ד"ר חנה קטן
חיים ופעילות תורנית-מקצועית-ציבורית
ד"ר חנה קטן נולדה בראשית שנת תשי"ט ( )1958בניו-יורק ,ארה"ב .אביה היה פרופסור
לספרות עברית באוניברסיטת קולומביה בניו יורק (East Side Hebrew Institute) ,אך ויתר
על עתיד אקדמאי כדי לנהל בית ספר יהודי בניו יורק ,בית ספר שלמעשה היווה מעין קהילה ,והציל
מהתבוללות מאות משפחות .בשנת תשל"ג ( )1973שבועות ספורים לפני מלחמת יום הכיפורים
עלתה המשפחה ארצה ,כשחנה ,שהייתה בת בכורה לעוד שבעה אחים ואחיות ,עדיין לא בת .15
המשפחה התגוררה בתל אביב ,וחנה למדה בתיכון הדתי ע"ש צייטלין .אחרי התיכון שירתה
בשירות לאומי בקיבוץ שעלבים ,ובמקביל התנדבה בביה"ח אסף הרופא ,ובסיוע למשפחות
מצוקה ברמלה .בשנה שאחריה 'מילאה מצברים' בלימודים תורניים ב'מכללת ירושלים לבנות'
ובנוסף למדה מדעי המחשב ,ובהמשך עברה ללימודי רפואה .בין השנים  1977-1983למדה
בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית ו'הדסה' בירושלים ,אחריה עשתה שנת סטאג' בביה"ח
'אסף הרופא' שבצריפין .בינתיים נישאה ליואל קטן ,שלמד תורה בישיבת 'הר עציון' באלון שבות,
ואחר כך בישיבת שעלבים .תוך כדי הלימודים והעבודה הספיקה ללדת ב"ה  13ילדים .בשנת
 1986החלה להתמחות במחלקת ילדים במרכז הרפואי שערי צדק ,אך החליטה לעבור להתמחות
ברפואת המשפחה עקב לידת תאומים (מספר  .)...4-5בשנים  1987-1989התמחתה ברפואת
המשפחה עד לקבלת דיפלומה ,ואח"כ בין השנים  1989-1994עברה להתמחות במחלקת נשים

.

ויולדות במרכז הרפואי שערי צדק בהנהלת פרופ' י' דיאמנט ,וסיימה את בחינות שלב א+ב בהצטיינות.
עשר שנים ,בין השנים  ,1994-2003שימשה כרופאה בכירה במחלקת נשים ויולדות בשערי צדק,
וביחידה להפריה חוץ גופית ) (IVFבמקביל בין השנים  1999-2001הקימה את יחידת ה (IVF) -במרכז
הרפואי צאנז ע"ש לניאדו בנתניה ,וניהלה את היחידה במשך כשנה וחצי .בשנת  2002הוזמנה להקים
ולנהל את המרכז לבריאות האשה של קופ"ח מאוחדת במודיעין עילית ,ובתפקיד זה המשיכה
עד שנת  .2013בשנים האלו ,במקביל ללידות ולגידול הילדים (ובהמשך גם הנכדים ,)...פתחה
מרפאות באזורים חרדיים והמשיכה להתמחות ולהתמקצע .בין השאר עשתה תת-התמחות
בסקסולוגיה בביה"ח קפלן ,רחובות ,ובסופה הצטרפה לחברות באיט"ם – האיגוד הישראלי

לטיפול מיני ,ואף הקימה מרפאה סקסולוגית בשערי צדק .בנוסף היא עברה שני קורסים
מקצועיים בניהול רפואי של בתי חולים ומערכות בריאות מטעם המרכז הישראלי לניהול בתל אביב
ומטעם ההסתדרות הרפואית ,קורס למתן חוות דעת משפטיות מטעם ההסתדרות הרפואית ,ועוד
ד"ר קטן כתבה ,לעיתים בשיתוף עם בעלה הרב יואל קטן ,מאמרים רבים בענייני רפואה והלכה
שהתפרסמו בעיקר בקובצי 'תחומין' ו'אסיא' ,ואף אירגנה כנסים מדעיים בנושאי רפואה והלכה ,המיועדים
להידוק הקשר המקצועי בין ציבור הרופאים לציבור הרבני.
ב 25-שנות עבודתה כרופאה מומחית ,ד"ר קטן שומרת על קשר הדוק עם רבנים ופוסקי הלכה לבירור
עניינים רפואיים-הלכתיים ,ולשם העברת מידע רפואי עדכני לרבנים .למעשה מדובר על תנועה דו-כיוונית,
הכוללת העברת מידע ועידכון הדדי ,של הרבנים במתחדש בשטח הרפואי ושל צוותי הרפואה בחוות הדעת
ההלכתיות בנושאים שבהם הם עוסקים .היא זוכה ב"ה לאימון מלא משני הצדדים ,ולשם טוב בין חבריה לעבודה.
ד"ר קטן הרצתה ומרצה במכללות ובמוסדות אקדמאיים רבים ,בעיקר בנושאים של גנקולוגיה והלכה .בין
המוסדות בהם שימשה כמרצה :ביה"ס לאחיות במרכז הרפואי שערי צדק וביה"ס לאחיות של מכון
טל ,בהם שימשה כמרצה בנושא גינקולוגיה והלכה ,במכללת הרצוג בקורס לרפואה והלכה ,באוניברסיטת
בר-אילן במדרשה לנשים בקורס לרפואה והלכה ,בקורסים לסטודנטים לרפואה בנושא אתיקה באוניברסיטה
העברית ובאוניברסיטת תל-אביב ,במכללת ירושלים בקורס לרפואה והלכה ובקורס השתלמות בנושא זה,
במכללת ליפשיץ בקורס לרפואה והלכה ,במכללת אמונה ,במרכז ינ"ר בקורס אישות ובקורס ליועצות נישואין,
במכון פועה בקורס של מדריכות הבית היהודי ,בקורס בנושאי אישות ,ובקורס לבודקות טהרה אותו יזמה,
בקורס לשדכניות של מכללת ירושלים ברשות הרב יוסף אליהו ,בקורסים ובכנסים לבלניות מטעם המועצה
הדתית ירושלים ,בקורסים למדריכות כלות של ארגון 'דור ודור' ,של ארגון איל"ה ושל 'בנין שלם' ,בקורסים
במכללת רבקה בכפר חב"ד ,בכנסי נשים חרדיות ברחבי הארץ ,בסמינרים של 'ערכים' ושל קירוב לבבות
מטעם חב"ד ועוד .לאחרונה (נובמבר  )2015הרצתה בכנס גינקולוגי בינלאומי שהתקיים בתל-אביב בנושא
השימוש באמצעי מניעה על פי ההלכה היהודית ,ובכנס הרבעוני לגינקולוגיה של סניף ירושלים של
ההסתדרות הרפואית בנושאי טיפול הורמונלי מכוונן לציבור שומרי מצוות.
ד"ר קטן הרצתה ואף בנתה תכניות לימוד במסגרת 'בית נתן' לקידום בריאות האשה
החרדית ,בנתה תוכנית לימודים ליועצות הלכה בנושא גנקולוגיה במכללת 'נשמת' ,וכן תוכנית לימודים
להכנה לגיל ההתבגרות במכללת ליברמן ברמת שפירא .היא כתבה כמה פרקים ב'ספר חמד' בנושאים של
הכנה לגיל ההתבגרות ,ואף הרצתה מספר פעמים בהשתלמויות מורות של החמ"ד בנושאים אלו.
ד"ר קטן שימשה במשך שנים כיועצת לענייני רפואת נשים של תנועת 'אמונה' וכנציגת התנועה בישיבות
הוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת .בנוסף היא חברת המועצה הלאומית לבריאות האשה וחברת
תת-הועדה העוסקת במחקר ,ובעבר שימשה כחברת הוועדה להרחבת מאגר הביציות לתרומה מטעם משרד
הבריאות [ ,]2000-2001וכחברת הוועדה לדמוגרפיה מטעם משרד העבודה והרווחה [.[2007-2002

במקביל היא פעילה בהתנדבות בעמותות שונות ,ביניהן באגודת 'אפרת' לעידוד הפוריות בעם היהודי
ובאגודת 'ישפה' לעידוד השידוכין והנישואין ,ומעבירה הרצאות תקופתיות לבנות רווקות כדי לקדם את נושא
הקפאת הביציות במגזר ומחוצה לו .היא אף יזמה ,באמצעות המועצה הלאומית לבריאות האשה ומשרד
הבריאות ,פנייה להכליל בסל הטכנולוגיות והתרופות את המימון להקפאת ביציות .ד"ר קטן סייעה להקמת
ארגון 'בקדושה' לקידום החינוך והטיפול בנושאי אישות בציבור הדתי ,ומעבירה מטעמם קורס בנושאי אישות
למטפלות מהמגזר.
ד"ר קטן התנדבה כרופאת נשים בישובים מתתיהו ודולב שבבנימין בשנים הראשונות להקמתם בנוסף ,היא
התנדבה במשך כמה שנים בישובי בנימין ושומרון מטעם קופת חולים לאומית ,לאחר שנאלצה להפסיק את
התנדבותה בישוב נצרים שבגוש קטיף ,בו עבדה בהתנדבות במשך  12שנה ,בעקבות הגירוש.
בשנים האחרונות החלה ד"ר קטן גם להקדיש זמן רב לכתיבה :משנת תש"ע ( )2010היא כותבת מדור
קבוע ופופולרי בשבועון הנפוץ 'בשבע' בנושאי רפואה ומשפחה ,ובמקביל היא כתבה וכותבת בקביעות
מאמרים בנושאי רפואה ומשפחה בכתבי עת שונים – 'ארגמן'' ,הלל'' ,כלנית' לבלניות' ,פנימה' ,פרויקט הרמב"ם
היומי ,ועוד .היא הוציאה לאור שני ספרים המיועדים להעצמת האם היהודיה והמשפחה היהודיה ' -חיי אישה'
ו'חיי משפחה' ,ועוד ספר נמצא בשלבי הכנה .ד"ר קטן מתראיינת פעמים רבות בתוכניות רדיו וטלוויזיה
ובאתרי אינטרנט כמומחית לענייני גינקולוגיה ,רפואה והלכה ,והמשפחה היהודית .היא הופיעה מספר פעמים
בתוכנית 'אורחות פלוס' של ערוץ 'הידברות' בנושאים של פריון ,רווקות מבוגרת ,משפחה גדולה ,טהרת
המשפחה במבט רפואי ,ועוד.
בשנת  2012קיבלה את התואר 'אשת השנה' מטעם תנועת 'אמונה' על פעילותה המקצועית והציבורית.

