהחולה איו רוצה בפיוי וממילא 

אין טעם להגעת האמבולס), רשאי (וחייב) לבטל את הזמת האמבולס 

  הרפואה וסמכותו המקצועית]. [בהתאם להלי

הימוק: אמבולס משמרת הוצב ע"מ לתת מעה לקריאות, לפי ההסתברות 

הקיימת לקריאות. והרי לצורך הצבתו אף מתירים פעולות איסור שוות 

[כגון תיקון במקום שאין אמבולס אחר, או הבאת צוות לתחה (ע"י גוי, 

צריך  –כאן, ברגע שאפשר  וי"א אף באופן עצמאי בשעת הצורך)], א"כ גם

  לשחרר את האמבולס לקריאה חיוית אם תבוא.

ממשיך בה עד סיומה, גם אם יש מקרה  –בד"כ אמבולס שיוצא למשימה 

וסף (למעט חריגים קיצויים), מצא ששחרור האמבולס למשימות אחרות 

  תלוי במידה רבה בהודעת הכון למוקד.

יא איסור דרבן, ובקלות יתן אף ומאחר שיתן לעשות זאת בפעולה שה

לעשות זאת בשיוי, הרי אין ספק שיש חובה לשחרר את האמבולס. ויברור 

  הקל הקל תחילה.

  לגבי הודעה לכוים אחרים.

  כאן הושא יותר מורכב, ותלוי בתוים שבכל מקום ובכל מקרה.

                                                 

  .ויקרא יח ה  104.

  .תורת הבית לרשב"א סי' ס סע' ח; שו"ת התשב"ץ ח"ג סי' לז  105.

 – 172אית, מהדורה חדשה, תשס"ו, כרך ז, ערך רפואה, טור' כל זה לקוח מאנציקלופדיה הלכתית רפו  .106

179. 
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כאשר ברור לכונן שאם תהיה קריאה נוספת, גם הוא יקבל את   .א

מקום שבו כל קריאה יוצאת ברשת כוננים או במירס הקריאה (ב

קבוצתי), אין צורך להודיע לכוננים. הרי הם באים בהיתר, ע"פ הידוע 

הרי מיד יוכל להודיע לאלה  –להם באותו רגע, ואם יהיה מקרה נוסף 

 שבדרך שיפנו למקרה הנוסף.

אם יש אפשרות שיהיה מקרה נוסף והכונן לא ידע על כך (כגון מקום   .ב

וכדומה), צריך לחלק  GPSו מגיעות קריאות לפי קרבה באמצעות שב

 לשתי אפשרויות. 

אם הכוננים שבדרך יודעים שיש כונן במקום, או יודעים שיצא כונן  .1

בדרך למקום, וברגע שייוודע על עוד מקרה יוכלו לברר אם יש 

בהם צורך כאן או שם, הרי שאין צורך להודיע דבר, ואם יתעורר 

 בשעת מעשה.צורך, יבררו 

אם הכוננים שבדרך לא יודעים שיש כונן במקום, יודיע שהוא  .2

במקום ואין צורך בכוננים נוספים, כדי שיוכלו לפנות למקום אחר 

 בעת הצורך.

במקום שבו כוים באים ממרחק משמעותי, ולא יכולים לחזור  –צ"ע 

כך  ברכבם לביתם [או שתהיה בכך טרחה מרובה, המתה לגוי וכד'], ומתוך

והייתי מיותר, ועכשיו אי  –(באתי מגיעים לחשש שלא יצאו במקרים כאלה 

, אולי אפשר להודיע ע"י פעולה בשיוי, או אפילו בדרבן, שהרי "תקוע")

"התירו סופן משום תחילתן" באיסורי דרבן. רק שזה חידוש לומר "התירו 

  סופן" לצורך מישהו אחר, ולא לצורך עצמו.

  :וספים לעיון ותומקור ושאים  ]ח[

 י: מדובר במעגל חשמלי קיים אשר זורם בו . הגברת הזרםתיאור טכ

זרם בעצמה מוכה, ובעת הצורך מגבירים את עצמת הזרם הקיים. לא 

סוגרים מעגל, ולא מזרימים זרם במקום שלא זרם קודם לכן. 

בתש' מחת שלמה ח"ב על קלועית ראה להתייחסות ההלכתית, 

רוזן ישראל של הרב רחב מאמר  ראה, וההוצאות)ס רק באחת פ(הוד

ועוד ראה קדושת השבת מאת הרב  .83-99כו, תשס"ו, עמ'  בתחומין

כד הע' ז, שם הרחיב והביא דעת הגרי"ש -משה הררי, ח"א עמ' כ"ב

אלישיב שלדעת החזו"א גם בזה יש להחמיר, ודעת הגרש"ז אוירבך 

  שהיקל בזה.
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 .עשיית מלאכות בדרך גרמא     

בת ה, הערות ש(בילקוט יוסף ראה . שבתהמיועד ל גרמא- וןטלפ

להשתמש שמתיר  )והוספות בעייי חשמל בשבת, אות ה' הערה ג

  .בטלפון גרמא לצרכי רפואה ובטחון

 על השימוש במחשב והכתיבה במחשב, ראה ספר . שימוש בטאבלטים

בספר 'הלכה כסדרה' שבת ג' של גם ראה "מערכי לב", פרופ' זאב לב. 

 ,משה הררי חלק ב' באריכותהרב קדושת השבת של  ;בות הצבאיתהר

. בטאבלטים שבשימוש מד"א, יש לצרף וספר המחשב לאור ההלכה

  הקולא שבטכיקת "הגברת זרם" דלעיל.

 ורות  ורותורת להט יש איסור מבעיר לדעת לדלהט ו בהדלקת .

ק ב' , "מאורי האש" פרראה בהרחבה באצי' תל' ערך חשמל –הרמב"ם 

. בורת לד )28-30"החשמל בהלכה" פרק ד (עמ' ובספר  בסופו בהרחבה,

ראה הרחבה על ורה זו בספר מערכי לב מאת פרופ' לב  –אין משום אש 

ח"א,  הררימשה  הרבבספר קדושת השבת של קכג. ראה גם  –עמ' קז 

וראה מאמרו המקיף  ., שהאריך בעיין והביא דעות שוות2עמ' לב עף 

  .תשע"א [א, ג] יסן פרופ' דרור פיקסלר ב"המעיין",  של הרב

  וע שבו מתבצעת הבערה  .חשמלירגיל ו –רכברכב רגיל מבוסס על מ

של דלק, הגורמת לתועת הרכב. מאחר שהבערה היא איסור דאורייתא 

בשבת, ההיגה ברכב כזה כרוכה בעשיית מלאכה דאורייתא, ואסורה 

אין בו  –מת זאת, רכב חשמלי בשבת שלא לצורך פיקוח פש. לעו

יש כאן איסור דרבן בלבד.  הבערה כלל, ולכן לדעת מרבית הפוסקים

במסגרת מד"א, עשה מאמץ לצמצם גם את הפעולות האסורות מדרבן 

עד למיימום, ולהביא למצב שגם לדעת המחמירים, לא תתבצע מלאכה 

זצ"ל, ובדק דאורייתא. רכב ייעודי כזה זכה לאישורו של הרב ויבירט 

בעת כתיבת  גם ע"י גורמים העוסקים בושאי טכולוגיה והלכה.

הדברים, קיימים ומתפקדים בשוק אופועים חשמליים, ואופועים אלה 

. עם התפתחות התחום, ייבדקו גם רכבים מד"א מוכסים לשרות

  גדולים יותר.

 ע איסור ייחוד מצלמותל ראה מאמרו ש –כדין חלון פתוח  ,כגורם המו

 ואילך. 222הרב ש. לוי, תחומין, ל, תש"ע, עמ' 
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 וספות ו,  :מקורות לעיון  – הרחבותפש בימי ושאי פיקוח

ידוו בספרי הפוסקים שבדורות אלו. הרוצה לעיין ולהעמיק היטב 

בסוגיות פיקוח פש על כל הביטיהן, יעיין בספרות השו"ת של דורו, 

מים, אלו, ובין השאר: שמירת ובספרים וספים העוסקים ישירות בתחו

 –מ); שולחן שלמה -שבת כהלכתה (מהדורה שלישית תש"ע, פרקים לב

ערכי רפואה; ילקוט יוסף; אציקלופדיה הלכתית רפואית; ארחות 

שבת; פסקי תשובות; חוברות "אסיא"; פרסומי מכון שלזיגר; פרסומי 

  לה, ועוד.צהרבות הצבאית; פרסומי הלכות של ארגוי הה
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  1דיני הפסק ושהייה בתפילה ובהנחת תפילין

א. כון המצא באמצע התפילה, קריאת התורה או מצווה אחרת שיש לה 

משך זמן, ומקבל קריאה על חולה שקיים ספק סכה לחייו, על הכון 

להפסיק מיד ולחוש למקום האירוע. וזאת אף אם יש מין מצומצם בבית 

פילת הציבור, לא יימע בשל כך ת הכסת, וע"י יציאתו יגרום לביטול

  מלצאת מיד למקום האירוע.

ב. אם בירך על החת תפילין או על עטיפת טלית, ולפי שהספיק להיחם 

שמעה הקריאה, לא ייחם אלא יצא להחיש עזרה, ויאמר "ברוך שם כבוד 

  .2מלכותו לעולם ועד", ובחזרתו יחזור ויברך שית

ית וחלץ תפילין, כשחוזר עליו לברך עליהם ג. היוצא לקריאה והסיר את הטל

  .4, ואין צריך לבדוק שוב את הציציות בטרם שיברך שית3שוב

בין החת תפילין של יד לתפילין של ראש, הוהג  5ד. אם הפסיק בדיבור

בשיטת המחבר, יברך על תפילין של ראש ברכת "על מצות תפילין". והוהג 

, 6ש את ברכות "להיח" ו"על מצות"כשיטת הרמ"א, יברך על תפילין של רא

. ואם בירך בלא 7וכון שימשמש בשל יד להזיזו ממקומו ויחזק את הקשר

  משמוש, ימשמש אחר הברכה.

שיברך תחילה "על מצות", ואחר כך ימשמש ויחזק את הקשר של יד  8וי"א

  ויברך "להיח תפילין".

יהג לעין ה. אם יצא לקריאה באמצע התפילה, כשחוזר יש חילוק כיצד 

                                                 

מאת הרב יצחק אייזיק  פורסם בספר "כונן כהלכה", פרק זה נכתב ע"י אגף ההלכה של "איחוד הצלה",  .1

 והובא כאן בהסכמתם לתועלת הציבור.כץ שליט"א, 

כדי שלא תהא ברכתו לבטלה,  אלא א"כ יכול לקשור את התפילין אפילו לרגע אחד תוך כדי ריצתו,  .2

  תנאי שלא יתעכב.בו

שו"ע (סי' ח' סעי' י"ד). ואפילו לדעת הרמ"א, כיון דהוי הפסק ואין בדעתו לחזור וללבוש מיד, ואפילו   .3

נשאר עם טלית קטן, כמבואר במשנ"ב (ס"ק ל"ז). ולא דמי להא דכתב הביה"ל בד"ה אם היה, דשם 

אורה לפי שיטת החזו"א לא יצטרך לברך, משום דעד כשעתיים מבואר דלא שהה הרבה בינתיים. ולכ

 לא חשיב הפסק.

  משנ"ב (סי' ח' ס"ק כ"ב).  .4

 וקריאת הודעה כתובה ממכשיר ביפר/אפליקציה על התרחשות מקרה חירום, לא חשיב הפסק.  .5

  שו"ע (סי' כ"ה סעי' ט').  .6

  משנ"ב (סי' כ"ה ס"ק ל"ב).  .7

 י' כ"ה סעי' ט' ד"ה ולדידן).הגרעק"א, והובא בביה"ל (ס  .8
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החת טלית ותפילין והאם יברך עליהם, והדבר תלוי היכן אחז כשפסק 

  מתפילתו, וכמו שיבואר.

 'יכול להתעטף בטלית 9(עכ"פ בין הפרקים דפסד"ז ב'פסוקי דזמרה ,(

  .10בברכה ולהיח תפילין ולברך עליהם

 '11(יחיד), לא יברך 'ישתבח'(ה' אחד ושמו אחד) ל בין סוף 'אז ישיר.  

 ' יח הטלית והתפילין קודם ישתבח' ל'יוצר אור'ביןאם יספיק לה ,

שיגיע הש"ץ לאמן יש"ר, או שכבר שמע קודם קדיש וברכו, ייחם 

בברכה. אולם אם לא יספיק לסיים להיחם עד אמן יש"ר, ולא שמע 

  .12ישדקודם לכן קדיש וברכו, ימתין שיסיים הש"ץ ק

 'ו כבין הפרקים בין קדיש ל'ברכו13די.  

  יחם, אך לא יברך 'ברכו' ל'יוצר אור'ביןו כבאמצע הפרק ויכול להדי ,

בשעת ההחה, אלא ימשמש ויברך על הטלית לאחר התפילה. ועל 

התפילין ימשמש ויברך לאחר ברכת 'יוצר אור' לפי ברכת 'אהבה 

  .14רבה'

 יין הברכה, שיטת מרן 15בין הפרקיםיח תפילין. ולעיתעטף בטלית וי ,

ול לברך גם על הטלית וגם על התפילין, אולם דעת יוסף שיכ-הבית

הרמ"א שיברך רק על התפילין, ואת הטלית ילבש בלא ברכה, ולאחר 

  .16התפילה ימשמש בציצית ויברך

 כגון, באמצע ברכת 'יוצר אור' או 'אהבה רבה', יתעטף  באמצע הפרקים

בטלית ללא ברכה ויברך עליה לאחר תפילת העמידה, וישהה מלהיח 

  .17ין עד בין הפרקים, וייחם בברכההתפיל

 'יח מיד, כי מצוה שיהיו עליו תפילין בכל תיבה  באמצע 'קריאת שמעי

, אולם בפרשה ראשוה של ק"ש לא יתעטף בטלית, ואם 18ותיבה בק"ש

                                                 

 יעויין במשנ"ב סי' נ"א ס"ק י"ג. – מה דנקרא 'בין הפרקים' ו'אמצע הפרק' דפסוד"ז  .9

  משנ"ב (סי' נ"ג ס"ק ה').  .10

  שו"ע (סי' נ"ג סעי' ג').  .11

  רמ"א (סי' נ"ד סעי' ג') ובמשנ"ב (שם ס"ק י"ב).  .12

  משנ"ב (שם ס"ק י"ג).  .13

  משנ"ב (שם).  .14

  סעי' ה'). ס"ו י'סיעויין בשו"ע ( ,א בין הפרקיםמה נקר  .15

  שו"ע (סי' ס"ו סעי' ב').  .16

  משנ"ב (סי' ס"ו ס"ק ט"ו).  .17

  משנ"ב (שם).  .18
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בין . ולעיין ברכה, אם הוא 19מתבייש לישב בלא טלית, יכול ללובשו

יוסף -שיטת מרן הבית ובאמצע הפרשיותדיו כבין הפרקים.  הפרשיות

ולא יאמר הפסוק 'ברוך  21, ולרמ"א יברך רק על התפילין20שלא יברך

שם כבוד מלכותו' שוהגין לומר אחר ברכת 'על מצוות'. וגם כון שיברך 

  .23ועל הטלית יברך לאחר התפילה 22רק ברכת 'להיח תפילין'

  יין הברכה, ש 'אמת ויציב'בברכתיח תפילין. ולעיטת יתעטף בטלית וי

, ולרמ"א יברך על התפילין ולא יאמר 'ברוך 24יוסף שלא יברך-מרן הבית

. וגם כון 25שם כבוד מלכותו' וכו' שוהגין לומר אחר ברכת 'על מצות'

  .26שיברך רק ברכת 'להיח תפילין'

  י ברכת 'גאל ישראל',  'שירה חדשה'לאחראו לאחר 'צור ישראל' ולפ

  חדשה' או לפחות ל'צור ישראל'.אם בירך ברכת תפילין יחזור ל'שירה 

  לשמו"ע אין להפסיק אפילו בשהייה בעלמא,  'גאל ישראל'בין ברכת

, אך לא יתעטף 27היה אוס ייח תפילין ללא ברכהשאולם במקרה 

  .28בטלית

ואפילו  ,מעיקר הדין לכתחילה אין לשהות באמצע התפילהשו. היות 

ם הצרכים לחולה, על היוצא לאירוע להפסיק ולדבר רק בדברי ,בשתיקה

ולא יותר מכך. ולעיין ההפסקות, היציאות והשהייה בתפילה, שוה הדין 

  בה לשהייה וכמו שפרט.יבזמן השהייה, מיקומו בתפילה בזמן השהייה והס

 אלץ להפסיק כשהוא אוחז ב ויכול תוך כדי יציאה  'פסוקי דזמרה'אם

הפסיק בין עדיף למפי שלמהר ולסיים את הפרק, יסיים את הפרק, 

אם יכול לסיים העיין או  ,ועל כל פים ,הפרקים מאשר באמצע הפרק

  הפסוק, גם עדיף, ובלבד שלא יתעכב ויפגע בהצלת החולה.

                                                 

  משנ"ב (שם ס"ק ט"ז).  .19

  שו"ע (שם סעי' ח'). ועיין בביה"ל (שם ב סעי' ב' בד"ה אם שכח) דרק לשיטת הרמ"א יברך.  .20

 משנ"ב וביה"ל (שם).  .21

 מצוות תפילין'.על 'ולא   .22

  ביה"ל (שם), ומשנ"ב (שם ס"ק מ"ז).  .23

  שו"ע (שם).  .24

  ביה"ל (שם), ומשנ"ב (שם ס"ק מ"ז).  .25

  ולא על 'מצוות תפילין'.  .26

ים שמותר לברך על התפילין, אך כתב שדה"ח והח"א רמשנ"ב (שם ס"ק מ"ב) הביא גם שיטות שסובבו  .27

  כה שלא יברך.ועוד פוסקים העתיקו כולם את דברי השו"ע להל

  שו"ע (שם).  .28
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  ת, קודם שידבר צריך לומר אבפסוקי דזמרהכשצריך להפסיק בדיבור 

וכו', שאומרים לפי 'ויברך דויד',  "וקים "ברוך ה' לעולם אמן ואמןסהפ

 ,אלו המקרה, לפי שיתחיל ממקום שפסק, יאמר גם פסוקיםוכשחוזר מ

  .29שהם כמו ברכה לפיהם ולאחריהם

  ויצא לקריאה, לכשיחזור ימשיך ממקום  באמצע פסוקי דזמרהעמד

  שהפסיק שם.

 ואפילו באמצע ברכות קריאת שמע של שחרית או ערבית,  ,בברכות ק"ש

  בעת הקריאה ואפילו שהה הרבה. ויתחיל ממקום שעמד ב

  ובמהלך הטיפול באירוע שהה באמצע ברכות ק"שאולם אם הפסיק ,

, אזי 31, ושהה שם כדי לגמור את כולה30במקום שאיו ראוי לתפילה

  .32שיטת הרמ"א שיחזור לראש הברכה שעמד בה

  ו  אם, 'אמת ויציב'באמצע ברכתשהה כדי לגמור את כולה במקום שאי

  .33ראוי לתפילה וכ"ל, חוזר לראש ק"ש

 34 ו הפרקיםבביןו ראוי, איאפילו בשהה כדי לגמור כולה במקום שאי ,

  חוזר אלא למקום שפסק שם.

 3536ואפילו בין הפרשיות, אם שהה כדי לקרוא את כולה בקריאת שמע ,

ואם שהה  37ועמד במקום שאיו ראוי וכ"ל, חוזר לראש קריאת שמע

פחות מכדי לגמור את כולה, חוזר למקום שפסק, יש אומרים לאותו 

הפסוק, וי"א לאותה התיבה שפסק ממה אם הוא במקום שגמר 

  .38העיין

  ה עשרהאם הוא עומדשמעה קרי באמצע תפילת שמוה, עליו או

  להפסיק מיד את תפילתו ולצאת לאירוע.

                                                 

  משנ"ב (סי' נ"א ס"ק ז').  .29

  כגון שהמקום מטונף או שעומד מול הערווה.  .30

היינו, זמן שלוקח לאדם עצמו לקרוא את כל ק"ש וברכותיה, מ'יוצר אור' עד 'גאל ישראל', ואפילו עומד   .31

  בסוף ברכות ק"ש.

  משנ"ב (ס' ס"ה ס"ק ג, ה') ורמ"א (שם סעי' א').  .32

  ה"ל (סי' ס"ה ד"ה חוזר).ילשיטת הרמ"א, וב  .33

 משנ"ב (שם).  .34

 משנ"ב (שם).  .35

  היינו, כל שלושת הפרשיות של ק"ש.  .36

 לשיטת הרמ"א.  .37

  משנ"ב (סי' ס"ו ס"ק ב).  .38
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  סת בגמר הטיפול, באמצע שמו"עכשהפסיקלאחר שיחזור לבית הכ ,

ת שמוה , יחזור לראש תפיל39אם שהה  כדי לגמור את כל התפילה

  .41ואפילו אם השהייה הייתה בין ברכה לברכה 40עשרה

  שהייה מרובה אך לא בשיעור כדי שיגמור  באמצע ברכה בשמו"עשהה

, ובג' ברכות ראשוות 42את כולה, לשיטת המחבר חוזר לראש הברכה

, ולשיטת הגר"א 43חוזר לראש התפילה ובג' ברכות אחרוות חוזר לרצה

  .44חוזר למקום שפסק

 צור''אעמד ב 46, ויצא לקריאה45, אם יכול יאמר "יהיו לרצון וכו'"לוקי.  

  ן כהן שקיבל קריאה באמצעיםכוים ברכת כהייצא מיד ושאר הכה ,

  או הש"ץ לבדו ימשיכו הברכה, בלעדיו.

 ו ראוי  "הלל"הפסיק בחוזר למקום שפסק, ואפילו שהה במקום שאי

  .47רךלתפילה, וראוי לחזור ולקרותו מההתחלה אך לא יב

  יגשן שובאמצע חזרת הש"ץ הוזעק לקריאה, עליו כשליח ציבורכו ,

לצאת מיד, ובמקומו ייגש אדם אחר ויתחיל מתחילת אותה הברכה 

שהפסיק בה, למעט אם הוא עמד באמצע ג' ברכות הראשוות שחוזר 

  לראש התפילה, ובאמצע ג' אחרוות חוזר ל"רצה".

 ,בשובו, יתחיל ממקום שזוכר  אם מסופק היכן אחז כשיצא אל הקריאה

  בוודאות שכבר התפלל או אחז שם.

ושמעה קריאה, עליו לצאת מיד, ויעלה במקומו  עלה לתורהז. אם המתדב 

אדם אחר, ויברך את הברכה הראשוה שלפי הקריאה, וימשיכו לקרוא 

  ממקום שפסקו.

  ח. על מת להקל על ההתמצאות בדיים השוים, להלן טבלאות:

                                                 

  כפי הקצב שלו.  .39

הציל יצא לאם יעויין במשנ"ב (שם ס"ק י"ז), דהביא מהמג"א דבתפילה אונס אחר נמי מקרי אונס, ולכך   .40

 וחוזר לראש התפילה בשהה כדי לגמור כולה. ,חיים הוי הפסק אף לשיטת הרמ"א

  משנ"ב (שם ס"ק י"ג).  .41

  עיין משנ"ב (סי' ק"ד ס"ק י"ח).  .42

  שו"ע (סי' ק"ד סעי' ה').  .43

  משנ"ב (שם ס"ק י"ט).  .44

  ובזה סיים תפילתו.  .45

  משנ"ב (שם ס"ק ט').  .46

  ה).משנ"ב (סי' תכ"ב סעי' ה וס"ק כ"  .47
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  הפסקמקום ה
התעטפות 

  בטלית
החת 
  תפילין

  הערות  ברכת התפילין  ברכת הטלית

בין הברכה 
להתעטפות 
בטלית או 

  להחת תפילין

    יברך  יברך  ייח  יתעטף

ק בדיבור יהפס
בין תפילין של 
יד לשל ראש 
(שלא באמצע 

  התפילה)

    ייח  

: יברך למחבר
לין של יעל תפ

ראש "על 
  מצות".

: יברך לרמ"א
על תפילין של 

אש "להיח" ר
  ו"על מצות"

וכון שימשמש בתפילין 

להזיזו ממקומו  של יד

  ולחזק הקשר. 

ולרעק"א יברך תחילה 

כ ""על מצות" ואח

ימשמש ויחזק הקשר 

  של יד ויברך "להיח"

בפסוקי 
  דזמרה

    יברך  יברך  ייח  יתעטף

בין סוף "אז 
ישיר" 

  ל"ישתבח"
    לא יברך  לא יברך  לא ייח  לא יתעטף

ח" בין "ישתב
  ל"יוצר אור"

  יברך  יברך  ייח  יתעטף

אם יכול להספיק לסיים 

להתעטף ולהיח עד 

שיאמר השץ איש"ר, או 

שכבר שמע קודם קדיש 

  וברכו

בין קדיש 
  לברכו

  ייח  יתעטף

: יברך. למחבר
: לאחר לרמ"א

התפילה 
  ימשמש ויברך

    יברך

  ייח  יתעטף  בין הפרקים

: יברך. למחבר
: לאחר לרמ"א

התפילה 
  ויברך ימשמש

    יברך

באמצע 
  הפרקים

  יתעטף
ישהה 
עד בין 
  הפרקים

יברך לאחר 
  התפילה

    

  באמצע ק"ש

יתעטף, אך לא 
יתעטף בפרשה 
ראשוה, ואם 
הוא מתבייש 

לישב בלא 
  טלית, יתעטף.

  ייח

באמצע 
הפרשיות לא 

  יברך. 
 –בין הפרשיות 

יברך,  למחבר
לא  לרמ"א

  יברך. 
וכשלא מברך 
בתפילה, יברך 

  לה.לאחר התפי

    יברך

בברכת אמת 
  ויציב

  לא יברך  ייח  יתעטף

לא  – למחבר
  יברך, 

יברך  – לרמ"א
  רק "להיח"

  

בין גאל ישראל 
  לעמידה

    לא יברך  -  ייח  לא יתעטף
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  להיכן חוזר אם הפסיק

  

  יחזור ל...  מקום שפסק

  מקום שפסק  פסוקי דזמרה

  ברכות ק"ש 

  בין הפרקים
  מקום שפסק

  ברכות ק"ש 

  רקבאמצע הפ

  מקום שפסק

  בשהה כדי לגמור כולה במקום שאיו ראוי לתפילה,  רמ"אול

  יחזור לתחילת הברכה שהפסיק בה

  בקריאת שמע 

  [אפילו בין הפרשיות]

  ,מקום שפסק

  בשהה כדי לגמור כולה במקום שאיו ראוי לתפילה,  רמ"אול

  יחזור לתחילת  קריאת שמע

  בברכת אמת ויציב

  מקום שפסק

  די לגמור כולה במקום שאיו ראוי לתפילה, בשהה כ רמ"אול

  יחזור לתחילת קריאת שמע

  בתפילת עמידה

חוזר לראש הברכה,  למחברשהה הרבה אך לא כדי לגמור כולה, 

  ובג' ראשוות לראש התפילה, ובג' אחרוות לרצה. 

  חוזר למקום שפסק. לגר"א

  .שהה כדי לגמור כולה, חוזר לראש התפילה

  "יהיו לרצון..." לפי שיפסיק, והוא סיום תפילתו. יאמר  ב"אלקי צור"

  .למקום שפסק, וראוי לחזור ולקרותו מתחילתו בלא ברכה  הלל

 

  



 85   דיני הפסק ושהייה בתפילה ובהנחת תפילין  

  דיני הפסקה בשעת הקידוש והסעודה

שיעור המחייבו בברכת המזון, ויוצא לקריאה באמצע  בסעודה א. אם אוכל

שיטת מסיח דעתו מלאכול את המשך הסעודה, ל יוופן שאאסעודתו, וב

איו צריך לברך  49אם שארו חלק מן הסועדים בסעודה, כשחוזר – 48המחבר

ברכת 'המוציא'. אולם אם אוכל לבדו או שלא שארו סועדים בסעודה, שוב 

כשחוזר מברך ברכת המזון על מה שאכל, ואם רוצה לאכול עוד יברך שוב 

  ברכת 'המוציא'.

יכול להמשיך  50זראף כשאכל את הסעודה לבדו, כשחו – ולשיטת הרמ"א

  בסעודתו בלא ברכה לפיה.

ב. אם לפי שיצא אכל שיעור שאיו מחייבו ברכה אחרוה, לכו"ע כשחוזר 

  מברך שוב ברכה ראשוה.

ג. כל זאת דווקא בסעודה גמורה של אכילת פת, אבל באכילה ושתייה שלא 

בקביעות סעודה, שיוי מקום חשב כהפסק, ועליו לחזור ולברך בחזרתו. 

פי שיטת המחבר, מברך ברכה אחרוה על מה שאכל, ושוב ברכה ראשוה ל

אם מעויין לאכול עוד. ולשיטת הרמ"א מברך רק ברכה ראשוה. ואם היח 

  אפילו סועד אחד, לכו"ע איו מברך.

ד. אם יצא באמצע אכילת מזוות, פת הבאה בכיסין או פירות משבעת 

פק רשאי להמשיך את אכילתו המיים, חלקו הפוסקים בדבר, ומחמת הס

, ולדעת הגר"א, אם פסק באמצע אכילת ז' מיים ויצא, כשחוזר 51ללא ברכה

  .52צריך לשוב ולברך

ה. כון שסיים את ברכת הקידוש במלואה, אך לא הספיק לטעום מהיין 

ויצא למקרה, בחזרתו אין צריך לחזור ולקדש, כי יצא כבר ידי חובת 

ש"אין קידוש אלא במקום סעודה", איו  . וגם לשיטות הסוברים53קידוש

                                                 

 שו"ע (סי' קע"ח סעי' א' וב').  .48

 ועדיין לא עבר זמן ברכה אחרונה.  .49

 ועדיין לא עבר זמן ברכה אחרונה.  .50

  כשיטת הרמ"א.  .51

  משנ"ב (סי' קע"ח ס"ק מ"ה).  .52

ובתנאי שמישהו מהנוכחים ישתה מיד מכוס הקידוש, או הוא בעצמו מיד כשישוב מהמקרה, יברך   .53

  ס.ברכת הגפן וישתה מן הכו



   עם מקורות הלכתיים ת מד"אכללי הפעל    86

שאם הוא חוזר לאותו המקום שבו קידש  54חוזר, משום שלהלכה פסק

  .55בתחילה, הוי 'מקום סעודה'

ו. אם הכון יצא באמצע אמירת ברכת הקידוש, לא יצא ידי חובת קידוש, 

. ואם אשתו או בי ביתו מעוייים 56ובחזרתו מהמקרה צריך לקדש שוב

  שהוא עסוק במקרה, צריכים הם להתחיל מההתחלה. לקדש בזמן

  

  

  

                                                 

 שו"ע (סי' רע"א סעי' ט"ו).  .54

  ובפרט שאם נשארו שם אנשים שהיו אתו בקידוש וממתינים לו, שלפי רוב הפוסקים זה מועיל.  .55

וכל ההיתר שניתן לציבור השומעים להשלים את הברכה בעצמם, הוא רק כאשר הברכה מושלמת   .56

להשלים את כל השאר לעצמו, אך מתחילתה ועד סופה, ורק במקרים שהשומע החסיר מילה וכדו' יכול 

כאן שהמקדש בעצמו לא סיים את הברכה, אין להשלמת השומעים על מה לחול ולכן אין המקדש 

  והשומעים יצאו ידי חובה.

וכן הוריתי פעם לאדם שהתארח אצל חמיו אשר היה מקדש במהירות ולשומעים היה קשה לשמוע את   

והוריתי לו שברגע שהוא "מאבד" את רצף המילים שייתן  כל המילים בחיתוך ובבהירות, ושאלני על כך,

עיניו בבקבוק היין וישלים לעצמו את המילים וכך יצא ידי חובה, כי אחיזת היין בגביע אינה מעכבת 

לדינא, ובסוף הקידוש יטעם מן הגביע של המקדש ומן הבקבוק ויצא ידי חובת קידוש. וכן הבוא ב'אשרי 

  ע"י) למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכך יש לנהוג במקרה דומה.האיש' (או"ח שבת ח"ב פ"ז ס



ִדברי
הרבנים הראשיים



 77   עיונים  

  

  

  

  א"של הרב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליט מכתבו







   –שנסע בשבת רופא 

  יכול לחזור למקומוהאם 

  

  , סימן ח"משכיל לדוד" הספרמתוך 

  

  הרב הראשי לישראלמאת 

  א"הרב דוד לאו שליט
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