
כתיימוהמשפטיימהיבטימ
 1סיאמיימתאומימהפרדתבסוגיית

הקדמה . 1

המשפטביתשל 2000מטפטמברהדיןפטקהואזהמאמרנושא

טיאמיותתאומותשתילהפרדתניתוחבענייןבאנגליהלערעורים

טפורותדקותמהתאומותאחתשלמותההנההישירהשתוצאתו

למותשתיהןצפויותהיוההפרדהכשללאההפרדה,ניתוחלאחר

בהגנתהמשפטביתדןבפטיקתו,חודשים,כשישהשלזמןבפרק

ההתנגדותאףעלזהבמקרהאותהויישםרצח,שלבהקשרהצורך

ביןנעזר,המשפטביתזו,להגנההמקובלהמשפטשלהמטורתית

טיאמייםתאומיםהפרדתלגביהעבריהמשפטבעמדתגםהיתר,

זו,בפרשהלהחלטתולהגיעכדימהם,אחדשלבמותוהכרוכה

התאומיםתופעתשלקצרהטקירהנערוךהמאמרבראשית

שלהעקרוניתהגישהעלונעמודוברפואהבהיטטוריההטיאמיים

המקרהפרטיתיאורעםנמשיךאלה,תאומיםלגביהיהודיתההלכה

 Highה-שלהמשפחהבמחלקתקמאמשפטביתשלהדיןופטק

Court ,והןבמקרההמשפחהדינישללאלמנטבאשרהןבלונדון

נפנהבהמש,ךמעלה,שהואהפליליהמשפטשללאטפקטבאשר

חלקים,לשניהדיוןאתונחלקלערעוריםהמשפטביתשללהחלטה

שלאחריווהפרקהילד""טובתשלבמבחןיעטוקהרביעיהפרק

בעמדתיעטוקהשישיהפרקהצורך,ולהגנתהפלילילמשפטיוקדש

שנעשהוהשימושטיאמייםתאומיםהפרדתלגביהעבריהמשפט

השביעיהפרקלערעורים,המשפטביתשלהדיןבפטקזובעמדה

העברילמשפטהמשפטבתיבהתייחטותוידוןהמאמראתיטכם

ומוות,חייםשלבשאלות

בהיטטוריהברפואה,טיאמיימתאומימ . 2

היהודיתובהלכה

היאהתוצאהעובריםלשניומתחלקתמופריתאחתכשביצית

לכךוהטיבה-מקריםשלמאודקטןבמטפראולם,זהים,תאומים

והעובריםבשלמות,מתבצעתאינהזוחלוקה-ברורהאינהעדיין

ההטתברותטיאמיים,תאומיםהיאהתוצאהמחוברים,נשארים

נולדיםרובםלידות,אלףלחמישיםאחתהיאכאלהתאומיםללידת

משךהשורדיםהםמעטיםללידה,טמוךמתיםאוחייםרוחללא

 , 2שלמהשנה

ברצונילמינהל.המכללהשלהאקדמיהמטלוללמשפטים,הטפריבתלמשפטים,פרופטור

בהכנתהנאמנהעזרתועלחנוכה,נועםמרהמשפט,העתכתבמערכתלחברלהודות

באוניברטיטתלמשפטיםבפקולטהבכנטהרצאתיעלמבוטטהמאמרלפרטום.המאמר

הטקט.ממארגניוטטריי,ןא'ולפרופ'אנקרא'לפרופ'תודתי . 2001יבנוארבר"אילן
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ה-המאהבטוףהתחילהניתוחידיעלטיאמייםתאומיםהפרדת

ההפרדה , 3נפטרווהתאומיםנכשלואלהקדומיםניתוחיםאךו 7

בוצעהמשותף,חיוניאיברללאתאומיםשלהראשונההמוצלחת

חיוניאיברבעליתאומיםהנהמיוחדתבעיה ,'ו 9ו 2בשנתבאנגליה

מאודחלשכשאחדלבבותשניאומשותףלבדוגמתמשותף,

ישרדולאהפרדה,ללאלשניהם,דםמטפקהשניהלברקולמעשה

הואההפרדהמחיראולם,חודשים,מתשעהיותרכאלהתאומים

כאלהתאומיםלהפרידהניטיונותמקום,מכלאחד,תאוםשלמותו

שזכההראשוןהמקרה , 5רבהלבלתשומתזכולאואףיפהעלולא

רפואיתמבחינההןרבה,לבולתשומתהצלחהשלמטוימתלמידה

תאומותהופרדובוהמקרההוארית-משפטית,מוטמבחינהוהן

התאומותבפרשתשהוזכרכפיו 977בשנתבפילדלפיהטיאמיות

בארצות-הבריתהןכאלהניתוחיםמטפרבוצעומאז,הסיאמיות:

נפטרהניתוחבוצעהצלתושלמעןהתאוםלרוב,אךבאירופהוהן

 , 7ההפרדהלאחרמועטזמןהואגם

המחובריםמהתאומיםלקוחטיאמיים""תאומיםהשם

שנולדו ) Cheng (ושנג ) Eng (אנגהמודרניבעידןביותרהמפורטמים

שלמהמערכתובעליהחזהבאזורמחוברים,כשהםו 8ווב-בטיאם

עטקיםאישידיעלנתגלוהםוגפיים,פנימייםאיבריםשלועצמאית

ובארצות-באנגליה P.T. Bamumשלבקרקטוהוצגוו-824בבריטי

שבארצות-הבריתקרוליינהצפוןבמדינתהתיישבולבטוף,הברית,

בנותבריטיותאחיותשתיעםהתחתנו 44בגילבחקלאות,ועטקו

מדיביתהחליפווהתאומיםשוניםבתיםבשניגרוהנשים ,-28ו 26

נורמליים,ילדיםכולםחמישה,ולשנג,ילדיםשלושההיולאנגשבוע,

מזה,זהשעותשלוששלבהפרשונפטרוו 874עדחיוהאחים

כברמחובריםתאומיםשללקיומםהיטטוריותעדויותקיימות

 Biddendenה-מפורטמות,תאומותחיובאנגליההעשירית,מהמאה

Maids , הןובירכיים,בכתפייםמחוברותכשהןוו 00בשנתשנולדו

הורישושבצוואתן,מאחרהיוםעדזכורותהןו,ו-34בנפטרו

תוקדשנהמהשכרתןשההכנטותוציוולכנטייהרבותקרקעות

שנה,בכלבאזור,למבקריםועוגיותלענייםוגבינהלחםלחלוקת

אתלציירישציוו,העוגיות,עלהפטחא,חגשלהראשוןביום

נעשה,כךואכןהמחוברותדמויותיהן

מלךשלהמלוכהבחצרגדולהאטרקציההיוהטקוטיים"ה"אחים

חינוךקיבלואלהטיאמייםתאומיםהשלישי,ג/יימטטקוטלנ,ד

 , 8שפותבמטפרושלטולנגןידעוהםמעולה;
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פרתעמרםאיור:

יעקבהרבההלכה.בטפרותגמלהתייחטותזכוטיאמיימתאומימ

שראיתיש"זכרוני,מטפריה-ךהמאהבטוףבירושלימשחיחגיז,

עדתאומועמדבוקשנולדשנהכ"הכבןאחדגויאיטליאבמדינת

לפיאותמ".מליןואממאיההורגונטתפקנו ...חזהכנגדחזההטבור

נגזר,ומכאןשניהמ,אתלימולצורךהיהלהתגייררצולוחגיזהרב

 • 9מהןמילהרוגואיןנפרדותישויותכשתילראותמישכי

החשוב,הפוטקשלתשובותטפרהתפרטמי, Sה-המאהבתחילת

טיאמיימתאומימבנושאארוךדיוןובוממיץ,ריישריעקברבי

"שניעלומטפרשראה,למקרהמתייחטריישרהרבגמבהלכה.

לוהיהמהמואחדאחדוכל ...בזהזהשדבוקימזכרימגוימנערימ

דבוקימראשיהמוקדקד ...אדמכלשארכמווחושיואיבריוכל

עצמובפניוחושיוומדברושותהואוכליונקואחדאחדוכל ...יחד

 "סהשמש"תחתחדש"איןריישר,הרבלפיויותר".שנהבניכמווהמ

תלמודיתבמטורתהיהודיימבמקורותכברנדונהזותופעהשכן

טיאמיימיי.תאומימכמוממשמחוברימנבראווחווהאדמלפיה

"זכרהאומר:וחווהאדמבריאתבענייןמהפטוקנובעתזומטורת

וחווהאדמנבראושבתחילה,הואהתלמודיוההטבר ,' 2בראמ"ונקבה

כך,אחרורק-הראשון"לאדמלוהיופנימפרצוף"דיו-יחד

אפילוהגוףכלדבוקימשהיהפיעלש"אףמטכמריישרהרב .נפרדו

כלעללכן,בראמ"'.ונקבה'זכרכדכתיב:בריאותשנימקריהכי

תאומכלתפילין;הנחתחובתחלה-יהודיהיהאילו-תאומ

בלידהמהרחמיצאואמהבןלפדיוןזקוקתאומוכלאביואתיורש

נישואיןעליהמלאטורנוטההואאולמ, .תחילהכשראשמרגילה

 .' 3צניעותמטעמי

ואגדיתהלכתיתהתייחטותקיימתהיהודיתשבמטורתלציין,יש

שישאףועלאח,דמראשיותרבעליילדימשללתופעהענפה

ישכיההלכהפרשהטיאמיימ,תאומימוביןאלהילדימביןלהבחין

נפרדות".ישויותשתיכאלהראשימלשנילהתייחט

 ReA(Childre(מבאנגליה:לערעוריםהמשפטביתשלהדיןבפטקבעיקרוידוןהמאמר . 1

2001] 2 WLR480 [ :הטיאמיות).התאומותפרשת(להלן

 J. Hanson "Incidence ofConjoined Twinning" 2 Laמ cet (1975) 1257; E. Potterראו: . 2

220 ) 1995 , t (Chicago מJ. Craig The Pathology ofthe Fetus and the Infa &. יש

 L. Edmondsראו:זהלענייןהתאומים,מטפרעלבהרבהעולההתאומותשמטפרלהעיר

P. Layde "Conjoined Twins in the United States, 1970-1977" 25 Teratology & 

302 ) 1982 (. 

3 . . 178 . Hanson, ihid, at p 

4 . . 832 ) 1954 ( . 1. Aird "The Conjoined Twins ofKano" 1 Brit. Medical J 

5 . . 126111 " W. Riker & H. Traisman "Conjoined Twins: Reports of Three Cases 

. 450 ) 1964 ( . Medical J 

6 . 542 . Re A (Children), supra note 1, at p :מפילדלפיה).התאומותעניין(להלן

 D. Tholnasma "The Ethics of Caring for Conjoined Twins: The Lakeburgראו: . 7

4 ) 1996 ( . Twins" 26 Hast. Center Rep . 

8 . ) 1896 , d Curiosities of Medicine (New-York מG. Gou1d & W. Pyle Anomalies a 

172,184. 

רמה.א,קטנותהלכות . 9

ט.א,קהלת, . 10

א.יח,עירובין,בבלי:תלמוד . 11

ביהובראשית, .ך 2

ד.א,יעקבשבותשו"ת . 13

העיקרוןיישוםלגבירצדדעה,יורהטופר,חתםשו"תראוא;לז,מנחותבבלי:תלמוד . 14

ראשיםשניעםאדםלגביחטר),כאיברנחשבנוטף(איברדמי"כנטול"יתורההלכחי

לפי .) 65-63הערותלהלן(ראולאאוטריפההואכזהאדםאםבשאלההלכתיובירור

אבנישו"תראוכטריפה,מוגדרראשיםשניבעלאדםאיןרביםאחרוניםפוטקיםדעות

 . 3יב,שה,דעהיורהאברהמ,נשמתד;מב,מנחותאיש,חזוןשצט;דעה,יורהנזר,

יטטיניראשים"שניבעלי"אנשיםזלוטניק "ראוזה,בנושאיהודיאגדילחומר

 . 17(תש"ו)
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דומהבאופןלמקרההתייחטבאנגליהלערעורימהמשפטבית

הפליליהמשפטשלההגנהלשלילתהצעהכללחלוטיןודחה

מפלצתאלאאדמבגדרנחשבימהמשאיןבטענהטיאמייממתאומימ

בפרשתהדיןפטקמבוטטשעליהההנחהאנוש.בןשאינויצור-

דבר,לכלאדמבניהמאלהשתאומימהיאהסיאמיותהתאומות

עלעוברלחייו,קץלשימבכוונהשכזה,תאומשהורגמיולפיכ,ך

הרצח.איטור

הדיוופסקבאנגליההמקרה , 3

כפיקמאמשפטביתשל

 Lord Justiceידיעלשהוצג
15Ward 

תאומותהן ) Jodie (וג'ודי ) Mary (מרי

שלהתחתוןבחלקהמחוברותטיאמיות

וגפיימריאותלב,מוח,אחתלכלהבטן.

מ.חיונייההפנימיימהאיברימוכןמשלה

ניתוחידיעללהפרידןאפשרותקיימת

זה,מניתוחכתוצאהאבלומורכבארוך

מזאת,יתרהבעתי.דנורמליימחיימלחיותתוכלאמבוודאותלקבוע

באנגליהלחיותכלכלית,מבחינהלעצממ,להרשותמטוגלימהמאין

הטיפוללאימוץ.גיודיאתלמטורברצונמאיןואףארוכהתקופה

עלאנגליהשלהלאומיהרפואיהביטוחידיעלמכוטהעצמובג'ודי

ואנגליה.בריטית,מושבהפעמשהייתהמלטה,ביןמיוחדהטדרפי

חיימלטפקביכולתמהניתוחשבאמצעותמשוכנעימהרופאימ

ושמערכותנורמליתבצורהתלךשהיאטובטיכויישלג'ודי.טבירימ

בצורהתתפקדנהשלהוהמיןההפרשה

לצפותניתןשלאכמובןרצון.משביעת

ודאית,בצורההתוצאהאתמראש

תלווהשהתקדמותהאפשרובהחלט

מורכבימוטיפולימניתוחימשלבטדרה

הארוך.לטווח

לניתוח,להטכימההורימטירובלאור

אושפזושבוהחולימביתרופאיפנו

ה-שלמשפחהלדינילמחלקההתאומות

High Court , שההפרדהלקבועבבקשה

ולהתיראנגליהמשפטפיעלחוקיתאכן

ההורימ.לרצוןבניגודגמאותהלבצעלהמ 1874-1811ושבגאבגהסיאמיים,התאומיםלבהתמות.החלשה,התאומהמרי,

ההפרדהשאכןהחליטקמאמשפטביתואינמוחלשימלקוייממרישלוריאותיה

הנימוקימההורימ.התנגדותאףעלאותהלבצעושישחוקיתהיאשלזהכמומפותחאינומוחהגמלגופה.דמדילטפקמטוגלימ

שלבהמג'ודידמהאטפקתאתמקבלתהיאלמעשה,אחותה.

נולדהאילוהמומחימ,דעתלפינורמלית.בצורהמתפקדימוריאותיה

היאהלידה.לאחרמידנפטרתוהייתהשורדתהייתהלאלזבהמרי

דמלההמטפקג'ודיעמשלההמשותףהעורקבזכותורקאךחיה

מהווהבלזב,לג'ודידמשיטפקכךזה,עורקכריתתאחותה.מלב

נמנעתהבלתיהתוצאההתאומות.שתיביןמההפרדהחשובחלק

העורקכריתתלאחרטפורותדקותמרישלמותהתהיהההפרדהשל

המשותף·

התאומותשתיתמותנההפרדה,שללאקובעימאףהמומחימרוב

במאמץלשאתיוכללאשלבהמאחרתמותג'ודישנה.כחציבתוך

שאינהמאחרתמותומרימתפתחותתינוקותלשתידמאטפקתשל

צופיממהמומחימחלקעצמה.בכוחותלשרודפיזיתיכולתבעלת

הפרדהשללאהטכמהישנהאךיותרארוכהחיימתוחלתלתאומות

זמן.למשךלשרודממששלטיכוימהןאחתלאףאין

למלטהטמוךקטןאיתושביהמלהפרדה,המתנגדימההורימ,

יותרמתקדמתרפואיתעזרהלקבלמנתעללאנגליההגיעואשר

ממניעימנובעתהעיקריתהתנגדותממגוריהמ.במקומהמוצעתמזו

אחדאדמלהרוגאטוראמונתמולפיאדוקימ,קתולימהמדתיימ.

היאהנוכחיבמצבהנכונההדרךלגישתמ,אחר.להצילמנתעל

ואל"שבבבחינת-להתערבולאהאלבידיהדבראתלהשאיר

וגמפשוטהאינהכללההפרדהכיטוענימהמבנוטף,תעשה."

זקוקהתהיהשג'ודיאפשרותקיימתשבהחלטמטכימימהמומחימ

ניתןלאכן,כמוהניתוח.שלאחרהשנימבמשךרבימלטיפולימ
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היו:בערעור,ונדונושהובאוהשופט,שלהעיקריימ

המשפטביתעלהרפואה,משפטותחוממשפחהדינימבחינתא.

טובתזה,מבחןפיעלהילד"."טובתשלהמבחןאתליישמ

לחיותתמשיךאמשכןלמותהיאמריוטובתלחיותהיאג'ודי

כתוצאההשאר,ביןתטבול,היאלאחותהמחוברתכשהיא

ג'ודיאחותה.והתפתחותהתפתחותהביןהגדולמההבדל

למקומותמריאתלגרורעשויהוהיאיותרהרבהאקטיבית

להתמודדאואליהמלהיכנטיכולהאורוצההיאשאיןולמצבימ

עממ.

מעשההואאיןשכןמותרהניתוחהפלילי,המשפטשלבמישורב.

מרפאחשוךחולהשלרפואיטיפוללהפטקתדומההואאקטיבי.

מותרזהדברנוזלי.מזוןלוהמטפקהצינורניתוקידיעל

מדוברזה,במקרהלטובתו·'.הואשהניתוקמחליטימכשרופאיו

ממכונתולאמחומצןדמלההמטפקג'ודישלמלבהמריבניתוק

זהה.העיקרוןאךאחררפואיממכשיראומלאכותיתהנשמה

לנתקמותרמרי,שלמטובתהאינוהאטפקהשהמשךכיוון

מג'ודי.אותה

והרשותלערעוריממשפטלביתלערעררשותביקשוההורימ

ניתנה.
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 17הילד""טובת

השופטעמאחדפההטכימובהרכבישבואשרהשופטימשלושת

משימושלהימנעוישנפרדכאדמתאומהכללראותישלפיוקמא

לתאומימבקשר"מפלצות"אומשונות""בריותכגוןבמונחימ

והחליטהרופאימלבקשתנעתרלערעורימהמשפטביתגמטיאמיימ.

התנגדותאףעללבצעוושישהאנגליהמשפטפיעלמותרשהניתוח

לפיקמא.השופטנימוקיעלחלקוהערעורשופטיאולמההורימ,

הילדטובתשלהמבחןאתליישמצריךאינומשפטביתדעתמ,

מרי.שלהחיימאיכותעלהמבוטטתהחלטהידיעלאלהבמקרימ

תשובהלמתןמצומצמאלהטראגיימבמקרימהמשפטביתתפקיד

אותושמקבלמילטובתהואהמוצעהרפואיהטיפולהאמלשאלה

כשהחליטטעההשופטכיקבעלערעורימהמשפטביתלאו.אמ

כשהיאהירודהחייהלאיכותבהתייחטומרילטובתהואשהניתוח

 • 18החיימלאיכותולאלטיפולנוגעתשהשאלהמאחרלג'ודימחוברת

תועלתכללמריתצמחלאשלנוהמקרהשלשבנטיבותברור,

היאתמות.היאהעורקכריתתאחריטפורותדקותשכןמהניתוח

ההפרדהאיןמאחותה.מהיפרדותהלרגעאףליהנותתזכהלא

להתרתה.הנימוקזהואיןלטובתה

הניתוחשאכןהערעורשופטיקבעוהפלילי,המשפטבמישור

עמלהשוותואיןמרי.שללמותהלהביאהמכווןישירמעשההוא

מזוןלוהמטפקלצינורהמחוברמרפאחשוךחולהשלהמקרה

אינהמרישכןרפואיטיפולבהפטקתהמדובראיןבכלל,נוזלי.

והרופאימאחותהלבעמאותהקשרהטבעשכזה.טיפולכלמקבלת

במעשהשמדוברטפקאיןחייה.מקוראתולכרותלהתערברוצימ

 ."מבידיי"הריגהשל

הניתוח.אתהערעורשופטישלושתאישרוזוביקורתלמרות

הרפואהודיני 19המשפחהדיניפיעלהרלוונטישהמבחןהטכימוהכול

ביןהתנגשותישזהבמקרהאךהילד","טובתמבחןהוא 2והמשפטס

מהניתוח;הימנעותדורשתמריטובתגיודי.טובתלביןמריטובת

קיומואתדורשתג'ודיטובתלטובתה.הואשהניתוחלטעוןאין

העיקרוןפיעללפעולשישקבעההשופטימהחלטתהניתוח.של

שתישלהפוטנציאליותהטובותביןלאזןישבמיעוטו"."הרעשל

פוגעניפחותהכיהמעשהאתולעשותמהניתוחכתוצאההילדות

שתיהן.כלפי

שעטקלערעורימהמשפטביתשלאחרדיןבפטקנמצאזהמבחן

קטינה-האמטובתביןהתנגשותהייתהשמהקטינימ.ובבנהבאמ

שמהחליטהמשפטביתאחר.קטין-בנהולטובת-אחת

הנזקביןלאזןישאזכיובטובתו,אחדמקטיןביותרשכשמדובר

 • 21משנהושלהפוטנציאליתוהטובההאחדשלהפוטנציאלי

לטובתהואשהניתוחשהחליטבכךטעהקמאהשופטמכאן,

ביןמוחלטתהתנגשותקיימתכיהיאשהאמתבעודהילדותשתי

במיעוטו:ברעולבחורביניהןאיזוןלעשותוישהטובותשתי

Given the conflict of duty, 1 can see no other way of dealing with " 

it than by choosing the lesser ofthe two evils and so finding the least 

• 22 " detrimental altemative 

תמותמריממילאכילנתחשישלמטקנהמובילזהמבחןיישומ

 Lord Justice Wardשלבלשונוג'ודי.שלהואלשרודהיחידוהטיכוי

הרבנימשהטביעוהלשוןמטבעפיעל-למות""מיועדתהיאמרי

נוטההאיזוןולכן-ר-977במפילדלפיההתאומותבענייןשעטקו

"מיועדותשללמושגנתייחטההפרדה.אתלאשרויש 23ג'ודילטובת

מפילדלפיההתאומותולעניין " designated for death "-למות"

שלנובמקרהלערעורימהמשפטביתידיעלבושנעשהוהשימוש

להלן.השישיבפרק

הילד""טובתמבחןשלהנכוןהיישומלגביזולהחלטהבהמשך

מוכנימאינמוההורימשבמידההמשפטביתהעירכאלה,במקרימ

הפוטנציאליהטובאתהמאזניימכףעלולשימכזהאיזוןלעשות

המעשהאותושלהפוטנציאליוהרעאחדלילדמטויממעשהשל

במקרהכהורימ.חובותיהמבמילוימתרשלימהמאזיאחר,לילד

שרירותית.בצורהלפעוללגורלולתתהצדמןלעמודאיןשכזה

Lord Justice Ward מחנהבשעריהנמצאימהורימשניכדוגמהנתן

וילךישוחרראחדילדילדיהמ".שניביןלבחורנדרשימוהמריכוז

אזייחליטו,לאאממותו.אלוילךלמחנהייכנטוהאחרלחופשי

אהבהומלאירחמניימהורימהשופט,לדעתימותו.הילדימשני

לשרודהמטוגליותר,החזקהילדאתלבחורחייבימילדיהמלשני

לעמודעליהמלמות.לשניהמלהניחולאלשחררויותר,טובהבצורה

השערדרךעובר-למותהמיועד-יותרהחלשהילדאתולראות

 • 25מותואל

 . 507בע'ו,הערהיל vלהסיאמיות,התאומותפרשתו. 5

 Airedale National Health Trust v. Bland (1993) 1 AII E.R . 821 . .ו 6

 . 5ו 2בעיו,הערהיל vלהסיאמיות,התאומותפרשת .ו 7

 " The question is always whether the treatment would be worthwhile, not whether .ו 8

the patient 's life would be worthwhile. Were one to engage in judgnlents of the 

latter sort. and to conclude that certain lives were not worth living, one would 

forfeit any principled basis for objecting to intentional killing". J. Keown "Restoring 

485 ) 1997 ( . Moral and lntellectual Shape to the Law After Bland" 113 L. Q. Rev 

 .).ס.ד-שלי(ההדגשות

 Children Act. 1989, ch. 1, § 1: "When a court determines any question with respect .ו 9

to the upbringing of a child; ... the child's welfare shall be the court's paramount 

consideration" . 

20 . rst וfRe B (A Minor) (1981) 1 W.L.R. 1424 "in making the decision this court's 

and paramount consideration is the welfare ofthis unhappy little baby". 

 Birmingham City Council v. H (A Minor) (1993) 1 F.L.R . 883 . . 2ו

 . 525בע' "הערהיל vלהסיאמיות,התאומותפרשת . 22

23 . . 529 . lbid, at p 

24 . . lbid, ibid 

25 . . Jbid, ibid 
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הארץארכיון

אטימותשלמטוימתמידהמביעהזודוגמהשלטעמנו,להעיריש

הרגשי,במישורכללנכונהנראיתאינהומטקנתוהשופטמצדרגשית

אתלהתירישפיהשעלחזקהטענהלמצואהיאשמטרתוברור

שאינמהורימלהפוךהיאהנכונהשהדרךלקבלקשהאךההפרדה

נראה ,לעבריינימ 26Sophie's Choiceכדוגמתבחירהלעשותמוכנימ

העיקרוןעללהטתמךלהורימאלהכגוןבמקרימלאפשרעדיףכי

מעשייה,הימנעותשלאפשרותמתןדהיינו, , 27תעשה"ואל"שבשל

מעשהביצועשלהחלופיתבאפשרותלבחורמוכנימהמאמאלא

הילדימ,אחדבמותבחירהשל

ההורימהחלטתכינראההסיאמיות,התאומותבפרשתמההחלטה

שכןהילדימ,טובתשלהעיקרוןאתנוגדתלניתוחלהטכימשלא

בהתאמלפעולאיןולכן,ג'ודי,אתלהצילמהחובהמתעלמתהיא

ששקלאחריהורימ,שלרצונמלבטלרשאיהמשפטביתלרצונמ,

עמאחדבקנהעולהאינושרצונמלמטקנהוהגיעראשבכובדאותו

המאהבטוףכברהאנגליבמשפטנקבעזהעיקרוןהילד","טובת

ו:-9ה

In exercising the jurisdiction to control or to ignore the parental " 

right, the court must act cautiously, not as if it were a private person 

acting with regard to his own child, and acting in opposition to the 

parent only when judicially satisfied that the welfare of the child 

• 28 " requires that the parental right should be suspended or superseded 

שלשבשאלותלהעירישההורימ,רצוןאתלכדבהדרישהלגבי

הרופאימלטובתנוטימבאנגליהמשפטבתיבילדימ,רפואיטיפול

נשיא , Donaldsonלורדשלמדבריוגמעולהוהדברברור,באופן

אחדמקרהעלאףלחשוביכולהואאיןכילערעורימ,המשפטבית

רופא:שלהקליניבשיפוטויתערבמשפטשביתהואהראוימןשבו
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"1 can conceive of no situation 

where it would be proper ... to 

order a doctor, whether directly 

or indirectly, to treat a child in a 

manner contrary to his or her 

clinical judgment. 1 would go 

further. 1 find it difficult to 

conceive of a situation where it 

would be a proper exercise of the 

jurisdiction29 to make an order 

positively requiring a doctor to 

adopt a particular course of 

treatment in relation to a 

child"30. 

במיוחדחזקהזונטייה

עממתנגשותההורימכשדעות

בגללהרופאימדעות

דיןבפטקהדתיות,אמונותיהמ

שלהרפואילטיפולבאשרדתיימיהודימהורימשלבבקשהשדן

להכריחשאין , Donaldsonלורדבעקבותהמשפט,ביתהחליטילדמ

לקבלה:הרופאימאת

To follow the wishes of the parents would be tantamount to " 

requiring the doctors to undertake a course of treatment which they 

are unwilling to do. The court could not consider making an order 

.] 3 " which would require them to do SO 

בתימתעלמימבהמפטקימשללשורהמצטרףזהדיןפטק

הורימשלוהתרבותיימהדתייממהשיקולימבאנגליההמשפט

מלומדימשנילדבריבילדיהמ,הרפואיהטיפוללגביבהחלטותיהמ

פטרנליזממהווהזוהתעלמותוהרפואה,המשפטבתחומאנגליימ

הגרוע:במקרהתרבותיואימפריאליזמהטוב,במקרהבוטה

That the values of the parents .. . are completely ignored is at best " 

• 32 " paternalistic and, at worst, culturally imperialistic 

בפרשתהשנה,באותהשנפטקאחרדיןפטקלצייןהראוימן

33Re T , הרופאימדעתאתלערעורימהמשפטביתדחהאכןבמטגרתו

והיהבכבדממחלההילדטבלזה,במקרהההורימ,עמדתאתוקיבל

אולמבהשתלהתמכוהרופאימלשרו.דכדיכדבלהשתלתזקוק

שנכשל,קודמבטיפולהילדשלוטבלוצערובשלהתנגדוההורימ

לטובתקמאהשופטהחלטתאתביטללערעורימהמשפטבית

שאיןוקבעהרפואה,בתחומההורימעבדוזהבמקרהשכןהרופאימ

בטיפולמרכזיתפקידלמלאשצריכימהורימעלהחלטהלכפות

רפואיטיפולשלארוכהתקופהובמשךההשתלהלאחרבילד

זההואהדיןפטקישניביןהיחידההבדללכאורה,אינטנטיבי,

אופיבעלהואובשנידתי,אופיבעלהואההורימשיקולשבראשון

נוטההיאבשני,אךהרופאימלטובתהכףנוטהבראשוןרפואי,



מהעמדהנטיגהשחלהשלמרותהיאהמטקנהכן,אמ ,ההורימלטובת

הרופאימדעתשלהמכריעהמעמדלגבי Donaldsonלורדשלהנוקשה

הוריימ-שיקולימהוריו,דעתלעומתבילדהרפואיהטיפולבעניין

 ,המשפטביתידיעלרציניתלהערכהזוכימלאעדייןדתיימ

פטקימשלהקואתממשיכההסיאמיותהתאומותפרשתלענייננו,

הרופאימשלהקליניתדעתמאתהמשפטביתמעדיףשבהמ

לגביההורימשלההוריימ-דתיימשיקוליהמאתודוחההמטפלימ

הילדהתיזקקהזה,במקרהשגמלצייןישבילדמ,הרפואיהטיפול

ההורימ,עלכופההמשפטשביתהניתוחלאחררבימלטיפולימ

כפייתשלהשליליתהתוצאהלגבי Re Tבפרשתשהתקבלההטענה

אינטנטיביבאורחבילדלתמוךשיצטרכוהורימ,עלרפואיטיפול

הנוכחי,במקרההמשפטביתידיעלנשמעהלאהטיפול,אותולאחר

הפליליהמשפטהסיאמיות:התאומותפרשת . 5

הצוררוהגגת

עקרוןשלויישומניתוחעלהמבוטטתמעשיתהצעהששוממובן

יכולהאינהורפואהמשפטדביניאומשפחהדביניהילד""טובת

המשותףהעורקכריתתידיעלמריהריגתאמ ,פלילימעשהלהצדיק

שלשהמניעהעודבהאזיהפליליבמשפטהריגהאורצחמהווה

משחררתאינההילדטובתהואהכריתהאתהמבצעימהרופאימ

האלמנטימכללכאורה, ,המעשהעצמבגיןפליליתמאחריותאותמ

קבעהמשפטביתהנדון,במקרהנמצאימפשעליצירתהנדרשימ

המשפטשללהגנהזכאיתכןועלדבר,לכלאדמהיאתאומהשכל

להפטקתדומהאינההעורקשכריתתעליומקובלכןכמוהפלילי,

התערבותמהווהשהיאמאחרטופניחולהשלהרפואיהטיפול

החשובהרכיב ,מרישללמותהלהביאכוונהמתוךישירהפיזית

שהוכחברגעהמניע,ולאהכוונההואוהריגהרצחשלהפשעביצירת

שלמותההיאהכריתהשלהישירהשהתוצאהמבינימשהרופאימ

אףמטוימות,ובנטיבותלהרוג,הכוונהאתלהמלייחטניתןמרי,

כלתהיהלאולכןקיימת,זוכוונההנדון,המקרהבנטיבות , 34לרצוח

 ,חמורהפליליתבעבירהלהאשיממשלאטיבה

מהטמךעלהיאוהשאלהההפרדהאתאישרהמשפטביתאולמ,

ההיגיוןעלמתבטטתההחלטה , Lord Justice Wardלפיהניתוח?אושר

זוהמתנגשותשוותמשפטיותחובותשתיקיימותבובמצבלפיו

להרוגשלאחובהקיימת ,במיעוטוהרעאתמלבחורמנוטאין ,בזו

הדגישוהשופט ,ג'ודיאתלהרוגשלאחובהגמקיימת ,מריאת

ידישעללכךמודעוהנאשמבמידהמחדלידיעלגמלהרוגשניתן

משפטיתהיאכאןההתנגשות ,הקרבןשללמותויגרומהואמחדלו

אי- Wardהשופטלדעתהמוטר,לביןהמשפטביןולאטהורה

שלמעשה,אףעלפשע,מהווהודי'גשלחייההצלתלמעןהתערבות

כמו , 35כזהלמצבשנקלעורופאימנגדאישומכתבמגישימהיולא

קדושתבעקרוןפוגעתאינהגיודיחייבהצלתשבחירההשופטטעןכן

עליהמלהגןשניתןהבלעדיימוהחיימממילאתמותמרישכןהחיימ,

ג'ודי,שלחייההמזהבמקרהמשמעותיתבצורה

שלקיומהלקבלקשהכאן,גמישימהלעילשהבאנוהביקורת

מבחינההןהשניאתלהצילמנתעלאחדילדלהרוגהורימעלחובה

 ,שלאודאי-חובהאךכן,-רשותמשפטית,מבחינהוהןרגשית

הפליליהמשפטלתורתחשובהותרומהיותרמקובלתגישה

הצורךהגנתעלשהטתמך Lord Justice Brookeשלבהחלטהנמצאת

) 36(Necessity , טילהחלמוכנימשאינמהורימהופכתאינהזוגישה

מעניקהבהחלטהיאאךלעבריינימ,יחיהומיימותילדיהממביןמי

מתוךשכזוהחלטהלעשותהמוכנימלרופאימוגמלהורימהגנה

זולהגנה ,לחלוטיןמוטרייממניעיממתוךפועלימשהמאמונה

הואהסיאמיותהתאומותבפרשתשמוזכרוהמובןמובניממטפר

להצילמטרהמתוךיחטי,רוחבקוראדמשלמותוגרימתאוהריגה

שלפניובתקופהארוכההיטטוריהזולהגנהאחר,אדמשלחיימ

עלהמקובלמהמשפטכחלקנזכרתהיאהאנגליתהאזרחיממלחמת

והקתוליתהרומיתהמשפטיתהמטורתואישהקלאטיהמלומדידי
37Francis Bacon , לפיBacon , ישירהגרימהבעתקמההצורךהגנת

הצלתלמעןהפועלאחראדמידיעלמפשעחףאדמשללמותו

הפרוטטטנטימועלייתזומלחמהלאחר ,אולמ , 38אחרימחייאוחייו

המשפטמטפריזוהגנהנשמטהבעקבותיה,שבאהלשלטוןהאדוקימ

חייחשבוןעללשרודלאדמאטור Matthew Haleולפיהמקובל

השניאתלהרוגולאמותואתלקבלעליואלאמפשע,החףאחר

הגנתשאיןטובר William Blackstoneגמ , 39חייואתלהצילכדי

26 . .) 1983 , S. William Sophie's Choice (Toronto 

 . 4ו 4א)כרך(תשנ"ב,העבריהמשפטאלוןמ'ראו . 27

28 . . 232 . R. v. Gyngall (1893) 2 Q.B 

האינטרסיםעללהגןבאנגליההמשפטבתישל Parens Patriaeה-לסמכותהיאהכוונה . 29

נפש.וחוליילדיםכגוןבחברההחלשיםשל

30 . . 172 , 165 . Re J 2 (A Minor) (1992) 2 F.L.R 

 Re C (A Minor) (1997) 40 B.M.L.R . 31 , 37 . . 3ו

32 .. 251 ) 1999 ,. ith La,v and Medical Ethics (London, 5'" ed תןJ. Mason & R.M. S 

33 . 906 . Re T (A Minor) (1997) 1 AII E.R :פרשת(להלןRe T (. 

R. v. Hyam (1975) A.C. 55 . 82 , 96ראו: . 34 , 74; R. v. Woolin (1999) 1 A.C . 

 . 53ובע'ו,הערהלעילהסיאמיית,התאימיתפרשת . 35

36 . . 552 . Jbid, at p 

 D. Coquillette The Anglo-American Legal Heritage (Durham , 1999 (-311ראי: . 37

361 . 

38 . Necessitas inducit privilegium quoad jura privata". F. Bacon Elements of the " 

Common Lalvs of England (1630) cited by J. Coleridge in R. v. Dudley and 

273,285 . Stephens (1884) 14 Q.B.D . אצלמופיערעייןשאיתולצייןמענייןThomas 

Hobbes ,שלמזכירוגםהשאר,ביןשהיהBacon :2:27,160ראו Leviathan . 

39 . , 1 f a man be desperately assaulted and in peril of death and cannot otherwise escape " 

, self תןunless .. lle will kill an innocent person then present, ... he ought rather to die hi 

.) 51 : 1 ) 1736 ( than kill an innocent" (Pleas ofthe Crown 

 59המשפט
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עלאחרימאועצמואתלהצילכדיהורגשאדמבמקרהקמההצורך

הטיבותאתלחקורמקומיש . 40מפשעהחףאחראדמשלחייוחשבון

הרומית-המורשתדחייתשלתוצאהשהיאייתכן .זולהתפתחות

הטהורהמקובלהמשפטשוחריהפרוטטטנטימידיעלקתולית

מהחשיבההפרוטטטנטיתוהטלידה Edward Coke'4שלבטגנונו

טיבה . 42הקתוליימטטיקימיהקזואשלמדיוהמתוחכמתהמורכבת

 " Natural (הטבע""חוקלרעיוןהנגדיתהתגובהלהיותעשויהנוטפת

" law ( ידיעלשהובאBacon הגנתבענייןטענתואתלבטטמנתעל

נטתפקולכןזהמאמרנושאמגבולותחורגזהנושאברמ, .הצורך

מלחמתשמאזהיאהמטקנהמקומ,מכלבלב.והשאלהבהצגת

להגנתהאנגליהפליליבמשפטמקומשישנראהלאואיל,ךהאזרחימ

אותוליישממנטימלערעורימהמשפטביתששופטיבמובןהצורך

הסיאמיות.התאומותבפרשת

ה-מהמאהזהבתחומהמנחההתקדימלאורמתחזקתזומטקנה

 '. 3R. v. Dudley and Stephensהמפורטמהדיןפטקהואהלא , 19

בלבטבעהלאוטטרליהמאנגליהדברכהשהייתהטפינה ,זהבמקרה

ההצלהלטירתלהיכנטהצליחוטיפוןונערמלחימושלושהימ

אולשתותמימהיושלאכיווןהאוקיינוט.בלבימיממטפרולשרוד

דמואתשתוהטיפון,נעראתהנאשמימשניהרגולאכולמזון

שטפינהעדרבימימימעברולאלשרו.ומנתעלבשרואתואכלו

ברצחהואשמולאנגליה,כשהגיעו .אותמהצילהלמקומשנקרתה

אתלהצדיקשאין Coleridgeהלורדקבעבלונדוןמיוחדובמשפט

היוההגנהלדחייתשהציגהנימוקימהצורך.הגנתבעזרתמעשיהמ

אובייקטיביתטיבהכלהייתהלאדהיינו,זה,במקרההצורךהיעדר

השליליתההשפעהמפניחששוהיההשניהנימוקהנער.אתלהרוג

ערךאתלחזקישלדעתו, .הציבורמוטרעלזובהגנהההכרהשל

בהממצבימישלפיוהמשפטמביתומטרהניתןככלהאדמחיי

חייהמאתאוחייואתלהצילכדיימותשאחרלהחליטאדמיכול

פטקשלטיפורו .הציבוריבמוטרקשותלפגועעלול-אחרימשל

הוויקטוריאני,הממטדשלהמוטרביןהיחטמבחינתמרתקזהדין

מערכתופעולתהנדוןשבמקרהזהכמוקשימבמצבימהמלחיממנהגי

באותמבאנגליההמשפט

המקומכאןלאאךהימימ,

השורה . 44זהלנושאלהיכנט

שביתהיאלענייננוהתחתונה

הגנתאתדחההמשפט

רצח.שלבהקשרהצורך

השופטשלהקולעבמשפט

Cardozo , שהמשפטנקבע

בעיקרוןמכיראינוהמקובל

Hum "של an Jett iso n " 

לימ)אנושימטען(השלכת

 • 45כאלהבמקרימ

הפליליהמשפטפיעל

 60המשפט

מוכרחהיהברצחאשמאדמשמצאשופטהימימ,באותמהאנגלי

ו- Dudleyכיציווה Coleridgeלורדואכןמוות.עונשעליולגזור

Stephens טיומעממידאולמ,האחרונה.נשימתמצאתעדייתלו

האהדהלאורצפוישהיהצעדויקטוריה,המלכהאותמחננההמשפט,

רבימאנשימשכןנמשךשהמשפטככלשגברהלמלחימהציבורית

לצייןשי .דומהלמצבנקלעואילועושימהמהיומהעצממשאלו

המשפטלפניטוהרתיבבחודשימשישהבילוכברשהנאשמימ

המעשה.שלהמיוחדותבנטיבותמטפקכעונשנראתהזוותקופה

תקדימ,להוותהמשיך Dudley and Stephensבענייןהדיןפטק

ביתידיעל-1987ביושמלרצחכהגנהבצורךלהכירשאיןוהכלל

 Hailshamלורדביקרזהדיןבפטק '. 6R. v. Howeהדיןבפטקהלורדימ

 47S. v. Goliath-אפריקאידרומדיןפטקעלוחלק Baconגישתאת

הדיןשפטקהעיר Hailshamלורדרצח.לגביהצורךבהגנתשהכיר

להטתמךאיןולכןרומי-הולנדי,משפטעלהתבטטאפריקהמדרומ

מקרימשבאותמהטבירגמהוא .המקובלבמשפטכתקדימעליו

הצורךהגנתלדחיית Coleridgeלורדשלנימוקיושבהמבודדימ

החנינה.שלמשפטיהחוץהפתרוןעללהטתמךישרלוונטיימ,אינמ

הקלהוכלהאדמחייקדושתמעקרוןהנובעהפתרוןזהלדעתו,

 .זהבטיטיחברתיבערךלפגועעלולהוהריגהברצח

שלבמקרההצורךהגנתאתליישמיששאכןלמטקנהלהגיעכדי

 Lawה-שלהצעותמטפרעל Lord Justice Brooke,הצביעוג'ודימרי

Commission דעותיהמעלהצורך;בהגנתלהכירהאחרונותבשנימ

זובהגנהבהכרההתומכימהמקובלבמשפטמלומדיממטפרשל

שלבמקרהשפורטמההרבניתהדעתובחוותהאנגליבמשפט

 Law Commissionה-הציעה-1985בכברמפילךלפיה.התאומות

חריגימבמקרימהגנהבתורהמקובלבמשפטהצורךבהגנתלהכיר

התייחטה 1993בשנת . 4Bהרבימלהצלתתביאאחדאדמכשהריגת

מצבימקיימימאכןולגישתה,הרפואילהקשר Law Commissionה-

להחליטמנתעלהמקצועיתהערכתואתלהפעילרופארשאיבהמ

ימותובהמבמקרימהאחרחייאתלהצילבכדיאחדשלמותועל

העיקריתהאקדמיתהדעה . 49דברייעשהלאאמממילאשניהמ

השופטידיעלשצוטטה

Brookes עמיתיוידיעלוגמ

מעבורתשללמקרההתייחטה

 .-501987בהצפוניבימשטבעה

מטפרחויהצלמקרה,באותו

הקרימבמימלשרודנוטעימ

לעלותוחיכוהצפוניהימשל

למקומלהגיעכדיבטולמ

עלהשכבראחדצעיר .בטוח

הואדרכמ.אתחטמבטולמ

ולאומפח,דמקורמשותקהיה

אחדלבטוף, .לזוזמטוגלהיה

לימאותודחףמהנוטעימ



הצעירדחיפתשלזהלמעשההודותניצלההקבוצהטבע,והוא

נימוקימשניכולמ,חייאתטיכןהמימשלהעזבקוררגעכלשכן

 , Dudley and Stephensענייןוביןזהמקרהביןלהבחיןכדיניתנו

שלדווקאלמותולגרומאובייקטיביתטיבההייתהאכןזהבמקרה

כוונהבלי-איומהיווההואכןכמואחר,קבוצהבןשלולאהצעיר

בענייןהטיפוןלנערבניגודישירהבצורהכולההקבוצהעל-כמובן

Dudley and Stephens , שישהייתהזהמעשהלגביהאקדמיתהדעה

 , 51המקובלהמשפטפיעלהדוחףלטובתהצורךהגנתאתלהפעיל

"מיועדותשלהמושגאתהביאו Wardהשופטוגמ Brookesהשופט

הזהולשימושמפילדלפיה,התאומותבפרשתשיושמכפילמות"

הבא,החלקאתנקדישהיהודיתבהלכה

ב-בפילדלפיההסיאמיותהתאומותהפרדת . 6

היהודיתההלכהועמדת 1977

שאירעבמקרהביטוילידיבאהזובטוגיההיהודיתההלכהעמדת

מכאןולאחרהמקרהתיאורעמנתחילי, 977בשנתבפילדלפיה

המובהקהמודרניהאופיאףשעללציין,ישההלכתי,המצבאתננתח

המחוברימטיאמיימ,תאומימשלמוצלחתהפרדה-המקרהשל

התאומותלמקרהעדבוצעהולאכמעטניתוח,שלדברךדומה,באופן

המוטריתלבעיהמתוחכמתתשובהישהעברילמשפט-מפילדלפיה

למערכותדבומהשכןלהפתיע,צריךאינוזהדברממנו,העולה

עשיראוצרעמעתיקהמערכתהואהעבריהמשפטאחרות,דתיות

חשיבהשלארוכהוהיטטוריהשונות,ברמותעקרונותשל

ולמוות,לחיימהנוגעותשאלותשלבתחומבמיוחדקזואיטטית,

לפתורבאכשהואההלכהפוטקשללרשותועומדזהבלומאוצר

בתחומיביותרהחדישותההתפתחויותידיעלהנוצרמודרנימקרה

והרפואה,המדע

יהודימלהורימבנותתאומותשתיכדלקמן:המהמקרהפרטי

נולדוניו-ג'רטי,במדינתלייקוודהעירתושביאורתודוקטימ,

ובעודמחוברימהיוהאחיותשללבותיהןהחזה,באזורמחוברות

שניובעלפרימיטיביהשניהיהנורמליתבצורהתפקדאחדלב

אתלטפקיכולאינובלדבחדרימשנישלשלבכמובן,בלדב,חדרימ

עומטתחתעדבהבריאוהלבמהתאומותאחתאףשלהצרכימ

 Everettד"רהרופא,האחיות,לשתידמלטפקעליוהיהשכןמוגבר

Koop , לתפקידמונההזמןשבבואSurgeon General ארצות-של

שתיתמותנההפרדהשבלאקבערייגן,הנשיאידיעלהברית

האחיותאתלהפרידהציעולכןחודשימ,כתשעהבעודהתאומות

הלקויהלבבעלתתבוצע,שההפרדהשברגעכמובן,ניתוח,ידיעל

לשתיהלבבותאתלשייךניתןשבהחלטקבע Koopד"רתמות,

בעלתהיאומיהנורמליהלבבעלתמהןמיבבירורולזהותהאחיות

עלהלקויהלבבעלתאתלהקריבהציע Koopד"ר , 52הלקויהלב

ההורימ,הטכמתקבלתאחריהמתפק.דהלבבעלתאתלהצילמנת

עלהמשפטלביתהרופאפנהלטיפול,הלכתיתדעתחוותבעקבות

המשפטביתשופטיושלושתלמעשיופליליתבחטינותלזכותמנת

בוצעה;וההפרדה 53בהחלטתותמכובפילדלפיהמשפחהלענייני

עקבמכןלאחרוחציכחודשוהשנייהמידנפטרההחלשההתאומה

דמ,מעירויכתוצאהשקיבלה Bצהבתמחלת

פיינשטייןמשההרבאלההורימפנולניתוחההורימהטכמתטרמ

שהניתוחהייתהומטקנתו 54ההפרדהלגביהלכהפטקלקבלכדי

ללמודניתןעצמו,פיינשטייןהרבשלתשובההיעדרלמרות , 55מותר

פרופטורידיעלהמקרהעלשנכתבממאמרלהפרדההנימוקימעל

"חכמיהטתמכולטענתו,שעליהמבוטטוןברטיטתמאונילמשפטימ

המקרההואהראשוןהנימוק , 56בפרשהמעורבימשהיוההלכה"

לאשאמגויימידיעלשאוימוהיהודיימהנוטעימשלהתלמודי

כולמ,ייהרגואזיידמעללהורגשיוצאכדימהמאחדאתימטרו

מותראזיטפציפיבאדמבחרוהנוטעימעלהמאיימימהגויימאמ

שאינההתאומהשווה,בגזירה , 57למות""מיועדוהואמאחרלמוטרו

ולגרומלהפרידןישולכןלמות"ה"מיועדתהיאלשרודמטוגלת

למותה,

40 . . 28 , 4 ) 1857 ( Commentaries on the Laws of England 

וגםהאישייםהחייםאתגםוהרטהוקשהמרההייתה Cokeו- Baconביןהיריבות . 41

 O. Coqllillette Francis Bacon (Edinburgh ,ראו:שניהם,שלהמקצועייםהחייםאת

221 ) 1992 . 

 . A. Jonsen & S. Toulmin The Abuse of Casuistry (Califomia , 1988 ( 278ראו: . 42

43 . 38 R. v. Dudley and Stephens, supra note :עניין(להלןDudley and Stephens (. 

 . A. Simpson Cannibalism and the Common La\V (Chicago , 1984 (ראו: . 44

45 . . 113 ) 1931 , B. Cardozo La,v and Literature (New-York 

46 . 4171 . R. v. Ho,ve (1987) 1 A.C :עניין(להלןHo,ve (. 

47 .. 1, 465,480 S. v. Goliath (1972) 3 SA 

 A Criminal Code for England and Wales, 1989, Law Commission no . 177 , 1 ,ראו: . 48

) 4(4),45(c . 

 Offences Against the Person and General Principles, 1993, Law COlnmissionראו: . 49

35:6 , 218 . no . 

 . 562בעי , 1הערהלעילהסיאמיות,התאומותפרשת . 50

 J. Smith Justification and Excuse in the Criminal La,v (London , 1989 (ראו: . 51

54 1 153-) 1999 ,. 77-78; A. Ashworth Principles of Criminal La,v (Oxford, 3,d ed . 

 O .ראו:חדרים.שישהבעלאחדבלבשמדוברייתכןשכןזובקביעהלפקפקמקוםיש . 52

Orake "The Twins Oecision: One Must Oie So One Can Live" Philadelphia 

6/10/1977 lnquirer . 

 Orake ,ראו:בלדב,טפורותדקותשארןקצרדיוןלאחרהתקבלהבקשתוכילצייןיש . 53

er" 17 Hast. Center וlbid; G. Annas "Siamese Twins: Killing One To Save The Otl 

27-28 ) 1987 ( . Rep . 

 J.O. Bleich Bioethical Dilemmasראו:בכלל,בהלכהטיאמייםתאומיםבעניין . 54

283 ) 1998 , Hoboken (. 

דודמשהר'חתנו,בנדון:עצמופיינשטייןהרבשלכתובהתשובהלנואיןכי,אם . 55

ספרוהוראה:לתורהנפש"מפנינפש"כשדוחיןבמאמווהפטקאתלשחזרניטהטנדלר

 . 114תשמ"ט)(ניו-יווק,זיכרון

56 . . 53 Annas, supra note 

הנוטעים")."מקוה(להלן:יח,תוומות,יוושלמי:תלמודכג:ז,תוומות,תוטפתא: . 57

בהעבריהמשפטשנתוןהעבוי"במשפטוצווןהכוחמתון"וצחאנקוא'גםואו

 . Oaube Collaboration With Tyranny (London .0 , 1965 ( : 168- 1 62(תשל"ה)

במצבשמדובומשוםאןלמוסרומותוהגוייםידיעלהקרבןבחיותללאגםאנק,רלפי

וקבעוהזהבמובןלמרודהחכמיםהחליטואחועםידיעלאחדעםשלדיכויושל

בדיביוצורךהכרחאבקוא'גםראואקראי:קובןלמטוראיןהקרבן,בחירתשללא

 . 203- 202(תשל"ז)עונשין
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והמצנחבוערממטוסשקפץאדמשלהמקרההואהשניהנימוק

האדמ . S8נפתחלאמצנחואןאחראדמקפץאחריונפתח.שלו

מסוגלאינואחדמצנחהראשון.שלברגלולהחזיקהצליחהשני

ההלכה,לפילקרקע.כשיגיעוימותוושניהמאנשימשנילשאת

שההסברנראהלמותו.ליפוללוולגרומבשנילבעוטלראשוןמותר

בפרשתגמכןלמות"."מיועדהואהשנישהאדמהעודבההיאלהיתר

בחיימלהחזיקהמכדימדיחלששלבהזוהסיאמיות,התאומות

ההפרדה.ידיעללמותהלגרומוניתןלמות""מיועדת

מסוימותלהבהרותזקוקימהללוהנימוקימשניההלכה,מבחינת

הנימוקלגביהסיאמיות.התאומותבפרשתאותמליישמשניתןלפני

הקרבןשבחירתהרמב"מידיעלנפסק"הנוסעימ")(מקרההראשון

פשעעבורבמיתהחייבאמרקותותרמספיקהאינההגויימידיעל

"מיועדהואאמאפילואדמלמסוראיןזהפליליעברבלא . S9שביצע

התאומותלגבירלוונטילהיותיכולאינוכזהשחיובמובן,למות"ס:

הסיאמיות.התאומותבפרשתזהנימוקליישמקושיקיימולכן

שכתבאפרתי,שמעוןהרבידיעלניתנהזולקושייהאחתתשובה

הסתתרהזהבמקרהבשואהי:שארעטראגימקרהבענייןהלכהפסק

מהגטאותאחתטיהורבזמןתת-קרקעיבבונקריהודימשלקבוצה

צועדימגרמנימחיילימשמעוהמסתתרימאירופה.מזרחשל

סמרטוטאביודחףמידלבכות.תינוקהתחילרגע,ובאותומעליהמ

המחבוא.מקומשלגילויואתולמנועלהשתיקוכדיפיולתון

מתשהואונמצאהתינוק,מפיהסמרטוטהוצאעברכשהאיומ

שאמוטעןהרמב"מדבריאתחידדאפרתיהרבמחניקה.כתוצאה

שהאדמסיכוישומאיןהיינו,המציאות,ידיעלנגזרהמוותעונש

הרמב"מגמכינראה,אזיימסרוהו,לאאמלהימלטיוכלהנבחר

 : 2למוסרושמותרמסכימהיה

למקרההמאירימנחמהרבשלהפרשנותעלמבוססתאחרתגישה

הסובל(אדמטריפהישבקבוצהאממאירי,הרבלפי"הנוסעימ"

למוסרוישאזישנה)תוןלמותותגרוממוחלטתשבוודאותממחלה

פשעבגיןמיתהחייבהואשאיןאףועלבובחרולאשהגויימאףעל

 63פטור"טריפה]אדמ[שלההורגו"שהריהואנימוקושביצע.חמור

מוותעונשאין-זוהלכהמביאהרמב"מהתלמודית.ההלכהלפי

היאלכןהסיבה : 4טריפההריגתבגיןודמבשרשלדיןביתידיעל

הורגואתלדוןואין-מתאדמ-קטילא""גבראהואכזהשאדמ

מעונשזהבפטורשהשימושמובן, : sמתאדמהריגתבגיןלמוות

במקרהכגוןאדמחיילהצילשישבמצבורקאןנעשהמוות

אתולמסורהפטורעללהסתמןניתןכזהבמקרהורק ,"מנוסעי"ה

טריפההיאמריהסיאמיות,התאומותבפרשת : 6למותוהטריפה

רפואיתדרןכלואיןמשנהפחותבתוןיתרחשהוודאימותהשכן

הקרבתידיעלג'ודיאתלהצילאפשרותקיימתלהצילה.ידועה

שאיןאףעלאלה,שבנסיבותמסכימהיההרמב"משגמונראהמרי,

מוותמעונשטריפהלהורגהפטוראתליישמישמיתה,חייבתמרי

למותה.מריאתולמסור , 67אנושידיןביתידיעל

למסירתורקאןמתייחס ,"מנוסעי"המקרהשלזהניתוחאולמ,

 62המשפט

ללמודנוכלאיןאחר.ידיעללהריגההטריפהאולמותהנבחר

המשותףהעורקכריתתתוןבמישריןמריבהריגתגמהדיןשהוא

היאהבעיטהרלוונטי.הוא"המצנח"שמקרהנראהכאן,גיודי?עמ

אחרירודףהשניהאדמהיותהיאלהתירווהסיבהישירמעשה

ב'בכוונהאתרודףא'שבובמקרהרלוונטירודףדיןהראשון.האדמ

זואמא'אתלהרוגואףלהתערברשאיבצדהעומדג' : 8להורגו

אתמבססהרמב"מזממו.אתמלבצעממנולמנועהיחידההדרן

דיןעלבכללועדהלידהעדאמוחייאתהמסכןעוברלהרוגההיתר

להיותעובריכולכיצדהיאהמתבקשתשהשאלהמובן, : 9רודף

המקובלתהתשובהאמו?אתלהרוגמתכווןהואאיןוהלארודף

מבוססתלהריגתווההצדקהלגמריאובייקטיבי""רודףקיימכיהיא

נימוקעובר,שלבמקרה . 70נוסףנימוקעלוגמהנרדףהצלתעלגמ

עונשואיןאדמלנפשנחשבעובראיןהעבריבמשפטכיהואזה

רודףהואאמואתמסכןשהעוברבמובן . 7הריגתו'בגיןמוות

"אדמ"שהנהאמואתלהצילכדילהורגוישכןועלאובייקטיבי

המלה.מובןבמלוא

לעילהנזכרבפסקזובהנמקההשתמשאפרתישהרבלצייןיש

ישבעובר,ולאבתינוקשמדוברכיווןאולמ, . 72"התינוק"במקרה

הנוסףהדברחסרלכאורה,זה.יישומנכונותעללשאולמקומ

כמובן,השאלהאותההאובייקטיבי.הרודףהריגתלהתירהנדרש

התאומות.שלבמקרהגממתעוררת

מסירתשלהדיןשילובוהואהמקרימלשניפתרוןלהציעברצוננו

שלהמושגעמ ,"מנוסעי"הבמקרהשמקורולמותהמיועדהאדמ

למיאותושהפכההיאבכייתו"התינוק",במקרהאובייקטיבי.רודף

שמריהעובדהשלנו,במקרהאובייקטיבי.לרודףוגמלמותשמיועד

לטריפהאותההופכתשנהשלזמןבפרקגמורהבוודאותתמות

רודףדיןשלמ.להצילכדיטריפהלמסורישמאיריהרבולשיטת

בידיימ.אובייקטיבימאיימלהרוגשניתןאותנומלמדאובייקטיבי

הסיאמיותהתאומותבפרשתרודףדיןליישמניתןכן,אמניתן,

אמוחייאתהמסכןלעוברבדומהולכןטריפההיאשמרימתון

זהשילובשלהתוצאהאחותה.חייאתלהצילכדילהורגהמותר

רעה,כוונהללאהמאיימת,שהיאמאחרמריאתלהרוגשישהיא

שנה.בתוןתמותהיאהניתוחשללאמאחרוהןג'ודישלקיומהעל

המושגהואזהלנושאההלכהבגישתהחשובשהגורמספקאין

קשהזה,מושגללאלמות.המיועדאדמדהיינו,טריפה,אדמשל

הרודף.דיןשלזהאתוגממ"נוסעי"המקרהשלהנימוקאתליישמ

עלשצוטטוההלכה""חכמיהחלטתבבסיסעמדזהשניתוחנראה

לערעורימהמשפטביתצדקדברשלובסופו Annasפרופ'ידי

המתאימהלכתיעיקרוןבתורלמות""מיועדשלבעיקרוןבהיעזרותו

התאומות.שללמצב

בהחזרתחשובתפקידההלכהשלחכמילומרישזה,חלקלסיכומ

הצורןהגנתבענייןלפחותהמקובל,המשפטלחיק Baconגישת

התאומותפרשתשלהספציפיותובנסיבותרצחשלבמקרה

זה.דיןבפסקהסיאמיות



למצבדומההישראליבמשפטהמצבשבעיקרון,להוסיףיש

בנושאהישראליתהחקיקהשלהיסודומושגיהמונחיםבאנגליה.

מערכתאותהפיעללהבינםוישהמקובלמהמשפטלקוחיםזה

משתחררהיההישראלישהמשפטנטעןאםאפילוך. 3משפט

לרצח,הצורךהגנתאי-הקמתלגביהמקובלהמשפטשלמהמסורת

אךמושטתההגנההעונשין,בחוקהצורךהגנתפישעללצייןיש

המעשה""בשעתאיוםלהסירכדילחוקבניגודפעלכשהנאשםורק

המזוההמידית,הצלהשלהאלמנטאתמדגישזהניסוח . 74חייועל

למקרהשייכתושאיננהעצמית,הגנהשלהקלאסיתההגנהעם

ג'ודילחייהאמיתיהאיוםלפנילפעולהרופאיםהחליטובושלנו,

ולאהזההמורכבהניתוחלביצועהאופטימליבזמןלפעולרצושכן

חייה!עלמידיאיוםשיהיהעדלהמתין

טיכוס . 7

הגנתלשיקוםרבותתורםלערעוריםהמשפטביתשלהדיןפסק

אתנטשהמשפטביתהמקובל.במשפטהקלאסיבמובנההצורך

ברצחלהרשיעהנוטה DudJey and Stephensענייןשלהפשטניהקו

הרפואה,בתחוםבמיוחדקשה.בעיהכלתפתורשהחנינהתקווהתוך

והןאנליטיתמבחינההןרצון,משביעבלתיכהבהסדרלדבוקאין

חשיבהדורשתהמודרניתהרפואיתהמציאות . 75מקצועיתמבחינה

ומוות.חייםשלשאלותלגביגםפשטניותתורותודחייתמורכבת

 Haiishamהלורדשלוהקשיםהפשטנייםלדבריוהיוםמקוםאין
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