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  ויילר ויילר ויילר ויילריעליעליעליעל

        ההורותההורותההורותההורות הפונדקאית והשינויי� בתפיסת  הפונדקאית והשינויי� בתפיסת  הפונדקאית והשינויי� בתפיסת  הפונדקאית והשינויי� בתפיסת הא�הא�הא�הא�
        1111 איו� איו� איו� איו����� הפשטה  הפשטה  הפשטה  הפשטה ����    פיצולפיצולפיצולפיצול

  :ראשי פרקי�
  פיצול ההורות:  אפרק

  פיצול הורות ואימו�. 1
  פיצול הורות וחומר גנטי. 2
  פיצול הורות ופונדקאות. 3

  הפשטת ההורות:  בפרק
  הפשטת ההורות ואימו�. 1
  הפשטת ההורות וחומר גנטי זר. 2
   ההורות ופונדקאותהפשטת. 3

  איו� ההורות:  גפרק
  איו� ההורות על ידי אימו�. 1
  איו� ההורות וחומר גנטי זר. 2
  איו� ההורות ופונדקאות. 3

        הקדמההקדמההקדמההקדמה

        :::: שנשאלות בסוגית א� פונדקאית שנשאלות בסוגית א� פונדקאית שנשאלות בסוגית א� פונדקאית שנשאלות בסוגית א� פונדקאיתשאלותשאלותשאלותשאלות

 מופרית של זוג אחר ביציתהיא מי שקולטת לרחמה ' א� פונדקאית'
 הנולד אתעביר לאחר הלידה בכוונתה לה. ומגדלת בו את העובר עד ללידה

היא מי שמפרה ביצית משלה בזרעו ' א� תחליפית'. לאביו ולאמו הגנטיי�
בכוונתה להעביר לאחר הלידה את הנולד . ב� זוג של אשה אחרת, איששל 

  .זוגולאביו הגנטי ולבת 

לעומת ', מלאהפונדקאות 'כ' א� הפונדקאית'את מעשה ה,  הרואי�יש
' מארחת'הא� הפונדקאית . � התחליפיתהפונדקאות החלקית של הא

הא� התחליפית מוותרת על ,  לעומת זאת, פרי בטנהשאיננוברחמה עובר 
על , עקרונית,  להיווצרעשויהתחליפאות . טובת האשה העקרהלילדה הגנטי 

  תלויהפונדקאות. ידי הפריה מלאכותית או על ידי הפריה בדר  הטבע
 האנגליהמונח .  רפואית חדשנית מלאכותית ובשימוש בטכנולוגיהבהפריה
Mother Surrogate 2 ותחליפאותפונדקאות:  על שני הכינויי� בעבריתחל.   

                                                           
אוהב צדק , איש חסד ואיש אמת', ישעיהו ליבובי"'  הדגול פרופמורי לזכרו היקר של נר  1.

 .ואוהב שלו�
המכו� למחקרי , דיני המשפחה בישראלדיני המשפחה בישראלדיני המשפחה בישראלדיני המשפחה בישראל ,פנחס שיפמ�: ראו משפטית לפונדקאות הגדרה  2.

האוניברסיטה העברית ,  סאקר הפקולטה למשפטי�הריש "חקיקה למשפט השוואתי ע
   .131' עמ, ]ט"שיפמ� תשמ: להל� [, כר  ב, ט"תשמ. בירושלי�

�בהשתתפות חנה גילאי(דניאל זיידמ� , רפאלציו� ב� :  רפואית לפונדקאות ראוהגדרה  
 אייבי לוי� וענת ;184�187' עמ, ג"אביב תשנ�ותלירושלי� , פריו�פריו�פריו�פריו�המדרי  המלא להמדרי  המלא להמדרי  המלא להמדרי  המלא ל, )גינור
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 מהווהעצ� השימוש במושגי� פונדקאות ותחליפאות . המושג. 1
הא� השינוי בתפיסת ההורות הוא . הסכמה לתפיסת עול� שונה של הורות

א בשימוש במושגי� המתבט, הא� השינוי בתפיסת ההורות? ושורשימהותי 
 של מושג ההורות וראייתו כמשהו פונקציונאליתהינו המשגה , החדשי�
בעיני , אשר נתפס,  של אתמולההורותלמול מושג , )אינסטרומנטלי(מכשירי 

 חדשי� אלו מושגי�ואולי ? ושלמה וכער  כשלעצמו' טבעית'כמהות , רבי�
המושרש ' מיטיביפרי'המשווק היטב דח. עמוק ' כיסוי'רק , ה� רק שמות

אולי השינוי בתפישת ההורות אינו אלא גלגול ?  מקדמת דנאהיטב
  ? עתיקי� עד מאודומוסדותמודרניסטי של צרכי� 

 אצל משפטני� מעלההפונדקאות והתחליפאות . האמהות הכפולה. 2
כאשר היא נשאלת במימד , שאלה זו, א . ?'מי היא הא�'את השאלה 

כבר נשאלה בעבר , )אפיסטמולוגי(הכרתי ובמימד ה) אונטולוגי (הישותי
 התרחשו מקרי� של נטישת ילדי� או החלפת� סמו  ומעול�מאז . הרחוק
בדר  כלל ' היה לסבור כי מקובלבמשפט האוניברסלי , ע� זאת. ללידה

 הבאת עדויות ידיהשאלה מי היא אמו של ילד ניתנת עקרונית להוכחה על 
רות החדשה של הפונדקאות האפש. 3'על זהות האשה שילדה את הילד

הא� :  כלל זה ויוצרת מצב של שתי אמהות לגיטימיות לכאורהמערערת
  .היולדתהגנטית והא� 

 שניטלה מעוברית בביציתמתחדדת בשימוש ?' מי היא הא� 'שאלת
 קיימתהמציאות החדשה מתוספת למציאות . חיה ליצירת עובר חדש�לא

מערכת היחסי� '� כי משפטני� קובעי. משמעית לכתחילה�סבוכה ורב
 לילדי� משקפת מתח מתמיד בי� הקרבה הטבעית הורי�המשפטיי� שבי� 

� של ההורות עלול להיות ברהמשפטיהמעמד ... לבי� שיקולי� חברתיי�
 ההורות הוא נושא קביעתהשיפוט והמשפט לגבי , 'וכ�. 4'שינוי�חלו. ובר

   .5'בו שוררת מבוכה לא מעטה

כמה ,  לסוגיה נידונההנושא הקצרה שבה הפ  בתקופה, נוצרו,  זאתלמרות
 שהביסוס כללסוברי� בדר  ' מערב'השופטי� בבתי משפט ב. שיטות עיקריות

. הנולדע� , ולא הילדני, לקביעת אמהות במקרה של פונדקאות הוא הקשר הגנטי
היא מי שמקבלת את התינוק מהאשה שהסכימה , לשיטת�, הא�, בתחליפאות
שהא� היא הא� , יש הסוברי�, לעומת�. מורת תגמול תינוקה תאתלמסור לה 

בספרות ההלכה נידונה בשני� האחרונות . פונדקאותג� במקרה של , היולדת

                                                                                                                  
כר  (, )1994דצמבר (ה "טבת תשנ, נה, אסיאאסיאאסיאאסיא, )1995(ה "תשנ �גופית �הפריה חו", ספר�

  .198' לעיל עמ, 13 'עמ, ]ה"לוי� וספר� תשנ: להל�[, )ג, ד"י
  .40' עמ. ט"שיפמ� תשמ  3.
  .11' עמ, ש�, ל"הנ  4.
  .21' עמ, ש�, ל"הנ  5.
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, לאמהות ילדנית) גנטית (הוריתבהרחבה ההבחנה החדישה בי� אמהות 
יש הסוברי� , הגנטיתיש הסוברי� שהא� היא הא� : ומושמעת קשת של דעות

 ההפריהיש הסוברי� שחיצוניותה של פעולת , שהא� היא הא� הפונדקאית
ויש המציעי� , צאצא� לרח� ולעיבור מבטלת יחסי הורה)vitro-in(גופית �החו"

   .67 של שתי אמהותבנ�אפשרות של תינוק 

,  אלה מבטאמשפטני�משמעית המנחה � לקבוע זהות אמהית חדהרצו�
 הוריתציאות ישני� על מ' כללי משחק'לאכו. ולסדר , צור  להחיל, לדעתי

טכניקות ההולדה החדשניות נועדו לשרת . העוברת שינויי� מהותיי� מהפכני�
: שורשיי� ומובני� בתרבות האנושית מאי� כמות�,  עמוקי�אנושיי�צרכי� 

 בהרחבה ובוטאו אשר תוארו,  בזרע ובהמש הצור , הצור  להיות הורה
 גר� וגור�  מימוש ההורות החדשניאול�: בספרות ובאומנות מאז היות�

  . ההורותובדפוסילתהליכי שינוי מואצי� בתפיסת ההורות עצמה 

, דואלי, )קונקרטי( מסוי� כדברהנתפשת , ההורות. אפיוני� של שינוי. 3
 יותר ויותר הנתפס, הופכת לדבר מפוצל פונקציות, והכרו  במגע גופני

  : ה�השינויי� . 8וחלקי� חשובי� ממנו א. מוסתרי� ומועלמי�, כמופשט

                                                           
 ,ו"טחלק , �"תש�ה"ירושלי� תשמ, צי" אליעזרצי" אליעזרצי" אליעזרצי" אליעזרת "שו,  ולדינברגיהודההרב אליעזר : ראו  6.

, ''''הההה, , , , אסיאאסיאאסיאאסיאספר ספר ספר ספר , והלכתידיו� רפואי , הפריה במבחנה, דוד מאיר' ל ופרופ" הנ;ח"סימ� מ
 בהשתלת עובר ברח� אמהותיחוס , הרב זלמ� נחמיה גולדברג; 92�84' עמ, ו"ירושלי� תשמ

מיהו ,  יצחק הלוי כלאבאברה� הרב ;259�248' עמ, מ"תשד', כר  ה, חומי�חומי�חומי�חומי�תתתת, של אחרת
איתמר (ל והעור  " הנ;267�260' עמ, ש�, תחומי�תחומי�תחומי�תחומי�, ההורה או היולדת, אמו של ילוד

,  משה הרשלר;274�268' עמ, ש�, תחומי�תחומי�תחומי�תחומי�, )בשולי הדברי�(קביעת אמהות , )ורהפטיג
הפרית , מאיר� יהושע ב�;ט"קכ�ד"קכ' עמ, ד"תשס, פפפפ""""תורה שבעתורה שבעתורה שבעתורה שבע, תינוק מבחנה בהלכה

' עמ, ו"תשמ', א א"י, א"מ, אסיאאסיאאסיאאסיא,  ביולוגיתולא� יחוס עובר הנולד לא� פונדקאית �מבחנה 
 אהרו� ;160' עמ, ט"תשמ', א, ז"ל, אור המזרחאור המזרחאור המזרחאור המזרח,  מא� פונדקאיתילודבעני� ,  זאב לב;40�25

 הורות משפטית ,מאיר� יהושע ב�;18�15' עמ, ב"תשנ, ט�ח, מגלמגלמגלמגל,  פונדקאיתא�, ""כ
, ]�"מאיר תש�ב�: להל� [, �"כסלו תש) ד�ג, ב"י(, ח"מ�ז"מ, אסיאאסיאאסיאאסיא,  גנטית בהלכהוהורות

 בטאו� � אמונהאמונהאמונהאמונה,  ההלכהלאור חיי אשה ומשפחה �ראיו� ,  הרב מרדכי אליהו;88�80' עמ
,  אברה� שטיינברג;14�13' עמ, 1991נובמבר , ב"ו תשנכסלי, תנועת האשה הדתית לאומית

 על פי התורה ליד המרכז הרפואי הרפואהמכו� שלזינגר לחקר , פדיה הלכתית רפואיתפדיה הלכתית רפואיתפדיה הלכתית רפואיתפדיה הלכתית רפואיתאנציקלואנציקלואנציקלואנציקלו
 הרב ;129�138' עמ, ]ג"שטיינברג תשנ: �ולהל',  בכר , ג"תשנ�ח"ירושלי� תשמ, שערי צדק
 ;קע�קסא' עמ, ב"ירושלי� תשנ', ק אחל, ת עיוני� וברורי הלכה"שו, יחל ישראליחל ישראליחל ישראליחל ישראל, ישראל לאו

 ;292�284' עמ, ]ד"דרור תשנ�ב�: ל�לה[, ד"אביב תשנ�תל,  ופונדקאות ופונדקאות ופונדקאות ופונדקאותאימו"אימו"אימו"אימו", דרור�ב�אמנו� 
  ,בטבת' כ' יו� ו, אחרונותידיעות , "יש לגייר תינוק שנולד מא� פונדקאית גויה", צבי אלוש

  .12' עמ, 23.12.1994, ה"תשנ
ד "ו בסיו� תשנ"על פי שיחה עמו מכ.  כי הא� היחידה היא הא� היולדתסברליבובי"   7.

 .ועוד פעמי�) 5.7.94(
על . ]Cloning[בשיבוט , למשל,  במגע גופני וא. בזויגה כמובהכרח שאינו כרו  משו�  8.

,  גנטיתבהנדסהמילו� מונחי� ?, הנדסה גנטית מהי, יוס. הירשברג: ראה, המינוח
אפריל /מרס, ד"אייר תשנ�ניס�, 7�6/ ג"כר  כ, ירחו� המשרד לאיכות הסביבה, הביוספירההביוספירההביוספירההביוספירה

הד : להל�[, �"אביב תש�תל, ורפואהורפואהורפואהורפואהאתיקה אתיקה אתיקה אתיקה , דוד הד: ראו, על נושא זה. 6�2 'עמ, 1994
 עצותיו המועילות בשלל סוגיות הקשורות עלדוד הד ' אני מודה לפרופ. 63' עמ, ]�"תש

 שיפמ� ;90' עמ, ו"ירושלי� תשמ, הההה, , , ,  אסיא אסיא אסיא אסיאספרספרספרספר,הרב אליעזר יהודה וולדינברג. בעבודה זו
, ט"ל, הפרקליטהפרקליטהפרקליטהפרקליט,  בנושאי הפריה ולידהסוגיות, שמגר מאיר ;92הערה , 127' עמ, ט"תשמ
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  .ההורות) דיפרנציאציה(פיצול . 1

  .ההורות) אבסטרקציה(הפשטת . 2

  .ההורות) ניהיליזציה, איפוס, ביטול(איו� . 3

 מרחיקת לכת תמורהבי� שה� מבטאי� ,  במושג ההורותהשינויי�
ובי� , בי� שה� רק גילגולי� של מושגי� ומוסדות עתיקי יומי�, ומהפכה

ת המתבונ� בה� לפשפש מחדש מאלצי� א,  מהפכה והמש  ג� יחדשה�
, פעמית�החד,  על כנה עמדתה הקיומיתנשארת. 9בקרביו של מושג ההורות

, המתרחב במהירות, החיצוניהפנימית של נפש האד� מול הידע המדעי 
 והשלכותיוכיצד תעכל את התרחבות הידע המדעי . שנקלט על ידה

 הולמת ,חיובית, הא� תוכל לעבדו בדר  שתהיה רצונית? הסביבתיות
   ?10ומתאימה לאכויותיה

        פיצול ההורותפיצול ההורותפיצול ההורותפיצול ההורות: : : :  א א א אפרקפרקפרקפרק

 בתפיסת ולגיטימי הורית רבת פני� הופכת לעני� מצוי משמעות
טיפוס �כי המבנה ההורי הדואלי ישאר כאב, יש לשער. ההורות האנושית

ל בו נתפסת ההורות כשותפות "מעני� להשוות זאת למאמר חז.  בלבדקלאסי
, שאי� הכוונה לשותפי� שווי ער ,  ברור.11האב והא�, הבורא: של שלושה

 את הדואליות ההורית הטבעית הקבועה ומפלשתאלא זו אמירה הפותחת 
הזכרתו .  כל והנמצא בכלהיודע, הבורא הוא האינסופי. והמובנת מאליה

 ליצירתכגור� מובנה במערכת כל שהיא מאפשרת שדה פעולה פתוח 
של ההורי� מצומצ� יותר מעמד� הרוחני והנפשי , ועוד. דפוסי� חדשי�

  . לבורא ולא בלעדיי�שותפי�כאשר ה� 

                                                                                                                  
תרומת , ר מרדכי הלפרי�" הרב ד;21' עמ, ]א"שמגר תשנ: להל�[, א"נהתש�ט"התשמ', א

: להל� [, ב"תשנ. 33, פפפפ""""תורה שבעתורה שבעתורה שבעתורה שבע,  פוריות הבטי� רפואיי� והלכתיי�בטיפוליחומר גנטי 
אביב �תל, אוניברסיטהאוניברסיטהאוניברסיטהאוניברסיטההההה, קדושת החיי� והמוסר,  אסא כשר;ט"ק' עמ, ]ב" תשנהלפרי�

 קליי� זאב' עמיה ליבלי  ולפרופ' להודות מאד לפרוס, ברצוני, כ�. 10�8' עמ, ה"תשנ
  .ששוחחו עימי בנושאי� אלו

עובר שיוולד מרח� , שלדעתו. 5.7.94ד "ו בסיו� תשנ"בשיחה מכ, לי ליבובי" אמר ישעיהו  9.
על , הא�. שיו  פרטני משפחתיאי� לעובר זה , כלומר.  חסר הורי� לחלוטי�הואמלאכותית 

נעמוד על כ  שיצירת אד� , שמא?  למדינה או לגו. הכלכלי שיצר אותוכוללנישיוכו , כ�
בי� שה� , טכנולוגיה האחראי� ליצירתו� פרטני ואז נשייכו למומחי הביושיו מחייבת תמיד 

  . לאמו הקשר שבי� עובר א. מעבדה לא תוכל להחלי. את'? מדעני�' שה� ובי�' טכנאי�'
ישעיהו : ראו. עוסקת הבעיה הפסיכופיסית, והנפשהמדע , ביחסי� בי� שתי הישויות  10.

 ;260�137' עמ, ז"ליבובי" תשמ: הל�ל. [ז" תשמירושלי�, בי� מדע לפילוסופיהבי� מדע לפילוסופיהבי� מדע לפילוסופיהבי� מדע לפילוסופיה, ליבובי"
,  יוס. נוימ�;ג"ירושלי� תשנ, גו. ונפש,  קמפבלקיית. ג"אביב תשמ�תל, ונפשגו. , ל"הנ

ישעיהו ליבובי" עולמו ישעיהו ליבובי" עולמו ישעיהו ליבובי" עולמו ישעיהו ליבובי" עולמו : בתו , קאית בביולוגיה וייחודו של האד� הקופרניהמהפכה
  .323' עמ, ה"ירושלי� תשנ, ]אבי שגיא: עור [, והגותווהגותווהגותווהגותו

. ב"א ע"ל, מסכת נידה, תלמוד בבלי. 'אביו ואמו, ה"הקב �שלושה שותפי� יש באד� '  11.
 התורהרת כמו יצי, ה בעשיה האנושית"נוספות ע� הקב' שותפויות'ל מוזכרות "חזבמדרשי 

  .פ הכוללת את ספרות הפסיקה"שבע
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 כעני� מוב� מאליו הנלקחת, משמעית� תפיסת זהות אמהית חדלעומת
 המבוססתברצוני להציע גישה אחרת , בדיוני� הנושאי� אופי משפטי מעשי

ההכרתית , אני מניחה כי התשובה על השאלה. על מקורות המשפט העברי
�איננה חד?', הא� יש לאד� א� אחת בלבד': עיקרהב) האפיסטמולוגית(

' מודרניסטיי��פוסט' זו מושפעת מהלכי רוח גישתיכי , יתכ�. משמעית
א  עובדה היא כי בימי ;  אחתובעונהערוציות בעת �התומכי� בפרשנויות רב

הזמ� �משמעית בת�רבקד� אנו מוצאי� ריבוי אמהי המבוסס על פרשנות 
 בשיטותהיתה מוכרת .) ו.לפונדקאות י(מקבילה תופעה '. של מושג האמהות

שרה בהיותה עקרה ביקשה . 12'ומוצאת ביטוי א. במקרא, משפט עתיקות
. 13 את הגר שפחתה כדי שתוכל להיבנות באמצעותהלאשהמאברה� שיקח 

ותלד 'רחל נתנה ליעקב את בלהה . שפחותיה�נשותיו של יעקב נתנו לו את 
. 15 ג� לאה ע� שפחתה זלפהעשתה, כ . 14'על ברכי ואבנה ג� אנכי ממנה

 בפי המקרא נקראי�, ג� אלה הקשורות ביחסי� ע� עבדי�, ילדי השפחות
  .16שפחותיו ועבדיו השוני�, על נשיו' בית'זהו פעוט השיי  ל. 'יליד בית'

ישנה הורות , )ילדנית, גנטית( לצורות הורות גופניות שונות בנוס.
 בה אדו�אשר , פסיכולוגיתמופשטת לגיטמית נוספת והיא ההורות ה

 קימת במקרי� מסוימי�' מערב'בפסיקה המשפטית ב. בהרחבה בפרק הבא
אמנ� ההורות הפסיכולוגית .  בהורות פסיכולוגית כהורות לכל דברהכרה
א  , כלומר היא לא התחילה בדר  של הריו� ולידה, טבעית� אלהורותהיא 

  .17 העתיקותבתרבויותשורשי� לה , כאמור

        הורות ואימו"הורות ואימו"הורות ואימו"הורות ואימו"פיצול פיצול פיצול פיצול . . . . 1111

 הביולוגיי� ההורי� האימו" קיי� פיצול הורי מובנה בי� במושג
הממלאי� את תפקידי , ולארבעת� אנו קוראי� הורי�, להורי� המאמצי�

משתמשת בדפוס , ויש הסוברי� ג� הפונדקאות, התחליפאות. ההורות
 אימו" לתחליפאות הוא ההבדל שבי� מעשה בי�כאשר ההבדל , האימו"

 אימו" ילד – שמלכתחילה מעשהלבי� ,  אימו" ילד שכבר נולד–שבדיעבד 
 ההורהמוכרת בהחלט זכותו העקרונית של 'מכיו� ש. שתוכנ� להאמ"

על יסוד המשפט , ג� א� הוסכ� עליו', נשוי להתנגד לאימו"�הבלתי
                                                           

  . וביבליוגרפיה ש�158' עמ, ט"תשמשיפמ� : ראו  12.

  .'טפסוק ',  פרק לבראשית  13.

  .'פסוק ג, ש�, ש�   14.

  .'פסוק ט, ש�, ש�   15.

  .י ש�"רש: ועיינו . ג"י�ב"י סוקי�פ, ז"פרק י, ש�   16.

זהות : הולדה ואוטונומיה אישית, זהר נע� ; וביבליוגרפיה ש�19' עמ, ט"תשמשיפמ� : וראו   17.
האוניברסיטה העברית . חיבור לש� קבלת התואר דוקטור,  ההורותביחסיואינדיבידואציה 

מי מפחד , פנחס שיפמ�: השוו לפיצול בצורות הנישואי� אצל. 30�25' עמ, 1990נובמבר 
. 91�98' עמ, ה"ירושלי� תשנ, 62' מס,  מכו� ירושלי� לחקר ישראלמחקרי, מנישואי� אזרחיי�
  . שיפמ� על הערותיו המאירותפנחס' אני מודה לפרופ
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 להיות מוכרת זכותה של הא� התחליפית להתנגד למסירת יכולה 18,העברי
  .וזהחילדה למרות שהיא מפרה 

אימו" ' במצב של קיי� ההורי כתופעה נחווית על ידי הילד הפיצול
  .19בו נשמר הקשר של הילד ע� המשפחה הטבעית או ע� חלק ממנה', פתוח

מודעי� ) 'פסיכולוגי� וכו, עובדי� סוציאלי�( ויועציה� השוני� השופטי�
די� של השופט ברק �בפסק.  ההורות באימו" פתוחריבוילמתח שיוצר 

�ובפסק, 20'סיבוכי� נפשיי� ובילבול, ודאותחוסר 'ר האימו" הפתוח כהוגד
 . 21'תלישות משני העולמות, ומבלבלמלאכותי 'פורת כ�די� של השופטת ב�
 בתרבותנו המעניקה המקובלתפורת ניזונה מהתפיסה �עמדת� של ברק וב�

 הטועני� משפטני�ישנ� , לעומת�. 'הטבעית'מעמד ייחודי לבלעדיות הא� 
אי� , בו הפיצול ההורי גלוי לפני הילד בקטנותו', האימו" הפתוח'שאת 
ה� . 22בלבד' אימו" סגור'הגורסת ' דוגמטית' על הס. בגישה לפסול

 העקרונית של שר המשפטי� פנחס רוז� המשפטיתמשתמשי� בקביעתו 
 כ� ילד יכול לאהוב שתי,  ילדי�עשרהכש� שא� אחת יכולה לאהוב ': ל"ז

במיסוד מחושב של פיצול , א� כ�,  דוגלתאלוטני� גישת משפ. 23'אמהות
.  וחסרונותיהמורכבויותיהעל א. , ההורות ובהטמעתה לתו  חיי החברה

 שקיימת בהניחה, יתרונותיה של גישה זו ה� בהיותה גמישה ופלוראליסטית
  .הורות�מסוגלות אנושית לרב

        פיצול הורות וחומר גנטי זרפיצול הורות וחומר גנטי זרפיצול הורות וחומר גנטי זרפיצול הורות וחומר גנטי זר. . . . 2222

נגר� על ידי הזרעה , בימינולמדי  אחר של פיצול הורות הנפו" סוג
 בהתערבותלהבדיל מהשתלת ביצית הכרוכה . 24מלאכותית מתור� זר

הזרעה מלאכותית , כירורגית או בהזרקה באמצעי� טכניי� חדשניי�
   .25 ללא מגע מיני היתה ידועה כבר לקדמוני�מזרעוהתעברות 

                                                           
  . ש�12 והערה 34' עמ, ט" תשמשיפמ�   18.
  .41' עמ, ד"דרור תשנ�ב�.  ש�6,7 והערות 71�70' עמ, ט" תשמשיפמ�   19.
  .26 והערה 77' עמ, ט"תשמשיפמ� : בתו    20.
  .38 והערה 79' עמ, ט"תשמשיפמ� : בתו    21.
  .232�231, 190�192' עמ, ד"דרור תשנ�ב�. 81�77' עמ, ט"משיפמ� תש   22.
' עמ, �1979 "תש, משרד המשפטי�, ח הועדה לבדיקת חוק אימו" ילדי�"דו,  פנחס רוז�דברי   23.

, 1993 � אחוזי� מכלל הילדי� שאומצו בישראל ב15. "93' עמ, ד"תשנ, דרור�ב�: בתו . 14
, לאשה, אימו" מ� הסוג השלישי, בריר� ברוריה אביד�;"אומצו בשיטת האימו" הפתוח

, 20.3.95, 2501ר גליו� מספ, ש�, ההורי� הכפולי� של שרית, ל" הנ;102, 13�10' עמ. 13.2.95
 ;70' עמ, 22.5.95 � 2510יו� מספר גל, ש�?, חד מי יודע,  גדעו� ברוידא;106, 21�20' עמ

  .6�4' עמ, ה"תשנאב ' 95אוגוסט , עול� האשה, שתי אמהות לסיגלית, אביטל גולדגרט
  .1 'הע, 110' עמ, ט"שיפמ� תשמ: ראו,  בהזרעה מלאכותיתהעוסקת ספרות משפטית רשימת   24.
ישנה . א"ו ע"מסכת חגיגה ט,  מאמבטי מוזכרת בתלמוד הבבליבתולה להתעברות אפשרות   25.

 .'אמבטי'סירא הוא בנו של הנביא ירמיהו מבתו אשר התעברה ממנו ב� שב�במקורותדעה 
, אוצר מדרשי�, יהודה דוד אייזענשטיי�: השווה. ל" בסו. ספר מהריבילקוטי�מובא 
  .12' עמ, ה"לוי� וספר� תשנ. 85�84' עמ, �"מאיר תש�ב�: וראו. 43' עמ, ה"תרעניוארק 
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 בה� הבעל למקרי� בזרע הנלקח מאד� אחר נועד בעיקר השימוש
, הבעל, האשה: בסיטואציה זו פועלות חמש נפשות וה� . 26 לחלוטי�עקר

  .האב הגנטי הוא נות� הזרע . 27התור� והילד, הרופא

,  הורות בכללוקביעת,  קובעי� כי קביעת אבהות בפרטמשפטני�
קשורות לשאלות אשר לא זכו עדיי� לבירור והעמקה מהותיי� על ידי 

, ות המהותית בקביעת ההורותנוס. לחוסר ההתלבט . 28 המשפטיתהפסיקה
קימת ' מערב'וב,  זוגית כללית רעועה או שבירה למדימציאותקיימת כיו� 

 למרות זאת מאשרי� בתי המשפט.  זוג שנילכלסטטיסטיקה המנבאת פרידה 
האבהות .  לנשי� שעברו הזרעה מתור� זרבעלי� אבהות� החוקית של את

  .בני הזוג שלעל הסכ� הנישואי� , למעשה, החוקית נשענת

 או מושפע מ� המשפט מבוססכי חלק מ� המשפט הישראלי ,  לזכוריש
 מפורשהדי� הרבני� באר" ובדיוני� הלכתיי� ניכר רצו� �בבתי. העברי

הסתיגות אשר בי� , להסתייג מ� ההזרעה המלאכותית הזרה אצל אשה נשואה
 ככל המלאה', הטבעית'ונצמדת להורות , מפיצול הורות, לדעתי, נרתעתהיתר 
נית� למצוא בי� חכמי ההלכה ג� כאלה המגלי� , אבל. 29והמסורתית, שנית�

   .30 להתיר מתו  כללי ההלכה עצמ�דרכי�הבנה למניעי בני הזוג ומוצאי� 

  פיצול הורות ופונדקאותפיצול הורות ופונדקאותפיצול הורות ופונדקאותפיצול הורות ופונדקאות. . . . 3333

לילוד ,  וא� יולדתגנטיתא� ,  להכיר במצב של שתי אמהותבהצעה
 אפשרויותר החדש של יש משו� היענות הלכתית ומשפטית לאתג, אחד

  .31גופית�ההפריה החו"

שלושה ) והפונדקאות(אפשר ונית� לראות בהסכ� התחליפאות ,  כ�א�
  :הורי� 

                                                           
 היא תמורת בצע הזרעמשו� שנתינת , אינו הול� כלל] donor :באנגלית[' תור� 'הכינוי   26.

, א"תשנ, שמגר. 103' עמ, ט"תשמ, שיפמ�: ראו. 'נותנת'או ' נות� ':עדי. ממנו הכנוי. כס.
.  תרומת רקמות לש� מצווה תמורת שכרהאוסראי� מקור , למשל, בספרות ההלכה. 35' עמ
 שחר ;29' עמ, ג"אביב תשנ', ח,  התורה התורה התורה התורהמאורמאורמאורמאור, מכירת רקמות ואיברי�, מרדכי הלפרי�: ראו
 בהחלטת הועדה העליונה ;4ב' עמ, 10.3.95 ,האר",  המצווה ושכרה�מכירת כליה , איל�

תרומת רקמות מאד� אחד למשנהו 'נאמר כי , 1988לניסויי� רפואיי� בבני אד� משנת 
ופעולת ,  ראשונה של מקבל האברמדרגהמותרת רק כאשר התור� הוא קרוב משפחה 

  .'ידי בית החולי��עלהוצאת האבר והשתלתו תעשה רק לאחר קבלת האישור 
  .102' עמ, ט"תשמפמ� שי: ראו   27.
  . ש�25 והערה 25' עמ, ש�, ל"הנ: ראו   28.
  .90' ו עמ"תשמ, הההה, , , , אסיאאסיאאסיאאסיאספר ספר ספר ספר , תשובה,  יהודה ולדינברגאליעזרהרב : למשל , ראו   29.
' עמ, ד"דרור תשנ�ב�.  וביבליוגרפיה בהערות ש�121�120, 107, 105' עמ, ט" תשמשיפמ�   30.

�294 297.  
אמהות � על דו86' וראו הערת העור  מרדכי הלפרי� ש� עמ 88�86' עמ, �"מאיר תש�ב�   31.

  .ט"ק' עמ, ב"הלפרי� תשנ.  איחוי שני עוברוני� לאחדידיביולוגית האפשרית על 



  243  הא� הפונדקאית והשינויי� בתפיסת ההורות

  .הוא הורה גנטי ופסיכולוגי, האב  . 1

 הא� הגנטית כשמדובר ג�והיא , הא� הראשונה היא אשתו של האב  . 2
  .ומיועדת להיות הא� הפסיכולוגית, בפונדקאית

 הגנטית כשמדובר הא�היא הא� היולדת שהיא ג� הא� השניה . 3
  .בתחליפאית

מהו מעמדה ': השאלה הנשאלת בא� פונדקאית,  זאתלעומת
וזכויותיה המשפטיות של הא� הגנטית לעומת מעמדה וזכויותיה של הא� 

, והנה. אמהית ללא פשרות�יוצאת מנקודת מוצא של תפיסה חד?' היולדת
שהא� , יתכ�, מההיבט האינטואיטיבי.  מכמה היבטי�לשאולשאלה זו נית� 

מההיבט .  ברחמה וילדה אותוחדשי�היא מי שנשאה את הילד תשעה 
והאשה שנושאת ' המזמיני�'שהסדרי� קודמי� בי� ההורי� , יתכ�, המשפטי

 ה�, לה�השיי  , הביצית המופרית, דהיינו, ברחמה את החומר הגנטי
שקביעת עובדות , יתכ�, מההיבט הפסיכולוגי.  במקרה של סיכסו שיקבעו

 התינוק אצל היולדת או קביעת המקו� שבו הר  הנולד עיכובבשטח כמו 
תקבע את תחושתו הנפשית לגבי , מראששלא כפי שהוסכ� , גדל ומעוצב

 מעמיקה יותר לתובנההא� תורמת עובדה פסיכולוגית זו . מיהותה של אמו
 בעיד�הות הא� של ההיבט האינטואיטיבי או ההיבט המשפטי של בעית מי

  ?של פונדקאות

 המדינה להתערב על או ובאיזה מידה רשאית החברה המאורגנת הא�
 צנעתשה� שאלות מתחו� , ידי חקיקה בשאלות אינטימיות של פריה ורביה

כמו אימו" הזרעה זרה וילודה על ידי א� פונדקאית או א� , הפרט
ר בהישאלה אש,  זו היא סעי. מעשי בשאלה רחבה יותרשאלה? 32תחליפית

" אזיק"חוק הוא תמיד 'באשר ,  יאהבוהלא, אולי,  משפטני�–ללא פשרות 
   .33' כבדות מאלה של החוקבשלשלאותאפילו הוא מג� עלי  מפני כבילת  

 בעיקר השיקול הוא המנחה את בית המשפט בשאלות אלו השיקול
', המדינה'חלק מהחלטות בית המשפט מבטאות את האינטרס של . החברתי

לדעתו . 'היחיד'או של ' החברה' חופ. בהכרח את האינטרס של שאינו עני�

                                                           
 ,Press Power Yale University, Birth C. Shalev 1989,.141' עמ, ט"תשמשיפמ� : ראו   32.

1-9 .p ,]1989 Shalev[לדעת הקהללראשונהנושא זה ב הגיע "בארה. 64' עמ, �" הד תש  
אשר יולדתה לא הסכימה , 27.3.86 �שנולדה ב, M Baby.הציבורית במקרה של התינוקת

בישראל התערבה המדינה . האב הגנטי והא� הגנטית אשתו:  לטובת בני הזוגעליהלוותר 
תקנה . �87ז"התשמ) גופית�הפריה חו"(גופית בתקנות בריאות הע� � חו"בהפריהבשימוש 

" "בג(ביטול התקנות . 'לא תושתל ביצית מופרית אלא באשה שתהיה א� הילוד': ובעתק 11
  .וקבלת חוק הפונדקאות פותח דיו� במכלול השאלות המועלות בעבודה זו) 5087/94

  .175' עמ, א"אביב תשל�תל, )יעקב שרת: תרג� ( על חירות מסותארבע ,  ברלי�ישעיהו   33.
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על , לא נית� לפתור'ו' משמעית�הגדרה נוקשה וחד'אי� לנקוט , של שיפמ�
   .34' של הילדאמואת השאלה מי היא , משמעי�פי מבח� חד

על ,  של עקרונותמשקל� של שיפמ� הינה חלק מתהלי  עליית גישתו
 ומבחינת חברתיתמבחינה . 35תיי� מוכני� מראשפני הצמדות למודלי� חוק

ויתכ� ,  גישה זו היא גישה מועילה–חופשיות הכרעותיו של בית המשפט 
  . על ההתחשבות בצרכיו הנפשיי� של היחידשתשמור

המשפטיי� , הפסיכולוגיי�,  ההורות בהיבטי� הביולוגיי�פיצול
� חדלמנוע ,ושמא ג� עשוי, הוא עלול. יל  ויגבר, לדעתי, והחברתיי�
 לטשטוש משמעותו הברורה של מושג ההורות על הזכויות, משמעות
, לחוסר יכולת להכריע באופ� ברור לחלוטי� מי הורה,  שהוא כוללוהחובות

ומוסדות השיפוט (של מקבלי האישורי� מהחברה ) רדוקציה(ולצמצו� 
היתרו� בשידוד מערכות , מאיד . שכזהלבצע פיצול הורות ) והבקרה שלה

  . יסודערכי הוא בחייבו אותנו בבדיקה מעמיקה ויסודית של זה

 לתהלי  נוס. אשר גר� הבא אסביר כיצד תהלי  פיצול ההורות בפרק
  .והוא תהלי  הפשטת ההורות, התפתח ממנו והגיב עליו

        הפשטת ההורותהפשטת ההורותהפשטת ההורותהפשטת ההורות: : : :  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק

היא ממושגי היסוד ' סבירי�תנאי� 'המתקיימת ב' טבעית' הורות א�
,  לעילשתוארה, המפוצלת', חלקית'הרי שלהורות , תשל התרבות האנושי

, )regeneration(' רגנרציה'יש נטיה ל, המעונינת להכות שורש ולהתבסס
 החלקית ההורות. 'טבעית'כמו , להשלי� את עצמה להורות כמעט מלאה

רכיב נפשי : המלאה' טבעית'עשויה להתחיל ממרכיב בודד של ההורות ה
הכרת הסביבה בפלוני כאביו (רכיב חברתי , רכיב משפטי, )פסיכולוגי(= 

היולדת תינוק מביצית , למשל, כמו(פיסי חלקי �ביואו רכיב ) של אלמוני
כאשר ההורות , כאמור. )vivo in(גופית �התלוי בטכנולוגיה תו ) זרה

 ומשלימה את רוב� של שאר מצמיחההיא , החלקית מעונינת להתקיי�
 שאינה מעוררת אחתמיקשה ' סבירה'ו' טבעית'המהווי� בהורות , הרכיבי�

  השלמה או לידה מחדש , רגנרציה. מחשבה או שאלה מיוחדת
)-re generation(תחו� בלשו� או, 36הינה הצמחה של חלקי� מופשטי�,  זו 

                                                           
  .131' עמ, ט" תשמשיפמ�   34.
ז "י, עיוני משפט,  הפורמליז� ועליית הערכי� במשפט הישראליירידת, מנח� מאוטנר: ראו   35.

  .596�503' עמ, 1993ינואר , )3(
 ,2כר  , ח"ברלי� תרפ]. יעקב קלצקי�: עור [,  הפילוסופיי�המונחי�אוצר , מפשט: ער    36.

המילו� , מפשט: הער ]. Abstract['  שאי� לו מציאות אלא בשכלהכלליהעני� ': 250' עמ
נטול , אבסטרקטי': 751' עמ, ב"ירושלי� תשמ, שוש��ב�אברה� א:  וער כתב, החדש

  ).קונקרטי, להבדיל מ� מוחש( בשכל ובעיו� הקיי�, גשמיות
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כאב באבר שאינו , מלשו� פנטו�(פנטומביליי� ', הדמייתיי�': השיווק
כתוספות לגרעי� , הה� נוצרו כהשלמ,  המבט של הלכתחילהמנקודת). נמצא

, על של הפשטה והתפשטות הגרעי�� מבנהמעי�והינ� , שהוא רכיב חלקי
שהיא , להורות כזו. ומתהווי�ובלעדי אותו הרכיב החלקי לא היו נוצרי� 

  . פרק זהמוקדש, שהינו רכיב פיצולי של הורות, מבנה על שצומח מ� הגרעי�

  ההצמחה של  בדררק ההדדיי� בי� הרכיבי� השוני� אינ� הקשרי�
אלא יש ביניה� השפעה הדדית ', רגנרטיבית'ה' האישיות ההורית'

תהלי  נתינת אישור חברתי להורות מופשטת התחזק עקב . תיאורטית
 התפתחותה כמדע גרמה לתמורות בתפיסת אשר, השפעת הפסיכולוגיה
  .מושג ההורות המשפטי

פט  קיימי� במשהמודרני קדומי� לתהלי  הפשטת ההורות יסודות
 משקפתמערכת היחסי� המשפטיי� שבי� הורי� לילדי� '. מודרני�הקד�

   .37'מתח מתמיד בי� הקרבה הטבעית לבי� שיקולי� חברתיי�

 מהגר שפחתה להבנות  מסופר על שרה אשת אברה� שבקשה "בתנ
 אמהותהמבליע למעשה , מנהג זה. 38על ידי שאברה� ישא אותה לאשה

, יעקב אשר נתנו לו את שפחותיה�משתק. במעשיה� של נשות , מופשטת
ותלד על ברכי ואבנה 'רחל נתנה ליעקב את בלהה .  לבניה�נחשבווהילודי� 

ד נחשב הילד הנול. 40 עשתה ג� לאה ע� שפחתה זלפהכ , 39'ג� אנכי ממנה
. 41 היא אשר נתנה לבני זלפה את שמ�לאה: ולדוגמא, לבנה של אשת האב

האלמנה . הפשטת הורות, טיתהגנעל א. הקרבה , במצוות היבו� נרמזת
  .42ובכ  ה� מקימי� לו זרע, מתחתנת ע� אחיו של בעלה שנפטר

קונה הילד את , בעקבותיוובמשפט הישראלי ההול  ,  העבריבמשפט
, העבריע� זאת במשפט . מעמדו אצל הוריו מכח ההולדה הטבעית גרידא

ת הקובע', רוב בעילות אחרי הבעל': הקביעה המשפטית ההלכתית, למשל
 ג� מטרה חברתית מופשטת ממלאת, 43 לבעל הא�הילדחזקה לייחוס 

 של הילד מתנתקת כמעט הביולוגיתהזיקה הטבעית . בקביעת מעמד הילד

                                                           
  1 בהערה ביבליוגרפיה, 19' עמ, ט"שיפמ� תשמ   37.
  ג�אפסוקי� , ז"פרק ט, בראשית   38.
  .'פרק ל, בראשית   39.
  .ש�   40.
  .ש�   41.
משנה , �"רמב. 'י�'ה, ה" כפרקדברי� ', והיה הבכור אשר תלד יקו� על ש� אחיו המת'   42.

: וראו). ד"תקנ(ח "מצוה תקצ,  החינו ספר. 'הלכה א', פרק א, הלכות יבו� וחליצה, תורה
  .17' עמ, ג" תשנירושלי�, דיני משפחה, ציו� שרשבסקי�ב�

הלכות איסורי , ספר נשי�, משנה תורה, �"רמב: ועיינו. א"ז ע"כ, סוטהמסכת ,  בבליתלמוד   43.
 ביבליוגרפיה. ו"סעי. ט', אב� העזר סימ� ד, שולח� ערו , יוס. קארו' ר. 'כ, ו" טביאה
  .24' עמ, ט"שיפמ� תשמ: ראו, נוספת
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,  אחר אמוהילדיחס יבמקרה של נישואי תערובת מת. ני גיורילגמרי בעני
  .יהודית מופקעת ע� הגיור�זיקתו למשפחתו הלא, ובמקרה של ילד שהתגייר

 מעלי� את הקשר אומצמצ� , ט החילוני המודרני מבטל המשפבית
. מופשטומעמיד את יחוסו על בסיס עקרו� חברתי , ההורי הביולוגי של הילד

ידי הזרעה �ובאבהות הנוצרת על, אנו רואי� זאת במסגרת האימו"
   .44חברתי� האבהות מכח משפטינקבעתמלאכותית זרה ש� 

ההבדל ביניה� הוא . יותהמשפטקיי� הבדל בי� שתי השיטות , כמוב�
 המשמעות. במשמעות השונה הניתנת להתרת הזיקה הטבעית הביולוגית

. שנותנת שיטת המשפט העברי היא המשמעות הדתית הטרנסצנדנטית
 החילונית המודרנית היא בעיקר המשמעות של הפסיקההמשמעות שנותנת 

 הבדלי משמעויות אלו ה�.  כחלק מהחברה)individuum(אושר היחיד 
 המשפטיות המעשיות בסוגית א� בהחלטותשיגזרו את רוב ההבדלי� 

  .אחרות' חדשניות'פונדקאית ותחליפית ובסוגיות 

        הפשטת ההורות ואימו"הפשטת ההורות ואימו"הפשטת ההורות ואימו"הפשטת ההורות ואימו". . . . 1111

 מופשטי� הורות הוא מקרה אופיני של יצירת יחסי האימו"
אשר , בגיבוי פעיל של המדינה, פסיכולוגיי� על בסיס הרכיב המשפטי

באימו" נית� 'שיפמ� כותב כי , ואכ�. 45 ידי החברה לגיטימציה עלמקבלי�
, אול�. 46'לרצונ� של בני הזוג להיות הורי�" סיוע פוזיטיבי "החברהעל ידי 

 שנעשו לאחרונה על ידי החוקרי� יבלונקה ואביטל נטע� שקימת במחקרי�
אינו רק כלי חברתי , לכ�, והאימו"', התנהגות נלמדת תורשתית'אצל יונקי� 
אלא מהווה כלי רב עוצמה להשפעה , למאומ"ת בי� המאמ" להנאה הדדי

  .47והעברת מידע התנהגותי שיתפשט בדור שיקי� המאומ"

משל ':  בדברי המדרשנמצאת, הקשורה באימו",  הפסיכולוגיתההורות
 גדלה. והיה אד� טוב ונאמ�, ליתומה שהיתה מתגדלת אצל אפוטרופוס

מה : אמר לה. וב הכתובהלכתעלה הלבלר , ביקש להשיאה. ושמרה כראוי
אמר לה . התחילה שותקת? ומה ש� אבי : אמר לה. פלוניתאמרה ? שמ 

                                                           
  .38, 26, 20' עמ, ט" תשמשיפמ�   44.
לבי� האימו" יוצר בי� המאמ" ' קובע כי 16סעי. , 1981 �א "חוק אימו" ילדי� התשמ   45.

  .' בי� הורי� ובי� ילדי�הקימותהמאומ" אות� החובות והזכויות 
  57�37' עמ, Shalev 9891. 150' עמ, ט" תשמשיפמ�   46.

47  .  Avital, E. & Jablonka, E., Social leasning and the evolotion of behaviour, 

Animal :Behaviour, Association for the study of animal behaviour, 

London, Part Five ,November ,9941  p .1195�1199.  
, מעריב, תורשה זה לא רק גני�, אלכס דורו�: למשל, ראו,  זה זכה לתהודה רבהמחקר  

א� נאמ" את גישת המחקר הרי שא� . 11' עמ, 7.5.95, ה"באייר תשנ' ז', יו� א
  .'אינקובטור אנושי 'ואינהמוחלט ' זר גנטי'פונדקאית איננה 



  247  הא� הפונדקאית והשינויי� בתפיסת ההורות

 לו מפני שאיני יודעת לי אב אלא אמרה? למה את שותקת, אפוטרופוס שלה
   .48'שהמגדל נקרא אב ולא המוליד, אות 

, לעיתי� קרובות', פסיכולוגיתהורות ' המודרני מופיע המושג במשפט
חוק אימו" ילדי� ': מעיר שיפמ�, אמנ�. 'הורות ביולוגית'תיזה ל�כאנטי

 , זובהערהא  . 49'אינו מכשיר לחלוקה מחדש של אוכלוסית הילדי� במדינה
 משפטיהאימו" החוקי של ילד זר הוא הלי  .  לאו אתה שומע ה�מכלל

זו מבקשת לבצע רציונליזציה . שפותח בחברה המודרנית ומאפיי� אותה
זו . כמו ג� של מוסדות מסורתיי� אחרי�, פחה המשמוסדוהפשטה של 

אשר ,  חדשי� את כוחה של המדינהלשיאי�אותה חברה מודרנית שהעלתה 
  .50לה אינטרס עליו� בהו� אנושי צעיר

        הפשטת ההורות וחומר גנטי זרהפשטת ההורות וחומר גנטי זרהפשטת ההורות וחומר גנטי זרהפשטת ההורות וחומר גנטי זר. . . . 2222

 אשה נשואה הפריית מופשטת משפטית קיימת בסיטואציה של הורות
, בי� השאר, נעשתה נפוצה יותרההפריה הזרה . או פנויה מזרעו של זר

פסקי די� בבתי משפט .  מהצטמצמות ההיצע של ילדי� לאימו"כתוצאה
 האשה שהוזרעה הוא האב החוקי היחיד של שלבמערב קובעי� שבעלה 

 כמו ,51 לאחראי לילדאותוהסכמתו להפריית אשתו מזרע זר הופכת . הילד
  .52אשתויהיה חייב לספק מזונות לילד מכח היותו בנה של , כ�

,  על הטענהמתבססת המשפטית והחברתית להזרעה זרה הלגיטימציה
שעדי. להביא ילד המתייחס ביולוגית לפחות ', טענת בט�'שאקרא לה 

לוקה בסתירה ' 'טענת הבט�'ש, אומרי� משפטני�, והנה.  מבני הזוגלאחד
 מבליטה בתוק. את הזיקה הביולוגית ככל שהדבר היא. 53'פנימית עמוקה

 את חשיבותה של הזיקה ומנמיכהא  מבליעה , יחוס הילד לאמונוגע לי
 האב במקרה שלהורותו . הביולוגית ככל שמדובר בייחוסו של הילד לתור�

 �ענייניא� נראה בתרומת זרע וביצית . זה היא הורות מופשטת משפטית
וא� הא� הגנטית היא הא� היחידה , חומר גנטי:  תחת הש�ונאחד�שווי� 

,  תלד תינוק מביצית של אשה אחרתאשרהרי שאשה , תולא הא� היולד
והלידה ,  היאג�הינה א� מופשטת משפטית , אשר הופרתה מזרע בעלה

, הנולדלעתיד הר  , הינה ביטוי לרצונה הטוב להיות מעורבת בגידול העובר
א� נאמר שלידת יצור אנושי הופכת את , א . מהרגע שביכולתה להתערב

                                                           
  .'ו ה"מ שמות רבה שמדר   48.
  .223' עמ, ט"שיפמ� תשמ   49.
  .32' עמ, ד"דרור תשנ�ב�: אצל , ב הסובר כ " בארהמשפטפסק די� מבית , ראו   50.
מעמד מעמד מעמד מעמד : בתו , יות וזכות הפרט להיות הורהדיני פור, כרמל שלו. 117' עמ, ט" תשמשיפמ�   51.

  .522�515' עמ, ]ה"נשלו תש: להל�[, ה"אביב תשנ�ירושלי� ותל, ובמשפטובמשפטובמשפטובמשפטהאשה בחברה האשה בחברה האשה בחברה האשה בחברה 
  .119' עמ, ט" תשמשיפמ�   52.
  .הערות ש�: וראו, 104' עמ, ש�, ל"הנ   53.
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הרי ,  בא מבחו"– הביצית – הגנטי  א� החומרג�, היולדת לא�
 מוסדר בחוק על ידי אימו"דורשת ג� היא אקט של , למשל, שפונדקאות

 אימהותא� נאמר שקיימי� סוגי� שוני� של , ואול�. הא� הגנטית
, השלמה' טבעית'המהווי� כל אחד רכיב שונה של האמהות ה, לגיטימית

נצליח לאחד , וני� בנפרד זכויות וחובות שמה�  כל אחדהמקני�, ולכ�
  . ופסיכולוגיות שונות תחת קורת גג אחת ובאופ� עקיבפיזיולוגיותצורות 

משהו מאוד , לדעתי, עומד' רגנרטיבית' של ההורות המופשטת הביסודה
 א� הגיע משנהאי� זה . 'הרצו� הטוב'מהותי וחשוב ביחסי אנוש בכלל והוא 

וגי או בעזרת הפסיכול, ההורה המופשט להורותו מ� הרכיב המשפטי
יש מקו� , לכ�. הורותו נשענת על כוונת מכוו� ותלויה בה,  חדשניתטכנולוגיה

אשר מושמעת ) אצל אשה נשואה( עקרונית השוללת הזרעה זרה עמדהלהבי� 
משו� שהיא מבוססת בעיקר על חשש , היהודיתמפיה� של חכמי ההלכה 

,  הרכיב הגנטי והכחשתלהעלמתדהיינו , מטישטוש הייחוס האישי הביולוגי
,  עצמהבעיניולכ� להריסת המובדלות הפסיכולוגית של המשפחה המסורתית 

למרות שנית� למצוא דר  להקל מבחינה הלכתית מעשית ולהתיר הזרעה זרה 
, לעומת זאת. 54כפי שכתבו כמה מגדולי הפוסקי� בימינו,  מסוימי�בתנאי�

ית עקרונית  והרוחני עולה ממקורות ההלכה גישה חיובהנפשיבמישור 
: שמואל בר נחמני מפרש את הפסוק' רבתלמוד הבבלי . להפשטת הורות

. 55' ויתומה בתו  ביתו ומשיא�יתו�זה המגדל , '"אשרי עושה צדקה בכל עת"
   .56'כל המלמד תורה לב� חברו כאילו ילדו'ש, וכ�

 הזרה המלאכותית את השאלות הכרוכות בסוגית ההזרעה הבאתי
עולות מהשפעתה של טכנולוגיה חדשנית על כדוגמא לסדרת שאלות ה

ההורי� . צדדית�הורית דו) אבסטרקציה( מאפשרת הפשטה זו. חיינו
 בהכרח ההורי� המשפטיי� או אינ�הביולוגיי� והפיזיולוגיי� 

 בשלושתאפשר שאינ� מכירי� זה את זה . הפסיכולוגיי� של הילד
ל ההולדה הטכניקות החדשות ש. הגופני והמשפטי, הגנטי: המישורי�

  . שאי� לה� תקדי� היסטוריקיומיי�גורמות למצבי� 

        הפשטת ההורות ופונדקאותהפשטת ההורות ופונדקאותהפשטת ההורות ופונדקאותהפשטת ההורות ופונדקאות. . . . 3333

 הפרדת שתי למעשה בי� הא� הגנטית לא� היולדת הוא הפיצול
כתוצאה . שעד כה היו מאוחדות כדבר שאי� להרהר אחריו, פונקציות
, האימהי הלזה נוצרת תהייה פילוסופית עקרונית' חוק הטבע'מעירעור 

                                                           
  .17, 16 הערות, 105' עמ, ש�, ל"הנ: ראו   54.
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  .ובמקורות הלכה נוספי�. א"ג ע"ימסכת מגילה , תלמוד בבלי   56.



  249  הא� הפונדקאית והשינויי� בתפיסת ההורות

', אמיתית'מי היא הא� ה,  עקרוניתמשפטיתכנגזרת ממנה נוצרת תהייה ו
  .הראשונית והבלעדית

 כיו� במצב שונה למדי עומדי�אנו , )אפיסטמולוגית( הכרתית מבחינה
  :משמעית� המשפטית הרומית החדקביעהממצב� של מנסחי ה

 certa est Mater semper –' ינה  שוב אהלידה. 'לעול� אי� ספק מי היא הא�
משו� שיתכ� שחומר גנטי , משמעית לאמהות מלאה�מהווה ראיה ועדות חד

  .השתתפה ביצירת הולד, דהיינו ביצית מאשה אחרת, זר

 שבודקי� אותו כמשהו משפט שלמה מובנת מהות האמהות במסורת
 שתיהמבררת את כוונות , בהתחכמות זריזה. המופשטת, בדר  הפסיכולוגית

רצונה של . שופט המל  שלמה את זהות הא�קובע ה, כלפי הילד. הנשי�
מוכיחה את ,  ובלבד שלא יקופדו חייו קובעת הורותבנההאשה לוותר על 

, ותפישתנו המערבית את מושג ההורות, הכרתנוואולי . ('טבעית'אימהותה ה
בשיטה , ההורות). משערי�מושפעת ממשפט שלמה יותר ממה שאנו 

 למדידה נית� דבר מופשט ושאינו שהיא, מתבררת מתו  הכוונה, משפטית זו
בהעדר ידיעה מי היא . ולא מתבססת על עדויות או על דמיו� חיצוני, מדויקת

ומשמש ככלי לבחינת והשוואת , מבודד הרכיב הפסיכולוגי', טבעית' ההא�
יש לציי� ששחזור , אומנ�.  הטוענות לאמהותשתי של הרגשיהקשר 

 רגנרטיבית הפוכה או על ידי בדר על ידי שלמה נעשה ' טבעית'האמהות ה
 שצריכי� אלא, מלאה' טבעית'שהרי ישנה אמהות , הפשטה מלאכותית

, נוס. על היותו תופעה אנושית', רגנרטיביות'עקרו� ה, מכל מקו�. לאתרה
 להיות לפי זה ג� כלי בידי השופט לקביעת עדיפות בזמ� סכסו  בי� יכול

בבודקו למי תהיה , נטית בי� א� יולדת לא� גלמשל', רכיביי�'הורי� 
  .יותרהיכולת ההפשטית ליצור הורות מלאה 

        זכויות הא� היולדתזכויות הא� היולדתזכויות הא� היולדתזכויות הא� היולדת) ) ) ) אאאא

 היא לומר שהא� היולדת הראשוניתנטיית הלב ,  של א� פונדקאיתבמקרה
  . על הילדהראשוניתהיא הא� בעלת הזכות ) הגנטית(ולא הא� ההורית 

להיות  העלולהמשמעית �אי� לנקוט הגדרה נוקשה וחד,  שיפמ�לדעת
המביא , גמיש, ומוטב לגבש פתרו� כולל', יקוב הדי� את ההר'בבחינת 
יש מקו� לבחו� את .  את הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרהבחשבו�

בשיטה זו רוצי� .  של שלושת השותפי� ביצירת הילדהמוקדמותכוונותיה� 
ל להבדי, אמנ�. 'רצו� הטוב'ל,  המופשטתלכוונהלתת תוק. משפטי מחייב 

 לא נוצר ולא על כוונה שעודמדובר כא� על כוונה כלפי ילד , ממשפט שלמה
 צור  באקט של יש, במקרה של א� תחליפית,  משפטני�לדעת 57כלפי יצור חי

                                                           
  . מסוימתפנימיתישנה סתירה עקרונית , ובכ    57.
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 של הא�' אפוטרופסות טבעית'יש , כלומר. אימו" מצד הא� המזמינה
בסיטואציה של א� , כלומר. 'המזמי�' אשר הופרתה מזרע הבעל התחליפית

.  ממליצי� להשתמש בכוונה המוקדמת על מנת לקבוע הורותאי�חליפית ת
יוצרת ' הא� התחליפית'אפשרות .  זובשאלהנראה שרבי� עדיי� מתלבטי� 

אשתו של  –' המזמינה 'הא�מצב של אמהות מופשטת פסיכולוגית בלבד אצל 
 לוותרמבחינה משפטית אי� אפשרות לאכו. על הא� התחליפית , אמנ�. הבעל
מעמדה של היולדת כא� חזק הרבה יותר ממעמדו של '. זכויותיה בילדעל 

שהרי היא נשאה את , .)ו.י. במקרה של הזרעה זרה( בתור אב המסכי� –הבעל 
שבבסיס השיטה , אחת הסיבות לכ  היא. 'אותוהעובר ברחמה וילדה 

   .58לאביו' פחות'לאמו ו' שיי 'מונחת ההשקפה שהילד ' מערבית'המשפטית ה

 המזמיני� לפונדקאית ההורי� מיסוד ההתקשרות החוזית בי� תאפשרו
 שירות נותנתאו לתחליפית נתמ  על ידי אלה הסוברי� כי הא� התחליפית 

זו היא זכותה כאד� חופשי בי� שהיא . או מוכרת שירות מועיל לאב ולאשתו
 לפי דעה זו יש להכיר ב.  זאת תמורת תגמול כספי או תגמול רגשיעושה

female of sale the and baby a of sale the between Distinguish'  

'service reproductive
כפי ,  קד� שילמו לשפחה אשר היתהבימי 59

למשל , היו� יש המציעי�. על ידי נישואי�,  א� פונדקאיתמעי�, שהראתי
, השתתפות בהוצאות,  תחליפית בדר  של תגמוללא�לשל� , דרור�ד ב�"עו

בחוסר , לדעתי,  זו לוקי�דעהבעלי . פעמי�ירות חדשכר טרחה או שכר ש
 אנושית כתובתאמהות ודורשי� �ה� פוסלי� רב, עקיבות חשיבתית מסוימת

 של הפונדקאית ההישארותה� פוסלי� את , כמו כ�. אחת תחת הכותרת א�
בו . אפשרות שתיצור מעי� פוליגמיה,  מ� המשפחהכחלקאו התחליפית 

 מציה חברתיתי על ידי מאבק� ללגיטממש של ה� מחייבי� פוליגמיה, בזמ�

                                                           
'  עמ,ט" שיפמ� תשמ;549�536' עמ, ח"תשמ, ז"י, משפטי�,  התחליפיתהא�, יק'אלי וילצ: אור   58.

 להשאירב "י� למיילדות וגניקולוגיה בארה' על החלטה בועדת אתיקה בקולג;162, 165, 132
 נתינת לש� זמ� מסוי� אחרי הלידה את התינוק אצל הא� הפונדקאית או הא� התחליפית לפרק

  . 324' עמ, ד"דרור תשנ�ב�: ראו, החלטתה הסופית למוסרו
Scotte B. Rae, The Ethic of Commercial Surrogate Motherhood, Westport 

1994 Rae 1194, p. 114.המשפטית והמוסריתשבירותו לחוזה תחלופה בשל מתנגד  
על שהפנתה אותי , ד" באביעלר "אני מודה לד. "ומציע הגדרת התחלופה כסוג של אימו

  .ועל העיו� המשות. בסוגית הפונדקאות, לספר זה
.59   10..p,1989 Shalev הא� כל ?  הבדלה זו היא במימד המהותי או במימד הצורניהא�

הא� אי� מיסחור של אמהות מצמרר לא פחות ממיסחור ?  ניתנת למיסחוראנושיתמסוגלות 
�426, 382�365' עמ, ד"רור תשנד�ב�: וראו? ות אלו נותרות פתוחות שאלהא�? של ילדי�

, ה" אלול תשנ1995טמבר ספ, עול� האשה, נעמה רוצה ללדת לכ� ילד,  ישילוישרית ;421
, את, אלא לעשות אותה מאושרת, אני לא הולכת להרוס משפחה,  מעינה שנהר;15�10' עמ

 ,Geoffrey Cowley, the future of birth;34�30' עמ, ה" אלול תשנ1995ספטמבר 

newsweek, September 4 1995, p. 38-41; לאשה, משחקת בעקרת בית, קשת�לבנו� נעמי ,
גליו� , ש�,  להשכיר ורחמי החוקרח�,  צפורה רומ�;33�32' עמ, 13.11.95, 2535גליו� 
  .16�14' עמ, 26.2.96, 2550
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בנוס. לחוסר , ואולי. 60 לאשה החוקיתבנוס.' ידועה בציבור' לותחיקתית
 בעיות המשפחה עלעקיבות יש בכ  התחמקות ממחשבה כוללת 

  .ובריחה מהתעמקות ראויה בשורשיה�, העכשוויות

 המעשה הכלכלי כי, השופט שמגר, למשל, יש הטועני�, לעומת�
וה לפונדקאות ולתחליפאות הוא בגדר מיסחור והצגה ברבי� של המתלו
בנאליזציה 'קיי� לדעת� חשש כי מכ  תצמח , לכ�.  אנושי אינטימימעשה

   .61' ללידההמולי וזילות של הקשר 

 לא� התחליפית המוצעהתגמול הכספי .  נעיי� בדעות אלוהבה
 ופריחלק , לכאורה, או הא� הפונדקאית הינו) במקו� לאמצה אל המשפחה(

: מיל בספרו על החירות כותב' ו� ס'ג. אופייני לתפיסת החירות המודרנית
נחו" לו .  בתוכניתו לעצמו מביא לידי שימוש את כל כוחותיושבוחרמי '

וג� לאחר ... ;ההסתכלות כדי לראות את המצב כמו שהוא�בכוחלהשתמש 
 שיישאר נאמ� בעצמו כדי� עוז רוחני ושלטו�לונחוצי� , שיבוא לידי החלטה

   .62'דעת�להחלטה שקיבל מתו  שיקול

 תעשה זאת מתו  פונדקאית נוכל להבטיח שכל המתעתדת להיות הא�
 בעלת שתהיהכיצד נוכל לדאוג ? שימוש בכל כוחותיה הנפשיי� והשכליי�

עוז רוח עד כדי , עוז רוח לקבל החלטה על שימוש בגופה למטרה מסוימת
ור בה ותבוא לידי החלטה לגדל את פרי וא� תחז? חזרה מאותה החלטה�אי

 הא� נוכל להיות בטוחי� בשיקול – המזמיני� להורי�בטנה ולא למוסרו 
 החוזי והמוסרי ע� ההורי� ההסכ�לאחר שהפרה את , הדעת שלה כא�

,  פסיכולוגיליוויוהא� לא היה מ� הראוי למנות לפונדקאית ? המזמיני�
 לוודאכדי , למשל שנה, אחר הלידהלפרק זמ� מסוי� , בנוס. לליווי הרפואי

  ?הנפשיות והחברתיות הרגילות, את חזרתה למנגנוני� ולמערכות הגופניות

 וההעדר או ניתוק יחסי� הניכור, אי� לנו להתלונ� על הבדידות, ואולי
,  והתחליפאותהפונדקאותשהולידו , טבעיי� ואורגניי� כמו יחסי א� וילדה

 האפשרותבי� היולדת לתינוק היא כי החלופה האפשרית להפסקת הקשר 
במקרה זה חיי , כפיה והתערבות בחיי הפרט, )שפחה, למשל(של שיעבוד 

  .היולדתהאשה 

 להחליט בעצמה האשה חיי� בדור שמכריז לפחות על זכותה של אנו
 ובי�בי� במעשה המיני ,  הכנסהיצירתאת רחמה לש� ' תשכיר'ולעצמה א� 

, בו עסקינ�, חמה במעשה הפריוניאת ר' תשכיר'א� .  הפריוניבמעשה

                                                           
 ,246�240, 206�203, 69�67' עמ, ג" תשנאביב�תל, בציבורבציבורבציבורבציבורהידועה הידועה הידועה הידועה , דרור�ב�: למשל, ראו   60.

306�305.  
  .p,1994 Rae..66: ראו. 42' עמ, א"שמגר תשנ   61.
  .103�102' עמ, ו"ירושלי� תשמ, ]אריה סימו�: תירגו� [, על החירותעל החירותעל החירותעל החירות, ו� סטיוארט מיל'ג   62.
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לא יחייבה הדבר להתקשרות רגשית ארוכת טווח ע� , אחדי�טועני� 
אשר אינ� רוצי� בקשר איתה כלל , המזמיני�או ע� הוריו ' האורח'�העובר
עליו כתב ישעיהו ', החיובירעיו� החופש 'הא� בכ  היא מממשת את . וכלל
 בכוחותלא , לויי� בי עצמי יהיו תיוהחלטותיאני מבקש שחיי ': ברלי�

לא ,  הרצוניות שלייפעולותיאני מבקש להיות מכשיר של . חיצוניי� כלשה�
כאילו הייתי חפ" או ... לא אובייקט, אני מבקש להיות סובייקט. זולתישל 

כלומר ללא יכולת לעצב ,  שאינו יכול למלא תפקיד אנושיעבדבעלי חיי� או 
  ?63'ועל לפולהוציא� משלי ומדיניותמטרות 

 הא� הפונדקאית אומבחינת זכויות הקני� אי� הא� התחליפית , נכו�
היא שהחליטה . והיא חופשית ללכת לדרכה אחרי הלידה, קנינו של איש

ובתגמול הכספי ' המזמיני�' החופשי על ההתקשרות ע� ההורי� מרצונה
   .64תעשה כרצונה

�  למסור את ילדהתנגדומדוע אמהות פונדקאיות רבות ,  כ א�
וקל וחומר שנשאל זאת במקרה של '? המזמיני�'הלאגנטי להורי� 

הא� נכו� להערי  או '? מנוס מחופש, ' הא� זהו כשל החירות–תחליפאות 
אולי יש גבולות ? פעילות�בציר סבילות' האישיתהאוטונומיה 'למדוד את 

אולי נוצר בפונדקאות ? הכלליתלשאיפת החירות בתו  שאיפת האושר 
 עקרו� החופש של לבי�בי� עקרו� החירות האישי כאד� , בסיסי, ניגוד מובנה

ההסכ� של הפונדקאית ע� ההורי� המזמיני� הוא , ואז? הדח. האימהי
והבטחה להימנעות מ� החופש של היצר ,  להתנהגות חירותיתהתחייבות

, ערכי�וא� אי� כא� עימות תו ?  ההסכ� הלזהכלהאימהי אשר יצר את 
שמעשה ,  לבוא ולטעו�מקו�אולי יש , ש והחרותכאשר הער  הוא החופ
,  הנשיהגו.של ) אינסטרומנטליזציה, כלי: מלשו� (הפונדקאות הוא הכליה 

הא� שאלות אלו היו מתעוררות א� יכולנו '? הייתי חפ" או בעל חיי�'ואז 
  ?למשל,  עובר אנושי ברח� פרהלגדל

                                                           
. 185' עמ, א"אביב תשל�תל, ]יעקב שרת: תרג�[, חירותחירותחירותחירותארבע מסות על ארבע מסות על ארבע מסות על ארבע מסות על , ישעיהו ברלי�   63.

' מ: תרגו�[, הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותהנחת יסוד למטפיזיקה של המידותהנחת יסוד למטפיזיקה של המידותהנחת יסוד למטפיזיקה של המידות,  קאנטעמנואל: עיינו, וד על בעיה זוע
נשי� בעלות הכרה פמיניסטית הביעו חשש וא. . 60�59' עמ, ה"ירושלי� תשכ, שפק

גיליו� , תא, החוק עובד לרעתנו, טל אור: עיינו. באר"התנגדות לחוק הפונדקאות החדש 
,  חוק הסכמי� לנשיאת עוברי��פונדקאות , ]עורכת[וי  אליס של;128' עמ', 96מאי , 361

  .5�4' עמ, 1996ו מאי "אייר תשנ, 3�96' ידיעו� מס, שדולת הנשי� בישראל
 העוברי� המוקפאי� של הזוג ,אנדרי מרמור. 531, 524, 526' עמ, ה" תשנשלו: ראו,  דומותשאלות   64.

  .440' עמ, 1995ינואר , ה"בט תשנש, )2(ט "כר  י, עיוני משפטעיוני משפטעיוני משפטעיוני משפט, תשובה לחיי� גנז: נחמני
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        זכויות הילדזכויות הילדזכויות הילדזכויות הילד) ) ) ) בבבב

, והיולדת) הגנטית (וריתהההא� הרחקת ילד מאמו :  השאלהמעיקה
 א� אצלהזמנת ילד ? הוא דבר מוסרי לכתחילה, דהיינו הא� התחליפית

  !וכניתוק תינוק מזרועות אמו', מכירת ילד'תחליפית עשויה להצטייר כ

נשע� על הסתירה , תחליפית על זכויות ההחזקה בילד שנולד לא� הסכסו 
 שהתחייבותההמשפטית בי� הזיקה ההורית הביולוגית של האב לבי� העובדה 

המשפטני� . של הא� התחליפית לוותר על זכויותיה בילד איננה בתאכיפה
, על פי עקרו� זה . 65'עקרו� טובת הילד' לפתור קונפליקט זה על פי מציעי�
פונדקאית או :  התעכב התינוק מעל לזמ� מסוי� אצל הא� היולדתא�, למשל

  .שאיר אותו אצלהאזי נבכר לה,  כאמואותהוהוא מזהה , תחליפית

,  המודרניתהפסיכולוגיהמבוסס על עקרונות ' טובת הילד 'עקרו�
מדגישה את חשיבות , המחשיבה את נוכחות הא� לילד בגיל הר 

וטוענת לנזק , הוריות להתפתחות התקינה של הילד� פני החדעלהדוהוריות 
ובית ,  בי� הילד לבי� אחד מהוריושנוצרקוו �הנגר� משבירת סטאטוס

יש , על כ  . 66'משקלמסיבות כבדות 'פט לא יפר עקרונות אלו אלא המש
 נשענותהא� יש תוק. מדעי מוחלט למדע הפסיכולוגיה עליו , השואלי�

בשעה שכל אובייקט של מחקר מדעי הוא בחינת ? 'החלטות בית המשפט
publica res=)  הפסיכולוגיה הוא בחינת שלכל אובייקט , )רשות הרבי� 
privata res)  =67')רשות היחיד.   

המשפט �נות� לבית' הילדטובת ' משפטני� המסבירי� כי מבח� יש
 הילדסוברי� משפטני� אחרי� כי עקרו� טובת , לעומת�. שיקול דעת רחב

והוא עני� הקשה להכרעה מעצ� טיבו , אינו יכול להיות כלל עקרו� מנחה
   68.משמעית� חדלהגדרהנית� �הלא

 לגישות ריאקציההוא ' טובת הילד'עקרו� ,  מבט משפטיתמנקודת
' טובת הילד'העלאת . משפטיות קדומות שראו בילד רכוש השיי  להוריו

 קט או חפ"ימבטאת את התפיסה שהילד איננו בבחינת אובי,  שיקולנולראש

                                                           
  .165' עמ, ט"שיפמ� תשמ: ראו   65.
  .166' עמ, ש�, ל"הנ   66.
  .283, 238, 229' עמ, ש�: ראו, ודעה מעט שונה אצלו. 183' עמ, ז" תשמליבובי"   67.
 מפרשו כאורח אובייקטיבי אינוא. בית המשפט , מבח� טובת הילד אינו מבח� אובייקטיבי'   68.

 ידי השקפת עולמו של בית עלפירוש סובייקטיבי המודר  , סה להוכיח להל�כפי שננ, אלא
: ראו, "טובת הילד" מושג משמעותעל , אור�יוס. ב�. המשפט והערכי� המנחי� את שופטיו

דרור � ב�,273' עמ, ז"ליבובי" תשמ: וראו. 610' עמ, ה"ניס� תשל', ד, ט"כ, הפרקליטהפרקליטהפרקליטהפרקליט
,  על הבחירה הערכית ותפקיד המומחי��" לדטובת הי",  מילי מאסס,312' עמ, ד"תשנ

  .430�415' עמ, 1995ה יולי "תמוז תשנ,  סוציאליתלעבודהרבעו� , חברה ורווחה
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  .69אד� בעל זכויות וצרכי� משלו�אלא יש להכיר בו כב�,  להוריוהשיי 
' טובת הילד'� המופשט של בעקרו, א� כ�,  המודרני משתמשהמשפטבית 

 הביולוגית אשר מקנה הורות כזכות משפטית הזיקהג� כאשר הוא נוגד את 
המעבר מתפישה ביולוגית של , פילוסופיתמבחינה , 'א  דא עקא. 'טבעית'

כאשר ...  להורותהזכותהורות לתפישה חברתית וחוזית יוצר בעיה בפירוש 
לת החברה לעצמה חרות נוט, הרפואה מסייעת באופ� מלאכותי בהולדה

שהתערבות , נראה לי. 70כותב הד',  להתערב ג� בזכות ההורות עצמהנרחבת
שוחקי� את מעמד , וטיפוח זכות הילד מאיד ,  ההורות מחדבזכותהחברה 

התערבות החברה בזכות ההורות ,  לכ נוס.. התא המשפחתי כשלעצמו
כפי שכתבתי ', דטובת היל'עקרו� , א  מאיד . פוגעת בלי ספק בחרות הפרט

 בקטי�הג� שמדובר , עלול להיות מושג מעורפל ושנוי במחלוקת, לעיל
  .מפוקפקת החירות שכביכול ניתנת לו, ולכ�, שדעתו נחשבת באופ� מוגבל

לחרו" ' טובת הילד 'בעקרו�עלולה התחשבות בית המשפט , במציאות
דיפו  יעהזוגהאשה שאליה בני : מלכתחילה את גורל הסכסו  הפוטנציאלי

: לפנות תהיה ֵא� שהיעדר מסוגלותה לטפל בילד לא תהיה מוטלת בספק
מטופלת בילדי� הסובלי� מהזנחה , בעלת עבר פלילי,  בנפשהמעורערת

והאפשרות המובנת ', טובת הילד' של המופשטקרו� יהע, כלומר. 'וכו
 ברמת התכנו� והביצוע בחשבו�יילקחו , מאליה בחברתנו להורות מופשטת

 בי� מאליהבהורות מופשטת למיניה המחויבות המובנת , אבל. הפרטנית
. לפחות מהבחינה המשפטית', טבעית'הורה לילדו אינה קיימת כמו בהורות 

דהיינו הזוג ,  להמלי" על בירור מראש של פרטי הנוגעי� בדברישלכ� 
 יש לדאוג לפיקוח ובדיקה צמודי� של תהלי  וכ�, המזמי� והפונדקאית

  .לגופוכל מקרה , התחליפאותהפונדקאות או 

לאביו ' התחליפיתהא� ' לנימוקי� נוספי� להעברת הילד מאעבור
עדיי� סוברי� ', טובת הילד'בהעדר שיקולי� מיוחדי� הנעוצי� ב. ואשתו

 כי על בית המשפט לפסוק לטובת בני הזוג שיזמו את הולדת משפטני�
דר אפשרות אחרת בהיע,  של בני הזוג היוזמי�תועלת�בגלל , ראשית. הילד

  וכוונותיה� המקדימות שלציפיותיה�בגלל , שנית. לפניה� להיות הורי�
 כוונתה המוצהרת המקדימה של הא� אילעומת ,  הזוג להיות הורי�בני

   .71 ביניה�שנחת�כפי שנוסחו בהסכ� או בחוזה , התחליפית להיות א�

                                                           
 ביבליוגרפיה מ� המשפט העברי המראה פני� 4ובהערה , 218' עמ, ז"תשמליבובי" : ראו   69.

  .לכא� ולכא�
  .65' עמ, �" תשהד   70.
מהו הדי� , א . הצדדי�' שני'סכ� או החוזה מחייב את הה. 168' עמ, ט"שיפמ� תשמ: ראו   71.

מתפרק ומתחבר לצד , זוג המזמיני�, דהיינו, הצדדי�' אחד'המהותי שינחה אותנו כאשר 
 במקרה שהתפרס� לאחרונה בכתבתו של יחזקאל כמו? הא� התחליפית, דהיינו', שני'ה
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, �תועלת� והנאת', ההורי�טובת 'ב, לדעתי,  הראשו� עוסקהנימוק
הנימוק . 'הילדטובת 'אי� לנימוק זה מחויבות ל. בשמו אפשר להרחיק לכת

ובעקיפי� מנסה להתמודד ע� טובתו הנפשית , עוסק בכוונות ההורי�, השני
נשאלת .  ילד המנותק מזרועות אמו הורתו ויולדתו לזרועות אשה אחרתשל

זק�  הפוטנציאלי הנעשה לו גדול יותר מנהפסיכולוגיהא� הנזק , השאלה
הא� נית� בכלל להשוות שני סוגי ? לה�מסר ישל בני הזוג המזמי� א� לא י

  ?ביניה�' לעשות צדק'נזקי� פסיכולוגי� אלה ו

 עקרו� פסיכולוגי שהוא', טובת הילד'כי עקרו� ,  מקו� ברורמכל
 טענה אושג� הוא עקרו� ', טובת ההורי�'מצרי  הגנה יותר מעקרו� , מופשט

הוא נולד לתו  מציאות שאחרי� . הילד הוא חסר ישע. פסיכולוגיי� מופשטי�
להשתת. כיצור , א� יוכל,  עוד שני� עד שיוכלרוויעב,  עבורועיצבוה

לעומת זאת מאנשי� בוגרי� אנו מצפי� לשיקול .  חייושלאוטונומי בעיצוב� 
ולא רק סיפוק צרכי� , ולהתחשבותכמו ג� להתאפקות , לאחריות, דעת

 חל מרגע הילדהא� עקרו� טובת :  ויש עוד לברר.רגשיי� עצמיי� בלבד
או אולי ? מרגע היווצרות העובר? מהחודש החמישי להיותו עובר? הוולדו
א� נל  ? ליצור אותו, לכל הפחות הגנטיי�,  החלטת� של אביו ואימומרגע

הרי שאנו מטילי� אחריות מוסרית ואולי ג� ,  המרחיבההאחרונהלפי ההצעה 
 לגרו� לו עול בהוליד� אותו בדר  שתגרו� לו העלולי�, משפטית על ההורי�
נוכל לומר שאי� ,  הראשונה המצמצמתההצעהא� נל  לפי . נזק מובטח מראש

במקרה , לדעתי. 72אפשרות לעקרו� טובת הילד למנוע תנאי הולדה מעוולי�
, של תחליפאות או פונדקאות יש להטיל את האחריות על ההורי� המזמיני�

על מנת למנוע , נ� מראש תנאי הולדה אופטימליי� לנולד מה� לתכולדרוש
   .73 עד כמה שיד� משגתעתידיסבל מיצור אנושי 

 תהפ  לתופעה נפוצה מופשטכדבר ' מערב'תפיסת ההורות ב, לסיכו�
 כרסו�: האחת. שתי מגמות מנוגדות למראית עי� יובילו אותה. יותר ויותר

ה של המשפחה עליית חשיבות: השניה.  בהולדה הטבעיתמתמיד
לטכנולוגיה הרפואית . חשיבות הנתמכת על ידי המדינה, המופשטת

  . אלובמגמותהמתפתחת חלק חיוני 

.  המושגי� הכלליהפשטת לכתוב עוד כמה מילי� על תהלי  ברצוני
. 74נית� לראות תהליכי הפשטה מקבילי� במושגי� כמו תקשורת או מימו�

                                                                                                                  
אית שייכי� לאמא או הא� ילדי� מא� פונדק: משפטלראשונה בישראל יכריע בית , אדיר�
  .12' עמ, 5.8.1994 �ד "ח באב תשנ"כ, יו� שישי, ידיעות אחרונות?, לאבא

  .67�66' עמ. �"הד תש: ' בעוולההולדה ' לסוגית השוו   72.

: למשל, ראו.  קיי� בהחלטת בית משפט למנות אפוטרופוס לעוברכזו משפטי לדרישה ישו�   73.
  .342�333' עמ, ד"דרור תשנ ב�

 3, ה"תשנ' באדר א' ג, יו� שישי, גלובס,  בנק במציאות מדומהסני., הרצל כה�:  למשל,ראו   74.
ט "י, יו� שישי, גלובס, ואולי כל מציאות היא מרומה, בסט� עמי ב�;55' עמ, 1995בפברואר 
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 מפה לאוז� ועי� במקומות שיח בי� שני אנשי� נעשה� מאה שנה דולפני
וכעת כל אד� , הטלפו� והוידיאופו�,  הטלגר.הופיעו, לאחר מכ�. סמוכי�

רחוק נית� יהיה �בעתיד הלא. בעול�יוכל לטלפ� מפלאפו� זעיר לכל אד� 
כמו השתלת (להחדיר שבב תקשור זעיר מתחת לעור אצל כל החפ" בכ  

אנושי בדר  פיזית השתלת שבבי� תגרו� לשינוי הפנוטיפ ה). קוצב לב
של המודל הטבעי היש� היא ) אבסטרקציה(ההפשטה ). מביולוגיתלהבדיל (

אנו . זוהי הפשטה מבחינת הרגשתנו. 'מלאכותיי�'באמצעי� טכנולוגיי� 
וניידותנו ,  להימצא בקרבתוהצור משוחחי� ע� אד� שני א  משוחררי� מ� 

 והוא הרכיב המלא' טבעי'בודד רכיב מסוי� מ� השיח ה, כלומר. לא מוגבלת
רוב שאר רכיבי . הקולט את הקול ומתרגמו לאוזננו באמצעי� אלקטרוני�

  .בדמיוננו, המקורי מושלמי� במוחנו' טבעי' ההשיח

 את התקשורת תשפרשהתפתחות טכנולוגית זו ,  כוונתי לומראי�
הסרת המחסומי� . היא תציב אתגרי� נפשיי� עצומי�, להיפ . הבינאישית
אנושית מתמדת תיצור עומס מוגבר על הנפש ��קשורת בי לתהחומריי�
  .אנושי משמעותי�� לתקשור בייותיהוומסוגלעל יכולותיה , האנושית

(=  הזרזי� אחד. אציג שאלה העולה מעניני� אלו, לבסו.
החשובי� לתהלי  ההפשטה של מושגי� הוא שאיפת האד� ) הקטליזטורי�

' איתני'או ' פגעי'להתגברות על , לביטוי עצמי מלא,  לחרות אישיתהמודרני
כלי חשוב להגעה למטרות אלו . ' של הפרט וכולאוטונומיהחתירה , הטבע
אשר ,  להפשיט רכיבי� חסרי�האנושיתהיכולת , כפי שטענתי לעיל, הוא

, שקראתי לה רגנרטיבית, זודר  . 75השלמה' טבעית'הינ� חלקי� מהמהות ה
, חברתי, פסיכולוגי, משפטי: �שהוא רכיב חלקי קיי, צומחת מתו  הגרעי�

  .גנטי או פיזיולוגי מ� ההורות המלאה

ה� עדיי� .  להפשטהניתני�ישנ� רכיבי� הוריי� אשר לא לא , כמוב�
�החד' ערכ�מעלה את 'ועובדה זו , לכאורה, חזירי��בלתי, רגנרטיביי��אי

גרעי� 'כ, בינתיי�, רכיבי� אלו ממקדי� אליה� תשומת לב ונראי�. פעמי
ומ� , הכמותית, לפחות מ� הבחינה ההמונית', טבעית' ההורות השל' הקשה

המכוני� , העלמה או הכחשה של רכיבי� אלו. החברתית, הבחינה הפוליטית
 חלק קשיח למדי בתרבות עדיי�לא תבטל את העובדה שה� ', קשרי ד�'

שבטיות �לאומיות, משפטיות, חלק� בעל משמעויות דתיות, האנושית

                                                                                                                  
יו� , גלובס,  מציאות לא מדומה ברובוטיקה רפואית;51' עמ, 1995 במאי 19; ה"תשנבאייר 
 במציאותצרות משפטיות , ל" הנ;55' עמ, 1995 במאי 23; ה" תשניירג בא"כ, שלישי

דוקטור ,  יואב בלו�;51' עמ, 1995 ביוני 16; ה"ו� תשנח בסי"י, יו� שישי, גלובס, המדומה
, בסט� עמי ב�;75�74' עמ, 16.6.95, ה"בסיו� תשנח "י, כל העיר, תחבר את החולה למחשב

  .51' עמ, 1995 ביולי 28; ה"תשנב בא' א, יו� שישי, גלובס, איזה עול� קט�
המשלי� את מה ,  שעקרו� דומה פועל במנגנו� הראיה של העי�אלמוגשמואל '  לי פרופהעיר   75.

  .במישרי�שאי� הרשתית קולטת 
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 ולאיי�לנכר , א  ג� להבי , עשויה לעניי�, משו� כ . מוקותופסיכולוגיות ע
, מסוימת' כתובת'המציאות ההכרתית בה רכיבי� אלו אינ� משוייכי� כלל ל

  :אלה ה�. ידיעתי,  איו� הכרתיעוברי�ובכ  

, בינתיי�,  ימי� מוגבלכמההגנוטיפ של עוברו� ב� . הרכיב הגנטי. 1
  .באפשרות השינוי

 לשנות את העובדה אפשרותאי� , אחר הלידהל. הרכיב הילדני. 2
  .שעובר אלמוני גודל ברחמה של א� אלמונית

 של רכיבי� אלה ומעמד�חשיבות� ,  לאיי� את הימצאות�בניסיו�
  .אעסוק בפרק הבא, מסיבות שונות

         איו� ההורות איו� ההורות איו� ההורות איו� ההורות:::: ג ג ג גפרקפרקפרקפרק

 לרכיבי ההורות הגנטי בעיקר ההורי עליו ידובר בפרק זה נוגע האיו�
 הורות רכיביוהילדני שאיונ� נגר� משו� שאי אפשר היה להפשיט� כמו 

נראה . לאחר הפיצול המהותי המזורז שעבר מושג ההורות, אחרי�
 מהרצו� לממש את ההורות האנושית למרות קשיי� נובעתשההעלמה 
שהעלמת� , באורח פאראדוכסלי, לומריתכ� , ולכ�' טבעיי�'ומעצורי� 

 הורות ערכי' מצילה'ההכרתית של הרכיבי� ההוריי� הגנטי והילדני מגינה ו
   .76בדר  משלה

,  התלמודי אסופיבמונח מושגי לאיו� הורי הכרתי קיי� תקדי�
 אתשאי� מכירי� לא את אביו ולא , תינוק הנאס. מ� החו"'שמשמעותו 

שה במציאות הטכנולוגית החדשנית האיו� ההורי נע, לעומת זאת . 77'אמו
  .ומקבל אישור חוקי מהמדינה, לכתחילה, מכוו�בכונת 

                                                           
 אונטולוגי של הורות אשר טכניקות הולדה חדשניות[ באיו� ישותי עוסקת זו אינני בעבודה   76.

. 4 הערה: וראו, עלולי� ליצור' מעבדתית'ית ורח� הנדסה גנט, ]Cloning[כמו שיבוט 
מסוגית , וכ�', על פי הזמנה'נפריד את סוגית השיבוט מסוגית הנדסה גנטית אנושית כוללת 

' הטבעיאפוטרופוס 'שההורה או ה, ואז נוכל להניח. עד ללידה' מעבדתית'האפשרות לרח� 
' כתובת'ישנה בשיבוט איזו , כלומר. בהתרבות אלמינית זו היא בעלת הביצית שהופרתה

 ביטולטכניקה זו מאפשרת למי� האנושי להתרבות ללא זוגיות ומאפשרת . הורית מסוימת
 עלהוריות �הול  ומתרבה מספר� של המשפחות החד, ג� ללא טכניקה זו, אמנ�. הזוגיות

בטכניקה זו אפשר ליצור אד� בצלמה ובדמותה הגנטי המדויק של . הבעיות הכרוכות בכ 
מה , נראה כי הגור� המרתיע באפשרות זו הוא.  או של אחד הילדי� שכבר ילדהלדתהיו

נית� , כביכול. 'מרחיק לכת'ככוח המתעצ� של האד� לעצב את העול� באופ� , שנתפס
המקרא : עיו� במקורות יהודי� , אבל.  השיבוט בידי האד� מעשה בראשיתבטכנולוגית

ולדעת , ולדות חיה עתידיי� כבר הועלהכי רעיו� הנדסת ילודי� ו,  מגלהוהתלמוד
היכולת להעניק , וכנראה תשאר, אד� היתה�הבעיה העקרית בגידול בני. נוסה, הקדמוני�

  .אהבה וצרכי� בסיסיי�,  ביטחו�לה�
  .א" ע'עמ, ב"ירושלי� תשי', כר  ב, ]הרב זוי�: עור [, תלמודיתתלמודיתתלמודיתתלמודיתאנציקלופדיה אנציקלופדיה אנציקלופדיה אנציקלופדיה , אסופי: הער    77.
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 זהות הוריו הגנטיי� עלזהו אד� שהמידע ?  אד� שהוריו מאויני�מהו
 הוא ההוריתאיו� הזהות . או זהות אמו היולדת סגורי� בפניו לחלוטי�

 אצלוהוא קיי� , לגבי צאצאיה�" ההורי�"הוא קיי� ג� אצל : דוסטרי
ומשכירות רח� כחלק , זרע וביצית: י חומר גנטינותנ, השותפי� להורות

  . יודעי� מיהו שותפ� להורותאינ�אשר , מגו.

        איו� ההורות על ידי אימו"איו� ההורות על ידי אימו"איו� ההורות על ידי אימו"איו� ההורות על ידי אימו". . . . 1111

 מחייב ניתוק האימו", שבדר  כלל, היא' מערב' המקובלת בההנחה
 יוצאהניתוק המשפטי הוא פועל . פסיכולוגי של הילד ממשפחתו הטבעית

מטרת הניתוק הפסיכולוגי היא לטעת . קששל הניתוק הפסיכולוגי המתב
האיו� ההורי .  ברורה לדמות קבועה של הורההשתייכותבילד תחושת 

וסגירה ', טבעי' של דמות ההורה האיו�שכזה הוא ' מנתק'הנעשה באימו" 
 מנסה להעניק לילד האימו"מוסד , לכ�. הרמטית של תקשורת חוזרת אליו

  .יותר' צלחמו'טבעי א  הול� או �לא, הורה חליפי

,  היהודיתההלכהשהושפע מ� ,  של חוק האימו" הישראליהכרתו
בשני� . היתה בשעתו יוצאת דופ�, בזכות המאומ" לעיי� בפנקס האימוצי�

 החלו משפטני� בארצות שונות להכיר יותר ויותר בזכותו של האחרונות
כי זכותו של מאומ" לדעת , נראה לי . 78 הטבעימוצאוהילד להתחקות אחר 

התמיכה המתגברת של .  ויותריותרי ה� הוריו הטבעיי� מכה שורש מ
  .משפטני� באימו" פתוח תעודד הכרה ויישו� של זכות זו

        איו� ההורות וחומר גנטי זראיו� ההורות וחומר גנטי זראיו� ההורות וחומר גנטי זראיו� ההורות וחומר גנטי זר. . . . 2222

', תור� הזרע' ידי על של חומר גנטי נוצרה לראשונה אנונימיות
 לו�תשהמשת. פעולה כדי לקבל ', נות� זרע'או ' מוכר זרע'שמוטב לכנותו 
 נתינת הזרע אינה מחייבת את הנות� באחריות חברתית . 79כספי עבור זרעו

                                                           
  .Shalev ,43�48.p 153.,1989' מע, ט"תשמשיפמ� : ראו   78.
 ,103' עמ, ט"תשמ, שיפמ�: ראו.  תדיר בזרע� של אות� אנשי�בשימוש רפואי קיי� סיכו�   79.

 מתארת את הנעשה באר" בתחו� ההזרעה על פי 19הערה , 101'  בעמוכ�.  ש�10והערה 
זרעה ה,  יוס. גרי�;ניקולוגית באחד מבתי החולי� באר" גמחלקהעדויות רופא המנהל 

 רבה קימת רגישות ;139' עמ, ו"תשמ', ה, אסיאאסיאאסיאאסיא,  בפסיקה הישראלית].D.I.A[.מלאכותית 
שושנה : ראו, לאר"� ובחו"באר"המשותפת לחוגי� שוני� ,  הגנטיהחומר למקורו של

זרעי , בריר� אביד�ברוריה ;23�19' עמ, 30.1.95, לאשה, השגחההפריה תחת , כרמו�
 מקי� יחידה של רבני� הדתותמשרד .  דב אלבוי�;91, 10�6' מע, 30.1.95, לאשה, המהפכה

 דליה ;16' עמ, 24.2.1995 �ה "תשנ' דר אד א"כ, יו� שישי, ידיעות אחרונות, "משגיחי זרע"
 הזורעי� ;105�104, 8�6' עמ, 20.3.95, 2501 מספרגליו� , לאשה, ילד בהזמנה, ארי�ב�

הא� אתה , סליחה,  פגי אורנסטי�;64�61' מע, 5.6.95 � 2512גליו� מספר , לאשה. בדמעה
מוס. , דרוש גבר לכמה דקות,  שירלי יובל;42�35' עמ, 7.7.95, מוס. האר"?, אבא שלי

ג "כ, 21.7.95, כל העיר, בנק הזרע, עבודת גמר, ירו� דרור ;80�77' עמ. 21.7.95, האר"
,  יראה לעול� ילדי� שאות� לא14יש לו , בריר� אביד�ברוריה ;30' עמ, ה"בתמוז תשנ

  .142, 9�6' עמ, 12.2.96, 2548לאשה גיליו� 
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המשפטי שנית� לנות� הזרע ' פטור'ה. שהוא אביו מבחינה גנטית,  ילדעל
,  זרה מבוסס על הטענה המשפטית כי נות� הזרע מפקירמלאכותיתבהזרעה 

, זרעאי� הוא מכיר את האשה שלה מיועד ה. זרעונות� במתנה או מוכר את 
 הוא מסמי  את הרופא ואי�לא הוא אשר מחדיר זרע זה לגופה של האשה 

  .להחדיר את זרעו לגופה של אשה מסויימת

 של אשה שניה ברחמה לשתול ביצית מרחמה של אשה אחת האפשרות
 להשתמשקיימת האפשרות , נוס. לכ . מאפשרת אנונימיות לנותנת הביצית

ית� להעלות את רמת האנונימיות של כ  נ. נימיתבביציות מעוברית מתה אנו
אלה הסוברי� כי הא� .  גבוהה יותר מאשר בנתינת זרעלרמהחומר רבייתי 

 שנתינת לגיטימציה לאנונימיות הביצית יבחינו, הגנטית היא א� לכל דבר
   .80 אחרבמצבעומדת בסתירה מסוימת להכרה בא� הגנטית 

הכוונה � ואיותהאנונימי,  רוב שיטות המשפט החילוניות במערבלדעת
את , הדי�אשר לשניה� אותו , הגלומה בה מפקיעי� מנותני הזרע או הביצית

. 81'ההורה הוא אותו אד� שנטל חלק פעיל בהבאתו של הילד לעול�'. הורות�
אי� אפשרות להתכחש לאבהות הגנטית של ': טועני� משפטני�,  זאתלמרות

 לברר את אפשרי תי על פי שמבחינה מעשית קשה או בלא., התור� על הילד
היא גופה , עצ� אחריותו של תור� זר בנסיבות אלה': ובסיכו�. 82'זהותו

המצב ברמה המשפטית הוא : לסיכו�. 83'שאלה חברתית שנויה במחלוקת
 פורמליות מהתלבטויותהמשפט ראתה ורואה עצמה פטורה �שהפסיקה בבתי

 של פקיד�מתואולי אי� בירור מהותי זה . 84לגבי הדי� המהותי בעני� זה
  .אלא מתפקיד� של הוגי דעות ופילוסופי�, המשפטני� כלל

                                                                                                                  
חל איסור על הפריה מלאכותית מזרע תור� , למשל, שוודיה ואוסטריה,  שויי"במדינות  

  :ראו. לאשה נשואה
Social and Health of Ministry ,Act Fertilization Vitro In Swedish The 
1988.,Affairs ,ב"תשנהלפרי� : ראו. ל פרטי� על אביו הביולוגיובשוודיה יכול כל ילד לקב ,

, רפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפטרפואה ומשפט, הביולוגיי�הגדרת הורות וזכות איתור השרשי� ,  מרדכי הלפרי�;ו"קט�ג"קי
הפריה ,  אמנו� כרמי;31' עמ, 1995אפריל , 12,  בישראלבטאו� האגודה לרפואה ולמשפט

' עמ, 1994אוגוסט , 10, משפטמשפטמשפטמשפטוווורפואה רפואה רפואה רפואה , מלאכותית והפסקת הריו� בראי החקיקה הבינלאומית
  .86, 26�25' עמ, 23.12.94, האר"מוס. , וא. אחד לא ידע, בקליניקה,  איריס מילנר;62�59

 .140, 25�20' עמ. 6.11.95, 2534גליו� , לאשה, הצד השלישי של הביצית, צפורה רומ�: ראו   80.

330-332..p ,1996 March ,Vogue ,children lost of clinic The, Dalton Rex  
נאסרה השתלת ביצית של , 10תקנה , )הפריה חו" גופית(בתקנות בריאות הע� , אגב 

 דעת קהל שנער  במחקר. אי� בתקנה זו התיחסות ללקיחת ביצית מעוברית מתה. נפטרת
: ראו.  כאלורביהלאחרונה בבריטניה פוסלי� מרבית הנשאלי� שימוש כל שהוא ברקמות 

3.p,1994 July�June,99.no.' Bulletin of Medical Ethics  
  .132' עמ, ט"שיפמ� תשמ   81.
  .115' עמ, ש�, ל"הנ   82.
  p,1989 Shalev.58-85 .104' עמ, ש�, ל"הנ   83.
  .38' עמ, א" תשנ שמגר. ביבליוגרפיה בהערות ש�: וראו, 155' עמ, ט"שיפמ� תשמ   84.
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 של ההורי� זהות� השוללי� השוואה בי� גילוי מידע על יש
הביולוגיי� של ילד שנמסר לאימו" לבי� גילוי מידע על זהותו של תור� 

באימו" נפרדי� ההורי� הביולוגיי� מילד עמו נוצר , לטענת�.  גנטיחומר
ת /ואילו בהזרעה מלאכותית נפרד,  מ� ההריו� והלידההכתוצאקשר לפחות 

העלולות , שתביעות ערכיות ואתיות, הטועני�יש . ת רק מחומר גנטי/התור�
אינ� ניתנות ,  אחר מוצאולהתחקותלהיות שנויות במחלוקת לגבי זכות הילד 

 הנפשית של בריאותולהטע� בכיסוי פסיכולוגי הדורש שמירה מרבית על 
  .85ומר גנטי אנונימיילד הנולד מח

מנקודת ' תור�' של הפעולתויש המותחי� ביקורת קשה על , לעומת�
מאשר יכנסו , ילדעדי. שבני זוג חשוכי זרע יאמצו לה� , לדעת�. מבט מוסרית

  .זרבהפרית הא� מזרעו של , לפי דעה זו, לתסבוכת מוסרית ודתית הכרוכה

, להזרעה זרה עזה עקרונית הלכה יהודי� מביעי� התנגדות פוסקי
חשש� הוא מטישטוש . מעשית ומסיבה רוחנית דתית�מסיבה הלכתית

המסתמ  על מקורות הלכתיי� ,  הנגר� מהזרעה מלאכותית זרההייחוס
.  ילודי� שלא ידוע מי אביה� או מי אמ�אלו 86',ערבוביהבני 'המסתייגי� מ

לא פחות מ� ,  הדתית מבחינה עיוניתבתודעההיחוס תופס מקו� מרכזי 
.  מסוימותדתיותחשיבות המעשית לשמירתו במסגרת� של הלכות ה

 אי הידיעה מיהו האב או הא� הגנטיי� יוצרת מצב בו, ומבחינה מעשית
, מאיד . 87בסבירות זו או אחרת,  קשר נישואי� ומגע מיני בי� אחי�יתאפשר
 למצוא בי� חכמי ההלכה כאלה שפתחו פתח לקולא בנסיבות אפשר

 לילד והזכות הבסיסית של כל אד� להוליד שהכמיהה יש לציי�. 88מסוימות
 את הכלל ההלכתי על פיו אזכיר. ה� בעלי ער  עליו� בתרבות היהודית

א. על פי , ממנו' היבנות'יכולה אשה לדרוש גט מבעלה בטענה שלא זכתה ל
ההנמקה היא שהאשה זכאית לבקש . שאשה פטורה ממצות פרו ורבו

ע" שתשע� עליו לעת זקנתה : י ש�"רוש רשפי. ' ומרה לקבורהלידהחוטרא '
ל זה מנמק את הזכות לשבירת חיי " חזמאמר. 89'וא� תמות יקברנה

                                                           
  .והערות ש�, 25' עמ, ט"תשמשיפמ� : ראו   85.
שבא על אשה ': בני ערבוביא : ה "ד. ב"ע' מסכת נדרי� כ,  בבליתלמוד י על" רשפירוש   86.

לשו� אחר שבאו עליה אנשי� הרבה ואי� ידוע .  הנשי� ואי� ידוע על איזו מה� באבי�אחת 
ועדת רפואית משפטית באירופה הציעה אנלוגיה משפטית בי� הזרעה אנונימית . ' הואמיב� 

, 38' עמ, א"שמגר תשנ: ועיינו. ברי� באותו פרק זמ� מיני בי� אשה אחת לבי� מספר גלמגע
 ההלכתיעל הדיו� ? האשה לבעלה' קנויה'עד כמה , נע� זהר. אשר מנסה להפרי  השוואה זו

  .99�91' עמ, י"גליו� ק, 1989אוגוסט , ט"אב תשמ, שדמותשדמותשדמותשדמות, בהזרעה מלאכותית
יכו הימי� ונמצא ב�  זו ואשה במדינה אחרת שמא יארבמדינהלא ישא אד� אשה ': השוו   87.

הלכות , משנה תורה, �"רמב. ' וכיוצא בה� ואינו יודעאביונושא אחותו ואחות אמו ואחות 
, )2037/ ה "תיק שמ(, פסיקת בית הדי� הרבני האזורי בחיפה: וראו. ט"כ, א"כ, איסורי ביאה

  .15.5.85, ה"ו באייר תשמ"כ
  .17 � ו16הערות , 105' עמ, ט"תשמשיפמ� : ראו.  של גויבזרעוכאשר משתמשי� , למשל   88.
  .ב"ה ע" סיבמותמסכת ,  בבליתלמוד   89.
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לגיטימציה מסוימת , בעקיפי�, לדעתיומביע , הנישואי� ונטישת הבעל העקר
  .לעול�ליחס תועלתני של הורי� כלפי ילדי� ולהבאת ילדי� 

בכ  היא . וות ומצתורה פוסקי ההלכה מבוססת על ערכי התנגדות
, שונה מהותית מהתנגדות הרואה את עצמה מבוססת על ערכי� הומניי�

לפסיכולוגיה מדדי� ודרכי� משלה לקבוע . או פסיכולוגיי�' רציונאליי�'
 .90א  ידוע כי מדדי� אלו משתני� מעת לעת,  האד�לנפשמה� תועלת ונזק 

רכי� עוסקות שתיה� בע, הפסיכולוגיהובמידה רבה , הדת, מכל מקו�
הא� נית� . האנושיהמפרשי� ומאירי� את משמעות הקיו� , מטפיזיי�

באופ� שה� הופכי� , כמכשירי�, להשתמש בערכי� מטפיזיי� ככלי�
  ? המעניק אישור לעשיה זו או אחרתלאמצעי

, זרע וביצית:  אנושיגנטיהא� נית� להתייחס לחומר :  השאלהונשאלת
 על ידי נשאלתשאלה זו ? עבדהתרומה או ניסוי במ, כחומר סתמי להשתלה

 שלקימת גישת� , מחד. 91אתיי� ודתיי��הוגי דעות ממניעי� פילוסופיי�
של קדושת ) חלקי אומנ�(אלה הסוברי� כי יש ברקמות אד� אלו יסוד 

את ,  לעובדה זו סות� את מישמוע חיי האד�המתכחש, לדעת�. החיי�
ות המוסריות עליה�  לרוב הטענחיוניהמהווה בסיס ', בצל� אלוקי�'הער  

  .מבוססת תרבות המערב

 הקובעי� וה� הנותני� ה�שכוונת האד� ורצונו , יש טועני�, מאיד 
 בו שנוצראו הפקרתו של חלק אורגני , מתנתו, ויתורו, משמעות לתרומתו

זרע או ביצית שהתכוונו בעליה� ליצור מה� צאצא מקבלי� , לכ�. וממנו
ואילו זרע וביצית שניתנו , � וטובת� ועלינו לחרוד לשלומקני�תוק. של 

. מאבדי� כל זיקה לנותנ�,  להעביר� לאחרהרצו�מלבד , ללא כוונה שהיא
א� נגלה שתור� זרע או תורמת , שכ�, הגישה האחרונה היא עדיי� די בעיתית

 זרע נוספות תרומות, ביצית הסתיר או הסתירה נתוני� כמו מחלה תורשתית
  .עלינו למוצא� ולזהות�' וכו

  איו� ההורות ופונדקאותאיו� ההורות ופונדקאותאיו� ההורות ופונדקאותאיו� ההורות ופונדקאות. . . . 3333

, לכאורה, לביצוע המוחלט של זהות היולדת קשה יותר איונה
א  מעשית הדבר נית� בהתקיי� תיוו  , מהעלמת זהות תורמי חומר גנטי

ורק לאחר הלידה , לפונדקאית או לתחליפית' המזמיני�' בי� ההורי� מלא
גנטיי� לבוא פונדקאיות ומודיעי� להורי� ה� לאמהותמהסוכנותמטלפני� 

 הגנטי הוא תעשיה מפותחת והחומרמיסחור הרח� . לקחת את התינוק

                                                           
  .185�181' עמ, ז"תשמליבובי" : ראו   90.

 ,Peter Braude, Research on early human embroys in vitro:למשל ,ראו  .91

Doctors.Decisions, Ethical Conflicts in Medical Practice, ed. G. R. Dunstan & 

E. A Shinebourne, Oxford,1989 37..p  ,ט"ק 'עמ ב"תשנ הלפרי�.  
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גבול , עיצובא  נית� להציע . ומתפתחת שלא נית� למונעה או לעוצרה
זאת . 92ומשמעות למציאות האנושית הנצרכת והצורכת מוצרי� מתעשיה זו

אשר אות� מקבלת , ')בדר  כלל של האב(מאנונימיות הורית , להבדיל
ואשר החברה משלימה ,  לאחר מעשהמוגמרתרכת החברתית כעובדה המע
� במעשה במחשבההמדוברבהפריה המלאכותית ... כיו� כמו ג� בעבר, עמ�

, הילדהידיעה המוחלטת מצד �ההופכת את אי, תחילה של מרפאה רפואית
   .93'לעקרו� מדעת, שהיא בלתי הפיכה

א ֵידע לעול�  שלאד�הא� מותר להחליט עבור :  וצרי  לשאולמותר
? הריו�זו שנשאה אותו או אותה ברחמה תשעה חדשי , מי היתה אמו יולדתו

יתכ� שבעקבות שאלה זו ימנעו הורי� מזמיני� מניתוק מוחלט מהא� 
אפשר . ובכ  ייצרו מעי� משפחה מורחבת,  או תחליפיתפונדקאית, היולדת

. תחליפית המזמי� לבי� הפונדקאית או ההזוגלהציע שותפות מתמשכת בי� 
 המלא וניתוק הכספיכאשר התיגמול , נית� להציע קשת אפשרויות תיגמול

והמש  קשר ,  בקוטב האחד–של הפונדקאית מ� התינוק והזוג המזמי� 
 –בכעי� משפחה מורחבת ,  בני הזוג והתינוק ע� הא� הפונדקאיתשל הדוק

א ול,  האחרו� נראה לי אנושי יותר וטבעי יותרהפיתרו�. בקוטב השני
כמה .  מודלי� משפחתיי� עתיקי�מזכירשהוא , מרתיעה אותי העובדה

   94?השתנתה מהות נפש האד� מאז העת העתיקה

 שונות הועלו בספרות ופסיכולוגיותדתיות , פילוסופיות,  אתיותטענות
הסתרת זהות� של . הגנטיי� מילד על הוריו מידערחבת היק. כנגד הסתרת 

 היסוד בזכות, על פי דעות אלו, פוגעת, תזרע או ביצי: בעלי החומר הגנטי
סביר להניח שיגר� נזק , מבחינה פסיכולוגית. של הילד ובכבודו האנושי

כאשר האד� .  לאד� אשר חלק מהוריו ישארו עבורו אנונימיי� לתמידנפשי
 ולהעביר לחבריו ולבניו את זהותו הגנטית או לשחזר, אינו יכול לדעת
הוא נעשק ממשהו מאוד ', שני שליש'או ' חצי'אלא רק , ההורית המלאה

השיחזור והשימור , התיעודבעיד� , למרבה הפליאה, עושק זה קורה. בסיסי
  .'התפוצצות המידע'בעיד� , המופלגי�

                                                           

ש הקי� חברה לשירותי "איש עסקי� מב,  רפפורטעמיר p,1989 Shalev..86�87: ראו   92.
� נעמי לבנו�;12' עמ, 5.. 8 1994 �ד "ת באב תשנ"כ,  שישייו�, ידיעות אחרונות, פונדקאות

, גלעד� תמר טרבלסי;12�10' עמ, .28.8.95, 2524גליו� , לאשה,  במצב טוברח�דרוש , קשת
ט "י, יו� שישי, ידיעות אחרונות, מוכנות להיות פונדקאיות:  על חוזהחתמושש צעירות 

  .7' עמ, 13.10.1995 �ו "תשנבתשרי 
  July 1995 p. 134-177  ,Surrogacy : a mother's story, Vogue, Helen Bransford,   

פרגמטיות , אנושיות'מצדד במקרי� מסוימי� באלמוניות מסיבות ה, 38' עמ, א" תשנשמגר   93.
  .43' עמ, ש�. 'חברתיות�וציבוריות

 ,כמו למשל. 133�132' עמ, ז"אביב תשמ�תל,  והנחותאבחנות, אלווי� טופלר: ראו   94.
  :ראו, 1994בבריטניה פברואר , אחותו של האב, פונדקאיתהשלישיה שנולדה לא� 

   .13. p,1995 Sunday, February 19  On Mail  The,One Are Three We  
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 ההורי יערכו רק כאשר האיו�מחקרי� פסיכולוגיי� רציניי� על , לדעתי
, עת עתהל. כזהלבגרות ולמודעות מחקרית ויתבע מחקר ' הדור המאוי�'יגיע 

ג� משפטני� אינ� דני� בזכות הילד או האד� הבוגר לדעת מה� הוריו 
אולי מחמת צעירות� וקטינות� של רוב התובעי� , העלומי�

,  הדור שנולד להורות חלקית מאוינתיתבגרעד שלא  . 95הפוטנציאליי�
 מנקודת ראות של ההורי� המשפטיי�יהיו הדיוני� , ויתבע את זכותו לדעת

   .96'קצרה ידו של בית המשפט'אז ועד , בלבד

 על ילד� באורח עדיפהלהורי� יש יתרו� או עמדת פתיחה , למעשה
 יחסי יתרו�. זה הוא היתרו� שיש לחיי� על פני אלה שעדיי� לא נולדו. בולט

במציאות על עקרו� , לכתחילה, להתגבר' טובת ההורי�'זה גור� לעקרו� 
 של לנדאו ושל שמגר הסובר כי סוגיה זו נידונה במאמריה�. 'הילדטובת '
 בה ויש ,97'א  הילד יוצא נפגע,  התור� ובני הזוגלמע�האלמוניות נוצרה '

  .עוד פינות חשוכות רבות

 במציאות אותו יתרו� פועל' א� תחליפית'ו' א� פונדקאית' של במקרה
 את המשמשולא עקרו� מוסרי או עקרו� פסיכולוגי הוא ', עמדת הפתיחה'

שימוש : ההורי� מביאי� לעול� ילד באמצעי� שוני�. הבני הזוג והחבר
ילד אשר חלק מהוריו ,  אנונימי או פונדקאות ותחליפאותגנטיבחומר 

   .98 לכתחילהבפניועלולי� להיות עלומי� 

, אנשי� צעירי� ידעו. ויותר על תופעה ההולכת ומתרחבת יותר מדובר
 חשובי� מיקטעי� אול�, הרבה על תרבויות רחוקות ונשכחות, א� ירצו בכ 

האיו� . לא יוודעו לה� לעול�, דהיינו הוריה�, הנוגעי� לחייה� האישיי�
לפיצול וחלקיות , א� כ�,  ההוריי� הגנטי והילדני מביאהרכיבי�של 

נפיצות ההזרעה . פיצול צאצאי:  לונקרא, מקובעת בתודעת הצאצא
  .חילה לעני� שמלכתאותוהמלאכותית מפיצה את הפיצול הצאצאי והופכת 

הסודיות : חדשה' סודיותתרבות ' רואי� כא� היווצרות של אנו
של ' והנאורבהיר 'שהובסה בידו החילו� ה, המאפיינת חברה דתית ומסורתית

 Power is Ignorance. חוזרת במהדורה חדשה, ובר ואחרי�, פרויד, מרכס
 של סוד היצוקי� ומבוססי� על מבני� סיסמא אורווליאנית המבטאת היא

                                                           
  . בסיכסו  בי� הורי� על ההחזקה והאפוטרופסות של ילדבעיקר המשפטית דנה הספרות   95.
  .154,167' עמ, ט"תשמשיפמ� : ראו   96.
 ?או זכות להורי� ביולוגי� מזוהי�זכות להורות :  הפריה חדישותטכנולוגיות,  לנדאורות   97.

�גילאיחנה : וראו. 39' עמ, א" שמגר תשנ;378�367' עמ, 4, טו, ה" תשנמוז תורווחהחברה 
בהשתתפות חנה (דניאל זיידמ� , ציו� ב� רפאל: בתו , ההיבט הנפשי: יפולי פריו� ט, גינור
אבא ,  ברכה טל;230' עמ, ג"אביב תשנ�ירושלי� ותל, המדרי  המלא לפריו�, )גינור�גילאי

  .50�48' עמ, 1995אפריל , 138ליו� ג, עול� האשה, שלי היה תור� זרע
אלא בהשלכות קיומ� ,  המדינה או החברה באמצעי ההולדהבהתערבות עוסקת כא� אינני   98.

  .החדשי�של אמצעי ההולדה 



  יעל ויילר 264

 הועלה דגל מאז. 99ולכ� ה� עלולי� להיות זרי� ומנכרי�, עי� שלטוניי�מני
, עתה. ע� הדת והאמונות התפלות' סודיות'שוייכה וזוהתה ה' הרציונאליות'

והוא עושה זאת , האד� הוא שיוצר בכליו הוא את הסוד, כפי הנראה
 למרות שלמעשה עדיי� לא פתר את הסודות זאת 100,ובשליטתובבחירתו 
אולי השתיקה והסודיות .  לו כבר אלפי שני�המציקי�� של הקיו� הבסיסיי

  .20 � בסופה של המאה הודווקאאפילו , אינ� ניתני� להשתק ולהעל�

 הילד ולא של שלמנקודת המבט ,  היה ביכולתו של האד�הא�
 ההורילאיו� , ע� כל זאת, לתת', הדור המאוי�'מזוית הראיה של , ההורי�

? א� לא טרנסצנדנטאלית, )ש� זמני(ת הומנית החדש משמעות לכל הפחו
נית� � תבטל את הסתמיות המנכרת של הסוד הבלתישתינת�הא� המשמעות 

,  המודרנית את הסתירה הפנימיתהאנושיתהא� תסבול התודעה ? לפיענוח
, תביעתה לידיעה, מחד: את הפאראדוכס האימננטי שהצמיחה בתו  עצמה

  חדשי�מבני�יצירת , ומאיד ,  ובהירותלשקיפות', רציונאליות'ל, למודעות
 זה פנימי פאראדוכס ואולי ?101נעלמות, נגישות�בלתי, ערפול,  הסתרהשל

ותביא אותה , יפעל כפצצת זמ� שתפוצ" את התודעה האנושית מבפני�
  ?חדשותלתובנות 

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

.  חדשה ולא מוכרתמציאות ההולדה המלאכותיות מעצבות טכניקות
 וחברתיות פסיכולוגיות פילוסופיות ויוצרת בעיות מציאות זו מחדדת בעיות

, ה� הטכנולוגיה הרפואית וה� המערכת המשפטית. יחודיותיחדשות 
אינ� יכולות וג� אי� מתפקיד� להערי  ,  גורלות בדרכה היאהחורצת

 מבחינה עיונית פילוסופית ומבחינה החדשהולמשמע את המציאות 
  .למעייני�ותפקיד זה מיועד להוגי� . 102פסיכולוגית

 קצב התפתחות אתהמשפט אינו מדביק ': לדעת משפטני�, ועוד
 זו להתקיי�אשר יכולות , המשפט האחרו� נית� לשתי פרשנויות. 103'המדע
  :בצד זו
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internet ,36, 16�17' עמ, 21גליו� , מקינטוש עכשיו.  
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ליבובי" : ראו,  העובדתי לבי� הפילוסופיה והדת הממשמעותהמדע  ההבדל המהותי בי�על  102.

, היסטוריה וערכי�, אמונה,  ישעיהו ליבובי";300�293, 285�276. 271�267' עמ, ז"תשמ
  .239�234' עמ. ב"תשמירושלי� 
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 החידושי� המדעיי� כלהמשפטני� אינ� מצליחי� לעכל וללמוד את    .1
עבודת� העוסקת בדיני נפשות איטית , לכ�. הטכניי� חדשות לבקרי�

   .104קויהול

 מעמיק מחודש אשר עקרונותהמשפטני� והרופאי� זקוקי� לניסוח    .2
המשפטני� . יגע בשינויי� המתחדשי� של הטכנולוגיה הרפואית

) רלבנטי(למישמוע נוגע , כמו כל אחד אחר,  זקוקי�והרופאי�
בה מעורבי� מדע וערכי� ללא , המקצועיתוממוקד של עשיית� 

   .105הפרדה

 מהתרחבות ידע כתוצאהיית הא� הפונדקאית נוצרה סוג, לכאורה
 מתהליכי�אלא כרכיב בלתי נפרד , א  אי� לראותה כחוליה בודדת. טכני

  .אשר הידע הטכני משמש כלי מתאי� ליישומ�

 במושג ההורות שינוי זו ניסיתי להראות תהליכי� של בעבודתי
 והארוגהאחוז , בעית הפונדקאות היא פרט. המשפיעי� זה על זה הדדית

תהלי  פיצול ההורות משפיע על תהלי  :  תהליכי� מרכזיי�בשלושה
אשר , הפשטת ההורות משפיעה על תהלי  איו� ההורות, ההורותהפשטת 

 ששלושת תהליכי� או מהויות אלו מתברר. יוצר מצידו פיצול חדש
, הפיצול. האנושיתבתרבות , למרות חדשנות� המובהקת, מושרשי�

, דפוסי התקשרות, דש בדרכ� שלה�ההפשטה והאיו� מדגישי� מח
  .שנראה היה כי נזנחו,  עתיקי�ונעלמות, מישמוע

 שאלות עיקריות שלהוא אחד האופני� , שהצגתי,  המשולשהמבנה
הפיצול הוא פרט בשאלה הכללית של ההגדרה . במחשבה האנושית

ההפשטה היא צורה אפשרית להכרת העול� ולפעולה .  האד�שלהעצמית 
הנעל� ' אי�'ואת המצאות ה, 106ל� האשלר את נעלמותו האיו� מזכי. בו

   .107,108במציאות האד� מרצונו ושלא מרצונו

        )1996 (141�172' עמ, נח� נזאסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור
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