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 של זוגות וןות פרילבעירומת זרע מגבר זר החל כפתרון בתשימוש  ה
ה רקהז :תרומת זרע מזר משמשת בשתי דרכים. הנובעות מעקרות הגבר

 ביצית גופית של-וץפריה חה; )Artificial Insemination(ישירה לתוך הרחם 
)In Vitro Fertilization – IVF(רחם של האשה להחזרתה ו .  

עד שנת . ומות זרע לנשים רווקותרתש בימוש התרוה 1988נת שב
. ה וההפריה המלאכותיים הן היו מופלות לרעה במתן שירותי ההזרע1997

, בעוד אשה נשואה היתה זכאית לקבל טיפולים אלו בלא כל הגבלות ותנאים
ד הבריאות לעבור בדיקה פסיכיאטרית רחיות משפי הנ- עלרווקות חויבו

 תרומת זרע אנונימית מבנק תלבאי לקנתכ תילובדיקה של עובדת סוציא
וטלו תנאים אלו של ץ ב"ירוס חקק לבג-ר טל"ירתה של דעתקבות בע. עהזר

  . 1משרד הבריאות

הפניות של נשים רווקות לקבלת תרומה  ה שיעורלרונות עחשנים האב
 35-ל ה ומעל40-מ –וגילן הממוצע ירד בהדרגה , ת אחוזיםזרע במאומבנק ה

                                                            

כ "הילד הרב חהראש הוועדה לזכויות - יושבדיי-ע עלידרכז המחקר והמממ מןוזמסמך הה" ∗
הוא . את דיון בוועדה לזכויות הילד בנושא תרומת זרע בישראלנכתב לקרו, מיכאל מלכיאור

עמי -ינעמי מ ושל, רכז המחקר והמידע בכנסת מהלשל מנם תאדיבו ביאיאיאיאאסאסאסאססם במתפר
  ".ךמסמה מחברת

הכלל של משרד : ותרתהעימוקי נ. ד הבריאותשרמ' חקק נ-רוסר טל י"ד 998/96ץ "גב  .1
את ר מפא משום שהו; ך שהוא מפלה על רקע מעמד אישי ונטייה מינית כטל בשלב" בריאותה

בשל כך שהוא ; בהיותו חורג מסמכות; רטיותוולפ, גופועל , זכויות היסוד של אדם להיות הורה
  ". ובשל כך שלא פורסםירבלתי סבו בשל היות; קיקה ראשיתחא בל והנשמ תקקבוע בחקי
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ות המבקשות תרומת זרע נובעת משינוי בדפוסי קוהרופר מסב יהיעלה. 2ומעלה
 3הורית-חרונות היתה המשפחה החד השנים הא30-ב. המשפחה המקובלים

גם בישראל עלה במידה ניכרת שיעור . בייחוד בארצות המערב, יחהשכתופעה ל
וב ר. 20034 בשנת 10%- לכ70-ה תו בשנ4%-כמ –יות ורה-דחשפחות ההמ

  .אקונומי גבוה-ד סוציועמממת ם משכילוישן נו הז רך דת הנוקטויםהנש

יקות הפריון החדשות קיקה ראשית טכנבחהוסדרו ם  היום טרעד
כדי לפתור בעיות שהליך תרומת . תיוהשימוש בתרומת זרע או בתרומת ביצ

ובכללם , אכותיתלהזרעה מ אות תקנות לענייני שר הבריהתקין, זרע מעורר
  . תרומת זרע של זר

        אלאלאלאלזרע בישרזרע בישרזרע בישרזרע בישר    תתתתרומרומרומרומ ת ת ת תעלעלעלעלם ם ם ם ניניניניתותותותוננננ. . . . 2222

 חיילים 37%, רע בישראל הם סטודנטים הזתורמי מ42% – ורמיםורמיםורמיםורמיםהתהתהתהת
ל קבלים עבור כ מתורמיםה. 5 הם אנשים מבוגרים יותר בעלי מקצוע20%-ו

  . 200-250₪ת זרע מנ

מנהל בנק הזרע , ר'יגאל מדגר "דברי  לד– התורםהתורםהתורםהתורםם לאישור ם לאישור ם לאישור ם לאישור ניניניניריטריוריטריוריטריוריטריוהקהקהקהק
 שעל התורם לעמוד בהם וניםריטריקה, 6רהשומ-בתל" שיבא"החולים -בבית

פחות מכך בקשים לתרום ואף המ 10 וךמת 3 קרולכן , מחמירים מאוד
ך להצהיר ריתורם צה. מידי בתורמי זרע ת מחסוריש, דבריול. שוראימקבלים 

 או  ממחלה מידבקת או מנכות פיזיתהוא סובלותו תקין ואין אשמצב ברי
ר כי אינו צורך סמים הייו להצעל. הלח מותאונה א קבאו עלדת  מו–נפשית 

                                                            

 28, שיחת טלפון, הצופים-הר" הדסה"החולים - בנק הזרע בביתמנהלת, רניות הר ר  .2
  .2004בדצמבר 

עד גיל (ית לעצמו ולילדיו הל משק במנחיד הורית היא משפחה שבה הורה י-דשפחה חמ  .3
, ת בישראליוהור- חדותאמה, בירסקי ואחרים סמהלעל ש ססובמ(זוג קבוע -ואין לו בן) 17

  ).2002דצמבר , מרכז אדוה
פי -לע. 2002002002004444סטי סטי סטי סטי טיטיטיטיתון סטתון סטתון סטתון סטשנשנשנשנ, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נים מתוךתו ניבודע  .4

במספר  מגמה של עלייהיש , הילדתון הסטטיסטי החדש של המועצה הלאומית לשלום שנה
ת שפחודים במ יל132,000- בישראל כויח 1995-ב: תהוריו-לדים החיים במשפחות חדיה

 188,000- חיו כ2003לדים ובשנת י 171,000-פר לכ המס עלה2000בשנת , הוריות-חד
המועצה הלאומית לשלום (ים בישראל לדכלל הי מ8.5% –הוריות -ילדים במשפחות חד

 97%-ין שקרוב לצוי. 2004צמבר ד, 2004200420042004טי טי טי טי ססססשנתון סטטישנתון סטטישנתון סטטישנתון סטטי: : : : אלאלאלאלשרשרשרשרדים בידים בידים בידים בייליליליל, הילד
הוריות -ייה במספר המשפחות החדעלה). אםם עם ההוריות חיי-ם במשפחות חדידליהמ

וכן , ןאישוית בין השאר מהעלייה בשיעור הגירושין ובשיעור הלידות מחוץ לנבישראל נובע
 הס המשפחודפ.  ומאתיופיה המדינותהוריות רבות מחבר-מעלייתן ארצה של משפחות חד

, "יות בישראלרוה-אמהות חד", סבירסקי ואחרים המלש (להורית נעשה מקובל בישרא-החד
וזו אחת הסיבות לכך שבשנים האחרונות ). 2002 צמברד, "ז אדוהמרכ", 12מידע על שוויון 

. ייהןקות המבקשות להביא ילד לעולם בלי מעורבות של גבר בחוהרו עלה מספר הנשים
  .ך המקובלת להשיג זאת היא תרומה מבנק הזרעהדר

תקציר : מקור.  הפרופיל שלהםנהישת, מיםור תוסר הסודיות מעל זהות התםאשח יהנלביר ס  .5
  , ונותונותונותונותחרחרחרחריעות איעות איעות איעות אידידידיד, "משפחת ישראלי", משה רונן: בתוך, "פחה חדשהמש"דוח הארגון 

  .2005 פברואר ב8
  . 2005נואר י ב31-בת הוועדה למעמד האשה בשיאמר בינ  .6
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בני יר שו להצהעלי, כמו כן. ואין לו כל מחלת מין, ולא צרך סמים בעבר
  . תו לא סבלו ואינם סובלים מכל ליקוי פיזי או נפשי תורשתיפחמש

ובכללה בדיקה גופנית , ליתפואית כל עובר בדיקה רדעומיורם התה
י לאשר את כד נבדק לו שערזה. קסז-לטיי וC- וBובדיקות דם להפטיטיס 

 תרומת הזרע ובדיקהן יום מת בHIVהוא עובר בדיקת נוגדני . תקינותו
  .חוזרת שישה חודשים לאחר הבדיקה הראשונה

 מגביל תיאוברמשרד ה – ות המתקבלות מכל תורםות המתקבלות מכל תורםות המתקבלות מכל תורםות המתקבלות מכל תורםומומומומפר התרפר התרפר התרפר התרמסמסמסמס
: התרומות המתקבלות מכל תורם בצורה כללית ביותראת מספר בתקנות 

פי כ. 7"ע רבות מדי מאותו תורםזררומות  תבלקלמע נאי להימרעל האח"
 לשיקול דעתו של מנהל וןתר נבהד. קשה לאכוף תקנה זו, ר בהמשךסבשיו

. רורם לעשתויש מנהלים שמגבילים את מספר התרומות מכל , בנק הזרע
כך ל  עקחאפשר לפ-ואי, לתרום בבנק זרע אחר להמשיך התורם יכול, ואולם

  .8בלי רישום מרכזי

אות אין נתונים הברישרד  למ– ת תרומהת תרומהת תרומהת תרומהללללבבבבלקלקלקלקפונות פונות פונות פונות שים השים השים השים הננננההההפר פר פר פר מסמסמסמס
ל מספר ההזרעות המלאכותיות על מספר הנשים הפונות לבנקי הזרע וע

  .9אלבישרהנעשות 

 נשים 320קיבלו " תל השומר"החולים -בבית, ר' מדגר"דברי דל
פי -לע. 10נשואות  היו60-ת וו מהן היו רווק260. 2004 בשנת ומות זרעתר

זקקות כיום לתרומה מבנק הנהנשים  מ77%, 11" חדשההפחמש "ן ארגווחד
  על מגמהידדבר מעה. 1997נת  בלבד בש44%לעומת , הזרע הן רווקות

  .12קבועה של עלייה במספר הנשים הרווקות הנזקקות לתרומת זרע

ע בארץ אין נתונים מדויקים על רזהבנקי ב – ושגיםושגיםושגיםושגיםנות המנות המנות המנות המיויויויופר ההרפר ההרפר ההרפר ההרמסמסמסמס
שכן המעקב אחרי הנשים , לםקנו אצ שרעזמ מספר הנשים שנכנסו להריון

 הנזקקות לתרומת אצל הנשים הנשואות, ר' מדגר"דברי דל. 13הנתרמות רופף

                                                            

 עה זרע והזרנקהול בני: אנושב 92 רבמבו בנ13-נהל הכללי מהמר וזח, אותרישרד הבמ  .7
  .יתמלאכות

ח "וכן בדבריו בדו, 2005 בינואר 31-ד האשה בר מרדכי הלפרין בוועדה למעמ"די פי דברל  .8
  ).ראה רשימת המקורות למסמך זה(ני ובמאמרים שפרסם ולאדת עו

  .2005 בינואר 3, ל משרד הבריאות"כנה למנמהמשב כתמ  .9
  .2005 בינואר 31-מעמד האשה בל הדעוובת השיאמר בינ  .10
  .2005 ראפברו ב8, ונותונותונותונותחרחרחרחריעות איעות איעות איעות אידידידיד, "משפחת ישראלי", משה רונן: ח פורסם בתוךדוקציר הת  .11
אכותית מתורם זר אצל זוגות נשואים קטן במידה מלוש בהזרעה השימשהיקף ן ש לצייי  .12

לציה   פוקרומנימי בעקבות השימוש טכנולוגיה חדשה של, 90-ז סוף שנות הניכרת מא
)ICSI( –ושל למרכ :מקור. פוריות של הגבר-תבתטיפול  ל–תוך הביצית אל רע רת הזחד ה ,

  .2003, אביב- תלסיטתניבר או–ת מווצאת רה, ט וזכויות האדםט וזכויות האדםט וזכויות האדםט וזכויות האדםמשפמשפמשפמשפ, , , , ותותותותבריאבריאבריאבריא
. ם"החולים רמב-זרע והמרפאה לפוריות הגבר בביתהל בנק המנ,  אברהם לייטמןר"דברי דל  .13

. 2005ינואר  ב28, יםיםיםים ימ ימ ימ ימ7777וסף וסף וסף וסף  מ מ מ מ––––ות ות ות ות חרונחרונחרונחרוניעות איעות איעות איעות אידידידיד, "זרע הפורענות", ןהכ יחצ: בתוך
  ".שהו שיכול לתת פרטים מדויקיםאני לא חושב שיש מי"בריו לד
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הסיבה לכך , לדבריו. תקוווזרע מספר ההריונות גבוה יותר מאצל הנשים הר
 מהן 80%(בבקשה לתרומת זרע מבוגרות יותר ות הפונות ווקם הרהיא שהנשי

והאשה ,  קשה יותר להיכנס להריוןכך יותר גרומב ילוככל שהג, )35מעל גיל 
  . 14ות זרעמנו טיפול יזקוקה למספר גדול יותר של מחזור

        יהולםיהולםיהולםיהולםלנלנלנלנוהנחיות משרד הבריאות והנחיות משרד הבריאות והנחיות משרד הבריאות והנחיות משרד הבריאות ע ע ע ע נקי זרנקי זרנקי זרנקי זרבבבב. . . . 3333

, 15 זרע בנקי14ם בישראל באישור משרד הבריאות ליום פועכי
ודכנת עמה ותסרגב, תוריאבשרד המל "כזר מנ חו.חולים-לבתים נפיסומה
 ותחירע והנ זקבנשל ולו יה נדברב ם כלליעבוק, 1992משנת  נהרוחאה
  :רעה מלאכותיתהזיצוע בל

ולקבל , לים ולהיות חלק ממנווח-תיייב להיות מנוהל בב חק זרענב  . 1
  ;הכרה ממשרד הבריאות

  :מבנק זרע מוכר תיעשה במקומות האלהרע תורם אכותית בזמלהזרעה   . 2

  ;רכומ ערים שבו מתנהל בנק זולח-בבית. א

  ;פוריות- טיפול באיתןבהן ני שבוריותצית או ובמרפותבמחלק. ב

  .)IVF(גופית -ריה חוץמוכרות להפ תוביחיד. ג

  .הזרעה מלאכותית מתורם במרפאה פרטיתע א תבוצל  . 3

 והנתרמת רםוהתטי רפ שלשום רי להוינ עזרהבנק ב, םכלליפי הל
 רדנות משתק. לפטמהא פור הצלא מרולה יישאו,  שונותותסייכרטב, רדפבנ

על הים מזלגלות פרטים ע הזרי קנלב אסור כי פורשמב קובעותת הבריאו
 ור שוםמס ליתנה רשאאיההפריה ה  נעשתהבש קהחלהמם ג. רעזהרם ות
  .16זרעה םל תורש תווה לזוגענהדע ימ

ל "ים בהליך ההזרעה המלאכותית ובחוזר המנכ חלו שינוי90-שנות הב
, ס האיידלתר מפני מחבוגהחשש ה בקע תו נקבעו בו מגבל1992משנת 

י של תורם השימוש בזרע טר. זל הזרעוהמועברת בין השאר באמצעות נ
שמקורן בבנק פוא להשתמש לטיפול זה במנות זרע קר ותשמונקבע , נאסר

דמו  בHIVאפשר למצוא נוגדני מכיוון שהתקנה נקבעה . זרע מוכר בלבד
, ךלפיכ. קותבדיחרי ההא םישדוי שנדבק בנגיף רק שלושה עד שישה ח משל

 אחרי מתן התרומה  חודשיםה דם תקינה של תורם הזרע שישקתרק בדי
אפשר לשמור זרע -מאחר שאי. הנגיףת  אשאמבטיחה שהתורם אינו נו

דרוש , בלתי הפיך לו נזק בטמפרטורת החדר יותר מכמה שעות בלי שייגרם
                                                            

  .2005 בינואר 31-ר בישיבת הוועדה למעמד האשה ב'מדגר "ברי דד  .14
  .ספחנב ערזהראה רשימת בנקי . 2005 בינואר 3, ל משרד הבריאות"מנכנה למשמהב תכמ  .15
לים לים לים לים ללללככככ    ––––ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית : : : : י בנושאי בנושאי בנושאי בנושאלללללללל הכ הכ הכ הכהלהלהלהלננננהמהמהמהמזר זר זר זר חוחוחוחו, אותרישרד הבמ  .16

  .1992 נובמבר ב13, ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותיתניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותיתניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותיתניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית    ררררבבבבדדדדבבבב
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  . 17ת הזרע נשמרות בהקפאהנוו מבבנק זרע ש

ת דם בכל שישה קושו בדייעורמי זרע תש קובעות ערזנק הנות בקת
 תקינות אפשר להפשיר ל תורם הזרע שהדם רק אם בדיקות. חודשים

  .לשימוש מנות זרע שלו שהוקפאו שישה חודשים לפחות לפני בדיקת הדם

בדיקות ם שיעו, החולים הגדולים- לבתיכים בארץהשיי, ערזלנקים בה
ות מית זיהולות מין ומחולח מוריתא ךרוצלרע י הזתקופתיות נוספות לתורמ

. מוש בתרומת זרעון הקיים בשיכהסי ובכך מצמצמים למינימום את, אחרות
אין כל , וחוץ מכמה מחלות, יש הטוענים כי הבדיקות מעטות מדי, עם זאת

  .18טיים התורמים סובליםמומים גנ מאילו תרות לדעשאפ

טיפול ה תא תוהחולים מממנ-קופות, ם עבור הטיפוללושר לתשא
 –ך ההזרעה המלאכותית ואת בדיקות המעבדה ליהאת ת מרו כל–ואי פרה
-350 כיום הוא ןחירמ; ת הזרע המטופלת רוכשת על חשבונהמנו תאאילו ו

ול זורי טיפבדרך כלל המטופלות נזקקות לכמה מח.  שקלים למנה450
  .19וןרי הרולכמה מנות זרע עד שנוצ

    ––––רע רע רע רע  ז ז ז זורמיורמיורמיורמי ת ת ת ת של של של שלתתתתווווייייאנונימאנונימאנונימאנונימהההה    תתתתררררייייממממששששר רישום מרכזי ור רישום מרכזי ור רישום מרכזי ור רישום מרכזי ואגאגאגאגיהול מיהול מיהול מיהול מננננ. . . . 4444
        גדגדגדגדבעד ונבעד ונבעד ונבעד ונ

ילד  הותו שלזכ קרי בעד חשיפת זהותם של תורמי זרע היאעיימוק ההנ
לאומית -ה בקנה אחד עם האמנה הביןולכות העז, לדעת את זהותו וייחוסו

  .1989 תנילד משהבדבר זכויות 

-איקרי של מצדדי שמירת האנונימיות של התורמים הוא שעיימוק ההנ
כן ש, ורמים הפוטנציאלייםהת מספר אתרם תפחית ותהימיות נואנת רשמי
  . בעתידם תוהף זשינם חפצים שתיח אאלה

 גופית-בורית מקצועית לבחינת הנושא של הפריה חוץציועדה ההו
ההלכתיים , אתייםה, ברתייםים החבטנה בהי ד20) אלונידתוע: הלןל(

 ללכוב, יתפוג-ץוחוהמשפטיים של השיטות הטיפוליות הקשורות בהפריה ה
                                                            

ב אז-שולמית אלמוג ואבינועם בן: בתוך, "אחרמהו היריון מסוג ", טמןייברהם לא  .17
קיבוץ ה, אביב-לת, פיתפיתפיתפיתגוגוגוגו----וץוץוץוץ ח ח ח חיהיהיהיהפרפרפרפרעיון רב תחומי בהעיון רב תחומי בהעיון רב תחומי בהעיון רב תחומי בה: : : : ררררחחחחאאאא    וגוגוגוגמסמסמסמסיון יון יון יון הרהרהרהר, )םעורכי(

ע יקר זרנוזל ה בHIVליך הזיהוי של נגיפי מאמר מצוין שתהב. 13-45' עמ, 1996, אוחדהמ
ובמבר  בנ13-אות מבחוזר משרד הברי. ולכן אינו משמש דרך שגרה, ומסובך מבחינה טכנית

ר על שימוש בזרע טרי לצורך ר על שימוש בזרע טרי לצורך ר על שימוש בזרע טרי לצורך ר על שימוש בזרע טרי לצורך ווווססססייייאאאא    ללללוווו יח יח יח יח1993199319931993ר ר ר ר אאאא בינו בינו בינו בינו1111ך ך ך ך ייייחל מתארחל מתארחל מתארחל מתארהההה"""" נקבע כי 1992
  .""""ית מתורםית מתורםית מתורםית מתורםותותותותה מלאכה מלאכה מלאכה מלאכרערערערעהזהזהזהז

, השומר-בתל" שיבא"פואי הרזרע במרכז  ה בנקמנהלת המעבדה של, ייסברג ור רות"ד  .18
ות ריה בדיקדבל. 2004 בדצמבר 21-ב Ynetה לאתר יסכנ. 2004אי מב Ynet ,27-ראיון ל

  .ערזה מעמיקות יותר היו מעלות במידה ניכרת את מחיר מנות
  . 2005אר נו בי3, ד הבריאותשרכתב מממ  .19
ראש הוועדה היה -ביוש. 1991י  ביונ18-ם ושר הבריאות מינו את הוועדה בטיר המשפש  .20

  .שאול אלוני) בדימוס(המשפט המחוזי -שופט בית
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י פרקים סיכום שעדה בראו פרסמה הו1992מבר דצ ב10-ב. רעז תה תרומז
י של הוועדה פורסם ביולי ופדוח הסה. 21ל עבודתה לדיון ציבוריביניים ש

ניים בנוגע לתרומת בדוח הבימסקנותיו היו שונות מהנקודות שהוצגו . 1994
 היעו לפניפוהש עצומקי נשבעקבות עדויות ששמעה הוועדה מפי א, זרע

  .22ייםינדוח הבם לאחר פרסו

 זרע היו שאלת יקריות שבהן דנה הוועדה בנוגע לתרומותעה וגיותסה
 בהגיעו גילויוו הבצא שנולד מתרומת זרע להתחקות על מוד של הילוזכות

י שיכלול את זהות ההורים הביולוגיים וזהות שום מרכזלגיל בגרות וניהול רי
ם שוי רנהל לאשללבסוף  הצ המליהדעווה. ההורים החוקיים של הילד

 תורמי הזרע והנימוק העיקרי שלה היה שבשבדיה ירד מספר, מרכזי כזה
ע זר ה בדבר זכותו של הילד לדעת את זהות תורםקחקק החונלאחר ש

  .ארץרות גם בוהדבר עלול לק, בהגיעו לבגרות

של , בלתי מזהה,  על ניהול של מרשם רפואי מרכזיהליצהמוועדה ה
אך תציין , א תאפשר כל זיהוי ל התורםשלהרשומה . היי רביתאות מורת

אי המרכזי פורשם הר המ.ות מחלות תורשתיותלרב, פרטים ותכונות אישיות
ע המיד. לקביעת מדיניות או למחקר, טיסטייםסטישמש אך ורק לצרכים 

  . 23גרותוב יהיה נגיש לילד בהזה לא

 יקרייםעה םאת הנימוקי איבהו מיעוטת ציג דע ה24רדכי הלפרין מר"ד
ים  שני נימוקים עיקריישדבריו ל. מאגר מרכזי של תרומות זרעל ד ניהובע

  :ם ושימור פרטי ההורה הגנטיוריש בעד

  ;נושית הבסיסית של כל אדם לאיתור שורשיוהאהזכות   . א

  . עריות ומומים מולדים עקב נישואי אח ואחות גנטייםילוי געתמני  . ב

        דיהדיהדיהדיהשבשבשבשבדוגמת דוגמת דוגמת דוגמת ה ה ה ה לחקיקלחקיקלחקיקלחקיק    ההההעעעעשורשיו והצשורשיו והצשורשיו והצשורשיו והצ    תתתתאאאא    ררררתתתתאאאאד לד לד לד לילילילילההההת ת ת ת כוכוכוכוזזזז. . . . אאאא

כות הילד אשר קובע את ז, 1987-החוק השבדי מ, ר הלפרין"דברי לד
נחשב , שנולד מתרומת זרע לקבל בהגיעו לבגרות מידע על אביו הביולוגי

 נשמרת זכות האנוש הבשבדי. יבהמערם בעולם לאחד החוקים המתקדמי
ד אם נולגם ,  הביולוגיויבא והלדעת מים דא להבסיסית המאפשרת לכ

ל  אינו יכול להיות בערסם אינטשו העיקרון שלהחוק מושתת ע.  זרעמתמתרו

                                                            

אשי ר –סיכום ביניים , גופית- חוץיה של הפר הנושאנתחיהוועדה לב, טיםשפשרד הממ  .21
  .1992דצמבר , ריוביצ ןום לדייקפר

  פריה ה לא ששמקצועית לבחינת הנו-חשבון הוועדה הציבורית ודין, יםטפששרד הממ  .22
, )1999 (94-111' עמ, סו-הסא א א א ייייססססאאאאח הביניים עצמו פורסם ב"וד.1994יולי , גופית-חוץ

  .333-349' להלן עמ
  .םש  .23
 ויועץ פי התורה-ר הלפרין מנהל מכון שלזינגר לחקר הרפואה על"י לוועדה היה דנועת המיב  .24

  .אותונה על האתיקה הרפואית במשרד הבריהממהוא ם ויכ. רפואי לסגן שר הבריאות
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, השואף לידע הבסיסי ביותר על זהותו, ספיקה לשלול מיצור אנושיממה צעו
יות הן בסיסיות יותר מהזכות של יצור מאוד זכושכן רק מעט , את הידע הזה

נה אמלרוח התתאים מודל של שבדיה ה יפ-עלקיקה ח. יווראנושי להכיר את ה
ת אמר של"ד המכירה בזכויות היל, 1989-לאומית בדבר זכויות הילד מ-הבין

  ".תיפחחוס משיישם ו, כולל לאום, זהותו

של  יותטרכות לפזהבהחלטה בנושא זה נשקלת ,  הלפריןר"עת דלד
שמירה ה. ותות זהעת א לד– לעומת זכות בסיסית יותר של הצאצא םהתור

קילת  בש.מביטוייו של כבוד האדםד היא אחד אויה על טובת הילהר
  . 25ויות גוברת זכותו של הקטיןזכה

 המרכזי של הוועדה בדבר ההשלכות שהיו לחקיקת החוק וןל הטיעע
ק בשבדיה לא גרם לירידה החו, מעשהר הלפרין כי ל"בשבדיה השיב ד

 לפני חקיקת. י שלהםמונוקא-התורמים אלא לשינוי בפרופיל הסוציור ספבמ
ומאז , רנסתםפע לרתורמים צעירים חסרי אמצעים התורמים זו החוק היה

ידה במספר יר היתה לא. מבוססים ואחראים יותר,  מבוגריםקבלתו התורמים
  .26בות החוקרמים בעקגת תוששיים בהקהתורמים ולא נוצרו 

ר " חזר ד2005 בינואר 31-ה באשד העמלמה נהל בוועדהתדיון שב
חשוב לציין שיש , ואולם. יהד הזרע בשבירמובדבר תה הלפרין על מידע ז

מות זרע הביא לירידה במספר שבהן שינוי החוק הנוגע לתרו נותימד

                                                            

-רפאל כהן: בתוך, "הגדרת הורות והזכות לאיתור השורשים הביולוגיים", ןרילפ הכירדמ  .25
כן ו, 161-188' עמ, 2002, אוחד ומכון ון לירהמקיבוץ ה, פואיתפואיתפואיתפואיתרררריקה יקה יקה יקה אתאתאתאתלמות בלמות בלמות בלמות בדידידידי, אלמגור

, והלכהוהלכהוהלכהוהלכה    ההההתיקתיקתיקתיקאאאא, , , , ואהואהואהואהרפרפרפרפ, )עורכים(, רגכי הלפרין וירוחם פרימרד: בתוך, ת אלוניבדוח ועד
  .127-193' מע, 1996, רגשם שלזינ-למכון עה

יקה יקה יקה יקה אתאתאתאתלמות בלמות בלמות בלמות בדידידידיבספר " ייםולוגזכות לאיתור השורשים הביוהות ור הרתדהג"מאמרו ב  .26
כדי : "ר הלפרין"מספר ד, 2002שיצא לאור בשנת , אלמגור-אל כהןרפעריכת  ברפואיתרפואיתרפואיתרפואית

 ןנפגשתי בקופנהג, קוחה תל בשבדיה בעקבות קבהרקר באופן מוסמך יותר מה בדיוק לבר
ילדות "חקרים השוואתיים בנושאי למת נימנהל התוכ(ארס דנסיק ל' ם פרופע) 1996 בינואר(
שהיה מעורב , )דנמרק, יטת רוסקילדהסבאוניבר, "רתיות והתפתחותיותחבשלכות  ה–
 בעולם על אודות תוצהעובדות המופ, לדבריו.  השוודיתו לחקיקהים ובהמלצות שקדמנדיוב
השינוי . ה ירידה בזמינות התורמיםחלנכון שה  זןאי. ונותכודיה פשוט אינן נושב בצמה
אולם לא היתה ... אקונומי שלהם-לא בפרופיל הסוציוא, יםן חל היה לא במספר התורמאכש

ר הלפרין "ד". גת תורמיםשיים בהשרמים ולא נוצרו קו התרבעקבות החוק ירידה במספ
" ה באתיקה רפואיתבון וחשייקבוצת ד"ה לחברי ז רמאמ עת הצגה מוקדמת שלב ימוסיף כ

לשעבר מרכזת ועדת (ו ל שלר כרמ"דיווחה ד, 1996בר צמד ב20- ביםבמכון ון ליר בירושל
ועדת  של דוח 4.1סעיף בכן לו,  קיבלה מידע דומה ממקורות אחריםהכי הוועד, )אלוני

) ר הלפרין" דשלהדגשה ה (נינינינישושושושוופן ראופן ראופן ראופן ראבאבאבאבארם ג קהחו"ני נכתב על החוק השוודי כי אלו
עדיין לא ברור לי מדוע " כי יףוס מר הלפרין"ד". רעהזרומות  תספרספרספרספרבמבמבמבמ יתעותמרידה משיל

כי בסופו של דבר השינוי שחל בשבדיה לא היה , מן הדוח המידע המשמעותישמט הו
מטה כזו שהשר כא, להם שאקונומיאקונומיאקונומיאקונומי----ציוציוציוציוסוסוסוסוופיל הופיל הופיל הופיל הפרפרפרפרב ורק במספר התורמים אלא כאמור אך

  ".דיק השווחות הועל תוצא הקורא רושם מוטעה לצא רויכולה ליצ
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  .27התורמים ולהידלדלות המאגרים של בנקי הזרע

        ים למחצה בעקבות תרומת זרע וההשלכות ים למחצה בעקבות תרומת זרע וההשלכות ים למחצה בעקבות תרומת זרע וההשלכות ים למחצה בעקבות תרומת זרע וההשלכות ישואי אחישואי אחישואי אחישואי אחלנלנלנלנת ת ת ת ברוברוברוברותתתתהסהסהסהסהההה

 אי הסטטיסטית של נישותורבתסה רבים טוענים כי העוצמקי שאנ
אינה עולה על ההסתברות ו,  זעירהעה בשל הפריה מתורם זרצמחלאחים 

 .28לוסייה הכללית בעקבות יחסי מין מחוץ לנישואיןוכבאם של נישואי אחי

, תברות גבוהה הרבה יותרם כי ההס מציג חישובים המוכיחייןר הלפר"ד
  .29בייחוד בשל היותנו מדינה קטנה

של נישואי אח  וןכאת הסין טוענים שאפשר להקטי ערזהקי נהלי בנמ
 אינו עומד טיעון זה. ידי הגבלה של מספר ההריונות מתורם יחיד-ואחות על

יב שלא לתרום זרע בבנק זרע יורם מתחתשכן אף שכל , במבחן המציאות
בכנסים . נה ניתנת לאכיפה בלא מרשם מרכזי מלאיאו  זבלההג, אחר

 תפשרוא ןנחיות אינן נשמרות ואיהרר שהבתה האומקצועיים של אנשי רפ
  .וף אותןכלא

ן קשות ה  האפשרות שאחים למחצה יינשאו זה לזהלש שלכותהה
ודית ילדים שנולדו ה הדת היילפ: מבחינה הלכתית הן מבחינה רפואית

לים  עלומנישואי אח ואחות; ןתוופסולי חי ממזרים מגילוי עריות הם
  .30םממומיו תולחמלהיוולד תינוקות הסובלים מ

איות פוכנות רבסלדים מתרומת זרע נתונים והנ  ילדיםן כיש לצייי
 גנטי שלהם וחוסר האפשרות לקבלנוספות בגלל חוסר מידע על המטען ה

פשיות שלכות הנסיף את הההוך יש ללכ .31ני במצב חירום רפואיומידע חי
  .אלה יידונו בפרק נפרד. על הילדים

            דדדדללללייייהההה    רות מול טובתרות מול טובתרות מול טובתרות מול טובתהוהוהוהוזכות לזכות לזכות לזכות להההה. . . . 5555

ראלית אינה ישחברה הה. 32רכזימך ר היא עותודית הוריהרבות הבת
הרואה בהורות ערך אך ככלל היא , עשויה מקשה אחת מבחינה תרבותית

ריה יצוין בהקשר זה כי בישראל מספר מחזורי הטיפול של הפ. חשוב ביותר

                                                            

ע בפרוטוקול ישיבת זרלי בנקי נה מיםוכן בעדויות רופא, לאומית להלן-ה הביןוואה בהשרא  .27
  .2005 בינואר 31-ה למעמד האשה בוועדה

, י כהןחצ :וךתב, תוהמשפטית של משרד הבריא היועצת ,הראל- מרים היבנרד"משל עול  .28
  .2005ינואר  ב28, יםיםיםים ימ ימ ימ ימ7777וסף וסף וסף וסף ממממ    ––––ונות ונות ונות ונות חרחרחרחריעות איעות איעות איעות אידידידיד, "תונזרע הפורע"

-רפאל כהן: בתוך, "הגדרת הורות והזכות לאיתור השורשים הביולוגיים", ריןפלי הרדכמ  .29
וכן , 161-188' מע, 2002, אוחד ומכון ון לירהמקיבוץ ה, יקה רפואיתיקה רפואיתיקה רפואיתיקה רפואיתאתאתאתאתלמות בלמות בלמות בלמות בדידידידי, רמגולא

ה ה ה ה קקקקייייתתתתאאאא, , , , אהאהאהאהוווופפפפרררר, )עורכים(ריגר פ םחורירין מרדכי ופרדכי הלמ: וח ועדת אלוני בתוךבד
  .127-193' עמ, 1996, שם שלזינגר-למכון עה, ההההלכלכלכלכוהוהוהוה

  .םש  .30
  .םש  .31
מכון , "ות ועקרותריפו"ערך ה, רפואיתרפואיתרפואיתרפואית----ה הלכתיתה הלכתיתה הלכתיתה הלכתיתדידידידיציקלופציקלופציקלופציקלופאנאנאנאנ, )עורך(ינברג טיברהם שא  .32

  .372' עמ, ו"תשנ-ח"תשמ, תורהפי ה- עלשלזינגר לחקר הרפואה
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בשאלת ן  נדוןאכ. 33גופית לעומת גודל האוכלוסייה הוא הגבוה בעולם-חוץ
להרות מתרומת זרע ולממש  ותשת המבקקושל רוו קשרהב" ורותהל תוכזה"

הילד  ת אב בחייגם במחיר של העדר דמו, בכך את הפוטנציאל להיות אם
  .ן של נשים אלופרמסד בשנים האחרונות עלה מאו, כאמור. וולדישי

סמו בכלי התקשורת ידיעות על מגעים בין משרד פרתה ונהחראל
זרע  ותמין תרוניקוו בע-טוסטינוי הסש רבדב הבריאות למשרד המשפטים

 מרכזי שירכז את הנתונים על תורמי הזרע וםגר רישמאבארץ במגמה להקים 
-ד חיםנשעקו נזתגובה ב. זהותם לצאצאיהם בעתיד חשוף אתלאף יאפשר ו

כדי שלא ייווצר מחסור בתרומות , ון זהבכיוול  שלא לפעות וקראורבהוריות 
זכויות הילד לם י ארגונשיאנ, מנגד. ן להורותתוכז שומנע מהן את מימיזרע ש

רה כאן לכאורה נוצ. קוראים להתחשב בזכות הילד לדעת את זהותו וייחוסו
  .34יאלפוטנציה" דבת הילטו"בין ל" ותורכות לההז "ןגשות בינהת

דת גאלי מנויון כי טובת הילד הפוטנצאפשר לטעונים  שהקשריםב
 רר חששעוכאשר מת, דוגמהל, ךכ. ליאילזכות ההורות של ההורים הפוטנצ

מחלות תורשתיות או מומים גנטיים לעובר או כשמתעורר ספק ברת הע של
, ות של ההורים לדאוג לילד ולפרנס אותו אם ההורה הוא נכהבדבר המסוגל

  . בוגר מאוד ועודמ, לכלייםחסר אמצעים כ, חולה, מפגר

עורר מת רשאטנציאלי מתנגשת בזכות ההורות גם כוהפד היל בתטו
, לדוגמה, בגין הנסיבות המיוחדות של הולדתו לדילוגי לכוק פסינז של ששח

רומת זרע ומרצונו לדעת מהם תשל   תוצאההות הנובעות מהיות הילדזבעיות 
ילד א אשר הודמות אב כוחסך הנובע מחסרונה של , שורשיו הביולוגיים

  .רעז  לזוג לסביות ונולד באמצעות תרומתוהורית א-במשפחה חד

" טובת הילד"שב בלהתחה כריצהחברה ם יא הא הלתשאאלה הנהש
. עומד להכרעה עצם קיומו של הילד שר גם כאאו, רק כאשר הילד קיים

 ניהול מאגר מידע מרכזי לתורמי זרע וחובת חשיפת זהות, יקהחקינוי הש
במקרה כזה , מנגד. צאיו עומדים בקנה אחד עם זכויות הילדתורם לצאה

קות שלא יוכלו  רוויםש נוכך יהיב ועק, לים להידלדלעלוע זרה מאגרי בנקי
 ניםון הארגהוריות לבי-ן הנשים החדיזה סלע המחלוקת ב. ללדת בכלל

                                                            

רית נעשים הב-תצו בארבעוד, שמיליון אי טיפול בשנה לכל ירוזח מ1,800-ם כעשיארץ נב  .33
  .416ובבריטניה , פול לכל מיליון אישי טי מחזור240

זכותו של האדם לפעול ": "הזכות להורות"גדרה למושג עה הדית רביצקי מציורחוקרת ה  .34
יהם תויוכזבבלי לפגוע (קיומן  תארק הטכנולוגיה מאפשרת שים כבדרכולל , יאבכל דרך שה

הקשור בקשר גנטי או בקשר של הולדה לפחות , לדו של ירתלהביא ליציכדי ) של אחרים
הזכות להורות בעידן ", ורדית רביצקי: מקור". ו כילדודלוכדי לג, יםעדיולאחד מהוריו המ
קיבוץ ה, יקה רפואיתיקה רפואיתיקה רפואיתיקה רפואיתאתאתאתאתלמות בלמות בלמות בלמות בדידידידי, וראלמג-כהןרפאל : בתוך, "יתגההפריה הטכנולו

  .2002, ריאוחד ומכון ון להמ
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  .35על דגלם את זכויות הילד החורטים

        על הילד הנולדעל הילד הנולדעל הילד הנולדעל הילד הנולדומת זרע ומת זרע ומת זרע ומת זרע פשיות של היוולדות מתרפשיות של היוולדות מתרפשיות של היוולדות מתרפשיות של היוולדות מתרהנהנהנהנשלכות שלכות שלכות שלכות הההה. . . . 6666

 תקוינכטמ ועשו די מחקרים על מתבגרים ומבוגרים שנולד ניין לאעד
לעומת זאת נעשו מחקרים רבים על . זרע מתובהן תר ו,החדשות ההפריה

דיעת זהות ההורים הביולוגיים י-והממצאים הראו כי אי, ילדים מאומצים
. ותל ההתבגרבעיקר בגי, גרמה לקשיים בהתפתחות הזהות העצמית שלהם

 עדימהנובע מהעדר , מחקר קליני מצביע על מתח נפשי ניכר אצל מאומצים
,  ממצאים אלועלהסתמך ב. 36 ולוגייםיבהלינית של הוריהם קנטיקה הג הלע

 האימוץ לילדים קייחת תי פתאתן המדינות הראשונות שאישרו מישראל היתה 
  .1981-א"מ הילדים התשוץוק אימבח ,18ו לגיל מאומצים אשר הגיע

גם הם ש, 37לדים מאומצים על ילדים שנולדו מתרומת זרעמי נקיש אם
דומות יות  הם עומדים בפני בעריה, לוגייוים את זהות אביהם הבעדוי םאינ

 רבים שנולדו מתרומת ילדים, םנואמ. של קשיים בהתפתחות הזהות העצמית
   .38בזהותם" חור השחור"תלוננים על המרע ז

        ות זרע ות זרע ות זרע ות זרע  של תרומ של תרומ של תרומ של תרומפטייםפטייםפטייםפטייםמשמשמשמשיבטים יבטים יבטים יבטים הההה. . . . 7777

 למתעוררת השאלה מי נחשב להורה ש, ולד מתרומת זרע נשר ילדכא
הנושא בא .  מההורים לבין הילדחדין כל א בומה היחסים המשפטיים דליה

, דינות באירופהמת ובבריה- בחקיקה בארצות60-לידי ביטוי מאז שנות ה
לם בעו המחוקקים-מקצת בתי. יין בעיצומםעדה יקותהליכי החקיקה והפס

מחייבים , קים ברוריםועלמים מהסוגיה ומעדיפים להשאירו בלא חמת
ות חברתיות ומוסריות כלש שמדובר בעניין רגיש ובעל הםושמ, םיומגביל

  .שלא קל להגיע בהן לידי הסכמה

אך כבר הונחה , ין בראשית דרכויי עדחוקהאל ההסדר רשידינת מב

                                                            

 משתתפיםה היתה הסכמה בין כל 2005אר נו בי31-ה באשדה למעמד הועהוישיבת ב  .35
הים של התורם נשמרים מזו פרטיו השבם ייבדיון כי יש להשאיר בעינו את המצב הק

  .עה הפוכה שנקטה דפרט לנציגת המועצה הלאומית לשלום הילד, בסוד
36.  S. Michie and T. Martteau, “Knowing Too Much or Knowing Too Little: 

Psychological Questions Raised for the Adoption Process by Genetic 

Testing”, in P. Turnpenny (ed.), Secrets in the Genes: Adoption, 

Inheritance and Genetic Disease’ London, British Agencies for 

Adoption and Fostering, 1995, pp. 166-175 
 נחקק בעקבות הקמת ועדה ממשלתית שדנה 1987-מע זרת ומתרנושא  ביהחוק בשבדה  .37

 כי יש הקבלה 1983-הוועדה קבעה ב. בזכויותיהם של הנולדים מהפריה מלאכותית
ן זכויותיהם הבסיסיות של מצים לביברורה בין זכויותיהם הבסיסיות של ילדים מאו

  .רעזמתרומת  הנולדים
ר ואינ ב6: סהניאריך כת, B-parent :http://www.b-parent.co.ilרנט של נטתר האיא  .38

2005.  
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  . בספרות המשפטית ותשתית ראשונית בפסיקה

י שנולד מהפריה מלאכותית מתורם זר אינו נחשב לבנו מ, כהל ההיפל
ילד נחשב  השאלה אם במחלוקת בין הפוסקים שי. תדלשל בעלה של היו

. ילדהדעת רוב הפוסקים היא שתורם הזרע הוא אבי . "לבנו של תורם הזרע
צאה של תו לא היתה דהולההאין ייחוס לתורם הזרע אם ,  המיעוטתלדע

  .39"יחסי מין

במקרה של (ת ישראל קובעים שבעלה של האשה המטופלת ינדמ ינדי
בר של  דכל להחוקייו בא אהו)  הסובל מבעיות פריוןיושנ גותרומת זרע מזר לז

  . לפני ביצועוד שחתם על טופס הסכמה לתהליךובלב, התינוק שנולד בטיפול זה

סים משפטיים בין הבעל יחוצרים נ" ,40מיכאל קורינאלדי' פוברי פרדל
הדומים לאימוץ , אים אופי של סטטוס אבהות קונסטרוקטיביהנוש, ילדל

ת המשפטית חוההתפת). שה מזונות ולהוציא ירובויח תולרב(בפועל 
 היא, קה של הולדה מלאכותיתידו בטכנלהראויה להסדר מעמד ילדים שנו

בשיטתנו בים ובשינויים המחוי, בדומה לתקדימים בארצות אחרות
  .41"'וקיתהורות ח'בכיוון של , המשפטית

 תוררונאלדי מציע דרך אלטרנטיבית לפתרון הבעיות המתעריקו' רופפ
סף על רישום הפרטים האישיים של נו(ם ישואני לדתחומי כשירות הילב

המעורבים ): התורםות נימיהתורם בכרטסת התורמים בלי פגיעה באנו
-יתכגון רב ב(ובעצת יודעי דת ודין , הרופא כולל, בהפריה מלאכותית

אם יתעורר , באופן שבבוא העת, יבדקו מראש את כשירות התורם, )םהחולי
גיעה עד כמה שאפשר פ אלל,  להעידומצאו עדים שיוכליי, ךכב צורך

 –מר כלו(של הילד " שרות היוחסיןכ"בדבר , רםתו השלבאנונימיות 
יר סלה, ככל הנראה, בדרך זו אפשר). חה מיהודי כשר לנישואין נלקרומההת

נציין כי ילד שנולד . ידיעת זהות התורם-י הכרוך באישש ההלכתת החא
 –ואביו לא ידוע ה דוע יושאמם אד –" שתוקי"ינו כד תימינמתרומת זרע אנו

. ראשוןוב ו קרחשש שמא הוא בן של פסול חיתון א משאינל להוכיאינו ו
 ועל כל, ר שהאשה הרתה מאדם כשרוסמוך להריון ייתן רב מוסמך איש

, את כשרות בעל הזרע, כשיתעורר הצורך בכך, הוכיחה אפשר ל יהיםפני
  ".קי כשרותש" כאהוילד שה –כלומר 

שא  ימאש"שכל זה לא ימנע את החשש הרחוק ן ועטדי אלניקור' רופפ

                                                            

ועית לבחינת הנושא של הפריה ועית לבחינת הנושא של הפריה ועית לבחינת הנושא של הפריה ועית לבחינת הנושא של הפריה צצצצמקמקמקמק---- הוועדה הציבורית הוועדה הציבורית הוועדה הציבורית הוועדה הציבוריתוןוןוןוןן וחשבן וחשבן וחשבן וחשבדידידידי, טיםשפשרד הממ  .39
  . 25' עמ, 1994ולי י, גופיתגופיתגופיתגופית----וץוץוץוץחחחח

ים לדי(שראל בית החוקית רווהה תלאלש", למשפטים' ד ופרופ"עו, ינאלדיוריכאל קמ  .40
יון יון יון יון הרהרהרהר, בזא-שולמית אלמוג ואבינועם בן: וךתב, )"כותיתאשנולדו בטכניקה של הולדה מל

  .137-159' מע, רררראחאחאחאחג ג ג ג סוסוסוסוממממ
  .מאמר אפשר לקרוא בהא זשהמשפטי המלא בנון ת הדיוא  .41
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קרובי (רה על איסורי עריות ו עביגי אהביולו" אחותו מאביות הילד א
זה ככל הדרך היחידה להסרת חשש ). רים בחיתון עמוומשפחה האס

מדובר בתורם זרע יהודי היא ניהול פנקס לידות מהפריה מלאכותית ש
 הוא שהדבר עלול לסכל את הזכ סהול פנקיקול העיקרי נגד נישה, רומכא(

  . 42 )מיםורהתת נכונו

אין חשש כלשהו לכשירות , כריאם ההפריה נעשתה מנו, כהפי ההלל
 בעצת ע מבקשותקקות לתרומת זרזשראל הנינשים דתיות ב, לפיכך. הילד

, ל"וחמ ערבנקי הזרע מייבאים ז, ירנ-ת הררולדברי . הרבנים תרומה מגוי
  .43ל"יש תרומות של סטודנטים זרים מחו" סההד"ים חולה-ובבנק הזרע בבית

        ת הזהות של תורמי זרע ת הזהות של תורמי זרע ת הזהות של תורמי זרע ת הזהות של תורמי זרע קיקה השוואתית על חובת חשיפקיקה השוואתית על חובת חשיפקיקה השוואתית על חובת חשיפקיקה השוואתית על חובת חשיפסקירת חסקירת חסקירת חסקירת ח. . . . 8888

ית מראה כי נהוגות שיטות התמודדות שונות עם תשוואהקירה ההס
 םרותשמירה מוחלטת על אנונימיות ה, גולציה והעדר חקיקההעדר ר: אהנוש

 בהן חקיקה ישות שנידמ ב.רטים על זהות התורםפ חשיפת תפשרואו
י ו בין גילהמאפשרת גילוי פרטים לילד שנולד בעקבות תרומת זרע יש הבחנה

  .  גילוי פרטים גנטיים שימנעו נישואי קרוביםןלבי זהותו המלאה של התורם

ק חוק המאפשר לילדי תרומת זרע או קחנ 1987-בר בכ –יה יה יה יה דדדדשבשבשבשב
  .44ותת זהות התורם או התורמת בהגיעם לבגרא ררבל ביצית

הברית סודיות זהות תורם -הזרע בארצותנקי וב ב בר– תתתתריריריריהבהבהבהב----צותצותצותצותאראראראר
ורניה בנק זרע שלא יפקלשב נפתח בברקלי 1982שנת ב. הזרע נשמרת
מסכימים שזהותם מגברים השבו מנות הזרע מגיעות רק , למטרות רווח

בעקבותיו נפתחו מאז . תורגבל טיים בהגיעםנ הגםחשף בפני צאצאיהית
  . 45הברית שהתורמים בהם מוכנים לחשיפת זהותם-ת בארצויםבנקי זרע נוספ

 שנה מתרומת זרע תביעה תקדימית 18ני גיש נער שנולד לפ הרבכמ לא
בהעדר דמות ר בחייו שנפע" חור השחור"המשפט על ה-הנער העיד בבית. וזכה

ות ביכולת שלו לפתח לבחמ ןהשאין לו תשובות עלי ות רבותלאב ועל ששא
מבחינה  חסין שלו מצד האב ומה הוא נושא עמויואילן הן כגו, זהות עצמית

                                                            

 שולמית אלמוג: בתוך, "ההורות החוקית בישראלאלת לש", ינאלדיוריכאל קמ  .42
  .137-159' מע, אחראחראחראחר    גגגגסוסוסוסוריון מריון מריון מריון מהיהיהיהי, זאב-ןעם בוניבאו

 28, שיחת טלפון, הצופים-הר" הדסה"החולים -מנהלת בנק הזרע בבית, רניות הר ר  .43
ו אפיל, זרעת ומרתיש לציין שיש רבנים בישראל שמתנגדים נחרצות ל. 2004בדצמבר 

  .אם היא באה מגוי
44. Act (1984:1140) on Insemination; Regulation and General Recommendation 

– of 27 March 1987 – of the National Board of Health and Welfare on 

Insemination 
 ךתארי, http://www.ynet.co.il, "ם תיחשף לצאצאיםתים שזהומרע ומסכי זתורמים"  .45

  .2004 בדצמבר 21: סהניכ
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הברית -הוחלט במדינות מסוימות בארצותבלת העתירה קות בבעק. גנטית
,  אבותיהםלחשוף אתובאירופה לאפשר לילדים שנולדו בעזרת תרומות הזרע 

  .1846ו בהגיעו לגיל לש ץומיול לפתוח את תיק האכמאומץ י כשם שכל ילד

 חוק שלפיו 1998ת שנתקבל ב נההההריריריריטוטוטוטויקיקיקיקוווות ת ת ת דינדינדינדינבמבמבמבמ –    סטרליהסטרליהסטרליהסטרליהאואואואו
ם תיחשף כאשר ילד שנולד מזרעם תכך שזהולהתורמים נדרשים להסכים 

עיקר ב(רבים שבעבר נהגו לתרום זרע ותוגמלו על כך , מאז. 18יגיע לגיל 
  .47ולדלדיהומאגרי הזרע בבנק הזרע המקומי , חדלו לתרום) דנטיםסטו

 תקנות חדשות בנוגע יהבבריטנו ותקנה 2004 י ביונ14-ב – יטניהיטניהיטניהיטניהברברברבר
 ביולי 1-ונכנסו לתוקף ב, בריםעו וותביצי,  על תורמי זרעעירת מידסלמ

 2005 באפריל 1ן מידע שהתקבל מתורם לפני ינות בחיתקנות מבה. 200448
  . שיתקבל ממנו לאחר תאריך זהין מידע לב

רשות  המחזיקה ש2005200520052005ריל ריל ריל ריל פפפפאאאאבבבב    1111    ייייננננפפפפל מהתורם לל מהתורם לל מהתורם לל מהתורם לקבקבקבקבדע שהתדע שהתדע שהתדע שהתמימימימי
 HFEA: Human Fertilization and Embryology(בבריטניה ה ניין זלעהמוסמכת 

Authority :(סמך בקשה שהגיש לה -רשות תספק מידע על התורם על הקבע כינ
למעט מידע , עובר/ יצית ב/ מת זרע  ושנולד בעקבות תרו18אדם שמלאו לו 

  : ןמסר על התורם יכול לכלול פרטים כגוייש עדימ. שיכול לחשוף את זהותו

 שנת, צבע עור, צבע שיער, צבע עיניים, צא אתניומ, משקל, הגוב, יןמ  . א
  ;  של התורםשילידה ומעמד איץ אר, הליד

  ;יות התורם מאומץל הידע עמ  . ב

  ;רםוי התני של הוראתמוצא הה  . ג

 שלו ושל תיאופרהנון שעבר התורם ומידע על ההיסטוריה סיבחני המ  . ד
  ;משפחתו

  ;ים ומינםדליספר המ –דים ילרם תום יש לא  . ה

וכישוריו והמניע תחומי העניין שלו , מקצועו, ורםהתתו של ד  . ו
  ;לתרומתו

בקש מ – שסיפק התורם מתוך כוונה להעבירו אל הנתרם סףידע נומ  . ז
  .דעימה

 לולעגש כי למרות כל הפירוט שלעיל לא יימסר מידע שודקנות מבת
                                                            

  .2005 בינואר 6: היסריך כנתא ,B-parent ,http://www.b-parent.co.il של רנטטנתר האיא  .46
; 2005ינואר  ב17, ריבריבריבריבמעמעמעמע, "צירי הפרלמנט מתבקשים לתרום זרע", סלכורון אד  .47

ה תבכ: מידעה רומק; 2005ר וא בינ17, ונותונותונותונותחרחרחרחריעות איעות איעות איעות אידידידיד, "נא לתרום זרע, ליטיקאיםפו"
גופית שבמרכז -ההפריה החוץת ל מרפא עNews ABC- ב2005ינואר  ב16-ששודרה ב

  .מנהל המרפאה', גאב קובאץ' שבה רואיין פרופ, במלבורן" ונאשמ"י אוהרפ
48.  Human Fertilization and Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) 

Regulations 2004 ,הבריטניל ה הרשמי שיקתר החקא:  
  http://www.hmso.gov.uk/acts.htm ,2005 בפברואר 16: סהניאריך כת.  



  213  בישראלע  זרומתתר

מידע אחר שסביר ף  בצירואם, צמוע ים בפנא –ביא לזיהוי התורם הל
  . ת המבקשוגיע לרשהש

פי בקשה -על, קספרשות תה:  ואילך2005 באפריל 1-ל מקבדע שנתמי
 טיםסף על כל הפרנו, היינוד, ל זהותו של התורם ע פרטיםגם, כאמור

 תומשהו שם המשפחה: יסופקו גם הפרטים המזהים האלה, רו לעילשנזכ
; יר או המחוז שבו נולדהעתורם ו התאריך הלידה של; הפרטיים של התורם

  .רונהתיאור של מראה התורם וכתובתו הידועה האח

ש מידע שהוא אינו רוצה למבקלא יימסר , תנופי התק-לע ידגש כוי
  .לקבל

ולפיהן , בהולנד תקנות חדשות הותקנו 2004ני וי ראשיתב – לנדלנדלנדלנדהוהוהוהו
לד ליהתקנות מאפשרות . ות זרע אנונימיותמורת לבנאסר על מרפאות לק

. 16זהות אביו הביולוגי עם הגיעו לגיל  מידע על  מתרומת זרע לקבללדשנו
פר תרומות הזרע אף סטית במ דרסמדיניות חדשה זו הביאה לירידהי  כוחדו

ם רבות בהולנד שנזקקות לתרומת זרע  נשיתת זאבעקבו. לפני שעוגנה בחוק
  .49כנהשה היגלפונות לקבלה בב

 חוק שאוסר קבלת תרומות יהבנורבגר ועבה 2003 רנובמבב – רבגיהרבגיהרבגיהרבגיהנונונונו
  .50זרע אנונימיות

  .51פי חוק-ם מובטחת על התורתוינונימא – פתפתפתפתצרצרצרצר

 לקבל מידע 14 מתרומת זרע יכול בהגיעו לגיל דלולד שני – סטריהסטריהסטריהסטריהאואואואו
  .52ולוגיאביו הביעל זהות 

        2005200520052005    זרע בישראל זרע בישראל זרע בישראל זרע בישראל י י י י קקקקבנבנבנבנ: : : : פחפחפחפחנסנסנסנס. . . . 9999
  .ם בחיפה"ם רמבוליחה-תבי  . 1

  .בחיפה" ןוצי-בני"ם וליחה-תבי  . 2

  .בחיפה" הכרמל"ם יולחה-תבי  . 3

  . בעפולה"העמק"ם המרכזי יולחה-תבי  . 4

  .תקווה-בפתח" בילינסון"ם יולחה-תבי  . 5

  .גן-ברמת" השומר-תל"ם יולחה-תבי  . 6

                                                            

  : נטרנטיבאתר הא ומופיע 2004  ביוני3- בTIMES-פרסם בהתיווח שד  .49
http://www.menshealth.co.uk/news/story.phtml?id=2456  

  :ראה  .50
http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=29&art_id=qw107261964075B243  

  , 2004יולי מ British Society for Population Studies- הסמך שלמ  .51
http://www.lse.ac.uk/collections/BSPS/dayMeetings/AGMMeeting6July2004.htm  

  : Times On Lineנט טרינהא באתר 2004ינואר  ב17-רסמה בפתהדיעה שי  .52
  http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-966732,00.html.  



  נעמי מי עמי 214

  .יבבא-בתל) ובליכיא" (סלי"ם יולחה-תבי  . 7

  .ושליםירכרם ב-יןע" הדסה"ם יולחה-תבי  . 8

  .ופים בירושליםצה-הר" הדסה"ם יולחה-תבי  . 9

  .בצריפין" הרופא-אסף"ם ילוהח-יתב. 10

  .באשקלון" ברזילי"ם ילוהח-יתב. 11

  .שבע-ארבב" סורוקה"ם ילוהח-יתב. 12

  .בטבריה" פורייה"ם ילוהח-יתב. 13

  .לציון-אשוןרב" רטנסיקל דמ מריקןא. "14

        תתתתווווורורורורקקקקממממ. . . . 10101010

        ריםריםריםריםחקחקחקחקרים ומרים ומרים ומרים ומספספספספ

    מימימימירב תחורב תחורב תחורב תחון ן ן ן עיועיועיועיו: : : : ג אחרג אחרג אחרג אחרסוסוסוסויון מיון מיון מיון מהרהרהרהר, )עורכים(ינועם בא באז-ית ובןלמו שמוגמוגמוגמוגאלאלאלאל

  .1996, קיבוץ המאוחדה, יבבא-לת, גופיתגופיתגופיתגופית----בהפריה חוץבהפריה חוץבהפריה חוץבהפריה חוץ

אתיקה אתיקה אתיקה אתיקה , , , , רפואהרפואהרפואהרפואה: : : : נלאומי השנינלאומי השנינלאומי השנינלאומי השניביביביביינוס הינוס הינוס הינוס ההכהכהכהכ, )עורכים(דכי ופרינר ירוחם רמ פריןפריןפריןפריןהלהלהלהל

  .1996יולי , יםירושל, ריםמאמסופת א – הלכההלכההלכההלכה

, 12 ויוןויוןויוןויוןשושושושודע על דע על דע על דע על מימימימי, "לארהוריות ביש-אמהות חד", מה ואחריםלש ייייקקקקססססררררייייסבסבסבסב

  .2002ר דצמב, "והרכז אדמ"

אוחד ומכון ון המקיבוץ ה, תיקה רפואיתתיקה רפואיתתיקה רפואיתתיקה רפואיתבאבאבאבאילמות ילמות ילמות ילמות  ד ד ד ד,)רךעו(ל אפר ורורורורגגגגלמלמלמלמאאאא----ןןןןההההככככ

  .2002, ליר בירושלים

צמבר ד, 2004שנתון סטטיסטי : אלשרדים בייל, ומית לשלום הילדהלא המועצה

2004.  

  .2004 רושליםי, 2004 לאסטי לישרטיתון סטשנ, כזית לסטטיסטיקהמרלשכה הה

  .2003, אביב-ת תלטיסוניברא –מות ר, אדםאדםאדםאדם ה ה ה התתתתיויויויומשפט וזכומשפט וזכומשפט וזכומשפט וזכו, , , , יאותיאותיאותיאותברברברבר, למכרו ו ו ו שלשלשלשל

ש "מכון עה, רושליםי, ה הלכתית רפואיתה הלכתית רפואיתה הלכתית רפואיתה הלכתית רפואיתדידידידיציקלופציקלופציקלופציקלופאנאנאנאנ, )עורך(רהם בא ינברגינברגינברגינברגטטטטשששש

כרך , "זרעה מלאכותיתה", ו"תשנ-ח"תשמ, פי התורה-שלזינגר לחקר הרפואה על

  .116-150' עמ ,א"נשת', כרך ב, "תיגופ-ץוה חירהפ"; 148-161' עמ, ח"תשמ', א

רפאל : בתוך". ולוגייםרות וזכות איתור השורשים הבית הורגדה", כידרמ ריןריןריןריןפפפפללללהההה

אוחד ומכון ון ליר המקיבוץ ה, רפואיתרפואיתרפואיתרפואית    תיקהתיקהתיקהתיקהאאאאלמות בלמות בלמות בלמות בדידידידי, )עורך(אלמגור -כהן

  .161-188'  עמ,2002, בירושלים

 באז-ואבינועם בן למוגא מיתלוש: בתוך, "מהו הריון מסוג אחר", רהםבא יטמןיטמןיטמןיטמןלילילילי

  .13-45' עמ, 1996 אביב-תל, אוחדהמ וץיבקה, רררראחאחאחאחג ג ג ג סוסוסוסוממממן ן ן ן יויויויוהרהרהרהר, )עורכים(
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