תוכן העניינים
3-105

שער א – השתלת איברים ורקמות

3

השתלת אברים

– פרופ' אברהם שטיינברג

4

דו"ח השתלות בישראל 2009-2005

– המרכז הלאומי להשתלות

5-21

השתלת רקמות מוח והשתלת ראש בהלכה

– שלומי רייסקין

22-32

תרומת לב להשתלה

– הרב נפתלי בר אילן

33-47

השתלת שחלות ואשכים

– ד"ר חנה קטן
– שלומי רייסקין

48-49

לידת אנאנצפלוס לצורך תרומת איברים – שו"ת

– הרב יצחק זילברשטיין
– ד"ר אלי יוסף שוסהיים

50-54

בן שמונה ,טריפה מן הבטן וילוד שמוחו אטום
– תורמי איברים פוטנציאלים?

– הרב מרדכי הלפרין

55-69

המפלת גוף אטום – אין אמו טמאה לידה

– ד"ר דניאל מלאך

70-71

המפלת גוף אטום – חידוד שיטות הראשונים

– הרב מרדכי הלפרין

72

המפלת גוף אטום – תגובת ד"ר מלאך

– ד"ר דניאל מלאך

73-76

תרומת מרכיבי דם בתהליך של פרזיס

– אברהם יעקב גולדמינץ

77-92

רקמות אדם כמקור לחומרי מרפא קדומים

– הרב אברהם אופיר שמש

93-95

עוד על יניקת תינוק יהודי ממינקת נכרית

– הרב יצחק יהודה רוזן

96-97

תרומת איברים להצלת חיים

– הרב שלמה גורן

 98-105ניתוחים בגופות אדם
ושימוש בחלקי גופות – סקירה משפטית
109-229

– עו"ד יואל ליפשיץ

שער ב – פוריות הגבר

 109-113על תרומת ביציות ,פונדקאות ,הקפאת זרעו של
רווק ונטילת זרע מן המת – שו"ת

– הרב זלמן נחמיה גולדברג
– הוועדה לאישור הסכמים
לנשיאת עוברים

 114-118הקפאת זרע לשם קיום פרו ורבו

– הרב משה ביתן
– הרב מרדכי הלפרין

 119-129הזרעה לאחר המוות – איסור והיתר
 130-152מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית
לאחר מות אביו

– הרב מרדכי הלפרין
– הרב מרדכי הלפרין

 153-166גמילות חסדים עם המת וקיום מצוות פרו ורבו
בהזרעה לאחר המוות

– הרב מרדכי הלפרין

 167-177השפעת דליות האשך ) (Varicoceleבגיל הבגרות
על פוריות עתידית
– ד"ר אלחנן בר-און
 בעיה סבוכה ובלתי פתורה– ד"ר דוד ב' ויס

 178-179המעבדה לפוריות הגבר ביה"ח לניאדו
 180-182הערה מעשית על עדיפויות בשיטת בדיקת זרע

– ד"ר יוכבד פישבין
– ד"ר חנה קטן

 183-197פצוע דכא בעקרות יתרוגנית

–
–
–
–
–

 198-199גיורת שמורה לכהן – אסורה או מותרת?
 200-216תרומת זרע בישראל לפוריות הגבר

– הרב אליעזר זאב הלפרין

217

נישואי אח ואחות בגלל תרומת תאי רביה

הרב יעקב אריאל
הרב שלמה דיכובסקי
הרב דוב ליאור
הרב חיים גדליה צימבליסט
הרב אליהו בקשי-דורון

– מי-עמי נעמי
– רינה פורת
– ד"ר מרדכי הלפרין

 218-219התרחשות של נישואי אח ואחות
כתוצאה מתרומת זרע

– הרב ראם צפרי

 220-229תאי זרע מלאכותיים

– שלומי רייסקין

233-349

שער ג – הפריה חוץ גופית

 233-239בירורים בענין הפריה חוץ-גופית

– הרב אליעזר בן-פורת

 240-249פוריות ותפקוד זוגי
– עילה לגט וטיפולים לפני נישואין – שו"ת

– הרב שלמה דייכובסקי

 250-263פסק דין – חזרת בן זוג מהסכם לנשיאת עוברים – השופט צבי אלימלך טל

 264-268כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד
בהפריה חוץ גופית

– הרב שבתי א .הכהן רפפורט

 269-292הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית
לפי דרישת בן הזוג

– הרב יועזר אריאל

 293-306בחירת מין העובר

– פרופ' אברהם שטיינברג

 307-312נוהל לברירת מין הילוד
באבחון גנטי טרום השרשתי – חוזר מנכ"ל

– פרופ' אבי ישראלי

 313-316ברירה טרום-עוברית ומעמדו של קדם עובר

– הרב שלמה דיכובסקי

317

בחירת מין הילוד  -השאלה

– ד"ר חנה קטן

 318-319איסור והיתר בבחירת מין הילוד  -התשובה

– הרב מרדכי הלפרין

 320-321עוד על בחירת מין הילוד

– הרב יצחק יהודה רוזן

 322-332שמירת מידע על הורות ביולוגית
הנסיגה מדו"ח הביניים של ועדת אלוני

– ד"ר מרדכי הלפרין

 333-349הועדה לבחינת הנושא של הפריה חוץ-גופית
– סיכום ביניים

– ועדת אלוני

353-423

שער ד– הריון ,לידה והנקה
הריון

 353-370שיטות חדשות באבחון טרום לידתי
בשליש הראשון של ההריון
 371-380שמירת הריון – הבטים רפואיים והלכתיים
381

על עדיפויות במניעת הריון
ועל דמומים יתרוגניים בהנקה

– הרב יואל קטן
– ד"ר חנה קטן
– הרב יואל קטן
– ד"ר חנה קטן
– הרב ד"ר מרדכי הלפרין

לידה
 382-392אלחוש אפידורלי בלידה

– ד"ר חנה קטן
– הרב יואל קטן

 393-394זריקת אפידורל בלידה – שו"ת
עוד על אפידורל בלידה
395

– הרב שלמה אבינר
– הרב יצחק יהודה רוזן

 396-402הרגעת היולדת – שו"ת

– הרב שלמה דיכובסקי

 403-405עוד על הרגעת היולדת
406
פגיעה בעובר למניעת סבל מהאם
ועל הריצה המהירה לIVF -

– הרב אליהו סולוביצ'יק

407

על ייסורים ועל שיכוך כאבי יולדת

– ד"ר אוריאל לוינגר
– הרב מרדכי הלפרין
– הרב יצחק יהודה רוזן

הנקה
 408-413עצבות ,דיכאון ופסיכוזה לאחר לידה
 414-423תרופות אנטי דיכאוניות בזמן הנקה
424

עוד על הנקה ועל תרופות נוגדות דיכאון

– ד"ר בת שבע הרשקוביץ
– ד"ר דינה רחל צימרמן
– ד"ר בת שבע הרשקוביץ

427-499

שער ה – מדור ביבליוגרפי
ביבליוגרפיה מוערת תשס"א-תשס"ב
מפתחות מוערים למאמרים ברפואה והלכה
שנדפסו בספרי שו"ת וכתבי עת תורניים

427
428-429
429-431
431-432
432-456

שנת תשס"א– תוכן הפרקים
רשימת הספרים וכתבי העת
מפתח השמות
מפתח העניינים
רשימת התשובות והמאמרים

457
458-460
460-462
462-464
464-499

שנת תשס"ב– תוכן הפרקים
רשימת הספרים וכתבי העת
מפתח השמות
מפתח העניינים
רשימת התשובות והמאמרים

503-516

מפתחות לספר אסיא יג

– הרב מאיר וונדר

 503-509מפתח הנושאים

– פרופ' דוד פינק

 510-513מפתח הספרים והמחברים

– פרופ' דוד פינק

 514-515המשתתפים בספר

– שרית תהילה בלפר

English

Prof. David Fink

–

Table of Content

V-VII

Abstracts

IX-XVII

