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אימהותקביעת1.2
יהודיתוהות2.2

סיכום.ז

הקומה.א

שונותטכנולוגיותהתפתחו,והרפואההמדעהתקדמותעם,השניםבמהלך
הרבייהבתחוםהראשונההטכנולוגיה.זוגבנישלפוריותבעיותעםלהתמודדות
ההזרעהטכנולוגייתהיא,הרחבהציבורשללשימושושפותחה,המלאכותית
אולנרתיקישירותזרעמחדירים,למעשה,זוטכנולוגיהבאמצעות.ןהמלאכותית

היאיותרמתקדמתטכנולוגיה.מין2יחסיקיוםללא,המטופלתהאישהלרחם
פוריות-אישלמסוימיםמקריםלפתורשנועדה,גופית-החוץההפריהטכנולוגיית

האישהבגוףביציותייצורמזרזיםשבוהליךהיא,גופית-חוץהפריה.נקבית
.זכוכיתבמבחנתזרעעםאותןומפרים,ביציותמספרשואבים.הורמוניםבאמצעות

בתקווה,מופרותביציותארבעעדשלושמחדיריםכללבדרך,ההפריהלאחר
נולדה1978בשנת.וללידהלהיריוןותביאבהצלחהתיקלטאחתביציתשלפחות
הראשוןבחלקוידוןזהמאמר.3זהתהליךבאמצעותבעולםהראשונההתינוקת

שביןביחסיתמקדהדיץ.גופית-חוץבהפריההשניובסלקו,מלאכותיתבהזרעה
גישתכיןהעקרוניההבדלאתאציגזוובמסגרת,זהרגישבתחוםלמוסרהמשפט
אבחן;מלאכותיתלרבייההקתוליתהכנסייהשלגישתהוביןהעבריהמשפט

מההסדריםלסטותשאסורהאמונהדהיינו,)Naturalism(הנטורליזםסוגייתאת
שלהמתודולוגיתבהתמודדותבהרחבהאדון;בראשיתמעשהשלהטבעיים
העמדהמשפיעהשבוהאופןעלאצביעואף,הפריוןטכנולוגייתעםההלכה

,הישראליהמשפטעל,גופית-חוץוהפריהמלאכותיתלהזרעהבנוגעההלכתית
חוקפיעלפונדקאיתאםובחירתהזרעתורםשלהאנונימיותעקרוןכמובעניינים
.1996-ו"תשנ,עובריםלנשיאתההסכמים

שטיינברג'אראו.עשרה-התשעהמאהשלהשנייהבמחציתהתחילהאדםבניאצלהתהליך1
.148(אכרך,ח"תשמ,שנחהמהדורה)רפואיתהלפתיחאנציקלופדיה

יתקדם,זוכצורהמלאכותיתהזרעהידיעלהיריוןלהשיגהמתקשהזוגשהיוםלצייןיש2
'אראו,במבחנההנמצאתלביציתהיישרהזרעמחדיריםשבוגופית-חרןהפריהשללתהליך

.5(1994)גהאסיא"גופית-חוץהפריה"ספרן'ועלוין
.115-117(ככרך,א"תשנ)רפואיתהלכתיתאנציקלופדיהשטיינברג'א3
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העכריבמשפטגופית-חהןוהפריהמלאכותיתהזרעה

עמדות:(Aftf"4':להלן)הבעלשלהזרעבאמצעותמלאכותיתהזרעה.ב
וקתוליותיהודיות

שלבטכנולוגיההשימוש,מלאכותיתבהזרעהנעזריםשבהםהמקריםכללמתוך
AIHמינובאיבראנטומימפגםסובלהבעלשבהםבמקריםומומלץ,יחסיתנמוך
בטכנולוגיהשימושנעשה,כןכמו.חמורפסיכולוגי(אימפוטנציה)אונותמאיןאו

במקרים.נמוכהזרעספירתישלבעלשבהםבמקרים,רחוקותלעתיםכיאם,זו
טיפוללעבורעתידהבעלאםAIH-הבטכנולוגייתהשימושעלממליציםמסוימים

.לעקרותלגרוםשעלולאושגורםרפואי

ההלכהעמדת.1
,הפוסקיםמיעוטעמדת.%AIH-בהשימושאתמתיריםההלכהפוסקימרבית

האיסוראתמפרזובטכנולוגיההשימושכיהיא,זובטכנולוגיהלשימושהמתנגדים

פולטאינוהבעלשבומינימגעכל,המיעוטעמדתלאור.זרעהשחתתשלההלכתי
להימנעויש,זרעלהשחתתנחשב,אשתושלהרבייהמערכתלתוךישירותזרע

מנוגדמלאכותיתהזרעהלשםזרעאיסוף,זולהגדרהבהתאם.6וכולמכולממנו
המתנגדיםהמעטיםההלכהפוסקישמעליםנוסףטיעון.זיעהשחתתשללאיסור
בין,אחרשלבזרעויוחלףהבעלשלשזרעומכךהחששהואAIH-בלשימוש
שלהמשפטיבמעמדומהותיתלפגיעהתובילכזוהחלפה.שבמזידוביןשבשגגה

.זרעהשתתתשללאיסורבנוגעהרובעלמקובליםאינםהמיעוטנימוקי.הילד
היאההליךמטרתשכאשר,היאAIH-בהשימושאתהמתיריםהפוסקיםטענת

4Artifical Insemination Using The Husband's Sperm.
,ג,השדהפרית"שו;צז,ב,אהרוןזקןת"שו;רמח,ג,ם"מהרשת"שו;מגץ"יעבשאלת5

ת"שו;אהעזראבן,ב,אומריביעת"שו;נ,א,יצחקמנחתת"שו;ה,ג,אשרידית"שו;גג
.לב,ד;יח,יא,ב;עא,אהעזראבן,משהאגרות

,ט,אליעזרציןת"שו;יהעזראכן,ה,עבדיישכילת"שו;קח-קז,ד,מלכיאלדברית"שו6
להשתמשהיאהבעלכוונתאםאפילו,א41-בהשימושאתאוסריםאלוהלכהפוסקי.נא

אשר,האוסרתהאסכולהבבסיסחזקהמיסטיתהנחהישנה.משפחהלהקיםמנתעלבזרע
הנמקות.(העבדיישכילת"שוראו)הדיהעובדיה'הרשלבעמדתובמיוחדביטוילידיבאה

פוריותהוסרבעייתעללהתנכרבמטרהAIH-בלשימושהתנגדותובבסיסעומדותדומות
כך,הווסתתקופתבמהלךמיןיחסילקייםאסורהעבריהמשפטלפי.מוקדםמביוץהנובעת
קיוםעלאוסרתההלכהשכוהזמןפרקבמהלך,הרגילמןמוקדםמבייצתשאישהשבמקרה

כרך,ד"תשנ)רפואיתהלכתיתאנציקלופדיהשטיינברג'אראו)להרותתוכללאהיא,מיןיחסי
AIH-בשימושלעשותמציעיםהלכהפוסקימספר,זהקושיעללהתגברמנתעל.(300(ד

שבנוסף,הדיה'הראולם,בלכדמדרבנןהואמיןיחסיקיוםשלהאיסורשבוהזמןבפרק
הואהרי,מזהשיווצרהוולד"שכדעתועומד,שםכעלקבליסטגםהיההשובפוסקלהיותו
מתנגדהוא,כןעל."ממנהלחלצושקשה,רצוצהבטומאה,ובפנימיותובחיצוניותומלובש
לגבי.מוקדםבירןבעקבותשמתעוררתהפוריותבעייתאתלפתורמנתעלAIH-בלשימוש

Lasker,4תחModern:ראוזהבתחוםלקבלהההלכהביןהיחס "Kabbalah, Halakhah.ם
14-1(1988)Modern Jadaism8"Medicine.
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להשגתהתהליךבמסגרתאםהלכתיתמבחינהרלוונטיזהאין,לעולםילדלהביא

הרבייהלאיברחדירתולביןהזכריהזרעפליטתביןהפסקהישנה,זומטרה
בקיוםגםהמצבהואכךאך,לאיבודהולךתמירהזכרימהזרעחלקאמנם.הנקבי

שהחששהואידועכלל,הזרעהחלפתמפנילחששבנוגע."טבעיים"מיןיחסי
המותרהליךלאסורכדימספיקאינו,שכזהתרחישהתממשותמפניהערטילאי
מכובדתמטרההגשמתלצורךנועדכשההליךבייחוד,הלכתיתמבהינהעקרונית

להבטיחמנתעלשוניםאמצעיםלנקוטניתן,מקרהבכל.7משפחהכהקמתונעלה

שבהןקליניקותבמספר,כיוםכבר,זהבהקשר.מינימלייהיהזרעלהחלפותשהסיכוי
ושנושאים,הכשרהשעברוזמיניםמפקחיםישנם,מצוותשומרייהודיםמטופלים
להחדרתוועדהזרעאיסוףמרגעבהליךיתערבלאזרזרעששוםלוודאבאחריות

.8האישהלגוף
זוגשלבמקרהובמיוחד,ההלכהפיעלמותרתAIHשטכנולוגייתבהנחה
הלכתיתסמכותעםלהתייעץיש,לעולםילדיםלהביאהיחידההדרךזושעבורו

יש,כןכמו.הזרע9לאיסוףביותרוהמקובלתהראויההדרךאתלמצואמנתעל
שלהווסתכתקופתתתבצעשההזרעהאפשרותקיימתכאשר,הלכתיבייעוץצורך

הלכתיבייעצןהצורך.האישההתעבדותואתהזרעקליטתאתלייעלמנתעלהאישה
ועל,הלכתיתמבחינהבעלהעלאסורההאישהזושבתקופהמשוםעולהזהבמקרה

.אסורסביניהםמגעכלגםכן
בטכנולוגיההשימושאםהיאAIHשלבהקשרהמתעוררותהשאלותאחת

טועניםההלכהמפוסקיחלק.1ן"ורבופרו"שלהמקראיהציוויאהדממלאזו
ילדהבאת,זומצווהקיוםשלנפרדובלחיחיונירכיבהואמינישמגעשמאחר

מהות,למעשהכישיטענויש,מנגד.החיוב12אתמקיימתלאאוגבאמצעות

ולעומת,לעולםחייםצאצאיםוהבאתההתרבותעצםהיאורבייהפרייהעלהציווי
דעהפיעל.מעכבאינולעולםהצאצאיםאתמביאיםשבאמצעותוהתהליךזאת
אשתואתמזריעהבעלכאשרמתקייםבהחלטורבייהפרייהעלהתורניהציווי,זו

ידיעלשאומצה,בינייםעמדתקיימת,הללוהעמדותשתיבין.מלאכותית13בדרך
עולהאינהAIHבאמצעותשהתיבותאף,עמדתולפי.אויערבאךזלמןשלמה'הר
כדיבהחלטמספיקהשהיאהרי,מדאורייתא"ורבופרו"מצוותשלמלאקיוםכדי

.5בהערהלעילשצוטטובמקורותראו7
7Dickter.ו1997.1:ראו8 "Kosher

~

Conception" Jewish Week.ג.
.ע,א,העזראבןמשהאגרותת"שו9

,יצחקמנחתת"שו;אהעזראכן,באומריביעת"שו;יח,ב,העזראבןמגוהאגרותת"שו10
.לעיל6הערהראונו,א

Feldman!":גםראו;ו,ויבמות:משנה11 Marital Relafions, Birth CentFvl ~and

.

'

AboFiion

.,1

"Iewishי14(שפאוזסץ,1974)59-46

אבן,העבדיישכילת"שו;יטהעזראבן,עוזיאלמשפטית"שו;ח,אהעזראכן,זהבטורי12
.יהעזר

.כז,ג,אליעזרציץת"שו;אהעזראבן,ב,אומריביעת"שו;נ,א,יצחקמנחתת"שו13
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אתליישבהכלליתההוראהקרי)"יצרהלשבת"שלמדרבקהמצווהאתלקיים
,מדרבנןמצווהשליוחדהנמוכהברמההמצווהקיוםדירוגבאמצעות.4ן(העולם
להתרבותדתיתהלכתיתמשמעותתהיהשעדייןלהבטיחאויערבאך'הרמצליח

המצווהשלהנורמטיביתהעצמהמלואכדיעולהאינהשהיאאף,AIHבאמצעות
.מדאורייתא

,מותרAIHבטכנולוגייתשהשימושרקלא,ההלכהפוסקימרביתלפי,כןעל

,א41-בלשימושזוןה"שגלסוערמקוםיש.מצווהשלקיוםמהווהאףשהואאלא

,אלובהוגים.דתייםבחוגיםלעקרותשישההכרתיותההשלכותאתגםמשקפת
שרגישות,ספקאין.ובקהילהבמשפחההדתחיישלחשובמוקדמהוויםילדים

תורמת,לעולםילדיםלהביאאלהזוגותעלהמופעליםוהחברתייםהדתייםללחצים
בדרכישימושידיעלגםלהםלעזורדרכיםלמצואהלכהפוסקיכקרבלמגמה
.15מלאכותיותרבייה
רבייהבאמצעילשימושהמתנגדיםההלכהשפוסקיהעובדהאתלצייןיש

ועל,הזרעהשחתתשלהאיסורכגוןהלכתייםחששותעלמתבססיםמלאכותיים
העבריבמשפטשאיןלהסיקישמזה.ורבייהפרייהמצוותלקיוםבנוגעהסתייגויות

.בלבדטבעיבאופןיבוצעהרבייהשתהליךעקרוניתדרישה

הקתוליתהעמדה.2
גישהנוקטתאשר,הקתוליתהכנסייהשללדוקטרינהלחלוטיןמנוגדתזוגישה

.האדםבנישלהרבייהבתהליךטכנולוגיתהתערבותכלואוסרת,נטורליסטית
באמצעותוהןהבעלשלזרעובאמצעותהן,מלאכותיתהזרעה,זאתבעקבות

נשואיםזוגותעכוראופציותאינן-גופית-חוץהפריהוכן,זרתורםשלזרעו
מהוראתשעולהכפי,הקתוליתהדוקטרינהלפי.פוריותבבעיותהנאבקיםקתוליים
חייבמסגרתמיןיחסימקיוםההולדהאתלהפרידאסור,198716משנתהאפיפיור
Inseparability("ההפרדה-איעקרון"המכונה,זהאיסור.הנישואין Principle(,דורש

כלולפיו,לאשתובעלביןמיןיחסימקיוםכתוצאהורקאךלעולםיבואוילריםכי
עקרון.!7אסורה,ההולדהבתהליךהמיניהמגעאתהמחליפהאחרתרבייהטכניקת

8,11!ע.48;א,סב,יבמות;יג,אעדויותמשנה;יח,מה,ישעיה14

Feldman

, supra fiote;

.(אויערבאךזלמןשלמה'הרדבריאתמצטט)ט,א,העזראבן,אברהםנשמת
Traditional:ראו15 Jewish Family" Be Frui#i~l8תוJakobovits "The Longing forlChildNn]ר

(1994,.Grazi ed.ן,and'

Multiply

: Fertility Yherapy and the Jewish Tradition (Jefusalem

11-5.
16"0u.s. Catholic (onference, Congregation for the Doctrine of the Fairh, Instruction

the DignitV of .Prvcreatioth Donum

~

tae"0Origin and4!שRespect

for

Haman Life

.("1)1חחתSfitae0":להלן)(1987)11
7]11Moral Dilemnhas Since Vatican"0McCormick Ihe (Jritical Calling: Rdkctions.%

hish

~

Thealogival

!

'

Qaarterly

55,"IFertilizationמךסטתו'

'

Hannam:1;333(1989,(S
~
ashington

14(1989).
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בעלבקאהבהיחסישאינהדרךבכלהנולדיםשילדיםהרעיוןעלמבוססההפרדה-אי
כמו.פגומהתהיהנאהביםולהיותלאהובשלהםשהיכולתבכךנפסדיםייצאו,לאשתו

היחסיתהקלותמפניהחששהואההפרדה-איעקרתבבסיסהעומדנוסףרעיון,כן
.מלאכותית18רבייהשלטכניקותלרעהלנצלניתןשבה
האיסוראתמחשיבהאשר,קתוליתמיעוטעמדתגםישנהכילצייןהראוימן

Donum~-במלאכותיותהפריהטכניקותעלשהושתהגורף Vitaeקיצוניכיישום
זוגכאשד,זומבטנקודתלפי.ההפרדה-איעקרוןשלהמידהעליתדוקשהמדי
פוניםוהם,מבשרםבשרשיהיהילד,לעולםילדלהביאנואשותמשתוקקנשוי

מעשהעצם,הזוהמטרהאתלהשיגכאמצעימלאכותיתרבייהבטכניקתלהשתמש
.לאשתו19הבעלשביןהאהבהרביבשלנפרדבלתיחלקלהיותהופךהרבייה
המיעוטעמדת,המלאכותיותההולדהטכניקותשללרעהניצולמפנילחששבנוגע

סנקציותשלשילובבאמצצותזהחששעםלהתמודדשישהיאהליברליהקתולי
אוכשלעצמוזהבחששלראותאין.מראשפרקטייםזהירותצעדיונקיטת,דתיות

אתטוטליבאופןלאסוריששבגינובסיסיגורםמהתגשמותוהנובעתבתוצאה
.20שהיאנסיבהבכלמלאכותייםרבייהבאמצעיהשימוש

ההלכתיתבעמדהנטורליסטייםסממנים.3
ביןיש,העבריהמשפטעמדתלביןהקתוליתהעמדהביןההבדלאףעל

החלשההנטורליסטיתמהגישהלהתעלםאין.מסוימיםדמיוןקוויהשונותהגישות
לרבייהמשתווהאינוAIHשלפיהההלכתיתהדוקטרינהמאחוריהמסתתרת

בדירוגלראותניתן.מדאורייתאורבייהפרייהמצוותקיוםכדיעולהואינו,טבעית
גישהישנההיהודיתבהלכהשגםלכךראיה,14111-לשניתןיותרהנמוךההלכתי

מקוםגםיש.מלאכותיתרבייהלגבי,מפורשתובלחימוסוויתכיאם,נטורליסטית
נטורליזםלאותוביטוימהוותAIH-בלשימושהמתנגדיםהפוסקיםשדעותלטעון
בעמדתלמצואניתןהעבריבמשפטנטורליסטיתלגישהמיוחדביטוי.מוחלש

שללטכנולוגיהבנטעחוקהנטורליסטיתגישההמבטאתיעקובוביץעמנואל'הר
כפי,תורםשלזרעבאמצעותמלאכותיתבהזרעהמדוברכאשרמלאכותיתרבייה

שימוששלבמקרההמתעוררותוהמוסריותהמשפטיותהשאלות.להלןשיפורט
כמקרההמתעוררותהשאלותמאשרומורכבותרציניותיותרהרבה,מתורםבזרע

המתיריםרביםהלכהפוסקי,זאתבעקבות.הבעלשלבזרעושימושעושיםשבו
הסתיעויותהםאףמבטאם,טהורההלכתיתמבחעהתורםשלבזרעהשימושאת

למעשהנובעתזומוסריתהתנגדותיעקובוביץ'הרלפי.התהליךמפנימוסריות

,17McConnick,אקק.349-347:פיעל18 supra note,הזרעהחלפתהיאלרעהלניצולדלגמה
.תורםשלורעעםהבעלשל

Cahillןזסץ,1988)19,115-111 Religion and .!

Adi

~

cial Repnaduction (New.]11Shannon.ז
,17McCormick,אק.348:גםראו;139-127 supra note.

17McConnick,אק.20348 sapra note.
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וההיריוןההפריהתהליךאתהופך,לרבייהמלאכותיותבטכניקותשהשימושמכך

אתההופכות,מיוחדותואנושיותמיסטיותסגולותאותןנטולת,מכניתלפעולה

:בארץוהפצתוהאנושיהמיןרבייתבתהליךהאלשללשותפוהאדם

81510"The use Of aftificial reproductive techniques ftwrn

s

childbearing

mechanical act bereft of

those

mystical and intimately human qualities

the creative propagation of the15partner vvith God8that make naan.

21

face

התאוריהאתרבהבמידהמזכירהההזרעהשלהמכנילאופיההתייחסות
מיליםכתביעקובוביץ'שהרלצייןיש.הקתוליתהגישהשבבסיסהנטורליסטית

שנותבסוףלאודוכיצאיהודיתרפואיתאתיקהעלהדרךפורץבספרואלה

שימושעשהשהואלהניחניתן.האנגליתבשפההקודמתהמאהשלהשישים
אנגלוסקסיםשהנם,ספרומקוראיגדולשהלקהעובדהבשלהנטורליסטיבשיח

לפנותביקשוהוא,זהשיחומוקירילמכירימשתייכיםהנראהככל,במוצאם
.ביותרהמשכנעתבצורהאליהם
העברילמשפטהקרוב,המוסלמיבמשפטגםכי,זהבהקשרלצייןהראוימן

.באופייהנטורליסטיתיחידדעתישנה,מלאכותיתרבייהטכנולוגיותלגביבעמדתו
כאמצעילשימושעקרוניתהתנגדותאין,העבריכמשפטכמו,המוסלמיכמשפטגם

.הנישואיןמסגרתבתוךפוריותבעיותעםלהתמודדכדימלאכותייםרבייה
מספרעלהקפדהותוך,המוסלמיבמשפטספציפיותהלכתיותלנורמותבהתאם

במשפטגם,זאתעם.1111-בהשימושאתלאפשרלמשלניתן,22הלכתייםכללים

אתחסראכןמלאכותייםבאמצעיםהנולדילדשלפיהיחידדעתקיימתהמוסלמי
לפי.ממנהנהניםהטבעבדרךהנולדיםשילדיםאנושיתוחמימותרגשותאותם
.23אסוריםהמלאכותייםהרבייהאמצעיכל,זודעה

לראותהיאהמקובלתההלכתיתלעמדההללוהחריגיםעללהסתכלאחרתדרך
תרומה,יעקובוביץ'הרשלבגישתוובמיוחד,המוחלשהנטורליזםבתופעות
בלתיאימוץמפניאותנומזהיריםשהםבכך,המקובלתההלכתיתלעמדהחשובה
אולם,זולטכנולוגיהעקרוניתהתנגדותבהלכהאין.הפריוןטכנולוגייתשלמבוקר
,שלהוהמוסריותהחברתיות,הרפואיות,המדעיותההשלבותאתלבדוקישעדיין
טובהדרךאףאלא,דיןפיעלמותרבגדררקאינהמלאכותיתשרבייהולוודא
ההלכתיהדירוגבעצם,מזויתרה.לעולםילדיםבאמצעותהלהביאוראוישניתן
,לעולםהים"להבאתמלאכותיהליךכלבאמצעותורביהפדתהשליוחדהנמוך

21249-248(1975,lakobovits /ewish .Medical .Erhics (New York].
שלשזרעמצבלמנועמנתעלזהירותאמצעילנקוטישכיכךעלעומדהמוסלמיהמשפט22

Rispler-Chaim:ראו.הבעלשלזרעועםיתערבבתורם Islamic Medical Ethics "! theץ

27-18(993!,iventieth cent~ty Geiden].
Ibidק.24:ראו23

at

.
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בןבידילרעההמנוצללכליתהפוךלאהחדישהשהטכנולוגיהלהבטיחניתן
,ירצהלאהזוגמבנישאחדבמקרה.הנישואיןבחייסכסוךכדיתוךזוגבתאו

לא,מלאכותיתרבייהשלבהליךלהתחיל,הדעתעלומתקבלותמובנותמסיבות
הלכתיתחובהשקיימתבטענהההליךאתעליולכפותזוגולבזההלכהתאפשר
כילטעוןיכולהמסרבהזוגבן.24הנישואיןלהמשךכתנאילעולםילדיםלהביא
ההלכתיהציוויקיוםכדיעולהאינהמלאכותייםבאמצעיםרבייהוממילאהואיל

חובהשמילוימשוםזאת."תעשהואלשב"שלבמצבלהישארעדיף,מדאורייתא
האוסריםהפוסקיםמיעוטשלחששותיהםאתלדחותמצדיקבהכרחלאמדרבנן

מןלגרועכדיזובמסקנהשאיןמובן.הללוהמלאכותייםבהליכיםהשימושאת
הדדיתהסכמהמתוךהפריוןבטכנולוגייתשימוששעושהזוגשלההלכתיההישג
מצווהקיוםלזכותוזוקףבוודאיזהזוג.פוריותבעייתעללהתגברמנתעל,מלאה
זובטכנולוגיההשימושסיווגעצם,AIHשלובהקשר,אחרותבמילים.מדרבנן
אוליאשר,בההשימושלגביהבחירהלאלמנטהבסיסאתמהווהמדרבנןכמצווה

שלהחיובלקיוםתקףכאמצעינחשבהיהAIHלו,הלכתיתמבחינהקייםהיהלא
שטכנולוגיהלהבטיחשנועדהיעדהושג,זאתבזכות.25מדאורייתאורבייהפרייה
.לרעהניצולשללכליתהפוךלאתקווהשל

הניאוףוסוגיות(AID"26"(תורםשלזרעבאמצעותמלאכותיתהזרעה.ג
27והממזרות

כללירקע.1

מעלה(411))מלאכותיתבהזרעהתורםשלבזרעהתרמוש,הלכתיתמבטמנקודת

.(הבעלשלהזרעבאמצעותהמבוצעתהזרעהמאשריותררבותבעיות (AIH

,ממזרות,ניאוף:הןAID-בשימושבעקבותהמתעוררותהעיקריותהבעיות
ובעיות,שונותמאימהותהזרעתורםשלילדיוביןעריותגילוישלהאפשרות

שנולדילדשלשמקורומהעובדההנובעותהאישיוהמעמדהמשפחהדיניבתחום
.ידועבלתילהיותעשויAIDבעקבות
קרובותולעתים,מלאכותיתהזרעהשלביותרהנפוצההצורההואAID,זאתעם

עקרותשלבמצביםלרבות,פוריותבעיותשלרחבלמגווןהיחידהפתרוןהוא

סוגיביןהתאמה-מאיהנובעיםסיבוכים,נמוכותזרעספירות,הגברשלטוטלית

.ס-נגהפוסקיםאוצי;א,קנד,צ"אבהע"שו24
25241,208-207(1998,Bleich Biaethical Dilenanas (Hoboken.7.ס.
26Sperm]0080tA~tificlal hsemination Using

ישראלבקהללבואעליונאסראשר,עריותגילוישלאוניאוףמעשהשלתוצרהואממזר27
,המקריםבשחאך,שראואחרלממזרלהינשאלומותר.ת/אחרה/יהודיעםולהתחתן
הלכות,ם"רמב;ב,מה,יבמות;יב,ג,קידושיןמשנהראו.ממזריםבגדרהםגםצאצאיו
.יג,ד,ע"אבהע"שו;א,סו,ביאהאיסורי
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החיסוניתלמערכתהקשורותובעיותRh-הברכיבבמיוהד-הזוגבנישלהדם

לאשבהםבמקריםהאחרוןכמוצאAID'-בשימושנעשהכןכמו.הרבייהבאיברי
שכשלושיםהיאההערכה.הפוריות-לאיהגורמתלעיןהנגליתסיבהלמצואניתן

לעתים.הזכרית28הרבייהבמערכתמליקוייםנובעיםהפוריות-איממקריאחוזים
קרבהבעללילדהמשתוקקעקרלזוגהיחידההתקווהאתמהווהAIDקרובות
לשיאההמגיעהההיריוןתקופתכלכמשךברחמהלשאתותוכלשהיא,לאםגנטית
יהודיותמשפחותעבורהמיוחדתומשמעותה,פוריות-שבאיהטרגדיה.בלידה
בהקשרגםרלוונטיתפחותאינההיאאך,AIHשלבהקשראוזכרה,דתיות
.הנוכחי

מפניההששהיאAIDשלבהקשרהמתעוררתביותרהקשההמשפטיתהבעיה
המקור.בעקבותיוהנולדיםהילדיםעלשכזהלמעשהשישוההשלכותניאוף

להרשותבאפשרותהדנההתלמודיתהסוגיההואAIDלענייןהבסיסיההלכתי
להינשאנדרשגדולכהן,תורהדיןלפי.הרהלבתולהגדולכהןביןנישואין
אםגדוללכהןמותרתהרהבתולההאם:הבאההשאלהמוצגתבתלמוד.29לבתולה

שהבתולהשייתכןמציעהתלמוד,עובדתיבסיסזהלתרחישלספקבניסיון?לאו
לפניקצרזמן,אדםשפלטזרעבהשהיהבאמבטיהמרחצהכתוצאהלהיריוןנכנסה

שהואבאורטמונהלענייננוהזההתלמודיהדיוןחשיבותכילהבהיריש.שנכנסה30

יחסיבקיוםהקשורותעברותהתהוותשלהמשפטיתההגדרהעללשפוךשואף
התעברותשלבפיזיולוגיהאובאנתרופולוגיה,בהיסטוריהולא,העבריבמשפטמין

לכהןנישואיןשלבהקשראםהיאעליהלהשיבמבקששהתלמודהשאלה.בתולה
שמא-או,גברעםמינימגעשקיימהלאחררקכתולהנחשבתאינהאישה,גדול

כלבהיעדךאפילו,כבתולהמעמדהאתממנהלשלולמנתעלמספיקההתעברות

?מינימגעשלפעולה

,גברעםמינימגעבעקבותרקאובדבתולהשלשהסטטוסהיאהתשובהאם

להסיקניתן-מכךוחשוב,ההרההבתולהעםלהתחתןלכהןשמותרהרי
במשפטמיןיחסיבקיוםהקשורותהעברותבכלשלפיוהלכתיבללזומתוצאה
על.בלבדהתעברותולא,מינימגעקיוםהואהעברהשלהעובדתיהיסוד,העברי

מבליבעלהשאינויהודיגברשלמזרעולהיריוןשנכנסתנשואהיהודייהאישהכן
ההיריוןעצםכיהיאהתשובהאם,מאידך.נואפתבגדראינה,מיןיחסיאתולקיים
אסורהההרההבתולהאז,בתולהשלהסטטוסעםאהדבקנהעולהשאינוזההוא
מספיקהעצמהבפנישההתעברותתהיההכלליתההלכהכזהובמקרה.גדוללכהן

.149'בע,1הערהלעיל,שטיינכרג28
.יג,כא,ויקרא29
בעקבותהתעברותשלבאפשרותהאמינוהלכהפוסקימספר,כןכמו.א,סו-ב,יד,חגיגה30

אינםההלכהפוסקירובאולם.וסג,גתשבץ;א,סו,חגיגה,חננאלרבנוראו,באמבטמרחץ
.מב,א,הפוסקיםאוצרראו,להתעברותסבירהכאפשרותזואפשרותמקבלים
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כגון,אסוריםמיןיחסיבקיוםהקשורותעברותשלהעובדתיהיסודאתלהוותכדי
.עריותוגילויניאוף

ההלכהמקורות.2
המגעשעצםהיאהמסקנהכיעולהזולסוגיהותוספותי"רששלמפירושיהם

פרשניםשלרבמספר.3[גדוללכהןלהינשאמבתולהמונע,ההתעברותולא,המיני
היאזומפרשנותהנובעתההלכהכןועל,ותוספותי"רשבעקבותהולכיםופוסקים

מהווה,עצמהבפניההתעברותולא,המיניהמגעורקאךהעבריהמשפטלפיכי
ניאוףכגון,אסוריםמיןיחסיבקיוםהקשורותרותהעבבהגדרתהעובדתיהיסודאת

עלשניתןהלכהפסקהואזהבענייןהעוסקנוסףהלכתימקור.עריותייוגילוי
לאישהבנוגצ,עשרה-השלושמהמאהצרפתיתוספותבעל,מקורכילפרץרבנוידי

לאשתואישביןמיןיחסיקיום,ההלכהלפי.נידותהבתקופתלהיריוןהנכנסת
להיריוןנכנסתנשואהאישהשבובתרחישדןפרץרבנו.הנידותהבתקופתאסורים
אתעליהםפלטשזהלאחרקצרזמן,בעלהסדיניעלששכבהלאחרנידותהבתקופת

יחסיקיוםלגביהלכתיתשאלהמתעוררתלאכללכזהבמקרה,פרץרבנולפי.זרעו
ממשיךהוא,זאתעם.ממשי34מינימגעשוםהיהשלאמאחרנדהאישהעםמין

שלזרעעליהםשישסדיניםעלמלשכבלהימנעלהקפידנשואהאישהעלכיואומר

להיריוןתיכנסהאישהאם:עריותגילוימפניבחששנעוצהלכךהסיבה.זרגבר

,סד,מדה;"בקיאיןרוב"ה"דב,ו,כתובות,תוספות;"אמרושמואל"ה"ד,קנאשבת,י"רש31
295-299(1964)ונרגם"מלאכותיפריוןבענין"פירר'בגםראו;"שמואלשאני"ה"ד,ב

עםותה"ליישבמתןהריצד,"הכמבדהבתולה"ה"ד,ב,יד,בחגיגההתוספותכעמדתהדן
הגההעלעמדתואתמבסספיוו'הר.ןשולייםבהערתוזברוה.המהאחרותהתוספותשתי

.חגיגהלמסכתבהגהותיוסירקסיואל'הרידיעלהמוצעתלשונית
העזראבן,שמואלבית;1,אהעזראבן,מחוקקחלקת;צו,ץ"יעבשאלת;רסג,ג,תשבץראו32

Rosner:גסראו;ו,אהעזראבן,אומריביעת"שו;ה,ג,אששרידית"שו;י,א

'

"Artificial,1

,.Bleich eds.ושנ.[וRosner,1,Jewish Law" Jewish Bioethics (New YorkתוInsemination

;יח,א,העוראבן,זהבטורי;ד,טז,אישותהלכות,למלךמשנהגםראואך;1979)111

.כז,גאליעזרציץת"שו
,העזראבן,א"הגרביאר)משפטיפגםאופסוללכלכפוףאינו,שכזהמינימגעשלהצאצא33

.(ל,ד
להולדתבנוגעלאגרההפננםישנה,קצה,דעהיוחדחרשיבביתמצוטטשהואכפיהקטעבמהלך34

,זואגדהלפי.החיצונחםבספריםנמצאספרואשר,מיראכן
שמעי

ירמיהולנביאנולרמיראבן
הוכרחשאביהלאחרהמרחץבביתלהתרחץשנכנסהמכךכתוצאה,מזרעושהתעברהולבתו
(1928)סירארבןח"ביף"אלמדרש(עורך)איהנשטין"ראו,כורחובעלזרעואתלפלוט

שכןמאחדממזרותלידימכיסהלאהמרחץבביתשכזווההתעברותברעילתומכתהאגדה;43
ליקוטילמשלראה.הלכתיותקשרותבמבחרמופיעהזואגדה."היהכשר",מוצאולמרות,סירא
פחד;יד,אהעזראבן,יוסףברכי;יח,אהעזראבן,קק"מחחלקת;רסג,גתשבץ;ה,ל"מהחי
באגדהמשתמשיוסףעובדיה'הר.כא,חהעזראבן,אומריביעת"שו;ביתובןה"ד,יצחק

הואהזרעכאשרס41-בשימושבעקבותנשואהיהודיהלאישהשנולדשילדלהוכיחכדיזו
,Jakobovitsשס210,אקק.;נא,ט,אלסטרציץת"שוראואך;ממזראינו,יהודיממקור supra

.זולאגדהרצינימשפטימשקלכלמייחסיםשאינם,248-247
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אביושללצאצאלהינשאירצהשייוולדהילדשבומצבייתכן,ותלדהזרמהזרע

שייוולדילדוכל,עריותגילוייבצעוהםובכך,אחיםשהםלדעתמבליהביולוגי
האוסרת,פרץרבנושקבעההלכה.ממזר35יהיההזאתהנישואיןמערכתבמסגרת

אךנובעת,בעלהשאינוגברשלבזרעהמכוסהסדיןעללשכבנשואהאישהעל
העוברנוצרשממנושהזרעהעובדה.עריותגילוישלהאפשרותמפנימהחששורק

כללמשפיעהאינה,זרגברשלאלאבעלהשללאהואנשואהאישהשלברחם

נהשלדאיסורביאתכאןשנזיןביות"לד"אותושלבמירוחועל
~
לאור."לגמריד

היסודאתמהווה,ההתעברותולא,בלבדהמיניהמגע,פרץרבנולשיטתגם,זאת

.העבריבמשפטהניאוףעברתשבהגדרתהעובדתי
,הערוך36לשולחןהמרכזייםהפרשניםכלידיעלמצוטטתפרץרבנושלדעתו

מגעשבהיעדרהקובעיםההלכהמפוסקילרביםהעיקריהביסוסאתמספקתוהיא

.37ניאוףמהווהאינה,ורעתורםשלמזרעונשואהאישהשלהזרעתה,מיני

פיינשטייןהרבשלהמקלהגישתו-העשריםבמאהההלכההתגבשות.3
,אכן.אמיתימקרהעלמבוססתפרץרבנושלשהלכתולכךאינדיקציותאין

התקבללאמיןיחסיקיוםמאשראחרותבדרכיםלהיריוןלהיכנסשניתןהרעיון

באמצע,אולם.פרקטית38אוממשיתכאפשרותההלכהפוסקימרביתדעתעל
סוגייתהפכה,המלאכותיתההזרעההמצאתעם.הדבריםפניהשתנוהעשרים-המאה

ביןסוערלוויכוחונושאביותררלוונטיהלכתינושאלהיותמינימגעללאההתעברות

.39טייטלבאוםיואל'והרפיינשטייןמשה'הר:אמריקהבצפוןחשוביםפוסקיםשני

הזרעהבעקבותשנולדילדשלאביו,כןעל,טבעיתבהורותורקאךמכירהעבריהמשפט35
Broyde:ראו,הזרעתורםתמידהואכותיתמלא "The Establisishment Of Maternity and.ע
119-118,117(1988).National Jewish ] Rev3"Jewish and American Law1ת.Paternity

;בפרקשבועות,הגיבוריםשלטי;קצהדעהיורה,חדשבביתמצוטטתפרץרבנושלהלכתו

המסביר,ד,זסנהדריןמסכת,למשנהבפירושו,ם"רמבגםראו;יד.אהעזראבן,יוסףברכי
למעשההייתהשלהםהיחסיםשמערכתלכךמודעיםהיולאההוריםאםגםעצרתשממזרות

.עריותגילוי
.י,א,העזראבן,שמואלבית;ח,אהעזראבן,מחוקקחלקת;ה,אהעזואבן,זהבטורי36
שרידית"שו;יטהעזראבן,עוזיאלמשפטית"שו;קלב,גומשיבשואלת"שולמשלראו37

אויערבאך'ז'ש;עא,אהעזראבן,משהאגרותת"שו;כומשיבמנחםת"שו;ה,גאש

ילדשלהמשפטימעמדו"קורינלדי'מגםראו.145(ח"תוחי)אנועם"מלאכותיתהזרעה"
יט-יחהעכריהמשפטPrue"ביציתמתרומתאוזרמתורםמלאכותיתמהפריההנולד

.295(ג"תשנ-ב"משנ)
.30הערה,לעילשצוטטובמקורותראו38
שלהראשוןבכרךשלםכרךשלהמרכזיהנושאAID-ההיה,לכןקודםשניםמספר,למעשה39

שעוררהפיינשטיין'הרשלהמעשיתקביעתודווקאזוהייתהאך,נועםההלכתיהעתכתב
באשרמקלכאופןאויערבאך'הרפסק,זהשבכרך,לצייןהראוימן.הרבניבעולםהסערהאת

שהצאצאהכריזשהואאף,יהודיתורםשלזרעעם410שעברהנשואהאישהשללסטטוס
,יהודילאמתורםבזרעשימוששיעשההאפשרותאתגינההוא,זאתעם.ממזרספקיהיה
.אידאולוגיבסיסעלוהןמוסריבסיסעלהן
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נואשותשהשתוקקעקרלזוגבנוגעפיינשטיין'לרשהוצגהבשאלההחלהוויכוח

.קיימאברבזרעממחסורשסבל,מהבעלנבעההזוגבנישבעייתהיהברור.לילד
הוא.40מקומיתפוריותבמרפאתAIDטיפולילעבורהזוגלבניהתירפיינשטיין'הר

עללהתגברמנתעל.פרץרבנושלפסיקתוועלל"הנהתלמודעמדתעלהסתמך

פיינשטיין'הרהגביל,זהמסוגבהליךהטמוןפוטנציאליעריותגילוישלהבעייתיות

אינהיהודילאשלשאבהותהואלכךהטעם.יהודילאזרעלתורםשלוההיתראת
שונותאימהותצאצאי,עקרוניבאופן,ולכן,בהלכהמשפטיתמבחינהרלוונטית

האיסורשיופרחששללאזהעםזהלהתחתןחופשייםיהודיאינוהמשותףשאביהם

,יהודייהאישהעםהתחתן,התגייריהודיהלאהזרעתורםאםגם.41עריותגילוישל
האבהשתתףשבוAIDשל"תוצר"ללהינשאמעונייןהמשותפיםמילדיהםואחד

היהלאשהאבמשוםזאתכל.עריותגילוישלמעשהכליבוצעלא,הגיורלפני
'הרשלהשקפתושלפי,לצייןיש.AIDשלבהליךחלקשלקחבשעהיהודי

הפוריותובמרפאותהזרעבבנקיהזרעשמרביתבבטחהלהניחניתן,פיינשטיין
בשאלהאליושפנוהזוגבני,כןעל.יהודילאממקורהוא,אמריקהשבצפון

אתלפתורלנסותכדיזרעבנקכלשלבשירותיולהשתמשיכולים,לעילהמוזכרת

.נישואיהםמפירוקלהימנעובכך,שלהםהפוריותבעיית
ממזרותאוניאוףשלשאלהכלמתעוררתלא,פיינשטיין'הרשללשיטתו

האפשרותמפניהחששבשלרק.יהודימתורםמגיעהזרעאםגם,11[)-לבנוגע
תורםאותושלאחריםלילדיםAIDבעקבותשנולדהילדביןעריותגילוישל
מרביתכינראה.יהודילאתורםשלבזרעלשימושמוגבלתהמתירניתהלכתו,זרע

שיפורטשכפיאף,שבגישתו42הטהווהמשפטיבהיבטתמכוברורוההלכהפוסקי
.המוסריבמישורזומגישהעצמםהרחיקוהם,בהמשך

טייטלכאוםהרבשלהמחמירהגישתו.4
.43התקופהרבנימספרמצדקשהבביקורתנתקלהפיינשטיין'רשלפסיקתו

המצוטטלרעיוןמפנהפיינשטיין'הרכילצייןהראוימן.עא,אהעזראבן,משהאגרותת"שו40
...הבלדבריהם...ממזרהואמאמבטידהוולדשסובר...ומה"שלפיומג,אהפוסקיםבאוצר
."באמבטכשנתעברהולאממזרהואהביאהמעשהמישוםדווקא...אבל

ע"שו;טז,ע"אבה,טור;ג,סו,ביאהאיסוריהלכות,ם"רמב;ב,מהיבמות:בבליתלמוד41
.א,ד,ע"אבה

ראו,ממזרספקהואיהודיזרעעםgDשלהתוצרכיאויערבאך'הרסובר,ממזרותבעניין42
אינושאביואדםדהחנו,שתוקיבגדרהואהצאצאווינברגיחיאל'הרלפי.37הערהלעיל
וניתן,בלבדממזרספקכאללשתוקימתייחסתההלכה.ה,גאששרידית"שוראו.ידוע

נרתיחבארציותאו,אבעזהותבדבראמונבלהמהדחהבאמצעותבמעופץהפגםאחלפתור
.האםכיקדהmmבמרפאההזרעתורמישלסטטיסטי

המותחים,1961-1965השניםביןמאמדיםמספרפרסם,המאורהאמריקניההלכתיהעתכתב43
העתכתבעורך.ההלכהבפסיקתשלוהנועזותבגללגםפיינשטיין'הרעלקשהביקורת
,פיינשטיין'הרשלהמחמירותפסיקותיועללהסתמךניתןספקשללאלצייןלנכוןמצאעצמו
זהשתמיןבטוח,מסויםבתוהןמחסידהואס"ישנן

אולם,ספקיטלל!לבלמעברסוד"
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מתנגדולהיותהפך,סאטמרחסידותשלהרוחנימנהיגם,טייטלבאוםיואל'הר

נפרדבלתיחלק,טייטלבאום44'הרלפי.זהבענייןפיינשטיין'הרשלהעיקרי
באילןובלבולבהירותחוסרגרימתאיסורהוא,ניאוףשלההלכתימהאיסור
ניאוףבבחינתהואהאבלזהותבאשרודאותחוסרכלומר,המשפחתיהיוחסין
"לזרע"המילהלמשמעותן"הרמבשלמפירושונגזרזהרעיון.העבריבמשפט
פירושלפי.45"בהלטמאהלזרעשכבתךתיתןלאעמיתךאשתואל":בפסוק
הניאוףאיסורמהגדרתנפרדבלתיחלקכיללמדבאהוומילה,לתורהן"הרמב

בלבולמפניהחשש.המשפחתילייחוסבאשרבהירותחוסרהואבתורההמוזכר

השארביןהעוסקספרשהוא,החינוךספרשלמחברוידיעלגםמובאיוחסין

.46ניאוףלאיסורמרכזיכטעםהמצוותבטעמי
דבריעלוהןלתורהבפירושון"הרמבדבריעלהןמתבססטייטלבאום'הר
ההלכהפישעללמסקנתובהגיעו,ניאוףאיסורהגדרתבענייןהחינוךספרבעל
AIDהצאצאשלביוחסיןלטשטושגורםהואכיניאוףמעשההוא.

רבנושללפסיקתובעיקרטייטלבאום'הרמתייחס,המובהקההלכתיבמישור
,בלבדמקריתהייתהההתעברותשבומקרהביןהבחנהיוצרהואכאשר,פרץ

,זרגברשלכזרעהמוכתמיםסדיניםגביעלהשוכבתהאישהשלהמקרהדהיינו

פגםאין,מתארפרץשרבנובמקרה.AIDשלבמקרהכמומתוכנןהיריוןלבין
,להיריוןהאישהאתלהכניסהתכוץלאהזרעשפולטמאחרהילדשלבמעמדו
המוכתמיםהסדיניםעלשכיבתהבעקבותלהיריוןלהיכנסהתכוונהלאוהאישה
מגיעפרץרבנוהיה,מתוכנןהיהההיריוןשאםהוכחהשוםאין.זרעבשכבת
פוסקהיההואזהשבמקרהסבירהאפשרותשקיימתומכיוון,מסקנהלאותה
שלהתוצראתלנקותכדיפרץרבנושלבהלכתולהשתמשאין,אחרתבצורה
לפרשנותתימוכיןכללמצואניתןלאאולם.הממזרות47מכתםמכוונתהזרעה

המרכזיתשהסוגיהכךעלמצביעיםאינםדבריושכן,עצמופרץרבנובדבריזו
הואעיסוקואלא,בהתעברותהמעורביםהצדדיםכוונתהיאעמהמתמודדשהוא

אישהעםמיןיחסיבקיוםהעוסקותהעברותשלהעובדתייםהיסודותבהגדרת

עולה,א"שליטהזההגאוןשלדהיתרכחאכי"בקפדנותלבחוןישהמקילותפסיקותיואת

ההזרעהבאיסורנחוציםפרסיםעוד"עמסל'מ)"בישראלשהיוהמקיליםכלעלכמהפי
.(147(1965)טזהמאור"המלאכותית

.קי-קז,העזראבן,יואלדברית"שו44
,'לזרע'שאמרשאפשר"באופן"לזרע"במילהלהשתמששניתןמפרשן"הרמב.כ,יח,ויקרא45

."לשניהםורעותגדולותתועבותמזהויבואו,הואלמיהזרעיודעלאכיהאיסורטעםלהזכיר
הפירושכיוטועןממשיךהוא.אפשריכפירושורקאךזהפירושמעלהן"הרמב,למעשה
,אסורהאישהאםלשכברקאינוהחטאכילהדגישנועדה'לזרע'שהמילההואבעיניוהנכון
.לעולםילדבעקבותיהםלהביאשניתןבאופןמיןיחסיעמהלקייםאלא

.ה,יתרו,התישךספר46
למרות,רבבמכלנקיהיה,34הערהלעיל,מיראשבןלכךדומההסברמספקטייטלבאום'הר47

.ביותרהמפוקפקמוצאו
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רבנושלפסיקתומאחוריהאמיתיהטעםלו.זראדםשלמזרעובהתעברות,נידה
באמצעותהנשואהלאישהמהגברהזרעאתלהעבירהכוונהבחוסרטמוןהיהפרץ

כךולא,כדבריוכלשהוביטוילכךלהיותהיהכיצריךהרי,בזרעהמוכתםהסדין
בדינילכוונהכלשהיחשיבותאומשמעותשאיןנראה,כןכמו.הדבריםמצבהוא

בטעוהטאמעהאישהשבובמקיאלמציקנקזןזהלרעיוןתמיבה.בהלכהממזדחח
הלכה;שניתלהינשארבנידיןמביתהיתרמקבלתזאתסמךועל,נפטרשבעלה
נואפתהאישהתוכרז,מתאינוהראשוןשבעלהיתברראםכי,היאוידועהמבוססת

כוונהללאפעלהומהאישהאףעלוזאת,ממזריםיוכרזוהמעיםמהנישואיןוילדיה
פיזייםבמונחיםמוגדרתשממזרותבגישהתומכתזוהלכה.48ניאוףמעשהלבצע

חשטייטלבאום'הרשגםייתכן.רלוונטיתאינההמעשיםמאחוריוהכוונה,בלבד
וטועןמוסיףהואכןועל,שבהתעברותהכוונהלחוסרבאשרשבטיעונוהחולשהאת

רקמובניםחלקםאשד,ולהבנהלעיוןהנדרשיםרביםמישוריםהניאוףשלעברת
בטעמיובאמת":בתשובתואוכתבכפי,אדםלאףמותמםאינםוחלקםלמקובלים

עודויש,האמתלחכמיאלאידועיםשאינםנסתריםטעמיםהרבהעודישהמצוות

זהאין,כןעל.49"בדיהלשוםעדיןנתגלהשלחמהגבוהמעלגבוהענייניםבהם
כשמדוברשכחוד,ההלנהשלטהורתרציתליתהבנהעלווקאךלהסתמךבטוח

היאהנכונהצה"הג,טייטלבאום'הרקפללעליטתו.הניאוףכעבדתחמורותבעבדות
לידילהביאוכעשויהשהיאצורהבכללפעולשמאפשריםלפניזהירותמשנהלנקוט
.ניאוףעבדת

ורקאךמתמצהאינהפיינשטיין'הדכלפיטייטלבאום'הרשלביקורתו
K)R,העבריבמשפטכתג-להמגעיםוהחוץלהלנתיםההלכתייםבמקדרותבדיון

שמאחודיהתאורטילדובדאףהגולשת,יותרומקיפהעמוקהבביקורתמדובר
'הרשלההלכתיותהכרעותיומבוססותתמידכמעט.ההלכתיותההחלטותקבלת

דבהלבתשומתמקדישאינוהואוככלל,תלמדדיםמקדרותעלבמישריןפיקמ2טיין

המחלוקתאתמצטטטחטלבאום'הר.מאוחריםלפוסקיםאומאוחריםלפרשנים
אלהוביןבלבדהתלמודסמךעלההלכהבפסיקתהתומכיםאלהביןהקדומה
אתמעדיףלכשעצמוהוא.יותרמאוחרותפרשנויותסמךעלבפסיקההתומכים
,לעילהמוזבהתהשנייההאסבולהשלהמרבזינציבה,מיגשאבןיוסף'ושלגישתו

יותרמאוחרותפרשנויותובעזרתסמךעלהלכהלפסוקיותרשראויבכךהדוגלת
:עצמוהתלמודסמךעלורקאךהלכהלפסוקמאשד,~הגאחהםבגק,לתלמוד

ממנולהורותלסמוךשיוכללגדרבתלמודשיגיעמיזהבזמננואין"

.נו,קהעזראבן,השילחןערוך48
,6Lasker:בכלליותוראו;קי-קו,העזראבן,יואלדברית"שו49 sapra noDe.
אתייסדוהם.התלמודחתימתשלאחדבתקופה,מכבלבעיקר,הלכהפוסקיהיוהגאונים50

הנרחבהגוףאתולייצבלסכםמנתעלהסדורהת"השווספרותההלכתיתהקודיפיקציהשיטת
.(ז"תשכ)וספרותההגאוניםתקופתאסף'שראו,הגאוניםעל;התלמודמשפטשל
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הואאם,עצמועלסומךשאינושמיאומרשאניעד...(מהתלמוד)

קצרותוסברותפסוקותהלכותשהם,ובהוראתםהגאוניםבתשובותנתלה
.5!"התלמודמןלהורותהמדמיםמאותםמשובחיותרהוא,ברורות(ו)

ביותררלוונטיתמיגשאבן'הרשלזואמרתו,טייטלבאום'הרשללגישתו
שלהרבדיםכלאתלעומקמביניםשאינםדורנובנימחבריםשבה,לתקופתנו
בדורנדברומהנאמרומה":התלמודלפיורקאךהלכהלפסוקמתיימרים,ההלכה
...מצילואיןומביןרואהאיןיתהלכובחשיכהשהכל...ירחם'ה,כזהואפלשפל

היאךאניותמה...תבונהבהםואיןדעתמחסרוןאלאזהאיןעכשיוזהובזמננו
בפיטומיוממורותאישאשתשלכאלונוראייםבאיסוריםלהקלהדעתעליעלה
.52"כללממשבהםשאיןכאלה(סרקפטפוטי)מילים

כדיעולהAIDשטכנולוגייתהיאטייטלבאום'הרשלמסקנתו,ענייןשללגופו
זובטכנולוגיהשימושבעקבותשהווצרצאצאשכללכךהמביא,ניאוףשלמעשה
.בההשימושאתוכולמכולאוסרהואכןועל,ממזריהיה

המקלהלגישהסייגים.5
בתשובהטייטלבאום'הרכלפיושהשמיצהביקורותלמגווןהגיבפיינשטיין'הר

כךעלפיינשטיין'הרעומד,ניאוףשללהגדרהבאשר."AIDבנושאשכתבנוספת
העובדתיהיסודלמעשהשהוא,פיזימינימגעקיוםביןחרההבחנהלעשותשיש
שלכלשהויסודמהווהשאינו,המשפחתיבייחוסבלבוללבין,הניאוףעברתשל

על.האיסורשלבפריפריהמשפטי-חוץממדבולראותניתןאך,הניאוףעברת

שלפיהבעמדהההיגיוןחוסראתפיינשטיין'הרמראה,עמדתואתלהוכיחמנת

,לשיטתו;הניאוףבעברתמרכזימשפטייסודמהווההמשפחתיבייחוסבלבול
שלשמעשה,מוטעההואכיחולקשאין,לטיעוןבהכרהמובילהזועמדהקבלת
לאכזהשבמקרהמכיוון,ההלכהלפיעברהמהווהאינועקרהאישהעםניאוף

מהווהלכשעצמוהמיניהמגע,ספקללא.היוחסין54בלבולשלהחששמתעורר
היותרלכלמהווהיוחסיןבלבול;הניאוףעברתשלהיחידיהמרכזיהאלמנטאת
שהמקור,פיינשטיין'הרטועןכן.הניאוףעברתשלופריפריאלימשפטי-חוץממד

לאילןבאשרבהירותשחוסרטענתולביסוסטייטלבאום'הרמשתמששבוהעיקרי
ן"הרמבפירושהוא,הניאוףעברתשלנפרדבלתירכיבמהווההמשפחתיהיוחסין
,פרשניתיצירהאלא,מוסמכתהלכתיתיצירהמהווהאינוהדיוקלשםאשר,לתורה
אמיתינורמטיביביסוסכללמעשהמשוללתטייטלבאום'הרשלעמדתו,ולכן

בלבולבענייןההערהכישייתכןטועןפיינשטיין'הר,מזויתרה.55בההתומך

.955-957(1992)העבריהמשפטאלץ'מדאו,הזוהמחלוקתעל.קידמיגשי"הרת"שו51
.קי,העזראכן,יואלדברית"שו52
.יא,ב,העזראבן,משהאגרותת"שו53
.כ,יח,ויקרא,עזראאבן54
;כחדעהיורה,בכיהודהנקרעת"קעדאו,לתודהבימבםפדזששלכשלכחיהמעמדלגבי55
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תלמיד"ידיעלנאמרהאלא,עצמון"הרמבידיעלנאמרהלאכללוהניאוףהיוחסין
.56"טועה

'הרנגדפיינשטיין'הרטוען,ההלכהפסיקתבענייןהכלליתלגישתובאשר

ניתוחעלמבוססתAIDבענייןשפסיקתובעוד,כימבקריוושארטייטלבאום

להובילשעלולים,"חיצוניותמדעות"מושפעיםשלהםהפסקים,טהורהלכתי
פיינשטיין'הר.בפסקיהם"האסוראתומתיריםהמותראתאוסרים"הםשבולמצב
,אובייקטיבייםמשפטייםקריטריוניםלפיהלכהפסקילהעריךשישכךעלעומד

:שבהםהמתירנותבשלורקאךמקליםפסקיםהיסודמןלשלולאולסתורניתןולא

,חיצוניותמידיעותתערובותשוםבלי,התורהמידיעתרקהיאהשקפתיוכל"
הטעמיםואין.להקלשהיאבין,להחמירשהיאבין;אמתשמשפטיה
ולדמיון,להחמיראםאף,כלוםמהלבבדויותוסברותחיצוניותמהשקפות

.57"וקדושהטהרהליותרשהוא
פוסקיהסתמכושעליהן"חיצוניותידיעות"אותןמהןמפרטאינופיינשטיין'הר

כינראההללוהפוסקיםשלההלכהבפסקימעיוןאך.לפסקושהתנגדוההלכה

שלפיהההנחה:הןבדבריופיינשטיין'הרכיווןשאליהן"החיצוניותהידיעות"
סיטואציהעםמתמודדיםכאשראיסוריםולהוסיףלחומרהלטעותעדיףתמיד

,בטעותולו,ולעבורלהקלמאשר-AIDשלבמקרהכמו-מוכרתולאחדשה
להםהמשותפתהתכונהאשרטיעוניםשלרחבמגוון,וכן.המוריםאיסוריםעל
לתחילתושעדמדגישפיינשטיץ'הר.נורמטיביהלכתיייחוסכלנעדריםשהםהיא
הגישהאתשאימץאחדמשמעותיהלכהפוסקולוקםלא,הנוכחיהדיוןשל

:ממזרלהיחשבעלולAIDשלתהליךבעקבותשנולדילדשלפיה

,כלוםאינוממזרדהולדוסובריןדחולקין...שהביאדמהכתבתיושפיר"
חיצוניתמסבואמקודבלאאלהדבותינוכלעללחלוקבכוחםראין

המבואריםהתורהדינילפי,דעריותהאיסורענייןכלכסותרשהואשבארתי
.58"בגמרא

העבריהמשפטשעוון"החולהשלרצונונגדרפואיוטיפולהרפואהשלמעמדה"סינקלר'ד
מספרהנלמדתהלכהכל,ם"הרמבשלפירושושלפילצייןיש.27(1992-1994)יט-יח

לאמצוות,המצוותספרראו.האישהעלחלהואינה,הנואףלגברמוגבלת,כ,יח,ויקרא
.שמז,תעשה

חושן,משהאגרותת"שולמשל;פיינשטיין'הרשלתשובותבעודמופיע"התועההתלמיד"56
לעיגיתן.זקסבטאיהתולהעוברשלבהפלההדןסנרג.משפט

בעלתטענהבאןשאץ"
עמדותלכץהפוסקשלמסקנותיוביןהמתחאתבולהפיגכליאלא,ספרותיאוהיסטוריאופי

אופיבעלישאינםספרותייםבמקורותמעוגנותעמדותכשאותןבמיוחד,מנוגדותהלכתיות
.55הערהלעיל,לתורהן"הרמבפירושהואכזהלמקוימובהקתדוגמה.מובהקהלכתי

.יא,ב,העזראבן,משהאגרתת"שו57
.שם,שם58
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מעוררזהשתחוםבסוגיותלהכריעיששלפיהבעמדהדוגלפיינשטיין'הר
שאינםבמקורותולהיעזרלהתפשרואין,טהוריםהלכתייםמקורותבאמצעות
.ובמהותםבהגדרתםהלכתיים
מחסוםכלאין;שינויללא,כשהייתהנותרהפיינשטיין'הרשלעמדתו,כןעל

שאינובזרעשימושנעשהכאשרAIDבטכנולוגייתלשימושהלכתיאיסוראו
הגבלהאומניעהכלאין,נקבהממיןהואהנולדהצאצאאם,כןכמו.יהודי
שלמצבמפניונוהרים,יהודיבזרעמשתמשיםאםשגםמובן.59לכהןתינשאשהיא

.ממזרותאוניאוףשלבעיהאין,קרוביםביןנישואין
'הרכיממנומשתמעאשר,יורק-ניו,בברוקליןספרלאוריצא1965בשנת
אין,זהבספרהכתובלפי.AIDבענייןהמקלהמעמדתובוחוזרפיינשטיין

למקריםניתןשההיתרמאחר,יום-היוםכהייהמקוריתתשובתועללהסתמךיותר
זוקטגוריהבגדרנופלמסויםמקרהאםלהכריעוהתבונה,ביותרוהחמוריםהקשים

שניםכעשר.60ביותרהמנוסהההלכהפוסקשלאפילוליכולתמעברלמעשההיא
,מ41-לבנוגעעמדתואתולשנותלחזורלנכוןפיינשטיין'הרראהיותרמאוחר

:קובעהואנוספתובתשובה

,'בובחלק,א"עסימן,העזראבן,'אבחלקבתשובותישכתבתימסההנה"
וברוראמתכולם,א"יסימן,'בבחלקשכתבתימהוכן,ח"יסימן,העזראבן

.61"מהםלהתחרטשייךלא,לדינא

,ההלכתיתלקביעתובהתאםלמעשהפוסקהואמצבבכלשלאמוסיףהוא,זאתעם

שחשובמסבירפיינשטיין'הר.הענייןלנסיבותבהתאםדעתושיקולאתמפעילאלא
בניביןלקרבשלאעשויAID-בששימושרקשלאבחשבוןולקחתלהביןמאוד
במקריםבמיוחדקיימתזואפשרות.לפרידתםלהובילאףעשויהואאלא,זוג

עלולה,הולמיםוייערןתמיכהללא.הזוגלבניהולמיםוייעוץתמיכהאיןשבהם
זרעבאמצעותההזרעהתהליךאתשעברההאישהבעלשבהסיטואציהלהתעורר

טרגדיהתהיההתוצאה.הואכילדוהילדאתלקבלמוכןיהיהלא,תורםשל
אךזובטכנולוגיההשימושעללהמליץישלכן.כולהלמשפחהוגםלילדגם
שישההשלכותכלעלAIDשלבהליךילדלקבלכראוישהוכנוזוגלבניורק

עלחוזרפיינשטיין'הר,AID-לשישההלכתילמעמדבנוגע,כןפיעלאף.לדבר
שלהליךלבצעבוחריםזוגבנישאםמשמעי-חדבאופןוקובע,המקוריתעמדתו

AIDהסופייםלשלביוזהבהליךלהתקדםומצליחיםיהודילאשלזרעבאמצעות,

איסוריהלכות,ם"רמב;א,והעזראבו,ערוךשולחןראו,כוהניםשלחיתוןאיסורילגבי59
.ו,גהעזראבן,א"רמ;א,כ,ביאה

נמצאהמקוריתמעמדתובוחזרפיעשטייו'שהרלכךאזכור.מג-מאקונטרסט,חמדצבי60
.מז,ג,יעקבחלקתת"שו;מא,ט,אליעזרציץת"בשו

.לב,דהעזראבן,משהאגרותת"שו61
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ללאלכהןלהינשאאףיכולההיא-בנקבהמדוברואם,לחלוטיןכשרהצאצא
.חששכל

גםטען,פיינשטיין'הרשלהמקוריתתשובתושהתפרסמההתקופהבאותה

לאתורםשלזרעבאמצעותשנעשהAIDשלוהתוצרהואילכיאויערבאך'הר

זובטכניקההשימושאתלהתירלשקוליש,משפטיפגםמכלנקייהיהיהודי
גישתואולם.62"חייםשאלתממש"לכדיהעולהנוראהבמצוקההשרוילזוג
הלכהכפסקמאשרבסוגיהתאורטיתכהתעמקותיותרהוצגהאויערבאך'הרשל

הלכהלפוסקיבסיסורקאךמהוויםשדבריוכךעלחמורהבאזהרהולוותה,מעשי
ככלזה.עצמובפנימחייבהלכהכדברולא,בעתידהלכתיותבפסיקותמנוסים
כלפישהופנתהמהסוגלביקורתמרכזיתלמטרהלהפוךמעמדתושמנעמההנראה

תקיפותמוסריותהסתייגויותלהביעדאגאויערבאך'הר,לכךבנוסף.פיינשטיין'הר
.2411)-ההליךהכשרתלצורךיהודילאשלבזרעלשימושבאשר

הואהזרעמבנקשנלקחשהורעלקבועניתןכיצדהמעשיתלשאלהבאשר

תורמישמרביתהעובדהסמךעלחזקהקובעפיינשטיין'הר,יהודילאממקור
ניתןספציפימקרהבכל,כןעל.יהודיםאינםהברית-ארצותכמובמדינההזרע

,יהודילאזרעמתורם:כלומר,הרובמחברימאחדהואהזרעשמקורלהניח
.עריותגילוישלמצבשייווצרהבעייתיתמהאפשרותלגמרינמנעיםמכךוכתוצאה
יותרקפדניסטנדרטלפילפעולשישכךעלעומדטייטלבאום'הר,זאתלעומת
'הרשלהגדרתואתמקבלהיההואאםגם,ולכןהמשפחתיהייחוסקביעתלצורך

,המתירניתפסיקתואתמלקבלמנועהיהעדונןהוא,הניאוףלעברתפיינשטיין
רקהזרעתורםשלילדיובקרבממזרותשלמהפוטנציאללהימנעשניתןמאחר

מסוגאינההזרעתורםשזהותמכיוון.יהודיאינושהואבוודאותלדעתניתןאם
מקרהבכלהוא,AIDלעבורהמבקשעקרלזוגמוסריםכללשבדרךהאינפורמציה

.זובטכנולוגיההשימושעלאוסרהיה
יעקביחיאל'הראפילו.זהבענייןמיעוטדעתהואטייטלבאום'הרכינראה
שימושנעשהשבוAIDשלמהליךכתוצאהשנוצרהצאצאשלשיטתו-ויינברג
אינואביואךידועהשאמוילדשהוא,שתוקי63בגדריהיהתמידיהודישלבזרע
בובמקום,הרובעקרוןמכוחכימסכים-ממזרספקבחזקתהואולכן,ידוע

,יהודיממקוראינוהזרעכיחזקהלקבועניתן,יהודיםאינםהזרעתורמימרבית
.הלכתי64פגםבשוםלוקהאינוהצאצאולכן

לנשיאתההסכמיםלהוק(א)(3)2סעיףהוראתאתנבחןאם,לעילהאמורלאור
בפונדקאיתלשימושמעניקשהחוקהעדיפותכינראה1996-ו"תשנ,עוברים

החדרתבכלהרואה,טייטלבאום'הרשלהמחמירהגישתועםמתמודדתרווקה

.37הערהלעיל,אויערבאך62
.בו,ד,העזראבן,ערוךשולחן;יב,סו,ביאהאיסוריהלכות,ם"רמב;א,עד,קידושין63
.ה,ג,אששרידית"שו64
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שהפרהשלאתרוביןעצמושבפניבין-נשואהאישהשללרחמהזראדםשלזרע
מדוברכאשר.לממזרהילדאתוהופךיוחסיןלבלבולהמביא,ניאוף-ביצית

מתעוררלאשכן,רלוונטיתטייטלבאום'הרשלגישתואין,רווקהבפונדקאית
לבלבולהחששאתהמעוררזהשהוא,אישאשתעםמיןיחסילקיוםהחשש

עללהקשותשאיןבכךמכירהחוקגם,זאתעם.לממזרהילדאתוהופךיוחסין

,רווקהפונדקאיתנמצאהלאאםולכן,מיעוטבדעתכשמדוברהמידהעליתרזוג

החוקלמעשהובכך,נשואהבפונדקאיתלהיעזרמסוימיםבתנאיםמאפשרהחוק

.פיינשטיין'הרידיעלהמיוצגתההלכהפוסקירובדעתעלסומך

בהליךיהודישלבזרעשימושבעקבותשמתעוררותנוספותהלכתיותבעיות.ד
AID65של

החששהיאAIDשלבהליךיהודיבזרעמשימושהמתעוררתנוספתהלכתיתבעיה

למעשה-נפטרובעלה.AIDבאמצעותשהרתהאישהשבהסיטואציהמפני
תחילהלהשיגמבלימותולאחרשובתינשא-עצמומשלביולוגייםילדיםללא

,ילדיםאחריולהניחמבליעליהנפטרשבעלהאישה,תורהדיןלפי.מגיסהחליצה
אתולקייםהמתבעלהשלזרעואתלהמשיךמנתעללאחיולהינשאנדרשת
ואתעצמואתלשחרריכולהנפטרשלאחיואולם.ייבוםקרויזההליך.שמו

להינשאחופשיתהאישה,החליצהלאחר.66חליצהידיעלהייבוםמזיקתהאלמנה

לאהאלמנהואם,ייבוםולאחליצהלבצעהיאהנורמה,כיום.יחפוץשלבהלמי
,חליצהבלימתחתנתהאלמנהאם.שובלהינשאיכולההיאאין,חליצהקיבלה

במצבנמצאתAIDבעקבותשילדהאישה.ן6ממנהלהתגרשיידרשהחדשבעלה

אתלהסתיריכולהשהיאכיות,חליצהמלבצעבקלותלהתחמקלההמאפשר
פוסקיישנם.AIDשלתוצראלא,בעלהשלהביולוגיילדואינושהילדהעובדה

אתלגמרילאסורכדימספיקכחמורהזואפשריתפרצההמחשיביםמעטיםהלכה
-בהשימוש

'

AID".הסובר.פיינשטיין'הרשלבגישתותומכיםהפוסקיםרובאולם

בעקבותשנולדוהילדיםזהותרישוםבאמצעותהחליצהבעייתאתלפתורשניתן
AIDענייןעלגםאחראית,הנישואיןרישוםאתלנהלמסמכותהשכחלק,ברבנות

לאלמנהחליצהחיובדהיינו,ההפוךבכיווןבעיהגםקיימתכמובן.החיתוןפסולי
יסוד,אכן.אחרתלאישהזרעותרומתידיעללעולםילדהביאאכןשבעלה

.155'בע,1הערהלעיל,שטיינברגראושונותבעיותשללרשימה65
.ו-ה,כה,דברים66
איסוריהלכות,ם"רמב;ב,יג,יבמותראו,ממזריםיהיולאהשנייםהנישואיןמןילדיהאולם67

.יד,ד,ביאה
.כז,ג,אליעזרציץת"שו;צז,כ,אהרוןזקןת"שו68
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עלויתורהואAID-בהשימושלענייןפיינשטיין'רשלהליברליתבגישתוהכרחי
.69הלכתיותלמטרותצאצאיהםושלהזרעתורמישללזהותבאשרהסודיות

מטרידהAIDשלהליךבעקבותנולדשילדהעובדההסתרתשלהאפשרות
המשפחתילייחוסמכריעהמשפטיתמשמעותיששבהםנוספיםהלכתייםבתחומים

במונחיםאבהותמגדירהעברישהמשפטלצייןחשובזהבהקשר.זכרממיןצאצאשל
.י7טבעיתלהורותכתחליףבאימתןמכיראינווהוא,בלבד70טבעייםביולוגיים
ביותרמשמעותיתהטבעיתהאבהותקביעתשבוההלכתייםמהתחומיםאחד

הזכריםלצאצאיוורקאךמועברזהמעמד.הכהונהלמעמדההשתייכותקביעתהוא

האישהשלובעלה,כהןאינוהזרעתורםאם,יותרהקלובמקרה,לכן.כהןשל
שללמעמדזכאיאינולמעשהבנם,כהןהואמלאכותיתהזרעהטיפולישעברה

הסתרתתוך,ככהןבנואתלגדללהתפתותעלולהאב,זובסיטואציהאולם.כהן
גם,כהןהואהזרעתורםאם,יותרוחמורדומהבאופז.הבןשלהאמיתימוצאו

עשויהואכהןאינומלאכותיתהזרעהשעברההאישהבעלואם,כהןיהיהבנו
ציבוריתמחשיפהלהימנעכדי,כהןבנוהיותעובדתאתלגלותשלאלהתפתות

יתחתןכהןשבומצבלהיווצרעלולמכךכתוצאה.לעולםילדוהבאתדרךשל
הלכהפוסקי,זהבמקרהגם.ההלכהפיעלאסוריםשהםנישואין,גרושהעם

מפוסקיחלק.זולסוגיהלייחסשישלחשיבותבאשרבדעותיהםנחלקיםמודרניים
,AID72'-בלשימושלגמרילהתנגדכדימספקתסיבהזובבעייתיותרואיםההלכה
שידרשובכךהזוהבעייתיותעלבקלותלהתגברשניתןטועניםאחריםפוסקיםואילו

,בההשימושלעובדתבאשרמלאגילויזובטכנולוגיהלהשתמשהמבקשיםמזוגות

כמו.73הצאצאשלהאבהותאתלקבועצורךיששבהםההלכתייםהענייניםבכל

.היקפהובקביעת,יהודיזרעתורםשלהאבהותבהגדרתבעיותלהתעורריכולות,כן
בחינהמכלהילדאביהוא,יהודיהואהזרעתורםאם,ההלכהפוסקימרביתלפי

טועניםאחריםפוסקיםאולם.74וירושההכהונהלמעמדהשתייכותכולל,אפשרית
נחשבהוא,141[)-בהזרעתורםלזהותבאשרודאות-אישליסודיששתמידשמאחר

ואחותאחשלנישואיןעלהאיסורכגון,הלכתיותחומרותלענייןרקהצאצאלאבי
זיקתמתקיימתלא,ירושהזכויותבענייןלמשלכמו,המובניםשארבכל.זועםזה

אואמושלהמשפחתיהייחוסאחרהולךהילדשלהמשפחתיוהייחוס,האבהות
חובתלהטילישענייניםבאילולקביעההדוקקשרקשורהזוסוגיה.75אמואבישל

.עא,א,העזראבן,משהאגרותת"שו69
35Broyde,אקק.119-118:ראו70 . supra note.
.669-670'בע,51הערהלעיל,אלוןראו,החכמיםכחקיקתאימכןלגבי71
.קם,ו,יצחקמנחתת"שו72
.לב,ד,העזראבן,משהאגרותת"שו73
,אויערבאך;ח,א,העזראבן,מחוקקחלקת;י,אהעזראבן,שמואלבית;רסג,גץ"תשב74

.156'בע,37הערהלעיל
;צז,באהרוןזקןת"שו;יטהעזראכן,עוזיאלמשפטית"שו;ח,א,העזראבן,זהבטורי75

,35Broyde,אק.120 supra note.
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הבעייתיותאתלפתורכדי,AIDשלתוצרהמדוברהילדהיותלעובדתבאשרגילוי
ההלכתיותולהשלכותשלוהמשפחתילייחוס,למוצאובקשרלהתעוררשעשויה

.אלולקביעותשיש
שונותמשפטבשיטותכיוםהנוהגתהכלליתשהמגמהלצייןראויזהבהקשר

אך,הזרעתורםלזהותבאשרמוחלטתאנונימיותעללשמורהיאהעולםברחבי
כדיAID'-מהנולדהילדשלהגנטיתזהותולגביאינפורמציהלספקישזאתעם

הסדריםיש,כןכמו.בצאצאגנטיתפגיעהלגרוםהעלוליםקרבהנישואילמנוע

אולם.הגנטיתלבריאותוובאשרהתורםשלהאתנילמוצאובאשרמידעלקבלת
-משנולדילדשלזכותו

'

AIDיוצא.התקבלהטרםהביולוגיאביוזהותאתלדעת
הזרעתורםזהותאתלדעתהזכותלצאצאהמעמיד,השוודיהמשפטהואזהמכלל
.76בגרותלגילבהגיעו,שלו

.הזרעתורםשלהמוחלטתהאנונימיותעלשומריםכיום,בארץהמצבלגבי
,יהודיזרעבעזרתAID'-מהנולדיםהילדיםמספרעלייתעם,האחרוןבזמןאולם
כדיאלהילדיםשלרישוםלהנהיגאישימעמדבענייניהעוסקיםדייניםביקשו
משרדבהתנגדותנתקלהזובקשה.גרושהעםכהןנישואיהשארבין,למנוע

שלהאנונימיותעלששמירה,האחת:סיבותמשתיהמשפטיםומשרדהבריאות
כלשלחתונתושלקראת,והשנייה,זרעתרומתשללנושאחיוניתככללהתורם
שאפשרותמתק.לכלההחתןביןמשפחהקרבתשאיןלוודאאפשרותיש,אדם
,זהבהקשרהלכתיותחששותשלהגדולהמגווןאתלפתורכדימספיקהאינהזו

,המשרדיםשניידיעלנדוןהנושאכעת.חליצהוהסתרת,וגרושהכהןנישואיכגון
נוהלקבועאבל,התורמיםאנונימיותעלמוחלטתבצורהלשמורמגמהמתוך

.77בלבדבריאותיתמבחינההמסוכניםקרוביםביןנישואיןשימנעמשפטי

AID'-בהשימושנגדמוסרייםטיעונים.ה

בטכנולוגייתששימושהטועןפיינשטיין'הרעםמסכימיםההלכהפוסקימרבית
AIDראינו,כןכמו.העבריהמשפטלפיניאוףמעשה,עצמובפני,מהווהאינו
לשימושהנלוותההלכתיותהבעיות,כלאתלאאם,רובאתלפתורשניתן

בוודאותשיודעיםאו,יהודילאשלבזרעמשתמשיםכאשר,AIDבטכנולוגיית
להתרתמתנגדיםעדייןרביםפוסקיםזאתעםאולם,הזרעתורםשלזהותואת

AIDהרשהעלהלנקודהכןאםחוזריםאנו.שבמוסרתטעמיםבגללמלכתחילה'

McCalI(ת60ה0ם,1999)67-66:ראו76 Smith Law

,

and ,Medical Ethics.441נMason.7.
לגביהמידע.2002.4.2הארץ"הדייניםדרישתעקבלהיחשףעלוליםזרעתורמי"פפר'אראו77

המשפטיתהיועצת,הראל-היבגרמירהד"עועםשיחהעלמבוססבישראלהנוכחיהמצב
שמבחןכך,כהונהשלגנטיתאצבעטביעהתוכחאםישתנהזהכמובן.הבריאותמשרדשל
.גרושהאישהלשאתהרוצההגברכהונתאתגםיוכיחDNA-ה

.154-155'בע,1הערהלעיל,בשטיינברגהדיניםסינוסראו78
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מפוסקירביםידיעלשהועלתהביותרהמשמעותיתשההתנגדותדהיינו,יעקובוביץ
יותרמוסרחםטיעוניםעללמעשהבעיקרהמבוססת.AID-להמודרנייםההלכה
.79משפטייםטיעוניםעלמאשר
זרעהכנסתשעצםברעיוןAID-להתנגדותואתתומךויינברגיעקביחיאל'הר
מהווה,גוישלבזרעמדובראםאפילו,נשואהאישהשללרחמהזראדםשל

,במקורומקראיהוא"מצריםתועבת"הביטוי.89"מצריםותועבתכיעורמעשה=
קיוםנגדבציווייםהעוסקלפרקשבהקדמההמוסרדברימתוך,ויקראמספרולקוח

אשרמצריםארץכמעשה":כלליתבהזהרהמלוויםאלואיסורים.אסוריםמיןיחסי
,תעשולאשמהאתכםמביאאניאשרכנעןארץוכמעשה,תעשולאבהישבתם

לפניכםאשרהארץאנשיעשוהאלההתועבותכלאתכי...תלכולאובחוקותיהם
בטכנולוגייתלשימושהתנגדותואתביססויינברג'שהרבכך.ן8"הארץותטמא

AIDגילוישלהספציפייםמהאיסוריםאחדעלולא,הכלליתההזהרהעלדווקא

איסורשאיןכךעלמצביעהוא,עריותגילוישלפרקבאותוהמופיעיםעריות

.מהמוסרנובעהאיסוראלא.AIDשלספציפיהלכתי
.דומהגישהמאמץ,זהבענייןויינברג'הרהתכתבשעמו,בריישיעקב'הר
טייטלבאום'הרשלעמדתועםמסכיםאינוכרייש'הר,הרובלעמדתבהתאם
,רוחנית-דתיתמפרספקטיבהכיגורסכןהואאך,ממזרהואAIDשלהתוצרשלפיה

ולמעשילתועבותלהשוותםניתןאשר,הזההסוגמןכיעורמעשילעשותאין
מנוגדAIDבטכנולוגייתהשימושכיברייש'הרמוסיףכןכמו.וכנעןמצרים

AID-השבהליךהמוסריותאתבוחניםכאשר,לדעתו.82"בכללדתיותהרגשות"ל

כן.ופחותהחסרהזוטכניקהתימצאתמיד,"הדתרגשי"שלהסטנדרטמולאל
כוונתו,הנראהככל."היהדותרוח"למנוגדתAIDשטכנולוגייתברייש'הרטוען

בכלצניעותשלמסורתי-היהודיבערךפוגעתמלאכותיתשהזרעההיאזובאמירה
בכך,הרבייהולהליך,לאישהאיששביןהאינטימיתהיחסיםלמערכתהקשור

מרכזיזהערך.בפרטיותשיישמרהיהשראוימהאתהכלללידיעתשמביאים
תפקידמשחקהואוכן,המקראיבהקשרובייחוד,היהודיהחייםלאורחביותר

מצרים-העמיםשארלעומתישראלעםשלייחודובאפיוןביותרמשמעותי
.83נבחרכעםישראלעםשלזהותוובעיצוב-וכנען
מצריםתועבות"שללקטגוריהיותרמצומצםפירושמעלהוולדינברג'הר
אישהשללרחמהזרגברשלהזרעהחדרתעצם,וולדינברג'הרלפי.84"וכנען

,21Jakobovits,אקק.249-248:ראו79 supra note.
.ה,ג,אששרידית"שו80
,עורךתדמור'ח)מקראיתאנציקלופדיהגםראו;יט,כג,יחזקאל;ל-כו,יג-כ,ג,יח,ויקרא81

.466-468(חכרך,ב"תשמ
.כד,א,יעקבחלקתת"שו82
Early(1994)5:ראו83 Rabbinic WritingsחןStern Jewish Identity.5.
.בז,ג,אליעזרrsת"שו84
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צאצאיםעלרקשורההאלנוכחות,התלמודשלפימאחר,גדולהתועבההואנשואה

'הרשלגישתואתמאמץאינווולרינברג'שהרלצייןיש.85ודאיהמשפחתישייחוסם
המרכיביםהמשפטייםהיסודמאבניאחדאתיוחסיןבבלבולהרואה,טייטלבאום

AIDבטכנולוגייתהשימוש,וולדינברג'הרבעיני.ניאוףעלההלכתיהאיסוראת

מצריםתועבות"עלהכלליהאיסורתחתהנופלת,בתכליתמוסריתעברהבגדרהוא

."וכנען
השימושנגדהמודרנייםההלכהמפוסקיחלקידיעלהמועלהנוסףמוסריטיעון

עליהודילאשלבזרעלהשתמשפיינשטיין'הרשלבהצעתומתמקדAID-ב
זושהצעהלכךבנוסף.פוטנציאליעריותגילוישלמהבעייתיותלהימנעמנת

שבזרערוחניים-הביולחסרונותבאשרמיסטיותתפיסותשלרחבלמגווןמנוגדת
,אכץ.86להתבוללותאחוריתדלתפותחתשהיאבכךמואשמתההצעה,יהודילא
,מתועבכדבריהודיללאנישואיןמחשיביםרביםשיהודיםבכךמשונהמשהויש

בעייתלפתורכדייהודילאשלבזרעהשימושעלממליץבולטהלכהשפוסקבעוד
!פוריות

לגבילמוסרהמשפטביןבהלכהמסויםמתחשקייםולומרלסכםישזאתלנוכח
להשתמשהנזקקשזוגהיאזהמתחשלהמעשיתהמשמעות.AID-בהשימוש

משמעותיותהלכתיותבעיותתתעוררנהשלאמראשיודע,AIDבטכנולוגיית
את,חזקיםמאודמוסרייםבביטוייםהמגנה,ברייש'הר,אכן.ההליךבעקבות
מאודגדוליםמאמציםעושה,יהודילאשלזרעבאמצעותאפילו,ס11-בהשימוש

זרעמבנקשנלקחשזרעלהניחניתן,הלכתית-משפטיתמבחינהכילהראותכדי
סטיגמהמכלנקייהיהממנושנולדהילדכןועל,יהודיממקוראיננולישראלמחוץ

פיינשטיין'הרשלגישתופיעללנהוגהאפשרות,מזויתרה.87משמעותיתהלכתית
גם.88הברית-בארצותלאחרונהשיצאהפוריותבענייניהעוסקתבחוברתמוצגת

רבותישראליותפוריותמרפאותהמאפיינותהמיוהדותמהתכונותאחת,בישראל
דתייםיהודיםכיהרושםעולה,זהבהקשר.יהודיתלאממקורזרעשלהזמינותהיא

.א,מב,יבמות85
,העזראבן,יואלדברית"שו;י,העזראכן,עבדיישכילת"שו;בז,ג,אליעזרציץת"שו86

.קי-קז
שאהדלצייןיש.עא,א,העזראבן,משהאגרותת"שווראו,כד,א,יעקבחלקתת"שו87

ולו,האפיפיורידיעלנאסרשהשימושהואט1ג-בהשימושנגדברייש'הרשלמהטיעונים
!השםלחילולגורםהיההדבר,ביהדותהלכתיהיתרלכךניתןהיה

Wolowelsky:ראו88 "New Ethical Issues" : Be Frai#hl and Multiply, supra.[,שGrazi.)1

T~aditional Jewish Family" Be Frui

~

bl81תJakobovits "The Longing for Children,י
(1994"04Grazi.ן,

Maltiply

: Fertility Iherapy

~

and

i

the

,

Jewish Tradition (Jefusalem'4"ם.
ha]akhicמס:אלומחבריםלדעת ~concerns should insist

I

'10sensitiye

I

י,150%

'

Jewish coupleי"
and the physician,5א)couples are aware of

I

semen:4-808ע0נ0א(1פ from]60401818%0ת1ת

his".7514,אקק.203-202 or her counseling session18tshould discuss this

89Single Woman" Jewish legal Writings by Women8Ross tfAItificlal insemination for.,]
46(1998,.065Safiai.נ)!שHalpern.4ן,Jerusalem(.
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גישתועללהסתמךונוטים,AIDבטכנולוגייתהשימושנגד"ברגליהםמצביעים"
.במיוחדדחופותפוריותבעיותלפתורכדיפיינשטיין'הרשל

והירותשלמה-מידתבנקיטתרעכלאין.המוסריבממדלזלזלאיןאולם

זהבמבנהפגיעהמפניוהחששהמסורתיהמשפחתיהמבנהכגוןנושאיםלגבי
'הרשלשבגישתוהמוחלשמהנטורליזםלהתעלםאין.AIDכמוטכניקותידיעל

בטכנולוגיותלשימושבנוגעממנוהעולההזהירותומנימתAID90-ליעקובוביץ
.הרבייה

'[("וע1")גופיתחוץהפריה.ו
המודרנייםהפוסקיםעמדות.1

,5,11-בלשימושתוקףבכלמתנגדוולדינברג'הר,המודרנייםההלכהפוסקיבין
במטרההאישהשלובביציותהבעלבזרעשימושהעושהנשויזוגשלבמקרהאפילו

הוא.פונדקאית92אםשללרחםולאשלהלרחמההמופרותהביציותאתלההדיר
השחתתשללעברהקשורמביניהםהראשוןאשר,ההליךנגדטיעוניםמספרמעלה
להתגברכריAIH-בשימושעושיםקרובותלעתים,לעילנדוןשכברכפי.זרע
אושלוהמיןבאיבראנטומייםמפגמיםהנובעותהבעלשלפוריותבעיותעל

שימושבושעושיםהטיעון,וולדינברג'הרלפי.חמורהפסיכולוגיתמאימפוטנציה
הזרעאתפולטאינושהבעלהעובדהאתלהצדיקמנתעל-AIHשלכהקשר

יכולהואשבאמצעותההיחידההדרךשזוהוא-הואאשתושלהרבייהלמערכת
טיעון.להתרבותהדתיתמחויבותואתולקייםשלוהפוריותבעייתעללהתגבר

להתמודדנועד,וולדינברג'הרשללשיטתואשר,IVFשלבהקשרעומדאינוזה
עלחלאינוורבייהפרייהעלשהציוויומאתר.בלבדהאישהשלפוריות-איעם

.קנייהלאפשרנדיזועוהשחתתאתלהצדיקינולאינוהבעל,93האישה
האפשרותמפנילחשששהיסודהוא,וולדינברג'הרשמעלהנוסףנגדטיעון
הרבהרציני,להשתלההעומדיםעוברים-בקדםאורבייהבתאיבלבולשייווצר

בכלהכרוךהזמןלגורםבהתאםוזאת,AID-במאשרIVFשלבמקרהיותר
זכוכיתבמבחנתהביציתאתוהןהזרעאתהןשמיםעי1-ב.מההליכיםאחד
ומוחדרתמופריתהביציתזהזמןבמהלך.ימיםשלושהעדיומייםשלזמןלפרק
מעבדהבתנאילגוףמחוץנמצאיםהביציתוגםהזרעגםשבההזמןתקופת.לרחם

לגוףמחוץנמצאהזרערקשבה,מלאכותיתבהזרעהמאשרIVF-ביותרארוכה

,Jakobovitsש0ת81,21קק.90249-248 supra

91vl
~

o Fertilization10.
.ה,סו,אליעזרציץת"שו92
.ב,טו,אישותהלכות,ם"רמב93
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'הרשלחששותיונובעיםומכאן.האישהשלהרבייהמערכתלתוךישירותומוזרק
.עוברים-בקדםאורבייהבתאיבלבולשייווצרהחמורהלאפשרותבנוגעוולדינברג
,מעבדהבתנאיבמבחנהמתבצעו1,עשהליךשמאחרוולדינברג'הרטועןעוד

אבלאלוואין,משפחתיייחוסכלמשוללזהמהליךכתוצאהשנולדהילד
לפסוקמנתעלזובעמדהמשתמשוולדינברג'הר.העבריהמשפטלפיאםולא

ברמהלאאפילו,מצווהכללמעשהמקייםאינוIVFשלבהליךהמעורבשהבעל

,כןעל.IVF-מכתוצאההורותשליחסכלנוצרלאכי,מדרבנןמצווהשל

'הרשלעמדתואתדוחיםהפוסקיםמרבית.זהבהליךמלהשתמשלהימנעעליו
היאהסופיתהמטרהעודכל,לשיטתם.זרעלהשחתתהחששבענייןוולדינברג

שנדוןכפי,כןכמו.הרבייה94תהליךעלחלאינוזרעהשחתתעלהאיסור,הולדה
שלאלוודאכדימעשייםמניעהאמצעילנקוטיש,מלאכותיתהזרעהבענייןלעיל

אושזרעהסיכויים,אלואמצעיםנקיטתלאור.וביציותזרעשלהחלפותיתרחשו
בתהליךהשימושאתלאסורמוצדקזהאיןכןועל,מאודנמוכיםיוחלפועובר-קדם

.בעובריםאוהמיןבתאיבלבולשייווצרהחששבשלבכללותו
מונחזהרעיוןשלהמקור,הנולדהצאצאשלמשפחתיייחוסכללהיעדרבנוגע

"זרהתרכובת"שלתוצרשהואלילדשלפיו,מפאנועזריהמנחם'הרשלבאמרה

.אמומצדולאאביומצדלא,משפחתיייחוס,עקרוניבאופן,העבריבמשפטאין
נישואיןכגון,בכללההלכהפיעלמוכרשאינולזיווגהיאעזריהמנחם'הרכוונת
,יהודי-לאואביהודייהלאםהנולדילדשלבמקרהאולם.יהודיולאיהודיבין

הפךהואולכןברחמהנוצרשהואמכיווןאמושללצאצאהייחשבאכןהילד
יצירתובזמןשהייהאין,יהודייהלאאםשלשבמקרהמובן.ממנהחלקלהיות
המוכריםלילדהורותיחסיבכללאיןזהבמקרהולכן,יהודיברחםהילדשל
השלילההואעזריהמנחם'הרשלבקביעתוהחידוש.העבריתהמשפטידיעל

"מוזרות"הבגללמעורבלזוגשנולדלילדמשפחתיייחוסכלשלהעקרוניבמישור
.ביניהםהיחסיםשל

במבחנההנוצרלתינוקגםשייך"זרהתרכובת"שהמושגטועןוולדינברג'הר
כי,העבריהמשפטפיעלהוריםאיןזהלתינוקלכן.גופית-חוץהפריהבתהליך

אימהותשלקשרליצורכדימדימאוחרוזה,שנוצראחרירקלרחםהגיעהוא
שלטבעית-הלאמהצודהנובעת"זרות"השכאןלצייןיש.הרחםאותובעלתעם

.IVFשלהתוצרשללהיריוןהכניסה
עזריהמנחם'הרלפי"זרהתרכובת"שלהמושגמאחוריהעומדהטעםאולם

.משפטיתמבחינההזיווגשל"זרות"הדהיינו,הללוהנישואיןשבבסיסהעברההוא
טבעילאבאופןשנולדמילדלשלולהתכווןעזריהמנחם'שהרלכךהוכחהכלאין

.5בהערהלעילשצוטטובמקורותראו94
יהודי-הלאלאביוההלכהפיעלאבהותשאיןההלכתיתהקביעה.קטז,מפאנוע"רמת"שו95

להיעזרפיינשטיין'הרשלבהיתרומרכזיתפקידמשחקתהיהודייהולאשתולוהנולדילדשל
.לעילשהסברנוכפי,יהודילאמתורםבזרעמשתמשיםאםAIDשלבטכנולוגיה
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פיעלאף.בלבדמשפטיבמובןמשמשת"זרה"המילה.שלוהמשפחתיהייחוסאת
בוללתאליהמתכווןעזריהמנחם'שהר"הזרההתרכובת"שטועןוולדינברג'הר,כן
כמו.96האישהלגוףמחוזןמתרחשלזרעהביציתביןהמפגששבורבייההליךכל
מלאכותיתהתערבותכלשלפיוהרעיון,היילודאםהיאמילקביעההנוגעבכל,כן

מבוססאינולילדהאםביןהקשראתמנתקתהאםשלהביציתהפרייתבמהלך
הלידהבשעתנוצרלילדהאםכיןהקשר,העכריהמשפטשלפימאחר,לחלוטין

זכוכיתכליבתוךנפגשווהביציתשהזרעהעובדהכןעל.ההיריוןבתקופתולא

תרכובת"במושגוולדינברג'הרשעושההשימוש.האימהותלקביעתרלוונטיתאינה
.שבהליךהטבעיותלחוסרבעיקרמתנגדשהואהרושםאתמחזקIVFלגבי"זרה

וולדינברג'לרמאפשרת,מעורבזוגשללילדבאשרעזריהמנחם'הרשלביטויו
בהקשר.משכנעתקדיםבולראותשקשהאף,הלכתימקורעלהתנגדותואתלבסס

לתוךנטורליזםשללחדירהמובהקתדוגמההיאוולדינברג'הרשלפסיקתו,זה
בתחוםההלכהפוסקיביןבודדקולנותרהשגישתומפתיעזהאין,וככזו,ההלכה

.זה
הרב,נבנצלאביגדור'הרמצדנגדטיעוניעוררהוולדינברג'הרשלתשובתו

האנושיהמחיראתמצייןנבנצל'הר.97בירושליםהעתיקהבעירהיהודיהרובעשל
עצמםילדםאתולהולידלהרותנואשותהמשתוקקיםזוגבנישמשלמיםהגבוה
פיעלהתנהלות.עליהםנאסרוהדברהאישהשלוהרחםהביציותבאמצעותובשרם
ונמצאנו",לגירושיןלהובילעשויהוולדינברג'הרשלבפסיקתושהותוותההמגמה
.98"המיםעלימחהבקדושהשנכתבשמי,תורהאמרהלשלמותואשרבנייןהורסים

שלפיה,נ(א1-בלשימושבאשרהמתירניתהאסכולהטענתעלחוזרנבנצל'הר
.בהםמעורבנשוישזוגפוריותטיפולישלבהקשרישיםאינוהזרעהשחתתאיסור
להביאהיאזהבהקשרזרעפליטתשלפעולהכלמאחוריהיחידהשהמטרהמאחר

.רלוונטיתאינהפשוטורעהשחתתשלהתפיסה,ילדשללידהלידי
נבנצל'הר,וזרעביציותשלהחלפהמפניוולדינברג'הרשללחששובנוגע

קשה,קייםתמידהזההסוגמןשיבוששיתרחשהפוטנציאל"שבעודכיסובר

לגמריכמעטהיאאולם,מלכיאלדברית"בשומופיעהוולדינברג'הרשללזודומהגישה96
:ראו;תשובתובסוףזולעמדהבהתאםפוסקאינובעצמוטננבאוםמלכיאל'והר,ייחודית

242-238(1998,New York(4Bleich (?onfemporaly ilalakhic P~blems.0.7.לצייןיש
מהבעיותלהתפטרכדיכישראלזוגישהלאמץמקוםהיה,37הערהלעיל,קורינלדישלדעת

.אימרןדיניידיעלזוטכנולוגיהלצאצאיולהתייחסמלאכותיתברבייההכרוכותההלכתיות
המשפטאתמשווההיהזהצעד,הלכתיתמבחינההטכולוגיהלבעיתיותגורףלפתרוןבנוסף

שלדעתםאתמשקפתזודעהאין,כמובן.בעולסאחרותמשפטשיטותלהרבההישראלי
.זהבתחוםהעוסקיםהמודרנייםהפוסקיםרוב

.91-92(הכרך,ו"תשמ,עורךהלפרין'מ)אסיאספר"הערות-במבחנההפריה"97
ובומשקהלשתותשאולצהעריותבגילויהחשודהאישה,דהיינו,הסוטהלטקסהיאהכוונה98

אולם,מהמגילההשםשםאתמוחקהיההנוזלכי,הדברברור.השםשםנכתבועליהמגילה
שםמחיקת,חטאהלאשהאישהשיוכחבכךלאישתובעלביןביתלשלוםלהביאמנתעל

.(א,קטז,שכת:בבליתלמוד;לא-יא,ה,במדבר)מותרתהייתההשם
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התרחשותמפניחששבסיסעלורקאךיהודיזוגשללעתידובנוגעהכרעהלהצדיק

."במהותופוטנציאלישיבוששל
שבטכניקותשהמלאכותיותוולדינברג'הרשלפסיקתועלישירהבתקיפה

ייחוסכלבאמצעותםשנוצרהצאצאמןשוללתעצמהבפנימלאכותיותרבייה

אלאהרבריםחיצוניותבתרלילךלנודאץ"כךעלמצביענבנצל'הר,משפחתי
שאופןהואהראוימן,הביציתהפרייתהיאהמטרהעודוכל,"פנימיותםבתר

ביןהבהנהכללהיותצריכהלא,נבנצל'הרשללשיטתו.רלוונטייהיהלאההפריה
ריפוילצורךלמשללשימושומותרותהמקובלותמודרניותרפואיותטכנולוגיות

שאףכפיבדיוק.ברבייההעוסקותרפואיותטכנולוגיותלבין,פגומיםאיבריםשל
,להירפאההלכתיבציוויפוגעתמלאכותישבאיבר"מלאכותיות"שהיטעןלאאחד
ורקאךהרפואיתהשיבותןאתמודרניותרבייהמטכנולוגיותלשלולאיןגםכך

וולדינברג'הרשעושההיישוםעלגםחולקנבנצל'הר.המלאכותיאופייןבשל
שלצאצאבעניין"זרהתרכובת"בדברמפאנועזריהמנחם'הרשהביעלרעיון

עזריהמנחם'הר.לגמרישוניםהמקריםשני.5י1-במשימושכתוצאהיהודיזוג
בטכנולוגייתבשימוש.בלבדהמשפטיבמישוראסורהיחסיםמערכתעםמתמודד

IVFולכן,הזההסוגמןמשפטיתבעיהמתעוררתלאנשוייהודיזוגשלבמקרה
האישהכא",אכן."זרהתרכובת"שלתוצרהילדהיותבדברשאלהכלעולהלא

."עזרהלמעטשהוצרכואלא,מזוזהלהולידוראוייםכשריםשניהםוהאישה
לטיפולזכונבנצל'והרוולדינברג'הרשביןבמחלוקתשעלוהסוגיותמלשתיים

הסוגיה.שטיינברגאברהם'פרופשליהודיתרפואיתלאתיקהבאנציקלופדיהמיוחד
לפי"שמצייןשטיינברג.וולדינברג'הרשאימץהנטורליסטיתהגישההיאהראשונה
לאפשרולא,הטבעחוקעללשמורהדורשתהתפיסהמקובלתלאהיהדותהשקפת
שותףהואהאדם,אדרבהאלא,הטבעייםבתהליכיםלהתערבולטכנולוגיהלאדם
ממשיךשטיינברג,מזויתרה.99"התחומיםבכלהעולםושיכלולבשיפורה"להקב
חדישותטכנולוגיותלפתחהלכתיחיוביש,רפואיטיפולשלבהקשרכיוטוען

הבעיהשבהםבתחומיםבייחוד,גופניתמגבלהשלצורהכלעללהתגברכמטרה
.לאשתו00יבעלביןהיחסיםמערכתעלגםמשפיעההגופנית

ובמיוחד.IVF-ההליךבמסגרתלרעהניצולמפניבחששעוסקתהשנייההסוגיה
.התורםמןשנלקחהזרעהחדרתבמהלךבמעבדהמיןתאישלהחלפהמפניבחשש

אפילו,הזההסוגמןחשששלקיומועצםשלפיההעמדהאתדוחהנבנצל'הר
.מלאכותיתרבייהבטכנולוגייתהשימוששלגורףאיסורמצריך,מוצדקהואאם

נקודותכמהמעלההואשבו,IVF-בהעוסקלכרךבנספחזובסוגיהדןשטיינברג
חדשלאיסורהיהודיםכללאתלהכפיףסמכותלדורנואין,כעיקרון.[חשובות01

.125'בע,3הערהלעיל,שטיינברג99
.126-127'בע,שם100
.150-168'בע,שם101
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זוסמכות.מדרבנןוביןמדאורייתאביןמצוותעללהגןשמטרתוסייגהמהווה
,התלמודלתקופתיותרהמאוחרתפסיקהכלכןועל,התלמוד102חתימתעםפסקה

,כןכמו.בלבדמקומיבהיקףכורחהבעלהיאקיימותמצוותעללהגןשמטרתה

הקיימתלפסיקההזההסוגמןמקומיתפסיקהלהוסיףשלאכלליתמגמהישנה
כלידיעלביותרונחוצההכרחיתנחשבתהיאכןאםאלא,בתלמודוכלולהכבר

והתקנותההלכותמגווןאתמסכםשטיינברג.03ןהמקומיותההלכתיותהסמכויות
ממשיחששקייםשבהםבמקריםהלכתייםסייגיםלהתקנתההלכתיתהגישהבעניין
היאומסקנתו,הקיימותוההלכותהמצוותיופרושמאמעשייםמשיקוליםהנובע

כמו.04ןזהחששיסודעלIVF-בהשימושנגדגורףבאופןלפסוקבסיסכלשאין
מומחיותשלגבוההרמהבעלילהיותזהבתחוםהלכהפוסקיעלכימצייןהואכן

ולכן.השערותעלולאעובדותעלפסיקותיהםאתלבססמנתעלורפואיתמדעית
הכרעותלקבלכדידייםמיומניםאינםכללבדרךהלכהפוסקישבהםבתחומים
,בכללאם,בצמצוםלהשתמשיש,אמפיריותלעובדותבנוגעמדויקותמשפטיות
.חדשות05ןבהתפתחויותהשימושאתולאסורלהחמירעדיףשלפיהבמדיניות

שומרייהודיםביןדווקאלילדיםהכמיההאתלהדגישישIVF-לבאשרגם
אותהעםפעולהמשתףלאכשהטבעהחמורההנפשיתמצוקתםואתמצוות
.106כמיהה
לביןזומחלוקתביןמעניינתהקבלהישנהרביםשבמובניםלצייןישעוד

,המקריםבשני.11ג)-הבסוגייתטייטלבאום'והרפיינשטיין'הרשביןהמחלוקת
,ההלכהפסיקתלאופןבאשרפורמליסטיתגישהעלמבוססתהמתירניתהעמדה
.ולמוסרלדתמנוגדתהטבעיתההולדהמדרךסטייהכלשלפיהעמדהודחיית
הולדהרקשלפיה,שוניםממקורותהמורכבתגישהעלמסתמכתהמתנגדיםעמדת

מכןלאחרמתורגמתזוהתנגדות.ומוסריתדתיתמבחינהומקובלתמוסריתטבעית
.נורמטיביתהלכתיתלהתנגדות

אםאוביציותתורמתבעזרתעע1-לבנוגעהמתעוררותהלכתיוהבעיות.2
היהודיתוהזהותהאימהותקביעת:פונדקאית

אימהותקביעת1.2

מתורמתביציותבעזרתורקאךלטיפולניתנותהאישהמצדהפוריותמבעיותרבות

.155'בע,3הערהלעיל,שטיינברג;יא,גימלמערכת,חמדשדה;סו,'בשבת,ש"רא102
.קכאל"מהרשת"שו;חיא,'גא"רשבת"שו;רעאש"ריכת"שו103
שדה;"דהתרה"ה"דב,בביצה,י"רש;א,ס,ברכות:בבליתלמוד;ג:דידיםמשנהראו104

.יט'כמערכת,חמד
.158-166'בע,3הערהלעיל,שטיינברג105
the::ראו106 Heart" Be Fruiful

~

and

.

' MaltiplyמשזעComet "Infertility: Issues.ושנBanis.5
37-19(1994..Grazi ed.א,herapy

~

and

the

, Jewish Tradition (Jerusalem7

Feniiiry

מאמר;;

שלמצדםפוריותטיפוליאחרלחפשהמגמהשבבסיסהגבוהההחברתיתבמוטיבציהדןזה

-
_..אורתודוכסיםהודים
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משמעותיותהלכתיותבעיותמעוררותהללוהשיטותושתי,פונדקאיתמאסאו

-האםזהותבדברהשאלה.היהודיתהזהותולכינוןהאימהותלקביעתבאשר
,יהודיתזהות,עריותגילויכגוןשונותהלכתיותסוגיותלצורךחשובהאשר

במקרה.IVFשלבהקשרמתעוררת-האזרחיהמשפטשלמסוימיםוהיבטים
במקרהכמו,שונותנשיםשתיהןיולדתדברשלשבסופווהאםהגנטיתהאםשבו
שלאינהשהביציתדהיינו,מלאהפונדקאותבמסגרתפונדקאיתבאםשימוששל

במידהשהתקבלההעמדה.!07הרחםאתורקאךמספקתוהיאהפונדקאיתהאשה

שלההלכתיתאמונחשבתבלבדהיולדתשהאםהיאההלכהפוסקיבקרברבה הילד08ן
אחיםשלפיהההלכההואזועמדהמאחוריהמנחההתלמודיהתקדים.
בכלאך,וחליצהייבוםשללחיובכפופיםאינםההיריוןבמהלךהתגיירהשאמם
ישימיםאינםייבוםשדינילכךהסיבה.109זהאשתעםזהלהינשאעליהםנאסרזאת

לאשלשהאבהותמאחרהאבמצדלזהזהקרוביםאינםשהאחיםהיאזהבמקרה
.האבמאותולאחיםרקנוגעיםהייבוםודיני,העבריבמשפטמוכרתאינהיהודי
זהאשתעלזהאסוריםהםולכן,אמםשלמצדהקרבהביניהםיש,כןפיעלאף

שהקשרמאחר,אחרותבמילים.התגיירהשהיאלאחרמרחמהיצאושניהםשהרי
המשפטלפיחוקיתמשמעותכלחסריהודיהלאאביהםעםהאחיםשלהביולוגי
.חלאינוהאחיםאחדמותעםמהםמישללאלמנתוחליצהלבצעהחיוב,העברי
שהםמכיוון,עליהםחלאכן!!האח0אשתעםמיןיחסיקיוםשלהאיסוראולם

.אמםמצדאחיםנחשבים
הקשריםכלאתמנתקוגיורהואיל:זוהיאהתלמודשמעלההשאלה,כןאם

האחיםשנימדוע,!הביולוגית11המשפחהאותהבניביןלושקדמוהמשפטיים
מכיוון,לעילהאמורלנוכחהרי?אמםמצדלזהזהקרוביםנחשביםהתגיירהשאמם
אמוריםהםכןועל,עליהםגםחלהגיור,האחיםלידתלפניעודהתגיירהשהאם
כלאתמנתקבאמתשגיורלכךהוכחה.ולאמםלזהזה-לגמריזריםבגדרלהיות

,ההלכתיבהיתרלמצואניתןהביולוגיתהמשפחהאותהבניביןהמשפטייםהקשרים
,גיורתשהיאמשפחהקרובתכלעםלהתחתןלגר,בלבדמדאורייתאשלברמה
הראוימן.1!מחדש2נולדוהםכאילונדמיםגיורשעברוהמשפחהקרובישכלמאחר

'מ;249(1984)התחומין"אהרהשלברמםעוכרכהשאלתאמהותיחוס"גולדכרג'נ107
כילאב'א;313-320(1980)אורפואההלכה"מבחנהבתינוקהלכתיותבעיות"הרשלר

'מ;260-267(1984)התחומין"?הלידהלפיאוההתעברותלפינקבעתאמהותהאם"
הפריית"מאיר'ב'י29-41(1978)חהרפואהבשבילי"מבחנהתינוקותעל"שטרנבוך

'ע;25-40(1986)מאאסיע"ביולוגיתולאםפונדקאיתלאםהנולדעובריחוס-מבחנה
.266-270(1987)זתחומין"עובריםבהשתלתאמהותיחוס"ביק

.35Br~yde,שןקנ40-13נ;שםהמקורותראו108 sapra note.
.ב,צז,יבמות109
.טז,יח,ויקרא110
.א,סט,דעהיורה,ערוךשולחן;יב,יד,ביאהאיסוריהלכות,ם"רמב;א,כב,יבמות111
.א,רסס,דעהיורה,ערוךשולחן112
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משוםוזאתהחכמיםידיעלנאסרוביולוגייםמשפחהקרוביביןנישואיןכי,לציין
.ן!אוניברסלי3באופןהמקובלותהמוסריותלמוסכמותמנוגדיםשכאלושנישואין

ששניהעובדהשעצםבטענהבתלמודהמוצגתהשאלהעללהשיבניתן,מקוםמכל

קשוריםשהםהעובדהבשלולא,יהודירחםמתוךהעולםלאוויריצאוהאחים

לאיסורכפופיםכןועל,ילדיהנחשביםשהםהסיבההיא,לאמםגנטיתמבחינה

הקשורבכלכיהמעיר,י"רשידיעלהועלהזהעניין.אחיולאשתלהינשאאחעל
האם)היאשהרי",בלידתםנוצרהאחיםביןהקשר,גיסותעםנישואיןשללסוגיה

,ן!הלידה5לפינקבעתהאימהותכןעל.14ן"בניםשילדהכישראלית(שהתגיירה
שיולדתשהאישההואפונדקאותשלבמקרההכלל,זאתלנוכח.גנטיקשרלפיולא

.הביציתתורמתולא,משפטיתמבחינהאמוהיאהילדאתבפועל
.!!הילד6שלההלכתיתהאםאתהביציתכתורמתהרואהמיעוטעמדתישנה

מקורותעלמבוססתבעיקרשהיאמאחר,7ו117עמדהקיבלולאההלכהפוסקירוב
.י8יאגדיים
בענייןבהלכההספקשלאורדהיינו,מעניינתהצעההציע,בלייךדוד'הר

שתילולקבועיש,מלאהבפונדקאותפונדקאיתלאםהנולדילדשלהאימהות
מצטטשהואתוך,כלליתתאוריהמפתחכלייך'הר.ההלכה9ן1לצורכיאימהות
שבושבמקרהכפישלפיה,בחקלאותהקשורותמההלכותהלקוחותדוגמאותמספר

ביותרהטובהפתרון,אחרצמחגביעלשהורכבצמחשללמעמדובנוגעספקיש
בלתיכחלקשהורכבהצמחחלקאלולהתייחסהמחמירההגישהאתלאמץהוא
כך,הרלוונטייםההלכתייםהאיסוריםכללצורךהורכבהואשעליומהצמחנפרד
:קרוביםשלקבוצותלשתילהינשאהצאצאעלנאסרפונדקאיתאםשלבמקרהגם

.הפונדקאיתהאםשלמצדהולאלו,הביציתתורמתשלמצדהלאלו
חקלאותבנושאוהלכותאדםבנישלמלאכותיתרבייהביןהאנלוגיה,למעשה

שחלההשתלותשלהמשפטיותבהשלכותדןקמלהריקותיאל'הר.חדשהאינה
שלאמוהיאמילקביעהבאשר.1932בשנתבוורשהשפורסםהלכתיעתבכתב
שילדהזוהיאשהאםגורסקמלהר'הר,שחלההשתלתשעברהלאישהשנולדילד

.רסס,דעהיורה,טור113
."חייביםאבל"ה"ד,ב,צז,יבמות:בבליתלמוד,י"רש114

."אותומטבילין"ה"ד,א,יא,כתובות,תוספות151
לדיוןנספח"ורהפטיג'א;12(1984)דוהצפה"ההלכהלאורעובריםהשתלת"גורן'ש116

.268-269(1984)התחומין"מבחנהתינוקותכעניין
,96BIeich,אק.238;107בהערה,לעילשצוטטובמקורותראו117 supra note.
מזמןחיייצורלהיותמתחילהעוברשלפיובתלמודהאגדיהקטע:הםהעיקרייםהנימוקים118

ואמואביו,האל-באדםשותפיםשלושהשישהאגדה;(ב,צא,סנהדרין)ההתעברות
משתמשתשהתורהוהעובדה;(א,לא,נדה)ההתעברותמשעת,דהיינוייצירתומשעת-

ההרהלאישהממכהכתוצאהאמורחםבתוךעוברהריגתמתארתכשהיא"ילדיה"כמילה
אגדיאופיבעליהםהאלההמקורותכל.(כב,כא,שמות)נציםאנשיםביןמאבקכדיתוך

.מובהק
96BIeich,אקק.119272-237 . supra note.
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.ההשתלהבשעתמגופהנפרדבלתיחלקלהיותהפכהשהשחלהמכיווןהילדאת
אכילתבאיסורהעוסקות,עורלההלכותעל,היתרבין,מבוססותשלוההנמקות

פשוטהמקריאה.120השתילהאחרישניםשלושבמשךשנשתלחדשעץשלפרות
שהורכבעורלהמעץענףגביעלצמחואשרפרותלאכולניתןכיעולההתלמודשל
להיותהפךשהורכבשהענףמאחר,שניםמשלושיותרכברלושמלאועץעל

הזההעיקרוןאתמיישםקמלהר'הר.121הורכבהואשעליומהעץנפרדבלתיחלק
.!היולדת22האםלטובתופוסק,השחלותהשתלתשלהמקרהעלישירות
והגיע,!23צמחיםבהרכבתהעוסקיםהמקורותשלמעמיקניתוחעשהבלייך'הר

מבחינהברורלאנותרשכזוהרכבהשלהסופיהמעמדהמקורותשבכללמסקנה
ההרכבהמןהנובעותההלכתיותההסתעפויותכלעםלהתמודדישלכן.הלכתית

שעליוהצמחעלוגםשהורכבהצמחעלגםהחלותהמגבלותשליישוםבאמצעות
תוצרהואכאילוהמורכבבצמחלנהוגיש,ביטחוןליתר,כלומר.ההרכבהנעשתה

פונדקאיתלאםשנולדילד,הלכתיתמבחינה,לכן.המקבל24ןשלוגםהתורםשלגם
הביציתתורמתמשפחתעםהןמלהינשאלהימנעמחויבביציתתורמתשלבסיוע
.היולדתהאםמשפחתעםוהן

שלקיומהלעצםמתנגדאויערבאך'הר.ביקורתעוררהכפולההאימהותרעיון
הרבייהנושאאתהמסדירהההלכהלביןחקלאותבענייניההלכותביןאנלוגיהכל

האימהותלרעיוןדומההתנגדותהעלהנבנצל'הרגם.125אדםבבניהמלאכותית
.!26הכפולה
סוגיהפתרוןלצורךאלומקורותהתאמתבדברהמתעוררתלשאלהבנוסף
הסוגיהביןומהותייסודיהבדלגםישנו,אימהותקביעתשעניינהאנושיבהקשר

הכלאותשלהסוגיהלבין,IVF'-בשימושבשלבספקהמוטלתאימהותקביעתשל
אין,החקלאותמתחוםהלקוחיםהתקדימיםבמרבית.לעילהמנוכרתחקלאיות

.ערלהמסכת,משנה;בג,יטויקראראו120
.כ,סט,מנחות;ב,מג,סוטה121
,קמלהר'הרשלמאמרואתהמצטט,306(אכרך,1990)אבלותעלבוכלגרינולד'י'יראו122

אתשמזיןזההואהרחםכימחדדקמלהר'הרכןכמו.44-45,התבלומדעיבתלמוד
המשקניהולמעולםהפעם,נוסףתלמודיכללמצטטוהוא,הביציתמאשריותר,העובר

ראו.(א,עט,חולין)האמהותבהגדרתמרכזיתפקידמשחקתההזנהכילהראותבכדי,החי
Bleich,1977)109-106גם Contemporary Halakhic Pr~blenas (New York.(1.7.

נושאאתמנתחלב.133,150(1989)המזרחאור"פונדקאיתמאםילודבענין"לב'זראו123
מהוויםאשר,החימשקוניהולחקלאותכעניינישונותהלכותשלהמבטמנקודתהאימהות

.בלייך'רשללטיעונוהרקעאת
יותרהרבהבאופן,ב,סט,מנחותבמסכתבתלמודהדיוןאתקורא,ספקללא,בלייך'הר124

החל,החקלאותמדיניאחריםמקריםמנתחהוא,מזויתרה.קמלהר'הרמאשרמורכב
כלאייםעללאיסורועדהעומרהנפתשלפניבשלבהתבואהשלהסטטוס,בדברמהסוגיה

.לענייננומהםומשליךבכרם
.158'בע,123הערהלעיל,לב125
.267'בע,107הערהלעיל,כילאב;97הערהלעילראו126
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ללאנותרותוהשאלות,ההרכבהשלההלכתיותההשלכותלענייןבתלמודפתרון

למצואניתןזהבמקרה.המצבזהאיןהאימהותקביעתבעניין,זאתלעומת.מענה
הפתרתוזהו,הצאצאאתשיולדתמילפינקבעתשהאימהותלכךבתלמודתימוכין

האימהותקביעתשלבמקרההוודאותשחוסרלצייןישעוד.זהלענייןהיחידי
על.מורכביםצמחיםשלבמקרהמכווניםשאליוודאותחוסרשלסוגאותואינו

אתבחשבוןלקחתיש,כןכמו.משכנעתלגמריאינהבלייך'הרשלעמדתוכן
במקריםמלהכריעלהימנעלצורךבנוגעלעילשהוזכרושטיינברגשלהערותיו
.הכפולההאימהותרעיוןאתלהעריךבאיםכאשר,בלבדלחומרהבספקהמוטלים

מבטיחהדינראיתהכפולההאימהותגישת,מדעיתמבטמנקודת,כןפיעלאף
לקביעתבאשרהמודרנייםההלכהפוסקישלהוודאותחוסראתלהביןניתןאם

המודרניתהגנטיקהשמציבהלאתגרכתגובה,פונדקאיתאםשלבמקריםהאימהות
הביציתבתורמתלראותישהמודרניתהגנטיקהלפיכיספקאין.המסורתיתלגישה

כיהדברהואברורכןכמו.בפועלאותושילדהבזוולא,היילודשלהאםאת
בתהליךהביציתתפקידמהותשלאמיתיתהבנההמסורתיהעבריבמשפטאין

האימהותשלפיומכריעהלכתימודלשקייםסבירזהאיןולכן,האנושי127הרבייה
שניתןאסמכתהכל,זהלרקעבניגודאך.בלבדההתעברותשלבסמךעלנקבעת
לקרבובכך,היילודכאםהביציתבתורמתהכרהלטובתהעבריהמשפטמןלהביא

ההלכתיתהמגמה.בברכהמקודמת,גנטיות-המדעיותלעובדותההלכהעולםאת
ומבוססותהמציאותלעולםקרובותשיותרכמהיהיושההלכותהיאהמועדפת

ביןעשהשהואהאנלוגיה,בלייך'הרשלשבמקרהאףוזאת,מדעיותעובדותעל
לפי.משכנעתאינההמדעעולםעלבהתבססלעניינינוהחקלאותמתחוםההלכות
.בהלכההמדעתפקידשללסוגיהמובילההכפולההאימהותגישת,זומבטנקודת

מערכת,כללשבדרךלכךהלבתשומתאתלהפנותמספיק,הנוכחיהדיוןלמטרות
יחסיםמערכתהיא,ההלכתיתההחלטהקבלתלביןהמדעיתהתאוריהביןהיחסים
פוסקיידיעלאומצומדעיותתפיסותשבהןהעברמןרוגמאותדיוישנן,דינמית
לביןאלותפיסותביןהתאמה-איישנהכיהיהנדמהשמלכתחילהאףוזאת,הלכה

אימוץמאתורישעמדההיאזושדינמיקהייתכן.28ןמסורתייםהלכתייםתקדימים

לדםהיאהכוונה,בחיירבינושלהפירושולפי(ב,יב,ויקרא)"תזריעכיאישה"כתובבתורה127
יש.הביאהמעשהבסוףהגברבזרעהמתאחזהרחםבדםמדובר,ן"הרמבפירושלפי.הנידות

חזון;ב,כנידה,טוביוםמעדניראו,הנידותדםהיאהאישהשזרעהסובריםמהאחרוניםגם
Feldman.(1:בהנקבהזרעשלבנושאנספחראוגם.ג:קדרעהיורה,ג,לואישות,איש

0Jewishז[ן1974)143-132 ISW (Newא.Marital Relatiotw, Birth Control

~

and ,! Abertion

להורותהמוכרותהדתיותההגדרותביןלהתאמהבאשררציניספקמתעורר,כלליבאופן128
,המודרניותהטכנולוגיותמהתפתחויותכתוצאהכיוםהקיימותהרבייהאפשרויותלבין

,הורותבדברהקיימתבתפיסהמהפכנייםדילשינוייםלהביאצורךהיהואתלאורכיוייתכן
(1996)אסיא"ההורותבתפיסתושינוייםפונדקאיתאם"וילר"ראו;המשפחהוהגדרת

Sinclairצ4001060108ן:ראו,ומדעהלכהביןהיחסלגבי.57-58 '"Torah and Scientific.ם
33(1995)Le 'e[a39"Maimonides Halakhic Writings1ח.
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יגידהעתידשרקאף,אימהותלקביעתבנוגעגנטיבחלקולפחותשהואקריטריון

.יקרהלבסוףשאכןמהזהאם
,עובריםלנשיאתההסכמיםחוקשל(4)2סעיףשלפילצייןישזהבהקשר

.המיועדתהאםשלדתהבתלהיותחייבתהנושאתשהאםנקבע,1996-ו"תשנ
האםפיעלנקבעתשאימהותהסובריםהפוסקיםרובלדעתמתאימהזוקביעה

.המיועדתהאםדתוביןדתהביןהתאמהשתהיהרצויולכן,הנושאת

יהודיתזהות2.2

לפי.יהודיתזהותכינוןהיאובפונדקאותביציתבתרומתשקשורהנוספתבעיה
היהניתן.יהודית129זהותהקובעהקריטריוןהיאיהודיהלאםהיוולדות,ההלכה
היאהפונדקאיתהאםעודכל,היילודאםהיאמימכריעהשהלידהשמאחרלסבור
שקיימתאף.פשוטכךכללאזהאולם.רלוונטיתאינההביציתתורמתזהות,יהודייה

שהצאצאכךעלהעומדיםמודרנייםהלכהפוסקימספריש,הפוסקיםביןכזודעה
חייביהודייהאישהשללרחםיהודייהלאמתורמתביציתמהשתלתכתוצאהשנולד
לפני-גיורשלהמרכזייםהמקדמייםמהתנאיםאחדשזהו-במקווהלטבול
שלצורההיאזוטבילה,אכן."ישראללקדושת"להיכנסמוסמכיםהיאאושהוא

הושלמהטרםאך,האםמצדיהודימשפחתיייחוסיששבהםבמקריםשחלהגיור
ההולדהוגםההתעברותגם,זומבטנקודתלפי.ן'היהודי0לעםבמלואההזיקה
.גמוריהודיייחשבשיולדשהילדכדייהודייהאישהשלבגופהלהתרחשצריכים
לאישהשנולדצאצאכיהקובע,31ןתלמודיהלכהפסקהואזועמדהמאחוריהמקור

אתעברהשהאםמכיוון,וענייןדברלכליהודיהואההיריוןבמהלךשהתגיירה
יש.1'עליו2גםחלהגיורזאתובזכות,רחמהבתוךהיהשהעוברבשעההגיורטקס
עוברשהואהמילהברית,זכרממיןהואהצאצאשבובמקרהכילעובדהלבלשים
שחלהחיובהואהאהד;חיוביםשנישלקיוםלמעשהבתוכהמקפלתהלידהלאחר
כלעלשחלהחיובהואוהשני,שלוהגיורמהליךכחלקמילהבריתלעבורגרעל
כפולהמשמעותהנותנתזועמדהביןליישבבמטרה.ההלכהלפילמוליהודיילד

,הנולדשלזהותואתשמכוננתזוהיאהלידהשלפיוהעיקרוןוביןהמילהלברית
לבין,אחדמצדהאםשלמצדהיהודימשפחתיייחוסביןברורההבחנהלעשותיש

"ישראלקדושה"שלהתכונהאתהמתגיירלאדםלהעניקכדיההכרחיהגיורמעשה

.כ-יט,ד,העזראבן,ערוךשולחן;ב,סו,קידושין129
,96Bleich,אקק.;"בזהוהנראה"ה"ד,א"ע,יא,ונזיקיןנשים,ט"הגרנחידושי130 supra note

.36'בע,107הערהלעיל,שטרנבוך;262-248
.א,עח,יבמות131
מהווהאינוהאםשגוףהרעילאתלבססממשיךהואכיהתלמודסברתזוהיכינראהאכן132

הימצאותוכיהיאלכךהסיבה.הטבילהנעשיתשבוהמקווהמימילביןהעוברביןחציצה
אתשוללותאינןטבעיותוחציצות,(הטבעיגידולודרך)"רכיתיהדרך"היאאמוברחם
,יוסףבית;עא,טז,יבמות,יוסףנימוקי;א,מח-כ,מז,יבמות,א"רשכ;הטבילהתוקף
.ו,רסח,דעהיורה,מרבבהדגול;רסח,דעהיורה
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סינקלרדניאל

יהודייהלאםנולדלמעשה,ההיריוןבמהלךשהתגיירהלאישהשנולדילד.שנימצד
הייתהלאהאישההעוברשלהתהוותושבתחילתאף,יהודיתזהותלוישולכן

בכלפגםנוצר,ההתעברותבשעתיהודייהלאהאישההיותבשלאולם.יהודיה
עליו,יהודייהלאםנולדזוהפריהשלשהתוצראף,ולכן,"ישראלקדושת"להקשור
לאאישהשלביציתשבהבסיטואציהכינובעזומעמדה.עצמובפניגיורלעבור
מעיןלעבורנדרשעדייןשנוצרהצאצא,יהורייהפונדקאיתאצלמושתלתיהודייה

.33ןגיור
חלק;הנדונההתלמודיתלהלכההזוהפרשנותאתמאמציםהפרשניםכללא
שהואהעובדהבזכותורקאךוזאת,לחלוטיןיהודיגיורתשלילדכיגורסים
כתוצאהשנולדילד,אויערבאךזלמןשלמה'הרשללשיטתו.34ןיהודייהלאםנולד

נדרש,יהודייהפונדקאיתאםשללרחמהיהודייהלאאישהשלביציתמהחדרת
ביציתהחדרתשלשהתוצאהטועןגולדברגזלמןנחמיה'הראולם.גיורתןלעבור
,יהודייהפונדקאיתאםשללרחמה,יהודייהלאמאישהנלקחהשבמקורה,מופרית

במקרהורקאךוזאת,גיורשלפעולהשוםלבצענדרששאינויהודיצאצאהוא
.העוברהתפתחותשלהמוקדמיםבשלביםהתרחשההמופריתהביציתהשתלתשבו

-אמושלמאיבריהאיברהואשהעוכרהתלמודיהעיקרוןהואזולעמדההבסיס

אהרון'הר.ההיריון136שלהמוקדמיםבשלביםהפחותלכל-"אמוירךעובר"
יוםארבעיםשעברולפניהפונדקאיתברחםשהושתלעוברכיהגורס,יק'סולובייצ
מאמץ,בלבדהלידהמכוחאמושלוהלאומיתהדתיתבזהותזוכה,ההיריוןמתקופת
בהליכיםהביציתשהשתלתמאחר.גולדברג37י'הרשללזוהדומהגישהלמעשה

,פריה"המיוםימיםשלושהבתוךמתבצעתIVFבטכנולוגייתכיוםהמקובלים
האםשלזהותהלפיתיקבעהילדשלהיהודיתהזהות,לעילהאמורלאורכיברור

.הפונדקאית

סיכום.ז

המתחילה,ורפואהמשפטשלבנושאשניםארוכתהיסטוריהישהעברילמשפט
ואחת-העשריםהמאהלתוךוממשיכה,התורהעםשנהאלפיםכשלושתלפני

האחרונותההתפתחויותעם,השארבין,המתמודדתהמודרניתת"השובספרות

המשפט.חדישותרפואיותומטכנולוגיותעדכנייםרפואייםממחקריםהעולות

מוצקהגישהוכן,ומשנייםראשונייםעקרונותשלרחבמגווןכוללהעברי

,96BIeich,אקק.133262-258 supra note.
,35Broyde,אקק.138-136;ה,רמחדעהיורה,א"הגרביאורי134 supra note.
.170'בע,123הערהלעיל,לב135
8,35sapra!עק.140-131;107בהערה,לעילשצוטטובמקורותראו136 note,ס

~

.8(ו0
אביואתמצטט)100,127-128(1981)המזרחאור"הממחנהתינוקבדין"יק'סולובייצ'ס137

.(יק'סולובייצאהרון'הר
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העבריבמשפטגופית-חוץוהפריהמלאכותיתהזרעה

שונותבעיותלפתרוןבאשרשוניםהלכתייםותקדימיםמקריםעלהמבוססת

מידתמאפשרתהעברישבמשפטההלכתיתהמסגרת.זהבתחוםהמתעוררות
,שמתגלותחדישותמלאכותיותרבייהלטכניקותיותררבהופתיחותגמישות
תמיד,זאתעם.הקתוליתהגישהבבסיסשעומדתהנטורליסטיתהגישהמאשר

לבלשיםהראוישמן,זהבתחוםההלכתייםבדיוניםזהירותשלמהמידתקיימת

העצומההכמותלתוךושוקעיםהעמוקיםלמיםהישרבפזיזותשקופציםלפניאליה

ללא.מלאכותייםרבייהלאמצעיהנוגעבכללהציעלמדעשישהאפשרויותשל

שרבייההואמההלכהוללמודלהפיקשניתןביותרהחשוביםהלקחיםאחדספק
,ומקודשתרציניתמשימההיא-מבוצעתהיאשבההדרךתהאאשרתהא-

בין,דתיציווישלקיוםמהווההיא.והמחויבותהאחריותמלואאתהדורשת
בגדרהיאאלא,לבחירהנתונההיאאין,וככזו,שמדרבנןוביןשמדאורייתא

Procreative)[)"ברבייהאוטונומיה"שללרעיוןמנוגדתזוגישה.חובה Autonomy

העבריהמשפט.זהבתהוםהכלליובמוסרבמשפטעכשווייםדיוניםהמאפיין

Procreative)("להתרבותמחויבות"שלהתפיסהמןמתחיל Responsibility

הסדקיםמתוך,אגודלבצדעקב,צעדאחרצעדהפרטיםצורכילעברומתקדם
שניתןייתכן.זהבתחוםההלכהאתהמרכיביםהמשפטייםשבעקרונותוהפרצות
ובמוסרבמשפטאתיקה-הביולתחוםרבהחשיבותבעללקחזומגישהלהפיק
.בכלל
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