
הנושאלבחינתהוועדהוחשבוןדיןעלהארות

גופית-חוץהפריהשל

*שלוכרמלר"ד

מבוא

אתלבחוןמקצועית-ציבוריתועדההבריאותושרהמשפטיםשרמינו1991יוניבחודש

לרבות,קשורותטיפוליותושיטותגופית-החוץההפריהלנושאבקשרבחקיקההצורך
אלונישאולבדימוסהשופטבראשות,הוועדה.(פונדקאות)עובריםלנשיאתהסכמים
דעותכתבוהוועדהמחברישניים.1994יוליבחודשוהמלצותוחשבוןדיןהגישה
הנקודותואת,הוועדהשלהעיקריותההמלצותאתבקצרהמציגהזורשימה.מיעוט

שלהנושא.המיעוטדעותלביןהרובדעתביןבמחלוקתשנויותשהיוהמרכזיות

כוללהוועדהח"דואבל,רבהציבוריתלבלתשומתזכהעובריםלנשיאתהסכמים

ענייניםתאירזורשימה.בכללרפואיתלהפריהבקשרענייןבעלינוספיםרביםנושאים

.אלה
ההפריהשיטותשלופיתוחבמחקרבעולםהמובילותביןהיאהישראליתהרפואה
IVF-תןvitro(גופית-חוץהפריה-מרכזיותשיטותשתיהכוללות,הרפואית

fertilization(מלאכותיתוהזרעה)artificial insemination(.שלההיקף,בנוסף

שמונההיוםבישראליש.בעולםמהגבוהיםהואבישראלהניתניםהפוריותטיפולי
אלףחמישיםמאתייםלכלטיפוליחידת,משמע,גופית-חוץלהפריהמרפאותעשרה

אתלייחסניתן.תושביםמליוןלכליחידהיש,השוואהלשם,ב"בארה.בערךתושבים

בתרבותהמשפחהשללמרכזיות,היתרבין,אלהרפואהשירותישלהגבוהההצריכה

-אחרותמערביותחברותלעומת-הישראליתבחברהאיןכי,לזכוריש.שלנו
.ילדיםלהולידשלאמרצונםלבחורלאנשיםלגיטימיתאופציה

בתקנותכהעדמשפטיתמבחינההוסדרההרפואיתההפריהשלהטכנולוגיה
שלמינהליותבהנחיותוכן,1940ן,העםבריאותפקודתמכוחהבריאותשרשהתקין
שראוי,היתהאלוניועדתשלהראשונהההמלצה.הבריאות2משרדשלהכלליהמנהל

.למינהלהמכללה,למשפטיםהספרבית,החרןמןמורה* ע.1
,(גופית-חונןהפריה)העםכריאותתקנותאתבעיקרראו.239(א),191(ע)1'תוסר"

.(גופית-החוץההפריהתקנות-להלן)5035ת"ק,1987-ז"התשמ
לביצועוהנחיותזרעבנקשלניהולובדברכללים,92/34'מסהבריאותמשרדל"מנכחוזר.2

מוסדרהמלאכותיתההזרעהנושא.(המלאכותיתההזרעהכללי-להלן)מלאכותיתהזרעה

53



שלו'כ54

זכותעלמירביתשמירהתוך,הכנסתשלבחוקאלהנושאיםשלההסדרהאתלעגן

קייםחוקבנמצאשאין,היתההוועדהעמדת.חייו3ולצנעתלפרטיותאדםכלשלהיסוד

הגישהוכותאתלהגבילהבריאותמשרדל"מנכאתאוהבריאותשראתמסמיךאשר

)right of access(הפרטבזכותפוגעתזומעיןשהגבלהמכיון.פוריותלטיפולי
.הכנסת4שלמפורשתחקיקהללאתקפה,להיומיכולהאינההיא,לפרטיות

לפרטיותהיסודזכות

לקבלאדםכלשללזכותוהכבודהיהכדיוניההוועדהאתהנחהאשרהיסודעקרון
מוגנתזוזכות.ולידה5הריון,התעברותשלאינטימייםבענייניםאוטונומיותהחלטות

כיהוועדההמליצהזולגישהבהתאם.הוזכרשכברכפי,לפרטיותהיסודכזכותחוקתית

שכל,היתהדעתה.פוריותלטיפוליהגישהבזכותהמדינהשלמינימליתהתערבותתהיה

חריגיםייתכנוואולם,האישילמעמדוקשרכלללא,טיפוללקבלזכאיבגיראדם

הילדבשלוםלפגיעהממשיחששקייםאם,למשל-משקלכבדיבטעמיםהנעוצים
בדברההחלטהאתלהשאיראלא,זהחריגלפרטשלאבחרההוועדה.להיוולדהעתיד

.לגופוומקרהמקרהבכלמקצועיתסטטוטוריתועדהשלהדעתלשיקולטיפולסירוב
.הטיפוליםשלהמימוןלשאלתבקשרעמדהלנקוטשלאהוועדההחליטה,כןכמו
השאירה,הבריאותבתחוםמשאביםשלהוגנתחלוקהשלהקשותבשאלותהכרהמתוך

שראוי,סברההיאכיאם,בדברהנוגעיםהמדיניותלקובעיהמימוןנושאאתהוועדה

תכנוןשלאחריםרפואייםלאמצעיםגםכמו,כלשהוכיסוילכךיתנוהחוליםשקופות

.המשפחה

מדעתהסכמה

טיפולי,רביםבמקרים.וייעוץמידעשללנושאיםמיוחדתלבתשומתהקרישההוועדה
סיכוייכאשר,המטופליםמצדמשמעותיתונפשיתגופניתהשקעהדורשיםפוריות

ששיעור,כךעלמצביעיםהבריאותמשרדשבידיהנתונים.יחסיתנמוכיםהםההצלחה
.וחציאחוזיםעשרהבערךהואגופית-חוץהפריהטיפולשללמחזורהחילידות

מטופלותנשים.טיפוללמחזוראחוזיםכתשעיםשלכשלוןשיעור,הדברמשמעות

כדיחייהןשגרתשלמשמעותיושיבושרבהנוחות-אילסבולעשויותמיוחדבאופן
.בטיפולהכרוכיםהסיכוניםשלמועטההערכהעם,האמהותשלהפוטנציאלאתלממש

להםימסור,מטופליםשלמדעתהסכמהקבלתלשםכי,הוועדההמליצה,לפיכך

,עודיצויין.3996ת"ק,1979-ט"התשל,(זרעכנק)העםבריאותכתקנות,היתרבין,כנוסף
עלהפיקוחחוקלפיפיקוח-ברכשירותהוכרזמלאכותיתוהזרעהזרעבנקשלשהשירות
.240ח"ס,1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכים

.1391כ"התשנח"ס,והירותוהאדםכבוד:יסוד-להוק(א)7סעיף.3
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8סעיףלפיהאיזוניםבמבחןלעמודצריכהזוחקיקה.4
.57,81(3)להד"פ,פלוני'נפלונית80/413א"ע.5
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הסיכונים,ההצלחהסיכויילרבות,המוצעהטיפולעלומהימןמלאמידעהמטפלהרופא
.רפואיטיפולהעדראוחלופייםרפואייםטיפוליםבדברמידעוכן,הלוואיותופעות

ייעוץשירותילקבל,בחירתםלפי,זכותתהיהלמטופליםכי,הוועדההמליצה,כךלשם

הטיפולבמהלךאוטונומיותהחלטותבקבלתלהםיסייעואשר,מקצועייםותמיכה

.הרפואי

חיסונייםוטיפוליםניסויים

אוחדשניהואהמוצעהטיפולכאשר,מטופליםליידעהצורךאתהדגישההוועדה

בדברהלסינקילאמנתמיוחדתלב-תשומתלתתישכי,זהבהקשר,ציינההיא.נסיוני
שלהנסיוניאוהחדשנילאופימתייחסיםשכאשר,הואהרושם.אד60-בבניניסויים

עובר-הטרוםשלובמעמדוההפריהבשיטתבעיקרמתמקדהמבט,פוריותטיפול

,זאתעםיחד.המעבדהצלוחיתבקצה,כביכול,מסתייםהניסוי.הניסוישלכסובייקט
תהליךשלהבאיםבשלביםהמטופלתהאשהשלההשתתפותבי,מכךלהתעלםאין

להילקחחייבהניסוישלכסובייקטשלהוהמעמד,איןשבלעדיוחיוניגורםהיאההולדה
ביחסוכן,הפריהשלחושותלשיטותביחס,היתרבין,אמוריםהדברים.בחשבון
הוועדה.ושתייםארבעיםגילמעלבאשהלהריוןביחסאפילואו,נסיוניותלתרופות

להינתןצריכהנסיונייםאוחדשנייםלטיפוליםהסכמהכי,הכללעללהקפידהמליצה

ופיתוחבמחקרענייןלוושאין,הסובייקטעםטיפוליקשרלושאין,תלויבלתילרופא

.החדשה7הטיפוליתהשיטהשל

דתיותהשלכות

הנוגעותלשאלות,בנוסףהוועדההתייחסהלטיפוליםמדעתההסכמהשלבהקשר
כי,היתהבוועדההרובדעת.הדתיהאישיהדיןלפיהעתידיהילדשלנישואיןלמניעות

להםולהשאיר,אפשריותדתיותהשלכותלגביומהימןמלאמידעלמטופליםלתתיש

.מידע8אותובסיסעלהחלטותלקבלתהאחריותאת

ההורותהגדרת

במונחיםרפואיתמהפריההנולדיםילדיםשלהמשפטיהמעמדלשאלתנדרשההוועדה
העוברשאדםלקבועישכי,היתהזהלענייןהמלצתה.המשפטיתההורותהגדרתשל

כדיןיהיההילדשלודינו,שיוולדהילדשלכהורהיחשבשלורבייה-בתאיפוריותטיפול

בבנירפואייםניסויים)העםבריאותלתקנותכנספחמופיעה,1964משנת,הלסינקיהצהרת.6
.4189ת"ק,1980-א"התשמ,(אדם

אינהאשר,גופית-החצןההפריהלתקנות14תקנהעםוהשוו.הלסינקילהצהרת10סעיףראו.7
.זוגה-בןשלהסכמתולבין,הניסוינמשךשבגופה,המטופלתשלמדעתההסכמהביןמבחינה

."הרישום"נושאעלבדיון,להלןעודראו.8
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שלבתרומהשימוששנעשהמקום,כןכמו.וענייןדברלכל,מיןיחסימקיוםשנולדילד

שלהטבעיילדוהיהכאילוהלידהמרגעהילדיחשב,(ביציתוביןזרעבין)רבייה-תאי
נותןלביןהילדביןמשפטיקשרוכל,הדיןמכוחהורהויהיהשהוא,התרומהמקבל

קודםכןגםתידרשזוגוכןהסכמת,נשויאדםהואהתרומהמקבלכאשר.יינתקהתרומה

שלבחקיקהלהיקבעצריכיםהילדשלהמשפטילמעמדוהנוגעיםהענייניםכל.ההפריה

.הכנסתי

רבייה-תאיתרומות

ההסכמהללאביציותאוורעשלתרומהכלתותרשלא,בחוקלקבועהמליצההוועדה
תורשתיותמחלותלגילויסריקהתעבורתרומהכל.התורמתאוהתורםשלמדעת

אינםהיוםהרפואייםהסיכוניםכי,הוועדהלמדהביציותשללתרומותכיחס.וזיהומיות

כלחלהלאשלגביהן,איבריםשלבתרומותהכרוכיםהסיכוניםעלעוליםואינם,גדולים
בתקנותהיוםהקיימותההגבלוהאתלהסירהמליצההיא,לפיכך.משפטיתהגבלה
ביציותלתרוםתוכלנהבעצמןטיפולשעוברותנשיםרקכי,קובעותאשר,זהבעניין
.!המטופלתישלמשפחהמקרובתתרומותלקבלאיןוכי,אחרותלנשים

אחידיםבסכומיםרבייה-תאישללתורמיםאישיתשלוםלהתירעודהמליצההוועדה
במעשההכרוכיםהזמןוביטול,ההוצאות,הסבלעלפיצויבתור,בתקנותשייקבעו
שלובהשקעהבמאמץההבדלאתלשקףצריכיםשייקבעוהאחידיםהסכומים.התרומה
מסחריתמכירהוכן,האחידלסכוםמעברתשלוםכל.זרעתרומתלעומתביציתתרומת

רשמית-הבלחיהפרקטיקהעלגםיחולזהאיסור.פליליבאיסוריאסרו,רבייה-תאישל
עודפותביציותלתרוםלמטופלותתמרצןמתןשלמסוימותבמרפאותהיוםהנוהגת

שלסיכוןזובפרקטיקהיש,הוועדהלדעת.שלהןההורמונליהטיפולמימוןידי-על

רפואיותהשלכותשישיתכןכי,הוועדההעירהבנוסף.וניצולןהמטופלותאילוץ
.תורשתייםפוריותלליקוייבהתייחס,ממטופלותלתרומות
בוועדההרובדעת,ביציותאוזרעתורמישלהאנונימיותבדברהמקובללכללאשר

ניתן,זאתעםיהד.התורמיםלזהותביחסהסודיותשלהעיקרוןעללהקפידישכי,היתה
הצדדיםכללכךהסכימואם,אישיותתרומותשלבמקריםהאנונימיותעללוותר

,לעילשהוזכרההסטטוטוריתהוועדהשלבאישורצורךיהיהמקריםבאותם.המעורבים

לאורגםרצויהאישור.נשיםעלובמיוחד,משפחהקרוביעללחץאוסחיטהלמנועכדי
.העתידיהילדעלאישיותתרומותשלהרגשיותההשלכותבדברהידעהוסר

,חילידותלשלושיוגבליחידמתורםהתרומותמספרכי,הוועדההמליצה,לבסוף

למנועכדיוכן,למחצהאחיםביןעתידייםנישואיםשלההסתברותאתלהקטיןנדי
."מקצוענים"תורמיםשלתופעה

.הרלבנטיבפרקלהלןראו,עובריםלנשיאתבהסכמיםההורותלעניין.9
.גופית-החקןההפריהלתקנות(א)12-ו4תקנות.10
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עוברים-בטרוםשימוש

בסיסכלהוועדהמצאהלא,הולדהלהחלטותביחסלפרטיותהזכותשלהעיקרוןלאור
שהופרתהמתורמתביצית,משמע,עוברים-טרוםשלתרומהעלהקייםלאיסורמשכנע
.מתורמיבזרע

,בדומההוועדההמליצה,בהןוהשימושעודפותמופרותביציותשללשמירהאשר

בידילהינתןצריכהאלהבענייניםהחלטותלקבלהסמכותכי,הפרטיותעקרוןלאור

ביחסהמשותףרצונםאתבכתבלהביעצריכיםהםהטיפולבתחילת.עצמםהמטופלים
השמירהתקופתתוםלאחרהמופרותבביציותלשימושביחסוכן,השמירהלתקופת

אואחריםלמטופליםתרומה,השתלה-מהםמישלפטירתושלבמקרהאוהמוסכמת

בביציותשימושכליעשהלא,זוגבניהםהמטופליםכאשר.השמדהאו,למתקר
,הטיפולבתחילתניתנהאשר,הראשוניתההסכמה.המשותפתהסכמתםללאהמופרות

.הזוגמבניאחדבכתבבוחזרלאעודכלכנמשכתתיראה
לתקופהמופריתביציתתוקפאלאלפיוהקייםההסדראתלהמשיךהמליצההוועדה

תקופתבתום.נוספות2ןשניםלחמשהארכהאפשרותעם,שניםחמשעלהעולה
הרפואיהמוסדיהיה,פטירהלאחרשימושלגבימשותפתהסכמהבהעדראו,השמירה

עוד.להשמידן3יישאחרת.בלבדמחקרלצורךהמופרותבביציותלהשתמשרשאי
האוסרת,לאומית-הביןבקהילההמקובלתהנורמהאתבחקיקהלאמץהוועדההמליצה
שלאחרהראשוניםהימיםעשר-ארבעהבתוךאלאעוברים-בטרוםמהקרשלביצוע

כלבהייעשהולא,זותקופהבתוםתושמדלמחקרשימשהאשרמופריתביצית.ההפריה
.אחרשימוש
שנותרהזוגבןבידישנשמרומופרותביציותאוזרעשל,פטירהלאחרלשימושאשר

או)מהשתלהכתוצאהנוצרהריוןשכאשר,בחוקלקבועהוועדההמליצה,בחיים

כלפיירושהזכויותליילודיהיולא,הזוגמבניאחדשלפטירתולאחרשבוצעה(הזרעה
הסופיתבחלוקהעיכוביםלמנועוכדי,אחריםיורשיםשלהתערבותלמנועכדי,המנוח

שטרםלמיבצוואהלצוותניתןלאהקייםהדיןלפיגםכי,ציינההוועדה.העזבוןשל
.נולד

רישום

מרדכיר"דהרבשלהמיעוטדעתלפי.הרישוםלשאלתבקשרחלוקההיתההוועדה
הסדריםושלמופרותוביציותביציות,זרעתרומותשלמרכזימרשםלנהליש,הלפרין

.גופית-החרןההפריהלתקנות13תקנה.11
.גופית-החקןההפריהלתקנות9תקנה.12
חלקיבאופןמוסדרשהואנושא,בהקפאהזרעשללשמירהבנוסףהתייחסואלההמלצות.13

הזרעייצורבמערכותלהפגעעלולאושנפגעגברשל"זרעשלשמירהלגבי,היוםכלבד
.המלאכותיתההזרעהלכללי28בסעיף,"אחרותבנסיכותאוקרינה,ממארתממחלהכתוצאה
.הופרתהשלאביציתבהקפאהלשמרטכניתמבחינההיוםניתןשלא,יצויין
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.41981ן-א"התשמ,ילדיםאימוץחוקלפיהאימוציםלפנקסבדומה,עובריםלנשיאת
במרשםלכלולהציעהוא,רפואיתמהפריהשנולדוילדיםשלסטיגמטיזציהלמנועכדי
אחרלהתחקותהילדשלהזכותאתמבטיחהיהזהמרשם.זובדרךנולדושלאילדיםגם

שנולדולמחצהאחיםביןנישואיןמונעוהיה,בגרותלגילבהגיעוהביולוגימוצאו

כדיבמרשםלעייןהזכותנישואיןלרושמימוענקתהיתה,זוגישהלפי.אחדמתורם
מידערקמגלההיההמוצעהמרשם.הדתיהדיןלפיחיתוןמניעותשלשאלותלפתור

מקוםמזההמידעלתתמבלי,לנישואיןמועמדיםביןגנטיתקירבהמאשראושוללאשר

.חיתוןאיסורשאין
מןהערותלקבלתהופץאשר,הוועדהעבודתשלביניים-בסיכוםנכללהזוהצעה
,בהתנגדותןנחרצותהיוזהבתהוםשעיסוקםמאנשיםשהתקבלוהתגובות.הציבור

.יתרונותיועלגובריםהמוצעהמרשםשלשהחסרונות,לבסוףהיתהבוועדההרובודעת
עלמידעלקבלהפרטבזכותההכרהאתבחיובהוועדהראתהשמלכתחילהפי-על-אף

עלולהנישואיןלרושמיעיוןזכותהענקתכי,למסקנההגיעההיא,הביולוגימוצאו
בחשבוןלקחההוועדה.הנדרשמןלמעלהשהיאבמידהלפרטיותהיסודבזכותלפגוע

גםכמו,ממוחשבמידעשלובהעברהברישוםטעויותשלנמנעתהבלחיהאפשרותאת

התבדד,מזויתירה.מוסמכיםבלתיגורמיםידי-עלהמידעלמאגרחדירהשלהסיכוןאת

מארבעיםלמעלהלאחר.מתאימהאינהלדעתהילדלזכותביחסלאימוץההשוואהכי
מהזרעהשנולדולילדיםכיבדוקהאינדיקציהכלאין,זרעתרומותעםנסיוןשלשנים

.העצמיתזהותםמבחינתמאומציםילדיםכשללמידענפשיצורךאותוישמלאכותית
שלהסטטיסטיתההסתברותכיטענוהוועדהבפניהופיעואשהמומחים,לבסוף
הקייםהסיכויעלעולהאינהרפואיתהפריהבשללמחצהאחיםביןעתידייםנישואין

,כןכמו.לנישואיןמחוץמיןיחסיבשלאודודיםבנינישואיבשלהכלליתבאוכלוסיה

כפי,יחידמתורםהלידותמספרשלהגבלהידי-עלהסיכוןאתלמזערניתןכי,נטען
המועמדיםזוג-בנישלהביולוגיתלקירבהביחסחששאושאלהשלבמקרה.שהוזכר

מרצונםגנטיתבדיקהלעבוריוכלוהםהקיימתהטכנולוגיתשברמההרי,לנישואין
.ומבחירתם

ביחסמלאמידעלמטופליםלתתהצורךאתהדגישההוועדה,הוזכרשכברכפי
הסברלכלולצריךזהמידע.הדתיהדיןלפיהצאצאשללנישואיןמניעותשללאפשרות

לגבירקלאחלהניאוףאיסורהאם,בשאלההיהודיבדיןההלכתיתהמחלוקתבדבר

שללתוצאהלהביאהעלולדבר,זרגנטיחומרשלעירובלגביגםאלאאסוריםמיןיחסי
זוגה-בןשאינואיששלמזרעהתעברהאשרנשואהלאשהשנולדבילדממזרותספק

היאשהממזרותהיאההלכהפוסקיביןהרווחתהדעהכי,לועדההובהר.מנישואין
עצםגםשמאהספקאתמעוררהפוסקיםשלמיעוטרקכאשר,מיןיחסיקיוםשלתוצאה
שיקוליהאתהוועדהביססההדיוניםבמשך.זולתוצאהמביאזרגנטיחומרשלהעירוב

הרובדעת.רפואיתבהפריהממזרותבעייתרואהשאינה,המקלההרובלגישתבהתאמה

1028ת"ס.14
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מניעהשלהאפשרותבענייןלמטופליםמידעבמתןלהסתפקישכי,היתהבוועדה

(עריותאיסורי)ביולוגיתקירבהשלאפשרותבגללאם-הדתיהדיןפי-עללנישואין

שקודמתהמידעמסירתבמסגרת-לממזרותבקשרהפוסקיםביןהמחלוקתבגללואם

בבחירתאלהשיקוליםגםבחשבוןלקחתשיוכלוכדי,לטיפולמדעתהסכמהלמתן
.הפוריות-אילפתרוןלהםהמתאימההאופציה

מניעתלשםמרכזימרשםמניהוללהיגרםשעלולהנזקכי,היתההרובדעת,בסיכום
גובר,יחסיתנמוכיםהםההסתברותייםהסיכוניםכאשר,הדתיהדיןלפיאסוריםנישואין

לנהלהמליצההוועדה,זאתעם.למידעילדיםשלרצונםמבחינתשתצמחהתועלתעל

לקביעת,סטטיסטייםלצרכיםורקאךישמשאשר,מזהה-ובלחירפואי,מרכזימרשם

.למחקראו,מדיניות

עובריםלנשיאתהסדרים

בהמלצותיההתמקדאלוניועדתשלוחשבוןלדיןהציבוריתהתגובהשלגדולחלק
שבמדינות,לעובדהערההיתההוועדה.(פונדקאות)עובריםלנשיאתלהסדריםביחס

פסיקהאוחקיקהקיימתהמערבממדינותושבחלק,זהנושאהמתירהחקיקהאיןאחרות

רואיםכאשר,המסחריההיבטמןבמיוחד,אלההסדריםהאוסרתמשפט-בתישל
public(הציבורתקנתעלעבירהמשוםהנושאתלאםבתשלום policy(הסחרנגד

enforceability)(לאכיפותביחסגםמתעוררתהציבהרתקנתשלנוספתשאלה.בילדים

אתלמסורולסרבההסכםמןבהלחזורהנושאתהאםשלהזכותמבחינת,כזההסכםשל
.הלידהלאחרהמזמיניםלהוריםהילד

היחסיםמבחינתוהןהאנושיחסימבחינתהן,זהנושאשלבמורכבותהכירההוועדה

עמדהלנקוטשאיןלמסקנההגיעה,זאתעםויחד,בהסכםהמעורביםשלהמשפטיים

איןגם,שניומצד,מוחלטבאופןהנושאאתלאסוראין,אחדמצד,משמע.קיצונית

בדברמיעוטדעותכתבוהוועדהמחברישניים.הגבלותללאולהתירואותולעודד
החקיקתיההסדרשלהפרטיםעלחולקיםהםכאשר,הרצויותההגבלותשלההיקף

.הרובדעתשהציעה
הוועדהשלבאישורעובריםלנשיאתהסכמיםלהתירשיש,היתההרובהמלצת

התחלתלפני,כלומר,(ההזרעהאוההפריה)ההתעברותלפנישיינתן,הסטטוטורית
האישורלמתןכללייםמבחניםקבעהלאהרובדעת.העתידיהילדיצירתשלהתהליך

ומקרהמקרהבבלהסטטוטוריתהוועדהשלהדעת-לשיקולזאתהשאירהאלא,הנדרש

הבינולהסכםהצדדיםכי,לוודאהסטטוטוריתהוועדהעל,המוצעההסדרלפי.לגופו
והזכויותוהחובותהסיכוניםמבחינת,התחייבויותיהםשלהמשמעויותכלאת

,ברורהרפואית(אינדיקציה)הוריהקיימתכןאםאלא,אישורינתןלא.המשפטיות
כלאתבחנוהמזמיניםשההוריםולאחר,פסיכולוגיתבחינהעברוהצדדיםשכללאחר

כיסבר,מיעוטבדעת,שנקריוסף'פרופ.מתאיםמקצועייעוץבמסגרתהאלטרנטיבות

בתאיהמשתמשיםנשואיםזוג-בניהםהמזמיניםשההוריםבמקריםרקאישוריינתן
הזרעה-הרפואיהטיפולשיטתלגבישהבחירה,היתההרובדעת.שלהםהרבייה
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צריכה-רבייה-תאישלבתרומותהשימושוכן,גופית-חוץהפריהאומלאכותית
.המטופליםכידילהישאר
הוועדהנדרשה,ההסכםמןהנושאתהאםחזרתשלהאפשרותשקילתכדיתוך

מאליוברורהיה.הנושאתהאםשל)eligibility(לכשירותביחסשונותלשאלות
בעלתאיננהמקרהבכלשהיאמשום,כזהבהסכםלהתחייבכשירהאינהשקטינה
בעצמהעברהלאאשרשאשהלקבועישהאם,בשאלהדנההוועדה.משפטיתכשרות

בסיסכלאיןכי,למסקנההגיעהאך,נושאתאםלהיותתוכללאולידההריוןשלחוויה

שלאאשהאצליותרגדולהההסכםמןבהתחזורשאישהההסתברותכי,לטעוןעובדתי
לגבישאלהמתעוררת,משלהילדיםישהנושאתלאםאם,מזויתירה.קודםילדה

למורכבותמימדעודמוסיפהזוושאלה,המזמיניםלהוריםהיילודשללמסירהתגובתם
.הכיבלאוהקיימת,ההסכםסביבשנרקמיםהאנושייםהיחסיםשל

ואתהריוןשלהגופנייםהסיכוניםאתהדגיש,מיעוטברעת,הלפריןר"דהרב
נשואה-לאאשהרקכיוהציע,לעוברהנושאתהאםהתקשרותשלהנפשייםהסיכונים

זוהצעהביסוד.נושאתכאםלשמשתוכלהמזמיניםלהוריםמשפחתיתקירבהלהשאין
זוגה-מבןשלאנשואהלאשהשנולדבילדלממזרותהחששמבחינת,הלכתישיקולקיים

להגבילהציעשנקר'פרופגם.עריותאיסורישלבדרגהמשפחהלקרובתאולנישואין
רגשותחשההיא,נשואההפונדקאיתאם"כיהטעםמן,בלבדנשואות-לאלנשיםזאת

כי,גרסוהוועדהחברירובאולם."ילדיהכלפי,ילדיםלהישואם,בעלהכלפיאשמה
כמו.לאואםוביןנשואההאשהאםבין,מקרהבכלקיימיםהריוןשלהפיזייםהסיכונים

האשהשלמכבודהתמעיטנשואותנשיםלגבישהגבלהחששהרובהביע,כן
להתפרשיכולהזוהגבלה.הנושאתהאםעלשליליתציבוריתדעהותיצורנשואה-הלא

,מזויתירה.1'הנשואותהנשיםשלהצרכיםאתלשרתאמורותהפנויותשהנשיםכאמירה
האשהשלנשואהחברהאומשפחהמקרובתלמנועטובטעםמצאלאבוועדההרוב

.מצוקתהעםוהזדהותחסדשלכמעשהעבורההריוןלשאתלהסכיםהילדיםחשוכת
שלהכשירותלגביכלליותמידה-אמותבחוקלקבועמקוםאיןכי,הרובהסיק,לפיכך
.קטינהתהיהשלאהדרישהמלבד,הנושאתהאםלהיותאשה

לאיסורביחסהן,הציבורתקנתשלשאלותמעלההנושאתלאםהתשלוםשלהעניין
הוועדהציינההאחרוןבהקשר.האשהניצולשללפוטנציאלביחסוהןבילדיםסחרנגד

כדיבושישחוזרעיסוקעובריםבנשיאתתמצאנהאשרנשיםתהיינהכיהחששאת

תופעהלהיווצרעלולה.הכספיהפיתויבגלל,משפחותיהןאתלפרנסאמצעילספק
הןיותרויקרהמורכבתהיאהנושאתהאםשלהעשייהשכן,המיניתהזנותמןחמורה

.פיזיולוגיתמבחינהוהןפסיכולוגיתמבחינה

ממשיסיכוןעובריםלנשיאתהסכמיםשלבהתרהישכי,חששמעלההפמיניסטיתהביקורת.15
יצירתושלמבוססחברתימעמדכעלותנשיםשללצרכיםחלשותמשככותנשיםניצולשל
מגבירהאלהבהסכמיםלהתקשרתוכלנהנשואות-לאנשיםשרק,הגבלה.חדשמסוגזנות
אטוודמרגרטהקנדיתהסופרתשתיארהכפי,שלילידימויעםנחותמעתדשיווצר,סיכון

.השפחהמעשההבדיוניבספרה
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להיותצריכההנושאתהאםכי,היתהבוועדההרובשלהסופיתהעמיה,ואולם
לפצותשראויכשם,ככזההילדעבורמתשלוםלהבדיל,שירותיהעבורלתשלוםזכאית
הוועדה,אחרותבמלים.משקיעיםשהםוהמאמץהזמןעבוררבייה-תאישלתורמים

שייקבעובסכומיםהנושאתלאםחודשייםתשלומיםלאשרתוסמךהסטטוטורית
כושרואובדןהסבל,הזמןעבוראותהולפצות,שלהההוצאותאתלכסותכדי,בתקנות

יותרנושאתכאםלשמשלאשהיותרלאכי,עודהמליצההוועדה.שלהההשתכרות

מןהחששלאור.מזמיןזוגאותועבורשניבהריוןמדוברכןאםאלא,אחתמפעם

אלא,למתווכיםתשלוםכלנגדפליליאיסורלקבועגםהמליצההיא,והניצולהמסחור

.הסטטוטוריתהוועדהבאישור
לגביגםהאנונימיותשלהנורמהאתלהחילהציע,מיעוטבדעת,שנקר'פרופ

לבחירהאחראיתתהיההסטטוטוריתשהוועדההציעכלכמו.נושאתאםשלהסכמים

מטעםשרשותראוילאכי,ברעההיההרוב.המזמיןלזוגהמתאימההפונדקאיתשל
למכונתהנושאתהאםאתלהפוךעלולההאנונימיותוכי,תיווךכסוכנותתפעלהמדינה
משוםישהנושאתהאםשלהאישיתבהיכרותדווקא,זוגישהלפי.אישיותחסרתלידה
לבחורלצדדיםלאפשרישכי,לפיכך,המליצההוועדה.כאדםכבודהלשמירתערובה

אוזומידהעם,אישיתהיכרותשלבהסדראואנונימיבהסדרמעונייניםהםהאםבעצמם

.ולאחריההלידהלפניביחסיםפתיחותשלאחרת
וכיהילדשלהמשפטיתהאםהיאהנושאתהאםכי,בדעההיובמיעוטהחבריםשני
לידיהילדמסירתעםכי,היתההרובדעת.אימוץשלבהליךתיעשהההורותהעברת

יחשבוהילד,הילדלהוריהםיחשבו,שופטאוסעדפקידבנוכחות,המזמיניםההורים

ההסכםאתלאכוףאיןכי,בוועדהדעיםתמימותהיתה.וענייןדברלכל,הטבעילילדם
במהלךההסכםמןבהלחזורזכאיתתהיההיא,משמע.הנושאתהאםלרצוןבניגוד

,ואולם.הלידהלאחרומיד,6ן(הריוןלהפסקתהקיימותהחוקיותהעילותלפי)ההריון
,המזמיניםההוריםלביןבינוהראשוןהפיזיהקשרנוצרכאשר,הילדשלהמסירהמרגע

.להתחרטעודתוכללאהיא
בעלנולדהילדאם,למשל-המזמיניםההוריםכנגדההסכםשללאכיפותאשר

היהכאילומשפטיתמבחינהאחראיםלהיותצריכיםהםכי,היתההרובדעת-מום

ואילו,הנושאתהאםשלהיאהאחריותכי,סברהלפריןר"דהרב.הטבעיילדםהילד

כי,זאתעם,המליצההוועדה.המדינהעלהאחריותאתלהטילהציעשנקר'פרופ

למסורמבקשיםאו,למשמורתםהילדאתלקבלמסרביםהמזמיניםשההוריםבמקרה

הילדאתלקבלראשונהזכותהנושאתלאםתהיה,לאימוץאואומנתלמשפחהאותו

.למשמורתה
לאהסטטוטוריתהוועדהכי,דעיםבתמימות,להמלצההדעתאתלתתראוי,לסיכום

האםלבקשתבקשרשמיעהזכותתהיההמזמיניםשלהוריםהציע,במיעוט,הלפריןר"דהרב.16
לעיל80/134א"בעהעליוןהמשפט-ביתפסיקתשלפייצויין.חוקיתהריוןלהפסקתהנושאת
,העונשיןחוקלפיהריוןלהפסקתהוועדהלפנישמיעהזכותהעוכרלאביאפילואין,5הערה
864ת"ס,1977-ז"התשל
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תושביהינםלוהצדדיםכלכןאםאלא,עוברלנשיאתהסכםלאשרמוסמכתתהיה
גישת,שנאמרכפי.יאסראחרהסדרכל.ישראלבתוךבמלואויבוצעוההסכםישראל

מעידודםלהבדיל,צרכניולביקושפרטיותלבחירותמסובלנותנבעהזהלנושאהוועדה

אחרותבארצותעובריםלנשיאתהסכמיםעלהאיסורלאור.מורכביםכהענייניםשל
כוונה,מדינתית-הביןברמהנוחיםמשפטייםפורומיםאחרחיפוששלוהאפשרות

שלשמירתםאתולהבטיחאחרותממדינותזולמטרהתיירותלמנועכדיזוהמלצה

.תקלותכנגדהשוניםהבקרהמנגנוני


