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Host(פונדקאיתאם(א Mother(-שלוביציתמזרעשהופרהעוברהיולדתאשה
.העוכרהוריועבורהסכםלפיוזאת,ברחמהוהושתל(העוכרהורי)גנטייםהוריםזוג

10טומלאהפונדקאותמכונה,גנטיגורםאינההפונדקאיתשבה,זוהולדהטכניקת
surrogacy(.היולדת-הפונדקאית-באימהותלאחוזעשויותאימהותשתיזהבהסדר

אבי)ובעלההיא,שהתקשרה(הגנטיתהאם)הביציתובעלת-הביולוגיתהאםשהיא
.היולדתעםפונדקאותבהסכם,(העובר
שאינואדםורעעםשלהמביציתשהופרה,עוברהיולדתאשה-תחליפיתאם(ב

הגנטיהאבועבורהסכםלפיוזאת,ישירהרחמיתתוךמלאכותיתהזרצהבדרך,בעלה
פונדקאותמכונה,הגנטיתהאםגםהיאהיולדתשבה,זוטכניקה.ואשתו(הזרעבעל)

partial(חלקית surrogacy(.המשפטיתוהבעיה,הילדשלאמוהיאהתחליפיתהאם
האבובהם)המזמיניםלהוריםהילדיימסרלפיו,התחלופההסכםלתוקףמתייחסת

.(הגנטי
שלמביציתגופית-תרןהפריהבדרךשהופרה,עוברהיולדתאשה.ביציתתרומת(ג

כפונדקאותמסווגתשאינה-זובטכניקהאףאמנם.היולדתשלבעלהזרעעםתורמת
איןכן-ועלהיילודשלהביולוגיתהאםהיאאך,הילדשלהגנטיתהאםאינההיולדת-

במדינות,אלההסדריםלפי.היולדת4שלמאימהותהגורעתהאנונימיתהביציתתורמת
,זכאיםהמזמיניםההורים,(ב"בארהשונותמדינותבייחוד)פונדקאותהמתירות

בישראל.דברלכלהילדכהורישמםעללידהלתעודת,משפט-לביתפנייהבאמצעות
האבשל-אחדרבייהתאלפחותאםנושאתבאםמופריתביציתהשתלתמתירהחוק

האםשלשתהאיכולהביצית:המזמיניםהזוגמבניניטל-והמיועדהביולוגי
הזרע":המיועדהאבזרעעםנעשיתשההפריהובלבדתורמתשלביציתאףאוהמיועדת
"הנושאתהאםשלאינהוהביצית,המיועדהאבשלהואגופית-החונןלהפריההמשמש

,ואילוזוג-בנישהםואשהאישעבורמותרתהמלאההפונדקאות.(לחוק(4)2סעיף)
היאהביציתאםאפילו,נושאתאםעםבהסכםלהתקשררשאיתאינה,החוקלפי,רווקה
.המזמינה5הרווקהשל

אםידי-עלאפילו)התחלופההסדראתגםלהתיר,דעותברוב,הציעהאלוניועדת
מרחיקתלמהפכהבשלהאינההישראליתהחברהזהבשלב,אולם.(נשואהתחליפית

.בלבדהמלאהלפונדקאותההיתראתהגבילוהחוקהרובכהצעתזולכת
אתלהחיל,החדשהחוקלאוראף,מניעהאין,פנויהתחליפיתאםלגביזאתלעומת
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Baby

286;1162,Cal . App Lexis1991)Johna ". Calvere(.כ)Mark.3.ץAnna;122726

.Cal.תיקוץ,369
ילדשלהמשפטימעמדו"קורינאלדי'סבהרחבהוראה132'בע,2הערהלעיל,שיפמןראה4

(ד"תשנ)יט-יחהעבריהמשפטשנהון"ביציתתרומתאוזרמתורםמלאכותיתמהפריההנולד
.שםוהאסמכתאות327-295

רווקה,התקנותלפיזאתלעומת.(לחוק2סעיףועיין1סעיף)"מיועדיםהורים"הגדרתראה5
ראה)תורמתשלביציתלקבלרשאיתהיתהלאאךזרעבתרומתשלהביציתלהפרותרשאית
.(לחוק1(ב)8תקנה
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בהסכמת,יוכלוהואהילדכאבנרשםהעובראבי:הקייםשבחוקילדיםאימוץהסדר
בבקשתיפנההאב,לכךבמקביל.להחזקתוהילדאת,ללידהבסמוך,לקבל,הפונדקאית

.הילדאתתאמץאשתולפיה,1981-א"תשמ,ילדיםאימוץחוקלפי,משפחתיאימוץ
ילדמסירתבדברההוראהשכן,סעדפקידבאמצעותאימוץמצריךאינו,זהתהליך
זוגובןשהואלמאמץמסירהעל"חלהאינהסעדפקידבאמצעותאלאאימרןלמטרת

אתנתנהואםהמשפט-לביתתוזמןהתחליפיתהאם,אלהבנסיבות.6"המאומץהורהשל
אתהביעהאםפניםכלועלהגנטייםלהוריםהילדלמסירת,הלידהלפני,הסכמתה
,זהסכמתהבלאאפילו,מיוחדותבנסיבות,אוהלידהלאחרהמשפט-ביתבפניהסכמתה
הילדהחזקתהסדראתלאשרלפחותאוכמבוקשאימרןצוליחןהמשפט-ביתמוסמך

.אביובידי
(ממזרותחוחםמנתנת)דאגותהשלכות.2

או(לחוק(א)(3)2סעיף)פונדקאיתכאםנשואהאשהאיסורשביסודהטעמיםאחר
שהופרהיילודויולדתברחמהנושאתהאםשכן,ממזרותבחששמקורו,תהליפיתכאם
עללמטופליםמידעבמתןהסתפקהאלוניועדת-ואתלעומת.בעלה8מזרעשלא

:(16'עמ)ח"הדוכלשון,והוסיפהלעולםשיובאהילדשלנישואיןמניעות

(הולדהלטכניקת=)הגישהזכותאתמראשלהגבילשאיןבדעההיאהוועדה"

."לממזרותמחשש
(נפרדתמיעוטדעתשכתב,הראשיתהרבנותנציג,הוועדהחבר)הלפרין'מר"דהרב

'עמ)דתית-חברתיתמבחינהפגומיםילדיםיצירתלגרוםהעלולה,זודעהעלחלק

בעמדת,כללבדרך,החוקנקט,ממזרותחששמניעתשלזהבתחום(ח"לדו76-77
הגבלה.נוספיםמטעמיםאלוניבוועדתהרובעלולהשיגלהוסיףראוי.הראשיתהרבנות
עלהמגינה,והפסיקהורצויהלגיטימיתהיאלממגרותמחששהולדהטכניקתשלמראש
זוהגבלה.תוכיח9-רקמותלבדיקתהגישההגבלתידי-עלממזרותגילוימפניילד
,כןכמו.לבדיקהמסכימים,הילדכהוריהמוחזקים,הזוגשבניבמקריםאפילוחלה
:הקובע,1965-ה"תשכ,האוכלוסיןמרשםלחוק22בסעיףלביטויבאהזומגמה

בתוךתלתולאדםנשואהשהיתהלאישהשנולדילדשלכאביואדםיירשםלא"
דין-ביתאומשפט-ביתשלדין-פסקפי-עלאלא,הלידהיוםשלפנייום300

."מוסמך
.1028ח"מ,1981-א"תשמ,ילדיםאימונןלחוק(א)12סעיף6
.1028ח"ס,1981-א"תשמ,ילדיםאימוץלחוק10סעיףהשווה7
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,עוכריםלנשיאתהסכמיםלאישורהוועדה)"האישוריםועדת"הוסמכה,החקיקהכשלבי,זה

בידיעלהשלאבמקרה,נשואהשהיאנושאתאםעםהתקשרותלאשר(החוקפיעלשמונתה
.(לחוק(א)(3)2סעיף)נשואהשאינהנושאתאםלמצוא,סבירבמאמץ,המיועדיםההורים

(1)מחד"פ,פלוני'נמ"י92/1354א"וע736,748-749(1)להד"פ,לוי'נשרון78/548א"ע9
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,זהמסוגבמקריםרקמותלבדיקתהגישההגבלתאתהרחיבההשיפוטיתהפרקטיקה
אבהותחזקתעלבהסתמךוזאתבהיריוןהיתהשהאשהבעתההגרשוהזוגבניאםאפילו
היאלילדממורותכתםשלהאפשרותהרחקת.(ט"הבעלאחרבעילותרוב")הבעל
והזכותהחופשבשםזוהגנהחומתלפרוץמקוםואין,האישיהמעמדבדינייסודעיקרון
הכנסת,לפיכך.העתידיביילודלהיגרםהעלולהבפגיעהלהתחשביששכן,להורות
שהדברככל,הולדהבטכניקתלעולםילדהבאת-הוועדהלדעתבניגוד-הגבילה
נושאתאםאיסור,כגון,היילודשלהנישואיןבכשירותהפיכהבלתילפגיעהלגרוםעלול
.(לחוק(ב)(3)2סעיף)"המיועדיםההוריםמןאחדשלמשפחהקרובת"שהיא
ביציתהשתלת:גופית-חוץהפריהשלבטכניקהממזרותלחששמקוםאין,זאתעם
שאיננואדםבזרענשואהאשהשלביציתהפריתאונושאתבאםזוגבנישלמופרית

כאשרממזרותשאיןהיאהמקובלתההלכתיתהדעהשכן,(נשואהתחליפיתאם)בעלה
היאלכךהיסוד.!!אסוריםמין-יחסיבאמצעותשלא,זרמזרעהרתהנשואהאישה

אשתשלאקראיהתעברותבעניין,(צרפת,13-ההמאה)מקורבילפרץרבינותשובת
לחושאיןודאי"כיהפוסק,זראישעליוששכבסדיןעלשהופרשהזרעמשכבתאיש
שאיןכיוןלממזרותלחשושאיןודאי=)"כשרהולדועבירהאיסורביאתרליתאכיון
.2י(בשרהולד-ועבירהאיסורביאת

הנחשב,ל"זפינשטייןמשההרבאך,בנושאהלכתיתמחלוקתנטושהבזמננואמנם
באיןאפילולממזרותהחוששיםההלכהחכמידבריאתהגדיר,בדורנוהפוסקיםכגדול

כללבדרךהולכתבישראלהרבניתהפסיקה.!י"הבלדברי"-כאסוריםמיןיחסי
שלהדתיהדיןלפינישואיןלמניצותלחשושאיןבדיעבדפניםכלשעלכךכעקבותיו14

,האישוריםועדתאתהחוקהסמיך,זוגישהלאור,הנראהככל.ל"הנבטכניקהיילוד
.(לחוק(א)(3)2סעיף)פונדקאיתכאםנשואהאשה,מיוחדיםבמקרים,להתיר

רישום.3

הורותצוכליירשםשבו,ילדיםאימוץלפנקסבדומהמיוחדחסויפנקסעלהורההחוק

16סעיף)עוברלנשיאתהסכםמביצועכתוצאהנושאתלאםשנולדילדלגבישינתן

תרומותשלמרכזירפואימרשם"שלכלליהסדרהציעהאלוניועדת,זאתלעומת.(לחוק

הרבשלהמיעוטהצעתעלחלקההוועדה."התורמיםלגבימזההמידעללארבייהתאי
להרתעתהחששבשלוזאת,האימוציםלפנקסבדומהמזההמרשםבדברהלפרין

מקורותיוועל(הישראליתבפסיקהשנקלט)בהלכהזהכללעל.'ב,יא,חולין;'א,כז,סוטה10
"לאמיתואמתדין"כהן'חו366-360(ג"תשנ'דמהדורה)משפחהדיני,שרשכסקיראה

.35,61(ז"תשמ)אגרנטלשמעוןגבורות
.שםוהאסמכתאות4הערהלעיל,קורינאלדיראה11

.קצהסימן,דעהיורהטורעלח"בבמובאק"סמהגהות12
.א"יסימן,ב"ח,שםגםוראהא"עסימןוכן'יסימן,א"ח,ע"אהמשהאגרות13
.(פורסםלא)ג"תשנאלולא"כמיום597/א"תשנערעורבתיקרבנידין-פסקראה14
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,הראשיתהרבנותידיעלשנתמכה,המיעוטדעתאתהעדיףהמחוקק.המיועדיםההורים
.אלוניועדתהמלצותפניעל

המרשםהסדרלגילויהחששבשלרקלא,ראויפיתרוןאינושבחוקהמרשםהסדר

הילדיםשלהנישואיןכשירותבירורמבחינתגםאלא,הצדדיםוהרתעתשבחוק
הנישואיןרושמיכילמעשההובררילדיםבאימונןאפילו.אלהבדרכיםשייוולדו
,זוחקירה.לנישואיןהמועמדיםשלהנישואיןכשירותבנושאלחקירות,לעתים,נזקקים
לידותפנקסהנהגתשאףבאופן,מאודומקשהמכבידה,ארוכהתקופהעבורלאחר

שהרכבה)האישוריםועדתכי,מוצעכן-על.זובעיהלפתורכדיבהאיןמפונדקאות

,העתשבבואבאופן,והפונדקאיתהגנטייםההוריםכשירותאתמראשתבדוק(רבכולל

על,הצדדיםבאנונימיותפגיעהללא,להעידשיוכלועדיםיימצאו,לכךצורךיתעורראם

ממילאהיאפונדקאות-קרוביםנישואילחששאשר.הילדםשל"היוחסיןכשרות"
לגבי.האוכלוסיןבמרשםהלידותשלהמקוריהמרשםשמורוכןוגלויפתוחהסדר
בכך"מאביואחותואתהילדיישאשמא"החששאתלצמצםאפשרביציתתרומת

ותאריךהמקום,כגוןמנהיםבלתיכללייםפרטיםגםיכלולהמוצעהרפואישהמרשם
.הגנטיתהאםשלהלידה

"ההורות"והגדרתההורותזכותעלפוזיטיביתהגנה.4

רקאינהוחירותוהאדם-כבוד:יסורחוקהוראותשלראויהפרשנותכי,להוסיףישעוד
,מלאכותיותהולדהלטכניקותהגישההגבלתואילפרטיותהזכותעלהגנהבמובן

זכותעלפוזיטיביתהגנהבמובןאףאלא,נגטיביאופיהנושאתהגנה,אלוניועדתכדברי
שאכןכפי,ובראשונהבראש,מחייבתזוהגנה.האדם6ן-כבודמעיקרוןהנגזרת,ההורות
.הורותיחסישלראויתחיקתיהסדר,אלוניועדתהמליצה
הורים"יהיו"המיועדיםההורים":כי"הורותצו"תוצאותלענייןקובעהחדשהחוק

.(לחוק(א)12סעיף)"וענייןדברלכלילדםיהיהוהואהילדעלבלעדייםואפוטרופסים
הכוללות,ילדיםאימונןשלהמשפטיותמהתוצאותהחוקסטהל"הנהדבריםבנוסח

אתמפסיקאימונן":הטבעייםלהוריוהמאומץביןהמשפטיהקשרניתוקבדברהוראה

להםהנתונותוהסמכויותקרוביוושארהוריולביןהמאומץשביןוהזכויותהחובות

להמלצתבהשוואהבפרטבולטתזוסטייה.(ילדיםאימרןלחוק13סעיף)"...אליוביחס
מהאםהילדמסירתעם":(ח"לדו59'עמ)וכלשונהככתבה,אלוניועדתשלהחקיקה

הילדלהוריהםייחשבו,שופטאוסעדפקידבנוכחות,המזמיניםההוריםלידיהנושאת

.4הערהלעיל,קורינאלדי15
זכותעל.1391ח"סב"תשנ,וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-לחוק(א)7-ו4סעיפיםבייחודראה16

;501-497עמודיםוביחוד485(1)מטד"פ,נחמני'ננחמני93/5587א"עהשווהההורות

:85(2)מד"פ,כץ'נזיצוב82/518,540א"ע

(1942)541,535us316Skbwer , OkSahonta

(1972)651,645us40506"1שש"Stamey
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"יינתקהאםלביןהילדביןמשפטיקשרכל;וענייןדברלכלהטבעילילדםייחשבוהילד
.(הוסףהדגש)

מלאהבפונדקאותבין,פנויהפונדקאיתשלסיטואציהכל,ראשית:להעירישעוד
והאבהפונדקאיתהאםשלמשותפתאפוטרופסותיוצרת,חלקיתבפונדקאותובין

יוסף'פרופ,הוועדהחבר.מזרעויןהופרההילדשהרי,הטבעיההורהגםשהוא,המזמין
הגנטיהאבהאימרןתהליךלאחררקכי,(ח"לדו61'עמ)מיעוטבדעתכתב,שנקר

מה,בישראלהמשפטיתהשיטהאתתואמיםאינםאלהדבריםאך-"חוקילאבהופך"
אתהמגביל,החדשהחוקגם."תורם"כולא"אב"כלתהליךשותףהזרעשבעלגם

טבעיכהורההאבשלממעמדומתעלם,המיועדהאבכזרעשהופרהלעובר,הפונדקאות

.הילדשל
שלכאמו,הילדלידתעם,האוכלוסיןמרשםדינילפינרשמתהנושאתהאם,שנית
אקטדרושאכן,לפיכך.(אחרתאשהשלבביציתמקורוהריונהאםאפילו)הילדם

צו".א:הורותצוויסוגישניביןלהבחיןראוי,אולם,החוקבלשון"הורותצו",שיפוטי
שלהטבעיתהאמהותועלהאבשלהטבעיתהאבהותעלהמצהירדקלרטיבי"הורות

;9ן(בפונדקאיתשהושתלההמופריתהביציתבעלתשהיאבמקרה)הגנטיתהמיועדתהאם

האםשלהאמהותסטטוסאתהיוצר,(אימוץלצובדומה)קונסטיטוטיביהורותצו.ב

"ההורותצו"תוצאות.(הביציתבעלת)הגנטיתהאםאינהשהיאבמקרהוזאתהמיועדת

שםומחיקת,לחוק21סעיף)לצובהתאםהאוכלוסיןבמרשםההוריםרישום,כמובן,הן
לצובהתאםההוריםשםעלחדשהמקוריתלידהתעודתוהוצאת(הפונדקאיתהאם

.(ילדיםבאיברןנעשהשהדברכדרך)
הסכםמביצועכתוצאהשנולדילדשלהפיזיתהמסירהכיקובעהחוק,שלישית

פקידבנוכחותתהיה",המיועדיםההוריםלמשמורתהנושאתמהאם,עוברלנשיאת
צו"ניתןבטרםוזאת,(לחוק(ג)10סעיף)"שניתןככלהלידהלאחרובסמוךהסעד

הגנטיתהאםושלהביולוגיהאבשלמעמדםאתסותרואףמתעלםזההסדר."ההורות
ובעליהילדשלהטבעייםהאפוטרופסיםשהם(המופריתהביציתבעלתכשהיא)

המשפטיתהכשרותלחוק14וסעיף82ח"ס,1951-א"תשי,האשהזכויותלחוק(א)3סעיף17
.380ח"ס,1962-כ"תשכ,והאפוטרופסות

וראהכישראללידהעלהודעה8סעיף;466ח"ס,1965-ה"תשכ,האוכלוסיןמרשםחוק18
,(ופטירהלידהלהודעותהטפסים)האוכלוסיןמרשםתקנותלפילידהלהודעתהטופס
.1972-ב"תשל

ייחוסלענייןהמשווה17/נ84/2הצופה,"ההלכהלאורעוכריםהשתלת"גורןשלמההרבעייןנ9
חולקיםבדורנואחריםפוסקיםגדוליאך;הביציתבעלתהאםלביןהזרעבעלהאבבין

הביציתאחרנקבעאינושהייחוסהאישהלביןהזרעאחרנקבעשהייחוסהאישביןומבחינים
ט"מ'סי'כחלקאליעזרציץוולדנברגיהודהאליעזרהרכראה)הפונדקאית-היולדתאחראלא
בספרושפורסמה[16הערהלעיל]נחמניפרשתלענייןד"מתשנבתשובהישראלישאולוהרב
ראה.(ו"ל'ועז"כ'ע1994-ד"תשנ'דכרךרפואיתהלכתיתאינצקלופדיהשטיינברג'אשל

יורק-ניובמדינתהשיטהגםהשווה.שםוהאסמכתאות4הערהלעיל,קורינאלדי'מכהרחבה
השופטד"בפסכמפורט

~
New~-כגםשפורסםArredondoץ.Nodelmanבעניין1[8880

Law Journal(95.1.26)וזסץ.
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יהיהלידתועם":(לחוק(א)10סעיף)החדשלחוקבהתאםאףהילדעלהמשמורת
באמצעות,הילדשלפיניתלמסירהבחוקהדרישה."המיועדיםההוריםבמשמורתהילד

הןתמיההלהביעוישההסכםמערכתאתלסכלהעלול,סיכוןגורםהיא,הפונדקאית

.עוברלנשיאתהסכםלביצועכדרךזהרעיוןשהעלוהמחוקקכלפיוהןאלוניועדתכלפי
מסורבלבהליךתלויהשאינה,הפונדקאותהסדרלהשלמתאחרתדרךמוצעת,לפיכך

ההורים"במשמורתמלידתוכאמור,נתוןהילד.סעדפקידבנוכחותהילדמסירתשל
במסירהצורךאיןולפיכך(לחוק(ב)10סעיף)הסעדפקידובאפוטרופסות"המיועדים

"הורותצו"למשפט-לביתבבקשהלהסתפקישאלא,האםבאמצעותהילדשלפיזית

בארצותכנהוג)הילדשלכאמוהמזמינההאםרישוםלרבותהאוכלוסיןבמרשםושינוי
האם,מקוצרדיןבסדרבדחיפותלהתנהלשצריך,זהמשפטיבשלב.(ב"בארההמתירות

חסרהזוזכות)בכךתרצהאם,בכתבלהגיב,סעדפקידבאמצעות,תוזמןהפונדקאית

לדילמה,היריעהמקוצר,כאןאכנסלא.(בתקנותהחסראתלמלאוניתןהחדשבחוק
,המיועדיםההוריםצבורהעוברלנשיאתמההסכםהפונדקאיתהאםחזרתשלבמקרה

כנגדלאכיפהניתןיהיהלאההסכם"שאלוניועדתעמדתאתקיבללאהחוקכיאצייןאך
טובת,נסיבותשינוי)מסוימיםבתנאיםהתיראולם,(ח"לדו59'עמ)"הנושאתהאם
יש,אלוניועדתלעמדתבניגוד,פניםכלעל.מההסכםהנושאתהאםחזרת(הילד

מלאהפונדקאותשלהסדרבין,מהסכמתההפונדקאיתהאםחזרתלענייןאף,להבחין

האםאינההפונדקאיתהאםואילוהילדשלהגנטייםההוריםגםהםהמזמיןהזוגשבו

הגנטיתהאםגםהיאהפונדקאיתהאםשבוחלקיתפונדקאותשלהסדרלבין,הגנטית

במגמה,כןועלמלאהפונדקאותרק,לעילכאמור,מתירהחוק.הילדשלוהחוקית
הפונדקאיתלבין(המזמיןהזוג)הגנטייםההוריםביןהתדיינות,הלידהלאחר,למנוע

הפונדקאיתשלחזרהלעמדתהפתחאתלצמצםהראוימן,(הגנטיתהאםשאינה)
ההפריהמעשהלפניבין,כפוףהסדרכלכךעלנוסף.בלבדמיוחדיםלמקרים,מההסכם

(א)13,(ב)11,(3)(2)(א)5סעיפים)הילדטובתשלהעל-לעיקרון,הלידהלאחרובין

.(לחוק
לחוק6סעיף)האישוריםועדתבאישורהפונדקאיתלאםתשלומיםמתירהחוק
4סעיף)"בשכרתיווךהסכםבעקבותעובריםלנשיאתהסכם"להאפשרותאתומזכיר

וזאתפונדקאותלגביבשכרתיווךשלהאיסורנפרץ,ב"בארהכנהוג,כאן.((6)(א)

אומבקשאונותןאוהמציע"לפיו,ילדיםאימוץלחוק32סעיףשלהאיסורמןבשונה
ברשותשלאלאימוץתיווךבעדאואימוץבעדכסף-בשווהאובכסףתמורהמקבל

."שניםשלושמאסרדינומשפט-בית
מימוןבשאלתעמדהלנקוטשלאאלוניועדתלהחלטתנוגעתנוספתהערה

זכויותעלהפוזיטיביתההגנהעיקרוןעםמתיישבתאינה,לדעתנו,אשר,הטיפולים

ידי-עלרקלא,ההורותזבותאתלממש,זתלכללסייעצריבההישראליתהחברה.היסוד
גםמה,הנתונותהאפשרויותבמסגרת,למעשהגםאלא,נאותהחוקיתמסגרת

.ילדיםחשוכיזוגותשללצרכיםעונה,זהבתחוםבישראלהרפואהשהתפתחות
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"נזדיןמכווץ"וקוררת.5

החוקיהמצבאך,(פונדקאות)עובריםלנשיאתהסכמיםלהסדרמוגבלהחדשהחוק
מלאכותיתמהפרייההנולדילדכגון,מלאכותיתהולדהשלאחרותטכניקותלגבי

והתייחסויותררחבותהןאלוניועדתהמלצות.20פרוזןנותר,ביציתתרומתאוזרמתורם

הולדהשלהטכניקותלכלהראשיתהחקיקהאתלהשליםהראויומןל"הנלטכניקותאף
.מלאכותית
הורה")החוקיתההורותרעיוןאתלהרחיבאלוניועדתהמלצותאתבעיקראציין

,זרעתרומתאוביציתתרומתלענייןאף(ח"לדו55'עמ-הוועדהכלשון."הדילמכוה

מתייחסתזוהצעה."..הסכמתונתןהואזוגבןהתרומהלמקבלהיהשאם"בתנאי
בןעלגםזוחוקיתהורותולהחיללהרחיבישאך,"התרומהמקבל"שלההורותלמעמד

להזכירראוי,כןכמו.עקרבעלכגון,להורותביולוגיאוגנטישותףאינואפילו,זוגו

לפיה,בשעתובכנסתבדיוןשנפלה,שחלכ"חשל(1978,רכס)פרטיתחוקהצעת

טבעייםכהוריםאותםיראומלאכותיתמהפריהילדלהםונולדהסכמתםשנתנוזוגבני"
בכל,המזמיניםההוריםשנילגבילנקוטישפניםכלעל."מהפריהשנולדהילדשל

lawful(חוקיתאבהותשלבמקריםאף"הורות"שללשון,כחוקמלאכותיתהפריה

fatherhood(חוקיכסטטוסהורותהרי.תחלופההסכםשלבמקרה,חוקיתאמהותאו

להנפיקאימוץצושלבמקריםנוהגהפניםמשרדואףילדיםאימוץבחוקקיימתכבר
.הילדכהורירשומיםהמאמציםההוריםשבה,חדשהלידהתעודת

מנתעל,תיקוניםשלשורהטעון,בחיפזוןשנחקק,החדשהחוקכייאמרלבסוף
והנוהלשבחוקהרביםהסייגיםעקב.המעונייניםלטובתליישוםהניתןלחוקשיהפוך

לשירותילהזקקלהמשיךיאלצוהמעונייניםכילהניחישהאישוריםועדתשלהמסורבל

מוחלטוניתוקמלאהסודיותמבטיהשהדברגםמה,לארץ-בחוץפונדקאות
.מהפונדקאית

הפוליטיתבקונסטלציהאףכיהוברר,החוקשלתוכנועלהביקורתחרף,זאתעם

זכותכילכךלחתוריש.אלהרגישיםבנושאיםהחקיקהקשייעללהתגברניתן,הנוכחית
במסגותמוגנתיסודכזכות,למעשההלכה,להכרהתזכהבישראלאדםכלשלההורות
.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיה

.2הערהלעילראה20


