
מכון פוע"ה
 

 ארגון חסד המסייע לציבור בייעוץ ובהכוונה בתחומי גניקולוגיה, 
 פוריות, הריון, לידה וטהרת המשפחה על-פי שילוב הפסיקה הרבנית

לדורותיה עם הרפואה המודרנית

 הפסיקה ההלכתית מבוססת על גדולי הפוסקים מכל החוגים, והתחום הרפואי מבוסס על התייעצות מתמדת

וגווני הזרמים  מכל  לפונים  מתאים  מענה  נותנים  המכון  רבני  ובעולם.  בארץ  והחוקרים  הרופאים  בכירי   עם 

 האוכלוסייה בארץ ובעולם, מסייעים להם להתמודד עם הקשיים ומוצאים ב"ה פתרונות. כל ייעודו של המכון

 הוא – לעזור, על-כן כל שירותי הייעוץ ניתנים חינם. לטיפולי הפוריות – המכון מפעיל  מערך פיקוח הלכתי

 שצבר ניסיון ומיומנות רבה ופועל בתוך המעבדות בבתי החולים ובמרפאות הפוריות בארץ ובעולם ושירותיו

מסובסדים. )הסדרים עם קופ"ח כללית).

פיזיים נפשיים,  בקשיים  כרוכים  שכידוע  הפוריות,  בטיפולי  ילדים  חשוכי  לזוגות  סיוע  על  מושם  מיוחד   דגש 

 וכלכליים. המכון מאמץ את הזוגות  ועוזר להם להתמודד עם כל שלבי התהליך המורכב. עד-כה, אימץ המכון

למעלה מ- 50,000 זוגות ותמך בהם עד להגעתם לייעד הנכסף והיקר – ילד משלהם.

 כאשר התמנה הראשון לציון, הגאון הרב מרדכי אליהו שליט"א, לרב ראשי -  הוא ביקש לתת מענה להיבטים

ללא )מוסד  כמלכ"ר  פוע"ה,  מכון  למניינם)   1991( בתשנ"א  נולד  כך  ומתוך  המודרנית,   ברפואה   ההלכתיים 

 כוונת רווח). כמו כן יצר הרב  קשר עם כל פוסקי הדור, הרבנים והאדמו"רים,  כדי לסייע לכל סוגי האוכלוסייה.

 מאז ועד היום הצליח המכון בע"ה, לגדול, להתרחב ולהשתכלל והרב ממשיך ללוות בכל לב את המכון בכל

שלביו ופעולותיו.

 

 בשל הביקוש הרב, האמונה, התרומות והמאמצים - הצליח המכון להגיע לקצוות תבל. בשנת תשנ"ח )1996)

 נפתח הסניף הראשון של המכון מעבר לים – בארה"ב. כיום משמש המכון כמרכז עולמי, והוא פותח סניפים

 באזורים שבהם מתגוררות קהילות גדולות של יהודים: ארה"ב, צרפת אוסטרליה וקנדה. בעקבות הביקוש הרב

ייפתחו בקרוב, אי"ה, סניפים נוספים באירופה ובמדינות חבר-העמים.



 למכון פוע"ה רבנים-מייעצים שמלווים את הפונים אליו, מהיום הראשון ועד סיומו המוצלח של התהליך. טרם

 כניסתם לתפקיד, צברו הרבנים ניסיון בפסיקה הלכתית ובעבודה עם הציבור הרחב. לקראת עבודתם במכון

 קיבלו הרבנים הכשרה מקצועית מעמיקה בתחום ההלכתי-רפואי. מתוך כך, לרבנים-המייעצים יש ניסיון רב

המשפחה, טהרת  בתחומי:  וחברתית  רפואית  הלכתית,  מבחינה  ולכוון  ללוות  ואחד,  אחת  לכל  לסייע   ויכולת 

חידושים ועוד.  גיל המעבר  מניעה;   מולדים; אמצעי  מומים  לידה;  הריון;  גנטיות;  סוגיות  אישות;  יחסי   פוריות; 

ונמצאים בקשר מתמיד עם בתי ההוראה גדולי הפוסקים בדורנו  נפגשים באופן תדיר עם   ועדכונים: הרבנים 

המרכזיים. כמו-כן, הרבנים משתתפים בכנסים בתחומי הרפואה, המדעים והטכנולוגיה הרפואית בארץ ובעולם.

 

 מסייעים גם בשפות שונות: לטובת מגוון הפונים, הוקמו במכון יחידות מיוחדות שמיועדות לדוברי אנגלית,

צרפתית, ספרדית ויידיש. כיום משיבים רבני המכון לכ- 170 פניות ביום !

אנוש טעות  למניעת  קפדנית  השגחה  ההלכה  על-פי  מחייב  פוריות  טיפולי  של  והעדין  המורכב   התהליך 

וזוכה  אפשרית, כפי שקרה בעבר. הפיקוח ההלכתי של מכון פוע"ה מתואם עם כל גדולי הפוסקים בדורנו 

 לברכתם. הפיקוח נעשה בעזרת משגיחות מוסמכות המלוות את כל תהליך הטיפול מרגע הגעת הזוג לבית

– "הפוענית" – לשימור עוברים ייחודי  ועד לסיומו. המכון פיתח מתקן נעילה   החולים או למעבדת הפוריות 

 באינקובטור בתהליך ההפריה. מדובר בשירות ממוסד המתקיים בארץ ובעולם. עד-כה, התנהלו תחת פיקוח

המכון כ- 70,000 טיפולים בארץ ובעולם.

מיוחדת מטעם עוברות הכשרה  50 משגיחות בכל חלקי הארץ. המשגיחות  כ-  מיומן של  צוות  פוע"ה   למכון 

 המכון שבה הן לומדות את ההיבטים הרפואיים וההלכתיים של טיפולי הפוריות ועוברות השתלמויות ורענונים

 מתמידים בנושא. עם סיום ההכשרה המשגיחות מקבלות הסמכה מטעם המכון. שירות ההשגחה ניתן כמעט

 בכל בתי החולים בארץ, ומשרד הדתות מסבסד אותו. במקביל להשגחה בארץ, הוקמו, בע"ה, מנגנוני פיקוח

כי במהלך השנים האחרונות יצוין,  רבה.  פועלים בהצלחה  הם  ולשמחתנו  בעולם,  הגדולים  במרכזים   הלכתי 

 הצליח הצוות המקצועי למנוע 35 טעויות אנוש שעלולות היו לגרום לטרגדיות אנושיות והלכתיות. רשימת בתי

החולים בארץ ובעולם נמצאת באתר האינטרנט של המכון.

 מדרשת פוע"ה 
להרחיב הרצון  לאור  האחרונות.  בשנים  והעמיקה  שהתרחבה  ענפה  פעילות  מקיימת  פוע"ה   מדרשת 

מצד הרב  הביקוש  ולאור  המכון,  מתמחה  שבהם  והמגוונים  השונים  בתחומים  ההסברה  את  שניתן   ככל 

אלה קורסים  ורפואה.  הלכה  בענייני  לימוד  וקורסי  כנסים  עיון,  ימי  נערכים  שבה  מדרשה  הוקמה   הציבור, 

המוצעים הקורסים  בכלל  שנה  מידי  משתלמים   4,000 כ-  סה"כ  הסמכה.  תעודות  למתאימים  מעניקים 

ורפואה. הלכה  בנושאי  ייחודית  ספרייה  פוע"ה  מכון  פתח   - הרחב  ולציבור  לרופאים  לרבנים,  לסייע  כדי 

 בספרייה מרוכזים ספרים, מאמרים, חוברות וקטעי עיתונות שעוסקים בפוריות, גניקולוגיה, גנטיקה, טהרת

המשפחה, הריון, לידה ועוד. הספרייה נמצאת במשרדי המכון בירושלים.


