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 Munich, Germany                                                                 מינכן, גרמניה

 גתשע" תשרי
 
 קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית. ל
 

 שאלה:
מסרבת לעזור לה (ניצולת שואה) ה, אבל סבתא שלה ילתה שהיא כנראה יהודיישה גיא
רה ה רוצה להצטרף לקהילה ולקיים תואת כל הראיות שהם יהודים. הנכדהעלימה ו

אינו מעוניין ובעלה לגוי לכל הפחות כפי ראות עיניה, אבל היא נשואה  ומצוות
 גנטית ת דםעשתה בדיקהיא חסרת אונים  לא ניתן לגייר את האישה. לכןו להתגייר,

 אמה ואמות אמותיהשייכת מצד  שהיאעל פי הבדיקה תברר הו של דנ"א מיטוכונדרי
.  היא אף קיבלה נתונים על מנת לנסות להיות בקשר עם קרובי למשפחה יהודית

שרים בין והקהקרובים כי כל , על יהדותה אמנם אין מי שיכול להעיד המשפחה.
האם ניתן לסמוך על הבדיקה הגנטית  המשפחות נספו בשואה או נפטרו כבר מזמן.
 הנ"ל כדי לצרפה לקהילה לפי פנייתה ורצונה?

 
  

 תשובה:

 (.D.N.A)במעמדה ההלכתי של בדיקת דנ"א רגילה מעט נקדים כי בתשובה זו נעסוק 

  1.(Mitochondrial DNA) וכונדרילכתי של בדיקת דנ"א מיטובפרט במעמדה הה

. יש אומרים שחכמים הגבילו זאת דווקא 2על רוב לסמוךלשם בירור יהדות, ניתן  .א
(רוב או לרובא דאיתא  3(רוב מקרים שאינו נמצא בפנינו) לרובא דליתא קמן

                                                 
התשובה. תודה הכנת בעל סיועם הרב  ולד"ר שי כרמי צמח אאויזרטמר ל ,נה לד"ר שי צורתודתנו נתו 1

מנהל פיתוח הרפואה והמחקר במרכז רפואי רמב"ם, לשעבר מיוחדת לפרופסור קרל (קלמן) סקורצקי, 
 ראש מכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה בטכניון, ומחלוצי חקר הגנטיקה הייחודית של עם ישראל.

, תודתנו נתונה לרב ישראל בארנבוים אב"ד במוסקבה על שיתוף הפעולה ההלכתי לראש מורהברכות 
 והערותיו המחכימות הן בענייני הלכה והן בצד המדעי. רבות מהן כלולות בתשובה זו.

ב ע"מהסוגיות בפסחים ג למדו , שהראשונים 2בפרט בהערה , (תשובה כט) תשובה הקודמתלעיל בעיין  2
שיש שתי גישות מרכזיות  שם נתבארנאמן.  – "ישראל אני" :שמי שבא לפנינו ואמר אע"ויבמות מה 

 מטעם ב. אים לפנינו בתורת יהדות ישראל הםהב רוב –מטעם רוב . א לנאמנות הזאת: בהבנת הטעם
של מילתא דעבידא לאגלויי  הטעםשלנו, בשאלה לכאורה, במקרה כמו שהוא מילתא דעבידא לאגלויי. 

 כתבו אינו עומד להתגלות (וכעין זהגם  שהוא וכנראה ,שאין רקע המשפחתי ידועחר שייך, מאלא 
 מנם,א .כה) 'ובפסקי דין ירושלים בירור יהדות חלק א עמ ,א 'בשו"ת יביע אומר חלק ז אבן העזר סי

 לבד. ב הטעם של רוב, שאפשר לסמוך על (שם)עיין בשו"ת יביע אומר 
הרי מבואר בכתובות טו ע"א שחכמים עשו מעלה ביוחסין  ?וב אחדסמוך על רל מדוע ניתןת, יש להקשו

לא להסתמך על רוב, גזרה שמא יטעו ויסתמכו על הרוב גם במצב של קבוע, ורק כאשר יש "תרי רובי", 
שאין אפשרות של קבוע, ניתן להסתמך על רוב (בהגדרת תרי רובי ראו בראשונים שם ובשולחן ערוך אבן 

 יח). -העזר ו, יז
רא (כתובות טו ע"ב) מבואר שאם תינוק נמצא מושלך ולא ידוע אם הוא יהודי או לא, אפילו אם בגמ

יוחסין. רש"י שם (ד"ה אבל ליוחסין לו) הסביר  ןרוב תושבי העיר יהודים, אין להחשיבו כיהודי לעניי
דייה בלי לכהן, כי אין להחשיבה כיהו אשכוונת הגמרא היא שאם מדובר על תינוקת, היא אסורה להינש

"תרי רובי". האחרונים דנו בהרחבה בכוונת רש"י, ונסו להסביר מדוע שיטתו שמסקנת הגמרא שצריך 
 "תרי רובי" היא רק ביחס לשאלת נישואי תינוקת לכהן, בעתיד. בשו"ת נודע ביהודה (מהדורא קמא

וב אחד, ורק אבן העזר סי' ז) העלה האפשרות שרש"י סובר שכדי להחשיב את התינוק כיהודי די בר
יוחסי כהונה צריכים "תרי רובי". אבל הבית מאיר (אבן העזר סימן ד סעיף כו) חלק והסביר שגם  ןלעניי

רש"י סובר שצריכים תרי רובי כדי לברר יהדות, אלא שכוונת רש"י שאפילו לאחר גיור הבת, היא 
 פסולה לכהונה מחשש שהיא גיורת. 

כה כה) הביא את מסקנתו מהסוגיא בכתובות (טו ע"ב) בלשון הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק טו הל
ספק עכו"ם  רי זההאסופי שנמצא בעיר שיש בה עכו"ם בין שהיה רוב עכו"ם או רוב ישראל הזה: "
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לסמוך על רובא רובי, ויש אומרים שניתן (שני) קמן כאשר יש תרי הנמצא בפנינו) 
. לכל הדעות ניתן לסמוך על סימן 4מקום שיש רק רוב אחדדאיתא קמן גם ב

 .5מובהק

                                                                                                                           
". את דברי הרמב"ם פסק להלכה גם השולחן ערוך (אבן ...קידש אשה צריכה גט מספק ,לענין יחוסין

י הרמב"ם שאפילו אם יש רוב יהודים, אין לקבוע בוודאות העזר סימן ד סעיף לג). משמע מדבר
שהתינוק יהודי. אם כן, לכאורה מוכח שלשיטתו אין לסמוך על רוב אחד לצורך בירור יהדות. אמנם, 

כו, הובאו דבריו גם בבית יוסף אבן העזר סי' ד אות לד) הסביר שבעצם אין -המגיד משנה (שם הלכה כה
עיר חל עליו דין "קבוע", לכן הספק נחשב "כמחצה על מחצה" (כלומר, אף כאן רוב, כי תינוק שנמצא ב

על פי שיש רוב יהודי בעיר התינוק נשאר ספק יהודי), וכן כתב הב"ח (טור אבן העזר סימן ד אות טו). 
משמע מדבריהם שלולי שנמצא בתוך העיר, שאז נחשב כ"קבוע", ניתן היה לסמוך על רוב לבירור 

ת מאיר (אבן העזר ד, לג) כתב שאין כוונת המגיד משנה שתינוק הנמצא בעיר דינו יהדות. אמנם, הבי
כקבוע מעיקר הדין, אלא כוונתו היא שמדרבנן דינו כקבוע משום שחכמים עשו מעלה ביוחסין והצריכו 
תרי רובי. וכן כתב ערוך השולחן (אבן העזר ד, נד) שמעיקר הדין תינוק הנמצא בעיר נקבע על פי הרוב, 

 מדרבנן צריך תרי רובי כדי להחשיבו כיהודי. ו
נמצא שלדעת חלק מהפוסקים, צריך "תרי רובי" כדי לקבוע יהדות, ואם כן כיצד ניתן לסמוך על רוב 

חכמים ביאר שז) "ק ז ס 'סי החזון איש (אבן העזר אחד במקרה שמי שבא לפנינו טוען שהוא יהודי?
ולכן גזרו  קבוע שמא ילכו אחר הרוב גם במקרה של ש חששרי רובי רק במקרה שיהחמירו לדרוש ת

כשאדם בא וטוען שהוא יהודי  , אבל(כמבואר בכתובות טו ע"א, שזה הטעם שחכמים הצריכו תרי רובי)
  אין חשש של מצב שחל בו דין קבוע, ודי ברוב אחד.

את יותר. הוא מבאר ז )31–28 'עמ , יהדותם של העולים מרוסיה,פרבשטין (תחומין יבמשה מרדכי הרב 
הסביר שרוב הבאים לפנינו בחזקת יהדות הוא רובא דליתא קמן, ואז די ברוב אחד, מכיוון שאין ברובא 

יין (עדליתא קמן מציאות של קבוע. רק ברובא דאיתא קמן יש חשש של קבוע ולכן שם הצריכו תרי רובי 
רים, לכן נצדד בתירוץ שם במאמרו שהציע תירוצים נוספים, אך נראה שאין ראיה לתירוצים האח

 ). החזון איש המבוסס על טעם הגזרה של תרי רובי
לסיכום, בבירור יהדות ניתן להסתמך על רובא דליתא קמן. לגבי רובא דאיתא קמן, לדעת חלק 
מהפוסקים ניתן להסתמך עליו לבירור יהדות, ולחלק מהפוסקים רק אם יש תרי רובי ניתן לסמוך 

 עליהם. 
3

יתא קמן הוא רוב המבוסס על מאורעות או רגילות, ואילו רובא דאיתא קמן מבוסס בקצרה, רובא דל 
 על רוב של פריטים הנמצאים במקום מוגדר.

4
 .2אר בהערה ובכמ 

הגמרא בכמה מקומות דנה בשאלה אם ניתן לסמוך על סימנים מדאורייתא או רק מדרבנן (יבמות קכ  5
"ב). מבואר שם שגם לדעה ש"סימנים דרבנן", על סימן ע"א; גיטין כז ע"ב; בבא מציעא יח ע"ב, כז ע

. וכך פסקו ומשמע בגמרא שסימן מובהק מועיל גם להיתר עגונהמובהק ניתן לסמוך גם מדאורייתא. 
הרבה ראשונים (תוספות יבמות קטו ע"ב ד"ה וקאמרי; רי"ף יבמות מה ע"א; רא"ש יבמות טז, ג; 

"א יבמות קטו ע"ב ד"ה מי דמי, קכ ע"א ד"ה והא דתנן; רשב"א יבמות קכא ע"א ד"ה ובפלוגתא; ריטב
נמוקי יוסף יבמות מה ע"א בדפי הרי"ף), וכן האריך להוכיח הבית יוסף (טור אבן העזר סי' יז, וראה שם 

 דיון ארוך בדעת הרמב"ם בעניין) וכן פסק השולחן ערוך (אבן העזר יז, כד). 
דהוי סימן מובהק "): ודווקאד"ה ב "גיטין כז ע"י (בהסבר טעם הדבר, שסימן מובהק מועיל, פירש רש

. וביאר הש"ך שאף אם אין מקור בתורה ממנו ניתן ללמוד כי אפשר לסמוך על "דאין עדות ברורה מזו
בשו"ת רבי סימנים (כדעה שסימנים דרבנן), מכל מקום סימן מובהק מועיל מצד הסברא. עיין עוד 

מהדורה תליאתה (שואל ומשיב , )הדורא קמא אבן העזר סימן נאמ(, נודע ביהודה )לח 'סי(אליהו מזרחי 
 .), מראות הצובאות (אבן העזר סי' יז, פתיחה לסעיף כד), שבט הלוי (חלק יא סי' שלא)טז 'חלק ג סי

על סימן מובהק, שהרי בהיתר עגונה לסמוך לכן אם ניתן לסמוך על רוב בבירור יהדות, קל וחומר שניתן 
שלא סומכים על רוב (עיין תוספות יבמות קכא ע"א הק, כפי שנתבאר, אף על פי סומכים על סימן מוב

אין הולכים , אף שלהוציא ממון לענייןיז ס"ק קטז). וכן  'ד"ה ולא היא, ובביאור הגר"א אבן העזר סי
ינו יונה בבא לדעת רבינו יונה (עליות דרב (בבא קמא כז ע"ב; בבא בתרא צב ע"ב), בממון אחר הרוב

 ח) ק"מו ס 'אורים סיא), ונתיבות המשפט (בי "קרצז ס 'ש"ך (חושן משפט סיה ,א)"קכח עבתרא 
רנט  '(סי קצות החושןאמנם,  אפשר להוציא ממון. על ידי סימן מובהקבאמצעות הוכחה המבוססת 

יה" ועוד פלניא דהאי סימנד"ה "א "צו ע דברי תוספות בחולין ל פירי הש"ך (עב) הקשה על דב"ק ס
שאין להוציא ממון על כריע מ ח)ס"ק מו  'הקצות סיבדברי א (וכן עיין  ק"ס זרצ '"ש), ובסיייע מקומות

שו"ת שואל ומשיב בעיין  אבל, .חדא)ד"ה ב ע"פה הריטב"א (כתובות  ן כתבוהוא מביא שכ פי סימנים,
 אהריטב"א והתוספות שהקצות הביש דחה דברי הקצות, וביארש טז) '(מהדורה תליתאה חלק ג סי

ריטב"א ב מבוארוכן  .ממוןם מוציאי  סימן מובהקעל פי אבל , מדבריהם ראיה, דיברו על סימן רגיל
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, ואז 7מנות גבוהה מאודבעלת מהי יכולה להיות 6המקובלת כיום בדיקת דנ"א .ב
בירור יהדות. לכן, אם על פי ל היא מועילה ועל כן 8סימן מובהקהיא בגדר 

                                                                                                                           
עיין שם בקצות שגם לדעתו, אם עוד מן מובהק. יס ל פיממון ע םשמוציאי )מי דמיד"ה ב "קטו עיבמות (

שיביא  על ידי ר להוציא החפץ משמעוןשמעון, אפש לאצהיו עדים שראובן הפקיד חפץ עם סימן מסוים 
עוד . עיין , כי זה נחשב שמעידים שחפץ זה הופקד על ידוסימניםה ל ידיקדון עיעדים לזהות את הפ

). על כל פנים, לעניין בירור יהדות שאף רוב מועיל, קל וחומר שסימן טו י'אבן העזר ס(שו"ת חלקת יואב 
 מובהק יועיל לכולי עלמא.

עגונה היתר  ןענייב ו) כתב '(שו"ת הרא"ש כלל נא סיא"ש הר יש לברר מהי ההגדרה של סימן מובהק.
 ."אם היה חסר אחד מאיבריו או יתר בידיו או רגליו או שום שינוי באחד מאיבריו הוי סימן מובהקש"

וכן בתרומת הדשן (סי' רלט) הביא עוד כמה . )כד ,אבן העזר יז(דברי הרא"ש הובאו להלכה ברמ"א 
 כגון גבשושית על חוטמו ועין סתומה עם צלקת מהעין עד הפה. דוגמאות של סימנים מובהקים, 

הילכך לא סמכינן אסימנין אפילו ) כתב: "תולדות אדם וחוה נתיב כג חלק גאמנם, רבינו ירוחם (
 ". מובהקין לעדות אשה אלא בדבר ברור שאינו נמצא כך בגוף אחר

(=רבינו  ומה שכתב בעל אדם וחוה): "חל 'שו"ת רבי אליהו מזרחי (סיבביאור דברי רבינו ירוחם כתב ב
מנים אפילו על המובהקים לעדות אשה אלא בדבר ברור שאינו נמצא בגוף ישאין לסמוך על הס ירוחם)

 ,דאין זה נמצא לשום סימן בעולם ,אחר כלל אינו רוצה לומר שלא ימצא דוגמתו לשום אדם אחר כלל
אלא הכי  ,ינו נמנע שימצא גם לאדם אחרשכל סימן שנמצא לאדם אחד מאחר שהוא אפשרי שימצא א

מן להתיר בו את האשה אפילו אם היה מובהק אלא כשיהיה הסימן ההוא ישאין לסמוך על הס ,פירושו
זר ומופלג עד שיהיה ברור בלב כל אדם שאינו נמצא בגוף אחר באותה מדינה כלל ושלא נשמע אדם 

אף על פי שהוא סימן מובהק אין לסמוך  ,מיןאבל אם לא היה מזה ה ,אחר שיהיה לו כזה הסימן מעולם
כי מאחר שכבר נודע שיש דוגמתו לאדם אחר איך נסמוך להתיר בו את  ,עליו להתיר בו את האשה

  ".דלמא אחר הוא ואינו בעלה של זו ?האשה
נראה שאין כוונת רבינו ירוחם על חיסור  כל מקוםאבל מ: "סג) '(סי בדומה לכך ביאר המשאת בנימין

מובהק וחשיב הוא דמדאורייתא הוא מום גמור לכל  מןאבר שלם דבזה ליכא מאן דפליג דסיור או ית
ולא מיירי רבינו ירוחם אלא בשינוי  ולי עלמאע מנקב בגט דחשיב סימן מובהק לכדבר שבעולם ולא גר

ש אבר. וגם בזה אין רצונו לומר שלא ימצא כלל באיש אחר שזהו דבר בלתי אפשר לומר מה שנמצא באי
אחד מהאישים שיהא נמנע שימצא כן גם באיש אחר. אלא כוונתו לומר שהסימן שאנו סומכין עליו 

  ".יהיה זר ומופלג הרבה עד שלא ימצא באיש אחר רק אחד מאלף או אלפים שלא יהא שכיח כלל
א עב), אלא שכשהוא הביא דבריו הו "קס יז 'בבית שמואל (אבן העזר סיגם דברי המשאת בנימין הובאו 

פוסקים הביאו  הרבה ."או אלפים"המשפט: והשמיט את המשך  ,"שלא ימצא רק אחד מאלף" :כתב
כלל סימנים וטביעת  "דיו(, פרי מגדים )קעה ,אבן העזר יז(לחן וערוך השעיינו  – דברי המשאת בנימין

ובעוד נח  'סיחלק ג (, שו"ת חתם סופר )כט 'מהדורא קמא אבן העזר סי(נודע ביהודה שו"ת , )עין
 'חלק ט אבל העזר סי(ביע אומר שו"ת י, )טז 'מהדורה תליתאה חלק ג סי(שואל ומשיב (שו"ת מקומות), 

ובעוד הרבה פוסקים. אלא, כמו שכתבנו לעיל, המשאת בנימין עצמו כתב שסימן נחשב סימן מובהק  )יח
סקים מצאנו שיש גם בפו .אחד מאלף או אלפים, והבית שמואל כתב רק אחד מאלףבמצא רק נאם הוא 

. ונראה שאין בזה שיעור מדויק, מאלף ויש כותבים שלא ימצא אחד מאלף חדכותבים שימצא רק א
אלא הכוונה שיהיה כל כך מובהק עד שיוסר הספק מלב האדם, וכדברי הרב אליהו מזרחי שהובאו 

 לעיל. 
במטרה לבחון אם הם  בבתי הדין ובבתי המשפט. באמצעותה נערכת השוואה בין שני רצפים של דנ"א 6

 שייכים לאדם אחד או במקרים אחרים לשני אנשים שהאחד הוא צאצא של השני. עיין בהערה הבאה.
מידת מהימנות שונה. הדבר תלוי בכמות האתרים שנבדקו שיש להן אמנם קיימות בדיקות שונות  7

נדרי. נציין רק שניתן לא נפרט כאן את הדרישות כיוון שעיקר תשובה זו עוסק בדנ"א מיטוכו והושוו.
. עיינו תחומין ד, קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות 99.99%להגיע לוודאות של מעל 

בהערה הבאה בהכרעת מו"ר הגרז"נ גולדברג שדבריו מתייחסים  עיינו .450-431המרכזיות, עמ' 
 לבדיקה כזו.

עגונה מועילה בדיקת  ןשלעניי )117–116עמ'  ,תחומין כג(במאמרו  מו"ר הגרז"נ גולדברגכן הכריע  8
בקונטרס (עיין  יש שניסו להקשות על דעתו מאחר שהיא בגדר סימן מובהק. ,דנ"א לצורכי זיהוי המת

 :תקכו)-תקכגתקד, -תקג 'עמבענייני היתר עגונות בעריכת הרב שמואל מרדכי גרסטן, ישורון יב, 
 נפרט את השאלות:

א שונה אינה בדוקה, "יש דנ, ההנחה שלכל אחד בעולם האנשים א של כל") מאחר שלא בדקנו את הדנ1
 לסמוך עליה.  י אפשראו
) אם מישהו רוצה לתרץ את השאלה הראשונה ולומר שאפשר להניח שלכל אחד יש דנ"א שונה, כי כך 2

הוכח על ידי הבדיקות עד עכשיו, גם על זה יש לשאול, שהרי התשובה הזאת מניחה שיש כאן רובא 
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 ,יהודייה, התברר שאדם נולד לאשה 9בדיקה זו, אשר נעשתה במכון מוסמך
 יהודים לכל דבר ועניין. או היא הרי הוא

כל הרצפים של דנ"א מיטוכונדרי עוברים בתורשה אך ורק מהאם לצאצאיה.  .ג
. ישנם רצפים מסוימים, 10אין לאב כל השפעה על רצפי הדנ"א המיטוכונדרי

המפורטים בנספח המדעי לתשובה זו, הידועים כשייכים באחוזים גבוהים 
לאוכלוסיות מסוימות של יהודים, כגון יהודים מאוד דווקא ובאופן ייחודי 

 ממוצא אשכנזי אירופאי.

                                                                                                                           
מופיע בחז"ל, כי אולי  ן (שלכל אחד יש דנ"א שונה), ואין לנו לחדש רובא דליתא קמן שלאדליתא קמ
 רוב שאינן ידועות לנו. על מנת לקבוע שיש סברות ואומדנות" היו להם "

אין להחשיב זה כסימן  ,מקומות בחוט הדנ"א 14-בדיקה ב ל ידי) מאחר ובדיקת דנ"א נעשית ע3
כד) אינם  ,מנים שאינם מובהקים, שלדעת הרמ"א (אבן העזר יזמובהק, אלא כצירוף של כמה סי

 סימן מובהק. כ בכדי להיחשפים מצטר
ונות רץ את שתי השאלות הראשיתקלב) ת-תקל מ'עיין תחומין שם וישורון יב עגולדברג ( מו"ר הגרז"נ

ראה שזה משתנה מאחד לשני, זה מניסיון שלנו אנחנו רואים שהדנ"א ה ל פיהניח שמאחר שעעל ידי ש
. וכמו שאנחנו סומכים על זיהוי דרך טביעת עין, למרות שלא בדקנו את הפרצופים מחוקי הטבעחלק 

שהם באמת תמיד שונים אחד מהשני, אלא מאחר שראינו שזה נכון  כדי להוכיחשל כל בני אנוש 
 . על הניסיוןברי חז"ל ומבוססת על ד ושלנו, אפשר להניח שזה תמיד נכון. וההנחה הזהעשיר יסיון מהנ

בחז"ל (כמו רוב הבהמות שראינו שנשחטו המופיעות וסיף שכל הדוגמאות של רובא דליתא קמן ההוא 
של בדיקת המציאות, ואין לחשוש שהיו  הסברההן כשרות ורוב נשים מתעברות ויולדות) מבוססות על 

חכמי המדע אין כל  נוסיף על דבריו ונאמר שמכיוון שעל פי כל לחז"ל טעמים נסתרים בקביעות אלו.
ספק במציאות זו, המערער על כך מטיל ספק המנוגד להיגיון, וממילא אין לו בסיס הלכתי (ניסיונות 
מסוג זה עלולים לגרום חילול השם, בוודאי אם מטרתם ליצור הפרדה בין תורה ומדע, במקום שאין בו 

 כל צורך ונזקם רב מאוד). 
-ראה בישורון שם עמ' תקגוכן , טז 'סי(לרב סנדרוביץ בשמים בשו"ת עצי עיין לגבי השאלה השלישית, 

, מערכת אחתא הוא "א במקומות שונים, מאחר שכל דנ"הדנ את סלילשלמרות שבודקים שביאר  תקד),
  ביא ראיות לדבר.וה כסימן אחד מובהק,כולה ייחסים לבדיקה אנחנו מת

ערך ( יקלופדיה הלכתית רפואיתבאנצבהלכה בדיקות דנ"א ההסתמכות על וראה סיכום כללי על 
לשונו של (עמ' סט) , וראה שם )ד סעיף יג 'חלק אבן העזר סי(מהד"ב  וכן בספר נשמת אברהם )שהתור

 ל ידימפורסם ומקובל בכל העולם ע אויערבך בענין קביעת יוחסין: "אך אם הבדיקה הזאת הגרש"ז
 זה". כה אפשר לסמוך על סיונות ברורים לדבר אמת וברור, מסתבר שגם מצד ההלינ הרבה

ן יבעני ר"ש ואזנרגק בית ההוראה בראשות החולק על פס גולדברג מו"ר הגרז"נלציין שהפסק של  יש
זיהוי גוף כדי  לענייןואזנר,  גר"שלדעת ה. )123-121(תחומין כא, עמ'  זיהוי הלכתי על פי בדיקת דנ"א

הגוף חלק א של "הדנ קה שמוכיחה התאמה בןיש בדי .א"בדיקת דנשני סוגי להתיר עגונה, יש לחלק בין 
אי אבל עדיין  ,של הנעדר עצמו, שזה יותר מסימן בינוני וקרובה לסימן מובהקהידוע נ"א הנמצא לד

, ם(הורי ולקרובי אדםבין ה מהקה שמתאיבדי . לעומתה, ישהבדיקה לבד ל פילהתיר עגונה ע אפשר
שבית הדין האזורי בחיפה הכריע שאף בית ההוראה  יש להעיר,וכו'), שהוא סימן בינוני לבד.  םצאיצא

שיש לסמוך על בדיקת  ל לעניין בירור יהדות אף הוא יודהאב ,לא החמיר אלא במקום שצריך שני עדים
 , מתאריך954915-1לסמוך על בדיקת דנ"א לעניין אבלות (תיק מספר הוראה הבית , כפי שהתיר דנ"א

הפסק את . )psk/psk.asp?id=929http://www.daat.ac.il/daat/ תשע"ג, נדלה מהכתובת: באלול 'כ
אישה שיהדותה הייתה מוטלת בספק כיוון שלא היה ידוע מי ן יבעני הדיין הרב יצחק אושינסקינתן 

ידועה כיהודייה, היא האימא אמא שלה ורצתה להוכיח באמצעות בדיקה גנטית שאישה מסוימת, ה
  .שלה

כפי שכתב הרב פרופ' אברהם סופר בספרו נשמת אברהם שם (עמ' עב): "וצריכים מאד להיזהר  9
שהמעבדה אמינה ועושה עבודה מדויקת ומבוקרת בקפדנות ושתשובתה מבוססת על בדיקה מספר של 

בבית סוהר במשך כמה שנים... הרבה [בדיקת מספר רב של] אתרים, כי כבר היו מקרים שאנשים ישבו 
 עקב אי זהירות בבדיקה, בדיקת מספר קטן של אתרים או טעות בפיענוח של התוצאה".

10
של התא ולא בתוך  מיטוכונדרי שוכן בחלק המיטוכונדרידנ"א נסביר עיקרון מדעי זה בשפה פשוטה:  

זרע לתא ביצית מתבצע  לאחר כניסת תארוב הגדול של האינפורמציה הגנטית. הגרעין התא, שם נמצא 
מהאב דנ"א גרעיני מקבל  לודייכל  ,לכן תהליך של השמדת כל הדנ"א המיטוכונדריאלי של תא הזרע.

. עיינו במכתבם של פרופ' קרל עובר אך ורק מהאם לצאצאים דנ"א המיטוכונדריאבל ה ,ומהאם
 סקורצקי וד"ר שי צור המצורף בסוף התשובה. 



_________________________________________________________________________
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לכן אנו קוראים לרבנות הראשית לישראל לפעול עם ממשלת ישראל ולאפשר   .ז
לעולים החדשים מברית המועצות לשעבר אשר לא הצליחו להוכיח את יהדותם 
 וחפצים בכך ואשר יבחרו לערוך בדיקת דם של דנ"א מיטוכונדרי במעבדה

מהימנה ומוסמכת לעניין זה לנסות ולהוכיח את יהדותם בדרך זו, על פי רצונם 
ובחירתם החופשית. יחד עם זאת, להקים צוות מיוחד של דיינים אשר יקדיש 
את זמנו ומרצו לנושא חשוב זה אשר יבדוק אם אכן יש רוב שמוכיח הלכתית 

 את יהדותו של הפונה, בכל מקרה לגופו.

דים אינם נושאים רצפים ייחודים אלה, גם מי שיבחר לעשות מכיוון שרוב היהו  .ח
 את הבדיקה, והיא לא תוכיח את יהדותו, לא ייפגע מכך.

 
של ד"ר שי  נספח מתמטישל פרופ' קרל סקורצקי וד"ר שי צור ו נספח מדעימצ"ב 

 ' נתן קלר.פכרמי והרב פרו
 
 

 הסכמת מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג
 תים ויש לסמוך עליהם למעשה.לענ"ד ניראין דברים אמי

 זלמן נחמיה גולדברג                                                   

                                                                                                                           
, אלא סוברים שדין ישראל למעשההלכה לוה ורוב רובם של הפוסקים לא קיב ,ן שזו דעת מיעוטומכיו

יבמות טז  ל פיע ,טו ,דישות (הלכות אכן דעת המגיד משנה . לעניין יוחסיןשהשתמד כדין ישראל כשר 
, אבן העזר מד(לחן ובערוך השו, )סב 'סי(רמ"א "ת ובש (אבן העזר מד, ט), שולחן ערוך, וכן נפסק ב)ב"ע

נו מחלוקת רחבה אעוד מצ .שם) באוצר הפוסקים ייןע(ונים , ובעוד הרבה פוסקים ראשונים ואחרט)
יש לו חזקת כשרות ואם יש אם בפוסקים אם מי שאין לו חזקת משפחה ובא ואומר שהוא יהודי, 

, יש לו חזקת משפחתו אינה ידועהזו נפסק שאף אם  בסוגיהבמשפחתו. להלכה, גם  קהל ילחשוש לפסול
משפחתו ידועה אין לו חזקת כשרות, שכל שאין  שהחמיר בית שמואל סי' ב ס"ק ג, , עייןכשרות

 כן, ודעת המכשיריםשהעיקר כ ד,ובאוצר הפוסקים שם אות  ,ב "קס שםפתחי תשובה ב ולעומתו עיין
 .מכשיריםלהוכיח שהעיקר כ ךהאריא  'שו"ת יביע אומר חלק ז אבן העזר סיב
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    כ"ד במרחשוון תשע"ז 

 ד"ר שי צור  מאת: 

 קלמן סקורצקי-פרופ' קרל

  

 הנידון: דנ"א מיטוכונדרי ככלי בבירור מוצא אימהי

 

מדעיים שעשו שימוש בבדיקת המגוון השנים האחרונות התפרסמו אלפי מאמרים  20במהלך 

 אהדנ"נדרי בחקר אוכלוסיות. בשל תכונותיו המיוחדות של וא המיטוכ"הגנטי של הדנ

חד צורת הורשתו מאם לצאצאים בלבד, ניתן ללמוד באמצעותו על וימ, וביהמיטוכונדר

 ,ההיסטוריה של אוכלוסיות ועמים ועל הקשר הגנטי ביניהם. גם אוכלוסיות ישראל נחקרו

ונמצא כי רובן היו מסוגרות מבחינה התרבותית במשך דורות רבים, ובחלקן התפתחו גם 

קיימות מספר  ,למשל ,בדנ"א המיטוכונדרי. בקרב יהודים אשכנזים םייחודיימאפיינים גנטיים 

יניות להם בלבד. ואילו בקרב יהודי גרוזיה ויהודי הקווקז יהאופ(הפלוטיפים) תבניות גנטיות 

האם צורת  ,נים גנטיים בולטים אף יותר בהשוואה לשכניהם. נשאלת השאלהישנם מאפיי

נדרית אשר תואמת את ההלכה בקביעת היהדות על פי מוצא האם תוכל וההורשה המיטוכ

 ?את מוצאם היהודי חיהוכללעזור ליהודים המתקשים מסוימים מקרים בלאפשר 

 

 :מונחים

קוד הגנטי אותיות השנוצרים באופן אקראי ב שינויים –מוטציות / סמנים / שינויים גנטיים 

שינויים לרוב מדובר בהחלפה של אותיות בקוד הגנטי. וניתן לזהותם באמצעות ריצוף גנטי. 

 אלה עלולים לעתים לגרום למחלה גנטית, אך לרב אין להם משמעות רפואית.

א "בדנבעמדות מסוימות ים ימקבץ של שינויים גנט –קבוצה גנטית  הפלוטיפ / תבנית /

ומתגלים באמצעות ריצוף גנטי  ,מאפיינים קבוצה גנטית מיטוכונדרית מסוימתההמיטוכונדרי 

 של פרטים מאוכלוסיות שונות.
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 יהמיטוכונדר אאיור א': הדנ"

 

 

 נדרי עץ המשפחה של הקבוצות הגנטיות בדנ"א המיטוכו

כמו עץ  הקבוצות הגנטיות, המאופיינות על ידי מקבץ של שינויים גנטיים מתייחסות זו לזוכל 

, כאשר שורש הגזע הוא באם קדומה אחת. במשך הדורות הרבים בעל ענפים וגזעמשפחה 

שמים, כך ההצטברו שינויים גנטיים משמעותיים בצאצאיה שנפרדו ויצאו לארבע רוחות 

. קרב האנושות קבוצות גנטיות נבדלות אשר נמצאות בזיקה גיאוגרפיתשהיום ניתן לזהות ב

כך קל מאוד למשל לקבוע את מוצאו הגיאוגרפי הכללי של אדם (מזרח אסיה, הודו, אירופה 

והמזרח התיכון, אפריקה) מכיוון שלכל יבשת קיימות קבוצות גנטיות האופייניות לה (איור 

אבחנה גבוהה יותר, יש צורך לבצע אפיון גנטי  ב'). אך כשמנסים לתאר אוכלוסייה ברמת

קבוצות גנטיות, כלומר ענפי משנה, בתוך הקבוצות -עדין יותר, שמאפשר לאבחן בין תת

נפוצה רק במזרח  Kגנטית המיטוכונדרית המכונה  קבוצההגדולות של האנושות. לדוגמא, ה

 נדריוא המיטוכ"שונים בדניים במיקומים ונת על ידי מקבץ של שינימאופיהתיכון ובאירופה, ו

ניכר בודקים לעומק באמצעות ריצוף מלא של הדנ"א המיטוכונדרי . כאשר (איור ג')

, שמוגדרים על ידי שינויים גנטיים מסוימים. שינויים Kים עוד ועוד ענפי משנה בתוך שקיימ

מאפיינים את  9718, ואחרים בעמדה K1קבוצה -מאפיינים תת 1189-ו 10398בעמדה 
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הקבוצה ן הלאה, כך אפשר להגדיר עוד ועוד ענפי משנה אם הם קיימים. . וכK2ה הקבוצ

, אשר לה Kענף בתוך -, תת K1a1b1aהגנטית השכיחה ביותר באשכנזים משויכת לקבוצה

במקביל ו 12954-ו 10978בעמדה  מקבץ מאוד ספציפי של שינויים גנטיים באזור המקודד

. בסך הכול, 16234 16224 16223 בעמדות נדריוא המיטוכ"גם באזור הבקרה של הדנ

 ,K1a1b1a, K2a2 .כוללת שלוש קבוצות השכיחות ביהודים אשכנזים בלבד:  Kקבוצה 

K1a9 

 

 איור ב': עץ ההפלוטיפים המיטוכונדריים העולמי של האדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (*Native Americans) 
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 Behar 2006)(מתוך  Kאיור ג': עץ ההפלוטיפים של הקבוצה הגנטית המיטוכונדרית 

 תופעות דמוגרפיות המשפיעות על ההרכב הגנטי של אוכלוסייהו מגוון גנטי

בדנ"א המיטוכונדרי נוצר מהופעה אקראית של שינוי חדש, המכונה גם  גנטיהמגוון ה

יחיד מופרה של זרע וביצית יש צורך לתא יצירת טריליוני התאים בגוף מתא במהלך . מוטציה

זה להתחלק ולהשתכפל כדי ליצור את האדם השלם על מורכבותו הרבה. נמצא שכל תא בגוף 

מכיל את כל אותו המידע הגנטי המלא של פרט כלשהו. המידע הגנטי חיוני לחיים, מכיוון 

ך, במהלך כל שהוא מכיל את ההוראות כיצד לייצר את מרכיבי התא החדש הנוצר. לשם כ

מיליארד אותיות.  3א המכיל "דנכל השל שלם תק וקיים צורך ליצור עחלוקה ושכפול התא 

, חלקם כאלה שיוצרים את העותק הנוסף קיימים חלבונים רבים המעורביםבתהליך זה 

 בתהליךשקורות נדירות על הגהה ותיקון של טעויות גנטיות  םאחראיוחלקם כאלה ה

מתרחשות במהלך יצירת תאי הגוף הרגילים, הן עלולות להביא  אם טעויות אלה .השכפול

להופעה חלילה של גידול סרטני. ואם טעויות השכפול מתרחשות במהלך יצירת תאי הנבט, 

הזרע בגבר והביצית באישה, השינויים החדשים עשויים לעבור לצאצאים (וגם  ביצירת
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Bayes

ASHKENAZIM, n=623

Haplotype (Hg+HVS1) Percentage Bayes

Minimal 

confidence 

interval (>90%)

N1b-145 176 223 8.83% 1.000 0.997

K-223 224 234 311 9.79% 0.998 0.993

K-224 234 311 7.22% 0.997 0.989

HV1-067 183 189 3.05% 1.000 0.988

U7-291 304 318 1.28% 0.996 0.948

H-172 192 1.28% 0.996 0.948

J1-069 093 126 261 274 355 0.96% 1.000 0.946

H-080 183 189 356 360 0.80% 1.000 0.931

M1-129 183 189 223 249 289 311 359 0.80% 1.000 0.931

preHV1-126 362 2.09% 0.981 0.929

HV*-CRS 1.12% 0.987 0.908

H-114 344 0.64% 1.000 0.907

H-213 216 0.64% 1.000 0.907

I-129 223 264 270 311 319 362 0.64% 1.000 0.907

J1*-069 126 261 274 355 0.64% 1.000 0.907
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M-111 223 235 362 0.64% 1.000 0.907

U1b-104 111 249 327 0.64% 1.000 0.907

U5b1-093 183 189 270 0.80% 0.994 0.903

L2a1-189 192 223 278 294 309 1.61% 0.967 0.881

T2-093 126 294 296 324 0.64% 0.992 0.871

H-222 299 0.48% 1.000 0.864

J1*-069 093 126 189 311 0.48% 1.000 0.864

K1-093 223 224 234 311 0.48% 1.000 0.864

U8b-182 183 189 234 284 304 311 324 0.48% 1.000 0.864

J1*-069 126 145 172 261 1.61% 0.958 0.862

J1*-069 092 126 261 1.77% 0.936 0.826

K-093 224 311 5.62% 0.885 0.813

T2-126 129 294 296 304 0.48% 0.980 0.775

preHV1-126 179 362 0.32% 1.000 0.774

U5a1-192 256 265 270 0.32% 1.000 0.774

H-104 0.32% 1.000 0.774

J1*-069 126 193 0.32% 1.000 0.774

U3a-343 0.32% 1.000 0.774

H-248 0.96% 0.932 0.756

W-223 291 292 0.48% 0.970 0.741

J1*-069 126 235 311 0.32% 0.985 0.702

HV-067 355 0.48% 0.951 0.686

T2d-126 153 294 0.96% 0.893 0.681

H-291 311 0.32% 0.970 0.649

U5a1-168 192 256 270 0.32% 0.955 0.607

H-167 274 304 0.48% 0.914 0.603

H-311 362 0.48% 0.906 0.586

V1-153 298 1.28% 0.795 0.572

H-126 261 0.32% 0.941 0.571

A-111 223 290 299 319 362 0.16% 1.000 0.548

H-114 126 0.16% 1.000 0.548

H-167 304 311 0.16% 1.000 0.548

H-184 265 0.16% 1.000 0.548

H-218 328 362 0.16% 1.000 0.548

H-291 294 0.16% 1.000 0.548

HV*-184 355 357 0.16% 1.000 0.548

HV1-067 182 183 189 0.16% 1.000 0.548

HV1-067 183 189 215 0.16% 1.000 0.548

I-093 129 223 0.16% 1.000 0.548

J1*-069 092 126 213 261 0.16% 1.000 0.548

J1*-069 093 126 223 261 274 355 0.16% 1.000 0.548



J1*-069 126 145 184 222 224 261 274 0.16% 1.000 0.548

J1*-069 126 256 263 0.16% 1.000 0.548

J2b-069 126 193 265 0.16% 1.000 0.548

K1-093 223 224 234 311 355 0.16% 1.000 0.548

K1-147 224 234 311 0.16% 1.000 0.548

K1-182 183 189 224 256 311 0.16% 1.000 0.548

K1-183 189 223 224 234 311 0.16% 1.000 0.548

K1-189 223 224 234 311 0.16% 1.000 0.548

K1-214 223 224 234 311 0.16% 1.000 0.548

K1-216 223 224 234 311 0.16% 1.000 0.548

K1-223 224 234 263 311 0.16% 1.000 0.548

K1-224 234 293 311 0.16% 1.000 0.548

K1-224 234 311 390 0.16% 1.000 0.548

M*-129 223 230 233 304 344 0.16% 1.000 0.548

M1-051? 129 183 189 223 249 289 311 359 0.16% 1.000 0.548

N1b-145 176 188 223 0.16% 1.000 0.548

N1b-145 176 223 368 0.16% 1.000 0.548

N1c-145 223 265 0.16% 1.000 0.548

N2a-153 223 319 357 0.16% 1.000 0.548

N9a-129 223 257 261 0.16% 1.000 0.548

preHV*-220 292 342 0.16% 1.000 0.548

preHV1-126 288 362 0.16% 1.000 0.548

preHV1-126 304 362 0.16% 1.000 0.548

preHV2-217 234 336 0.16% 1.000 0.548

T1-126 163 189 194 195 243 294 320 0.16% 1.000 0.548

T2-051 126 146 294 304 0.16% 1.000 0.548

T2-114 126 153 192 291 294 0.16% 1.000 0.548

T2-126 224 294 0.16% 1.000 0.548

T2-126 294 295 0.16% 1.000 0.548

U5b-189 256 270 304 0.16% 1.000 0.548

U6a1-051 172 183 189 219 278 311 360 0.16% 1.000 0.548

U6a1-172 183 189 219 278 291 0.16% 1.000 0.548

V-114 173 0.16% 1.000 0.548

V-153 298 325 0.16% 1.000 0.548

V-218 239 298 0.16% 1.000 0.548

X2-183 189 223 248 278 311 0.16% 1.000 0.548

X2-183 189 223 278 357 0.16% 1.000 0.548

X2b-108 189 223 278 0.16% 1.000 0.548

U5b-189 270 0.16% 1.000 0.548

K-224 311 3.85% 0.666 0.527

K2-224 260 311 0.16% 0.970 0.454
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K2-224 261 311 0.16% 0.970 0.454

T2-126 241 294 304 0.16% 0.970 0.454

V-173 0.16% 0.970 0.454

U*-129 362 0.16% 0.970 0.454

H-129 1.28% 0.664 0.423

preV*-298 0.32% 0.854 0.417

HV*-264 0.16% 0.941 0.395

H-246 362 0.16% 0.941 0.395

J1*-069 126 145 261 344 0.16% 0.941 0.395

U5b-183 189 270 304 0.16% 0.941 0.395

H-114 0.32% 0.821 0.376

X2-183 189 223 248 278 0.32% 0.821 0.376

J2b-069 126 193 362 0.16% 0.914 0.353

K1-168 224 311 0.16% 0.914 0.353

K2-192 224 311 0.16% 0.914 0.353

H-265 0.16% 0.914 0.353

T2-126 192 294 296 0.16% 0.914 0.353

H-188 0.32% 0.781 0.333

H2b-189 356 0.64% 0.660 0.331

T2-093 126 294 296 304 0.16% 0.889 0.320

H-183 189 0.16% 0.889 0.320

H-CRS 7.54% 0.397 0.311

J1*-069 126 261 0.48% 0.676 0.305

K1-224 256 311 0.16% 0.865 0.293

U4-265 356 362 0.16% 0.865 0.293

H-193 0.16% 0.842 0.272

T1-126 163 294 0.16% 0.842 0.272

W-223 292 0.80% 0.541 0.266

U5a1-192 256 270 311 0.32% 0.688 0.256

I-129 223 311 0.16% 0.781 0.224

H-362 0.96% 0.452 0.223

U6a*-172 219 278 0.16% 0.762 0.212

T1-126 163 186 189 294 0.96% 0.435 0.212

U2e-051 129 183 189 362 0.32% 0.598 0.200

T2-126 294 296 324 0.16% 0.728 0.192

J2b-069 126 193 278 0.32% 0.562 0.180

J1a-069 126 145 222 261 0.16% 0.696 0.175

T2-126 292 294 296 0.16% 0.696 0.175

H-189 304 0.16% 0.696 0.175

X2b-182 183 189 223 278 0.16% 0.696 0.175

X2d-183 189 223 278 0.16% 0.696 0.175



HV*-184 0.16% 0.653 0.155

H-145 0.16% 0.653 0.155

H-189 356 362 0.32% 0.508 0.155

T2-126 189 294 296 0.16% 0.628 0.145

U6a-172 183 189 219 278 0.16% 0.593 0.131

H-304 0.80% 0.313 0.131

K-224 311 0.80% 0.293 0.121

H-299 0.16% 0.543 0.114

X2b-183 189 223 278 0.32% 0.403 0.112

T2-126 294 296 304 0.48% 0.246 0.077

U4-356 0.32% 0.248 0.062

V-298 0.48% 0.168 0.050

T2-126 294 296 0.16% 0.226 0.038

HV*-311 0.16% 0.222 0.037

H-311 0.16% 0.091 0.014

J1*-069 126 0.16% 0.057 0.009

Azerbaijan, n=58

Haplotype (Hg+HVS1) Percentage Bayes

Minimal 

confidence 

interval

(>90%)

J2b-069 126 193 58.62% 0.998 0.950

U7-126 148 309 318 5.17% 1.000 0.864

I-129 223 294 5.17% 0.999 0.814

T2-126 148 294 296 3.45% 1.000 0.774

T2-126 294 295 3.45% 1.000 0.774

U3b-343 3.45% 1.000 0.774

T2-126 292 294 362 1.72% 0.997 0.454

X1-182 183 189 223 233 266 274 278 1.72% 0.997 0.454

J1a-069 126 145 222 1.72% 0.983 0.272

H-148 256 319 1.72% 0.980 0.253

H-080 189 356 1.72% 0.905 0.093

H-CRS 10.34% 0.474 0.031

K2-224 311 1.72% 0.471 0.012

Georgia, n=74

Haplotype (Hg+HVS1) Percentage Bayes

Minimal 

confidence 

interval
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(>90%)

HV-067 355 56.76% 1.000 0.987

T2-126 153 182 183 189 294 296 327 2.70% 1.000 0.774

U1a-182 183 189 249 2.70% 0.998 0.702

T2-126 153 294 296 5.41% 0.987 0.632

HV*-069 4.05% 0.990 0.621

F1-182 183 189 232 249 304 311 1.35% 1.000 0.548

H-169 320 1.35% 1.000 0.548

HV1-067 183 189 1.35% 1.000 0.548

HV1-067 189 355 1.35% 1.000 0.548

I-129 162(DEL) 223 1.35% 1.000 0.548

J1*-069 093 126 145 235 261 362 1.35% 1.000 0.548

J1*-069 126 172 193 274 1.35% 1.000 0.548

N1b-145 176 223 1.35% 1.000 0.548

T2-126 294 295 327 1.35% 1.000 0.548

U1a-129 183 189 224 249 288 1.35% 1.000 0.548

H-300 1.35% 1.000 0.548

HV*-CRS 1.35% 0.989 0.353

H-145 2.70% 0.969 0.343

J2b-069 126 193 2.70% 0.956 0.280

H-114 1.35% 0.951 0.175

H-192 1.35% 0.915 0.120

H-304 1.35% 0.435 0.013

K2-224 311 1.35% 0.411 0.012

H-CRS 1.35% 0.105 0.002
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