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מבוא :א' פרגן

הועדה מינוי .1

 ועדה הבריאות ושר המשפטים שר מינו 1991 ביוני 18 ביום
 כל על חוץ־גופית, הפרייה של הנושא לבחינת ציבורית-מקצועית

.ו היבטי

 המחוזי המשפט בית שופט אלוני, שאול מר מונו: הועדה לחברי
 לסוציולוגיה החוג מן אמיר דלילה ד״ר הועדה(; )יושב-ראש בדימוס

 מנהלת סוציאלית, עובדת בלאס, אלה ’גב תל-אביב; באוניברסיטת
 החוג סן הד דוד פרופי והרווחה; העבודה במשרד הילד למען השירות

 מנהל הלפרין, מרדכי ד״ר הרב העברית; באוניברסיטה לפילוסופיה
 יועץ המינוי בעת שהיה התורה, פי על הרפואה לחקר שלזינגר מכון

 לפסיכולוגיה החוג מן פרידמן אריאלה ד״ר הבריאות; שר לסגן רפואי
 שלו, כרמל ד״ר תל-אביב, באוניברסיטת סוציאלית לעבודה הספר ובית

 שנקר, יוסף ’ופרופ הועדה(, )רכזת המשפטים במשרד חקיקה על ממונה
 ישראל הרב עין-כרם. הדסה החולים בבית ויולדות נשים מחלקת מנהל
 כרב כהונתו בעת הועדה לחבר הוא אף מונה לישראל, הראשי הרב לאו,

 לישראל, הראשי הרב לכהונת כניסתו מעת אביב. תל העיר של הראשי
הועדה. כחבר חדל־לתפקד

 היה הועדה תפקיד ,’א בנספח מובא שנוסחו המינוי, כתב פי על
 של והמשפטיים ההלכתיים האתיים, החברתיים, ההיבטים את לבחון

 מתוך החוץ־גופית, ההפריה לנושא הקשורות הטיפוליות השיטות
עוברים. לנשיאת להסכמים היתר, בין התייחסות,

 את תסדיר אשר בחקיקה הצורך את לבדוק הועדה על הוטל כן, כמו
 שיולדו, הילדים של לרבות בדבר, המעורבים של והחובות הזכויות
לנכון. שתמצא קשור ן עני לכל ביחס המלצותיה את ולהמליץ

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
1(1הכינוס להראת מאמרים אסופת
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הרעדה עבודת .2

 יומיים, בעיתונים מינויה בדבר מודעה הועדה פרסמה עבודתה בתחילת
 לנושאים בכתב הערות להעיר בהזמנה הרחב לציבור פנתה ובאמצעותה

 מודעה הועדה פרסמה בנוסף, דעתה. את לתת עליה הוטל שעליהם
 והעובדים עורכי-הדין הרופאים, של המקצועיים בבטאונים

 בהם. לדון שהחליטה הנושאים רשימת את כללה אשר הסוציאליים,
 על לתליה החוץ־גופית, ההפריה מרפאות בכל גם הופצה זאת מודעה
 אישי באופן הועדה פנתה כן כמו ההמתנה. בחדרי המודעות לוחות
 לקבל בבקשה שונים ציבוריים ולגופים ואקדמיה משפט, רפואה, לאנשי

 כדי הועדה בפני להופיע לבקש אותם והזמינה בכתב, הערותיהם את
 ממגוון תגובות נתקבלו בכך. רצונם אם בעל-פה, עמדותיהם את להציג

 ובעלי פוריות לטיפולי הנזקקים וגברים נשים לרבות אנשים, של רחב
בתחום. העוסקים מקצוע

 לרבות זרות, במדינות ממלכתיים גופים עם קשר יצרה הועדה רכזת
 בקשר עדכני השוואתי חומר מהם וקיבלה ושבדיה, אוסטרליה, קנדה,

 עם להיפגש הועדה לחברי גם נזדמן שם. הציבוריים ולדיונים לחקיקה
 מרסדן ד״ר - בישראל ביקוריהם בעת מוניטין בעלי מומחים שני

 של האירופי במשרד והילד האם לבריאות המחלקה מנהל לשעבר ווגנר,
 מונאש מאוניברסיטת וולר לואי ופרופ' העולמי, הבריאות ארגון

 מדינת של הממלכתית הועדה כיושב-ראש כיהן אשר באוסטרליה,
 ההיבטים על כולו בעולם הראשון הדו״ח את שפרסמה ויקטוריה
 .1984 בשנת עוד חוץ־גופית יה הפרי של והאתיים המשפטיים החברתיים

 סטטוטורית קבע ועדת של כיושב-ראש עדיין משמש וולר פו־ופ'
מיוחדים. במקרים פוריות טיפולי של אישור כוללים שתפקידיה

 הנושאים של וכללית ראשונית בחינה הועדה סיימה לעבודתה שנה בתום
 לאנשים תאפשר שבהן ישיבות מספר לקיים והחליטה דיוניה, סדר שעל

 הזדמנות לתת מנת על בפניה, עמדותיהם ולהביע להופיע מעוניינים
לפני הרחב הציבור של והצעות מומחים של עצות לשמוע הועדה לחברי

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוסש
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 1992 בדצמבר 10 ביום מתאימה. לחקיקה המלצותיהם של סופי גיבוש
 פרקים ראשי של בצורה עבודתה, של ביניים סיכום הועדה פרסמה
 בפניה שיופיעו והגופים האנשים מן בקשה הועדה ציבורי. לדיון

זה. בסיכום שהועלו לנקודות ים>מסו באופן להתייחס

 אינטימיים ליחסים יורדים להם להידרש מונתה שהועדה הנושאים
 הועדה היתה ולכן לגביהם, אישית דעה או נגיעה יש שלרבים ביותר

 בנוסף בפרט, וממטופלים בכלל, הקהילה מן תגובות לקבל מעוניינת
 הפניות מן מיוחד באופן התרשמו הועדה חברי מובהקים. מקצוע לאנשי

 הועדה הפוריות. בתחום הרפואה שירותי של האלמונים הצרכנים של
 בסוד. זהותם תישמר לפרטיות זכותם שמפאת פרטים, אותם לכל מודה

 משרד לביקורת האגף של והמלצות הערות הועדה בפני היו כן כמו
 מינואר המלאכותית, ההפריה בנושא המדינה מבקר במשרד הבריאות

 והאנשים הגופים מן הערות הועדה קיבלה אלה לכל בנוסף .1990
האלה:

 בית הסוציאלי, השירות ילדים־נשים, יחידת ראש בירמן, צביה גבי
 מר ן; נסו בלי חולים בית גייר, איילת ד״ר כרם; עין הדסה חולים
 לחינוך, בית-הספר ,יעקבי מרים גבי "הורים"; ארגון גרין; יוסף

 לאתיקה הישראלית החברה ו"ר י ישי, רם ד״ר העברית; האוניברסיטה
 האוניברסיטה סוציאלית, לעבודה בית-הספר מאסס, מילי ד״ר רפואית;
 נעמת; הבריאות, אגף הר-שמש, הדס וגבי מרקס עדינה גבי העברית;

 ע״ש הרפואי המרכז ויולדות, נשים מחלקת מנהל משיח, שלמה פרופ'
 השוויון לחקר אדוה מרכז מנהלת ,סבירסקי ברברה גבי "שיבא";
והפריה לפוריות היחידה מנהל פוטשניק, גד פרופ' בישראל;

 מחלקת מנהל פלטי, צבי פרופ' "סורוקה"; .רפואי מרכז חוץ־גופית,
 עו״ד רינות; סמדר גבי הצופים; הר "הדסה" בי״ח ויולדות, נשים

 עו״ד שלוי, אליס פרופ' הילד; לשלום הלאומית המועצה שיין, שושנה
 גבי בישראל; הנשים שדולת בנזימן, רחל ועו״ד ,מלר-אולשצקי רבקה
 פוריות; טיפולי - ״טף״ עמותת תמיר, אסנת וגבי הגדי, שמחי מרים
 למשפטים, הפקולטה שפירא, עמוס פו־ופ' שניידשר; אריה עו״ד

תל-אביב. אוניברסיטת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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רקע נתוני .3

 חוץ־גופית, הפריה מטיפולי הראשונה החי לידת ארעה 1978ב-
 הועדה בפיקוח 1982 בשנת אלה בטיפולים הוחל בישראל באנגליה.
 יחידות שתי של הפעלה אישרה אשר אדם, בבני לניסויים העליונה
 החולים ובבית "שיבא" החולים בבית חוץ־גופית, הפריה טיפולי
 ועדה הבריאות משרד של הכללי המנהל מינה בהמשך ן-כרם. עי "הדסה"

 נוספות. ביחידות להכרה הסטנדרטים את קבעה אשר רפואית-מקצועית,
 בעולם. הגבוהים מן הוא בישראל הפוריות טיפולי של ההיקף היום
 להפריה מרפאות 16 בישראל היו בעבודתה הועדה התחילה כאשר

 בארה״ב, תושבים. אלף 250 לכל אחת טיפול יחידת משמע, חוץ־גופית,
 נוספו הועדה עבודת לסיום עד תושבים. מיליון לכל יחידה יש למשל,

מרפאות. שתי עוד בישראל

 לבדיקת ועדה הבריאות משרד של הכללי המנהל מינה 20.8.1989 ביום
 זו ועדה של לראשה בישראל. החוץ־גופית ההפרייה יחידות תפקוד
 חולים בבית ויולדות נשים מחלקת מנהל משיח, שלמה פרופ' מונה

 נשים מחלקת מנהל אינסלר, ו' פרופסור היו בה והחברים "שיבא",
 המעבדות אגף מנהל פז, ג' פרופסור "קפלן", חולים בבית ויולדות

 במשרד אשפוז שירותי ראש לוטן, יי ודייר "איכילוב", חולים בבית
 ביום שהוגש בדו״ח בדיקתה ממצאי את הביאה זו ועדה הבריאות.

 מממצאי .23.4.1992 מיום במסמך המלצותיה הגישה וכן ,10.10.1991
 אחוז הגיע (31.8.89 עד 1.9.88) שנבדקה בשנה כי עולה הועדה
 היחידות של הפעלתן מתחילת .10.05#ל- טיפול למחזור החי לידות

 הכל סך טופלו 1989 שנת לסוף ועד (1982)ב- חוץ־גופית להפריה
 הגיע החי לידות וסך טיפול, מחזורי 17,614ב־ נשים 7,891

 על בהסתמך היחידות, תפקוד לבדיקת הועדה מצאה עוד .1,584ל-
 עד בשבעה צורך יש כי בישראל, שהצטבר והנסיון המקצועית הספרות
 של הטיפולי הפוטנציאל את לממש כדי בממוצע טיפול מחזורי שמונה
החוץ־גופית. ההפריה שיטת

בחוזר הבריאות משרד שקבע שלביו, כל על טיפול למחזור התעריף

INוהלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 כולל אינו זה סכום ש״ח. 2,546 של לסכום מגיע ,112/91 מסי מנכ״ל
 מדיניות לפי נקבע הטיפול מימון אשפוז. ודמי תרופות של עלויות
השונות. החולים קופות

 הידע ושל השונות, הרפואית ההפרייה שיטות של יותר מפורט תיאור
בי. בנספח מובא שלהן, והסיכונים ההצלחה סיכויי בדבר העכשווי

הקיים המשפטי ההסדר .4

 בתחום הרפואי במחקר המובילות מן היא הישראלית הרפואה
 באנגליה פוריות. ושיפולי רפואית הפריה של הטכנולוגיה
 בסוף החוץ-גופית ההפריה של הדרך פריצת חלה שבהן - ובאוסטרליה

 שה הרחב המגוון לבחינת ממלכתיות ועדות הוקמו - 70ה- שנות
 ועדות של וההמלצות הדו״הות הטכנולוגיה. של הנורמטיביות ההשלכות

 הנושאים היום עד הוסדרו בישראל בנושא. לחקיקה יסוד שימשו אלו
 ובהנחיות הבריאות שר של משנה בחקיקת הרפואית בהפרייה הקשורים

להלן. שיוסבר כפי הבריאות, משרד מנכ״ל של נהליות מי

 היא הראשונה רפואית. הפריה של עיקריות שיטות בשתי המדובר
 יחסית פשוטה שיטה (,artificial insemination) המלאכותית ההזרעה

 ברפואה מקובל בה השימוש אשר האשה, נרתיק תוך אל זרע הזרקת של
 לעתיב הגבר. של הפוריות בבעיות לטיפול 40ה- שנות מאז המערבית
 אנונימי תורם מאת זרע בתרומת זו שיטה כרוכה קרובות

(artificial insemination donor - AID.) ת י יזר י י־ע השניה השיטה 
 ובה ;,in vitro fertilisation - IVF) החוץ־גופית ההפריה הוא

 ומוחזרות מעבדה, בצלוחית בזרע מופרות השחלות, מן ביציות ניטלות
 ההפריה שיטות של מפורט לתיאור הרחם. תוך אל ההפריה לאחר

.’ב בנספח ראו הרפואית,

 )בנק העם בריאות בתקנות במקצת הוסדר המלאכותית ההזרעה נושא
 מלאכותית והזרעה זרע בנק של שהשירות )לאחר 1979התשל"ט- הזרע(,
ושירותים, המצרכים על הפיקוח חוק לפי בר-פיקוח כשירות הוכרז

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
5(1הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 זרע בנק של הניהול את מתנות הזרע בנק תקנות .(1957התשי"ח-
 נקבע תשמ״ט משנת בתיקון הבריאות. משרד של הכללי המנהל של בהכרה

 מנת על זרע, מבנק שהתקבל בזרע אלא ייעשה לא מתורם בזרע ששימוש
 זיהומיות, במחלות הידבקות של למניעה ייבדק, התורם שזרע להבטיח

ידם. האי מחלת כמו

 בנוהל נקבעו מלאכותית להזרעה בקשר הכללים עיקר זאת, עם יחד
 בחוזר 13.11.92 ביום לאחרונה ושעודכן הבריאות, משרד מנכ״ל שקבע

 והנחיות זרע בנק של ניהולו בדבר "כללים שכותרתו ,34/92 מסי
 היתר בין כוללות הזרעה לביצוע ההנחיות מלאכותית". הזרעה לביצוע
 בקשר ייעוץ זהות, גילוי איסור הזוג, בני הסכמת בדבר הוראות
 להיבטים הנוגעות הוראות באלה כיוצא ועוד הזוג, בני להתאמת

 להוציא הכללי המנהל של הסמכות מן לכאורה, החורגים. משפטיים
 בע״א עוד העליון המשפט בית שהעיר כפי בנוסף, סינהל. הנחיות
 ספק קיים ,784 בעמי ,779 ( 2) ל״ד זפ״ד סלמה * נ סלמה 449/79

 תחיקתי בת-פועל תקנה בהיותם אלה, כללים של החוקי התוקף בדבר
.’ג בנספח מובא הכללים נוסח ברבים. לפרסום זוכה שאינה

 להסדרה ביחס גם התעוררה תוקף, העדר ושל מסמכות, חריגה של שאלה
 )הפריה העם בריאות תקנות לפי החוץ־גופית, ההפרייה שיטת של

 שר ני נחמני 1237/91 בבג"צ בעתירה .1987התשמ"ז- חוץ־גופית(,
 מגבילות שהן ככל משפטי תוקף חסרות הן התקנות כי נטען, הבריאות

 משרד של סירוב על נסבה העתירה פוריות. טיפולי לקבל הזכות את
 העותר, בזרע העותרת בביצית חוץ־גופית הפריה לאפשר הברי-אות

 הסכם במסגרת אחרת אשה של ברחם השתלה לשם מנישואין, וגה בן-ז
 הבריאות משרד של ובהסכמה בפשרה נסתיימה העתירה עוברים. לנשיאת

 טיפול של בישראל לביצוע חוקיים איסור או מניעה כל אין כי
 השתלת לשם בעלה, בזרע העותרת של בביצית חוץ־גופית להפרייה
נושאת. אם של ברחמה בחו״ל המופרית הביצית

 הבריאות ושר המשפטים שר החליטו זו בעתירה המשפטי לדיון במקביל
 הסוגיה לבחינת בין־תחומית מקצועית ציבורית ועדה הקמת על

המדוכה על ישבה לעיל, 1 בסעיף כאמור מונתה אשר הועדה, בכללותה.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 ויותר יותר התברר הדיונים במהלך רבים. דיונים וקיימה ארוך זמן
 הדין את עתה מגישה הועדה פשטני. לפתרון ניתן אינו שהנושא
 כן כמו הענין. של החוקית להסדרה המלצותיה ואת דיוניה על וחשבון
 המיעוט דעות והן הרוב דעת הן החברים. של המיעוט דעות מוגשות

הנושאים. של החברתית המורכבות על מצביעות

וחירותו האדם כבוד חוק-יסוד: .5

 אנוש. זכויות של שונים בהיבטים ספק ללא נושק שלפנינו הנושא
 האדם כבוד על "להגן במטרה נחקק אשר וחרותו האדם כבוד חוק-יסוד:

 כמדינה ישראל מדינת של ערכיה את בחוק-יסוד לעגן כדי וחירותו
 לנושא הנוגעים רבים אלמנטים בתוכו מעגן ודמוקרטית" יהודית
דיוננו.

 החוקתית לזכות נוגעים הפוריות טיפולי של רבים משפטיים היבטים
 להורה. להיות וכיצד אם ובהחלטות המשפחתיים, בחיים לפרטיות

 בתחום כולם שכל אינטימיים, אירועים הם ולידה הריון "התעברות,
 משקל, כבדי מטעמים אלא זה בתחום מתערבת המדינה אין הפרט; צנעת

 רציני". ציבורי אינטרס על או הפרט זכות על להגן בצורך הנעוצים
(.81 בעמי ל,7 (3לה) פ"ד פלוני ’נ פלונית 413/80 )ע"א

 לשמור אמורה והיא מתקדמת, בחברה יסוד זכות הינה לפרטיות הזכות
 דבר זו בזכות אין אולם אדם. של פרטיותו ועל חייו צגעת על

 גנטית הנדסה או פוריות שירותי לתת כלשהיא ציבורית מערכת המחייב
 אין כן כמו להם. דומים או אלו תהליכים לעבור המעוניין לזוג

 או פוריות פעולות להתיר המחייב דבר החיים צנעת על לשמירה בזכות
 בעזרת שיווצר בצאצא לפגוע העלולים חדשניים, גנטית הנדסה

 בניה של העדין במרקם או החברה באושיות לפגוע או אלו, תהליכים
ובנותיה.

 הזכות את במפורש מזכירים אינם ישראל מדינת של היסוד חוקי
עם בישראל החוקי המצב את להשוות כן, אם ראוי, צאצאים. להעמדת

in והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 לדיון כרקע ארה״ב, כדוגמת חוקתית מסורת בעלות במדינות המצב
 ולהעמיד להנשא החופש כי המשפט בתי קבעו בארה״ב מקורי. ישראלי
 בפסקי עיון אולס האדם. של הבסיסיות הזכויות בין נו הי צאצאים

 ההולדה בזכות הדיון כי מעלה בארה״ב העליון המשפט בית של הדין
 טבעיים יחסים ע״י ולהוליד להנשא זוג בני של בזכותם מקורו

 צאצאים להעמדת הזכות פיהן על דעות קיימות פרטית. יחסים במסגרת
 יש אחרות דעות לפי טבעית. הולדה ולמערכת פרטיים לחיים מוגבלת
רפואית. הפריה של טכנולוגיות המפעילה למערכת גם זו זכות להרחיב

 פוריות לטכנולוגיות הזכות שהרחבת בארה״ב, מקובל, מקרה בכל
 שאיננה כשם והוצאות, עלויות בכיסוי החברה את מחייבת איננה

 הוא המקובל ההסבר הפרוצדורה. את לבצע טכנאי או רופא מחייבת
 להעמדת הפרעה למנוע בכוחה - נגטיבי אופי בעלת הינה שהזכות

 לסייע כדי אחר גורם על התחייבות להטיל - פוזיטיבי ולא צאצאים,
צאצאים. בהעמדת

 האדם כבוד לחוק-יסוד: א()7 בסעיף היום מעוגנת לפרטיות הזכות
 8 סעיף חייו". ולצנעת לפרטיות זכאי אדם "כל שלשונו: וחירותו,

 ההולם בחוק "אלא לפרטיות בזכות לפגוע אין כי קובע לחוק-היסוד
 שאינה ובמידה ראויה, לתכלית שנועד ישראל, מדינת של ערכיה את

 לדעת בו". מפורשת הסמכה מכוח כאמור חוק לפי או הנדרש על עולה
 תעמוד אשר הכנסת, של חקיקה מצריכה הנושא של החשיבות הועדה
 ההסדרה כי ממליצה הועדה לחוק-היסוד. 8 סעיף לפי האיזונים במבחן

 תוך הכנסת של בחוק תעוגן החוץ־-גופית ההפריה נושא של החוקית
 המפורטות להמלצות בהתאם לפרטיות, היסוד זכות על מרבית שמירה

.להלן

הילד טובת .6

 דיוני כל לאורך מדיניות של כשיקול ועלה חזר הילד טובת של הנושא
 ביחס מוסריות שאלות הרפואית הטכנולוגיה מציבה ספק ללא הועדה.
 צריכות רפואית בהפרייה השימוש לגבי החלטות העתיד. לדורות

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ן ן ן
J0* הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 הילדים של האפשריים באינטרסים התחשבות תוך אחראי באופן להתקבל
 הולדה ני בעני החלטות לקבל הפרט של הזכות להיוולד. שעתידים
אחריות. גם מחייבת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
?(1הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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הועדה דיוני :’ב פרק

פוריות טיפולי לקבל הזכות .1

 זכות את להגביל מקום יש האם היא בועדה שנדונה הראשונה השאלה 1.1
 לשאלה קריטריונים. אלו לפי כן, ואם פוריות, טיפולי לקבל הפרט

 להקים האדם של היסוד לזכות מתייחסת היא אחד מצד פנים. שני זו
 מקימה זו זכות לכך. הנוגעות החלטות בקבלת ולפרטיות משפחה,
 הגישה בזכות חברתית אי-התערבות של ראשוני עקרון לכאורה

(ACCESS) חלה האם שאלה, מעוררת היא שני מצד הרפואיים. לטיפולים 
אותו. ולממן הרפואי הטיפול את לספק חיובית חובה החברה על

(ACCESS) הגישה זכות

 זכות על להגבלות או להתערבות מקום שאין הועדה הסכימה כעקרון 1.2
 ואולם אדם. לכל נתונה פוריות טיפולי לקבל הזכות משמע, הגישה.
 כגון משקל, כבדי בשיקולים הנעוצים הזה לעקרון חריגים ייתכנו

(.1.4 פיסקה להלן )ראו הילד טובת

ים רפואי שיקולים

 שיקול יסוד על יינתן אחר, רפואי טיפול ככל פוריות, טיפול 1.3
 בניגוד פוריות טיפול לתת רופא לחייב אין לפיכך, .רפואי-מקצועי

 הטיפול יגרום המקצועית לדעתו כאשר למשל, הרפואי, דעתו לשיקול
 או לאם בריאותי סיכון קיים אם כן, כמו שיועיל. ממה נזק יותר

 הדעת שיקול טיפול. לתת לסרב רפואית אינדיקציה שיש הרי לעובר,
 הנפש. לבריאות הנוגעים שיקולים גם בחשבון לקחת עשוי הרפואי
 להתעורר העשויות והמוות החיים שאלות של המורכבות בגלל לבסוף,
 מצפונו לצו בניגוד פוריות טיפול לתת רופא לחייב אין זה, בהקשר

.החברתי או הדתי

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 110
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ים חברוני שיקולים

 הילד של שלומו על להשליך העלולים חברתיים לשיקולים נדרשה הועדה 1.4
 ששיקולי הועדה חברי על מוסכם הפוריות. מטיפול להיוולד שעתיד
 יתכן כך משום הדיון. לנושא רבה משמעות בעלי נם הי הילד טובת

 טכנולוגי לפתרון מנוגדים יהיו הילד טובת שיקולי בו מצב בהחלט
 על מוסכם כן כמו ילדים. חשוכי מבוגרים של צורך על העונה רפואי
 מוסד כדוגמת שבדיעבד, פתרונות בין להבדיל שיש הועדה חברי

 לבין קיים, ילד של קשה מצב חלקי באופן לתקן שנועד האימוץ
 האימוץ מן להבדיל דומה. במצב ילד מלכתחילה ליצור העלולה פעילות

 להביא כדי ההפריה פועלת - קיים ילד של לצרכים הנענה מוסד -
ילדים. חשוכי מבוגרים של לצורך כפתרון ילד לעולם

 ליצירה "טבעית" יצירה בין להבחין יש האם השאלה נשאלה 1.5
 לטובת הנוגעים שיקולים יהיו האס כלומר, ילד. של "מלאכותית"

 שלא למרות פוריות, לטיפולי הגישה זכות הגבלת את שיצדיקו הילד
 בסופו זוג? בני בין אינטימיים הולדה ביחסי התערבות מצדיקים היו
 לא חברתיים ששיקולים הוא העקרון כי בדעה הועדה היתה דבר של

 אלא פוריות, לטיפולי הגישה זכות לענין בחשבון להילקח צריכים
להיוולד. העתיד הילד בשלום לפגיעה ממשי חשש של קיצוניים במקרים

 של הרלבנטיות בדבר לשאלה גם דעתה את הועדה נתנה החברתי בהקשר 1.6
 טיפולי לקבל זכאי שאדם סבורה הועדה המטופלים. של האישי המעמד

 לשמירה הזכות קיימת למטופלים וכי האישי, למעמדו קשר ללא פוריות
חייהם. אורח וצנעת פרטיות על

 לגיל ביחס הגבלות לקבוע מקום יש האם בשאלה הועדה דנה כן כמו 1.7
 אדם של היא פוריות טיפולי לקבל שהזכות החליטה הועדה המטופלים.

 נטיה היום קיימת שנים. עשרה שמונה לו שמלאו אדם כלומר, בגיר,
 המחלוקת על ביצית. תרומת ידי על 42 גיל מעל מבוגרות בנשים לטפל
מכיון להלן. 8.13 בסעיף ראו אלה, טיפולים של לסיכון־תועלת בקשר

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 עמדה נוקטת אינה הועדה לכך, בקשר מספיקים נתונים עדיין שאין
זה. בשלב

 רב-מקצועי סטטוטורי גוף של הקמה על ממליצה הועדה זאת, עם יחד 1.8
 ושיכללו בחוק יוגדרו שתפקידיו ,הרב-מקצועית( -הועדה )להלן
 פוריות. טיפולי לקבל לזכות חריגים בבחינת שיהיו במקרים דיון

 המקצועות לבעלי הולם ייצוג להבטיח יש הרב-מקצועית הועדה בהרכב
 לנשים מספרי שוויון להבטיח ויש דת, ולאנשי לדבר הנוגעים
 היתר, בין מוסמכת, תהיה הרב-מקצועית הועדה כחברי ולגברים
 במצב רפואיים, שיקולים סמך על טיפול לתת לסרב או לתת אם להחליט

 סמך על וכן הוולד, של או האשה של בבריאותה לפגיעה חשש של
בילד. לפגיעה ממשי חשש של קיצוניים במקרים חברתיים שיקולים

 חבר או הרופא או המטופל על-ידי תהיה הרב-מקצועית לועדה הפנית 1.9
 שרופא זה, במובן מחייבת, תהיה הועדה החלטת המטפל. בצוות אחר
 לדין להעמדה צפוי יהיה להחלטתה בניגוד ביודעין יפעל אשר

.משמעתי

הלכתיים - דתיים שיקולים

 אף הועדה נדרשה להיוולד, שעתידים הילדים טובת של שיקול תוך 1.10
 דיני מכוח הילד של לנישואין הכושר על אפשריות הלכתיות להגבלות

 לגבי והגבלות מניעות ייתכנו והאיסלאם הנצרות בדתות גם הממזרות.
 אחריות יש האם היא השאלה אחר. או זה מסוג רפואית, יה הפרי

 ואפילו אלה מעין בעיות של היווצרותן האפשר ככל למנוע חברתית
 המידע מלוא את למטופלים לתת יש שמא או הגישה, זכות הגבלת כדי
בידיהם. ההחלטה את ולהשאיר כך על

 היא שהממזרות היא ההלכה פוסקי בין הרווחת הדעה כי לועדה הובהר 1.11
 הפוסקים של מיעוט רק כאשר אסורים, מין יחסי קיום של תוצאה
 לתוצאת מביא זר גנטי חומר של העירוב עצם גם שמא הספק את מעורר

 לגישת בהתאמה שיקוליה את ביססה הועדה הדיונים בהמשך ממזרות. של
חוץ־גופית. בהפרייה ממזרות בעיית רואה שאינה האמורה, הרוב

והלכה אתיקה לרפואה. השני הבינלאומי הכינוס
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 שנולדים לילדים להתייחס מקום שאין כללי באופן לועדה נראה 1.12
 היא הועדה טבעית. בדרך שנולדים מילדים בשונה רפואית יה מהפרי
 יש אם כי לממזרות, מחשש הגישה זכות את מראש להגביל שאין בדעה
 לשיקול ן העני את ולהשאיר לכך, בקשר המידע מלוא את למטופלים לתת

.הפרטי דעתם

 לחייב שלא הכללי העקרון את לכבד שיש הועדה סבורה זאת, עם יחד 1.13
 נוכח במיוחד למצפונו, בניגוד טיפולית פעולה לעשות רופא

 של בהקשר להתעורר שעלולות והאתיות האנושיות השאלות של המורכבות
הפוריות. רפואת

ומימונו הטיפול עלות

 זכות על הגבלה מצדיקים ויעילות עלות של שיקולים האם היא, שאלה 1.14
 העולמי הבריאות ארגון הנחיות לפי למשל, פוריות. לטיפולי הגישה
 יה הפרי של טיפול מתן המצדיק "אי-פוריות" של ההגדרה ,1990 משנת

 אי היא - ידוע רפואי או פיזיולוגי גורם בהעדר - חוץ־גופית
 מוגנים. בלתי מין יחסי של שנתיים של תקופה במשך להתעבר יכולת
 ללא הראשונה השנה שאחרי שבשנה כך על הצביע אחד מחקר לפחות
 ,)"עצמוניים"( ספונטניים הריונות של אחוז אותו היה הריון

 הריונות ושל רפואי, טיפול קיבלו שלא זוגות של בקרה בקבוצת
חוץ־גופית. יה הפרי טיפול בעקבות

 קשות. שאלות מעורר לו הנלוות והתרופות הטיפול מימון של הנושא 1.15
 ללא אלה שירותים לספק יכולות החולים קופות או המדינה האם

 הקצאת חשבון על באה פוריות לטיפולי משאבים הקצאת האם הגבלה?
 הקצאת מודרנית, בריאות במערכת אחרות? בריאות למטרות כספים
 האם אחרים. למקורות ההקצאה מאפשרויות גורעת ים י מסו לתחום כספים
 על בא הדבר אם הגבלה, ללא יקרות פוריות תוכניות לממן מוצדק
 לא, אם ? דיאליזה בחולי או בפגים לב, בחולי הטיפול מימון חשבון
 קדימויות של הקביעה לצורך לגיטימיות תהיינה הגבלות אילו

שיש העובדה או רלבנטי? הוא המטופלים של הגיל האם "כלכליות"?

HJ והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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קודמים? ילדים להם

 ראוי איננו הפוריות טיפולי מימון של שהנושא בדעה היתה הועדה 1.16
 במסגרת לבוא צריכה השונות בשאלות ההכרעה בחקיקה. להסדרה

 אין ודאי בריאות. שירותי למתן משאבים חלוקת של כללית מדיניות
 הטיפול את המממן באדם מדובר כאשר הגישה זכות של להגבלה מקום כל

 כל של היסוד לזכות הקשור רפואי בענין שמדובר מאחר פרטי. באופן
 המשפחה של במרכזיות היתר, בין ובהתחשב, להולדה, ואשה איש

 פוריות טיפולי לכלול שיש הועדה סבורה בישראל, החברתית בתרבות
 כשם לחבריהן, החולים קופות שנותנות הבריאות שירותי סל במסגרת

 המשפחה. לתכנון אררים רפואיים אמצעים במסגרתו לכלול שראוי
 היכולת, לפי ייקבעו בטיפולים הכלכלית התמיכה של והמידה ההיקף

 קופות ידי על בין הבריאות, מערכת של האחרים לצרכים בהתיחס
 המוסמכים הגורמים ידי על ובין הנוכחי, המשפטי במצב עצמן החולים
לכשייחקק. הממלכתי, הבריאות ביטוח חוק לפי שיפעלו

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 1H



- 18 -

וייעוץ מידע .2

 אופציות יוצרת באי-פוו־יות לטיפול הרפואית הטכנולוגיה התפתחות 2.1
 המטופלים עוברים רבים במקרים זאת למרות הורות. למימוש נרחבות

 בריאות מדיניות של ן כעני הטיפול. להצלחת זעיר סיכוי עם רב סבל
 להפריה האלטרנטיבות את העולמי הבריאות ארגון מדגיש כללית

 מין מחלות של וריפוי מניעה )למשל, מניעתי טיפול החוץ־גופית:
 )תרופתי קונבנציונלי רפואי טיפול לאי-פוריות(, הגורמות

 או אימוץ כלומר אי-טיפול, של אלטרנטיבות וכן וכירורגי(,
 הפרט של ברמה גם (.CHILDLESSNESS) אי-הורות של במצב הישארות

 החוץ־גופית, להפריה אלטרנטיבות לבחון שראוי הועדה סבורה
 מן לשחרור מקום יש בישראל, התרבותית ירה באו בהתחשב ובמיוחד,
אי-הורות. של הסטיגמה

 ונפשי גופני במאמץ הכרוכה הולדה שיטת היא הרפואית ההפריה 2.2
 מבחינת במיוחד כבד הוא המאמץ המטופלים. הזוג בני של משמעותי

 ממעורבות ערוך לאין גדולה הגופני בטיפול האשה מעורבות האשה.
 השלכות להיות עשויות לכך יותר. משתבשת ימיה שגרת גם ולכן האיש,

 הקצר לטווח ביתה, למשק מחוץ האשה בעבודת שמדובר ככל כלכליות,
 מוגנת העבודה מן להיעדר האיש( )וזכות זכותה כי אם הארוך, או

 שהותקנו והתקנות ,1954התשי״ד- נשים, עבודת לחוק (4ג())7 בסעיף
 ופריון(, הפריה טיפולי בשל )היעדרות נשים עבודת תקנות - פיו על

 למימוש חשיבות יותר לייחס עשויה האשה כן, כמו .1990א-”התשנ
 הטיפול שלבי של במעבר הכרוך והמתח האישית. זהותה מבחינת ההורות
הזוג. בני בין היחסים איכות על גם להשפיע עשוי השונים

רפואי לטיפול האופציות

 האופציות את לבחון ושהות הזדמנות תינתן שלמטופלים כן, אם חשוב, 2.3
הם האם שלהם; הרגשיים לצרכים בהתאם ולאי-טיפול, לטיפול הקיימות

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 האם משלהם, ילד ללא חיים של אפשרות הדעת על להעלות יכולים
 הם האם או להם, מתאים פתרון להיות עשויים אומנה או אימוץ

 שבני לאחר רפואי. טיפול של אחרת או זו בשיטה לבחור מעדיפים
 לתמיכה זקוקים יהיו שהם ייתכן רפואי, בטיפול בחרו הזוג

הלידה. ולאחר ההריון במשך וגם הטיפול, במשך פסיכולוגית

 לספק גדולה חשיבות יש רפואי לטיפול האופציות שקילת במסגרת 2.4
 והשקעת המוצע הטיפול פרוטוקול לגבי ומהימן מלא מידע למטופלים

 והסיכונים הטיפולים של ההצלחה לגבי וכן הדרושה, והכסף הזמן
 הכרוכים בטיפולים תרופות. של לוואי תופעת לרבות בהם, הכרוכים
 האפשרות על למידע חשיבות יש ביצית( או )זרע רביה תאי בתרומת

 הרקמות תיאום מערכת בדיקת קושי, ללא לבצע, הצאצא של הטכנולוגית
 כי בוודאות לדעת ובאמצעותם ,DNA^ מערכת או (MHC) המרכזית

 על מלא מידע לתת יש כן כסו הוריו-מגדליו. של גנטי צאצא איננו
 מתרומת שנולד לילד הצפויים משפטיים או חברתיים לקשיים הסיכון

 האחרונות השנים בעשר שנצבר מידע לפי מזו, יתירה רביה. תאי
הפריה מטיפול בריאותיים סיכונים אחרת או זו במידה קיימים

כוללים לאשה הסיכונים לוולד. והן המטופלת לאשה הן חוץ־גופית
 למוות, לגרום עשוי קיצוניים שבמקרים השחלות, של יתר גירוי

 הסיכונים לרחם. מחוץ והריון רב-עובריים, הריונות של סיבוכים
 תינוקות. ולתמותת נמוך, במשקל ללידה הסיכון העלאת כוללים לילד

 עדיין שהם והפשרתם עוברים מהקפאת סיכונים שקיימים ייתכן בנוסף
 כי הרפואית בספרות פורסם שלאחרונה יצויין לבסוף ידועים. בלתי

)כגון, ביוץ להגברת בתכשירים שימוש בין קשר שקיים ייתכן
הפרסום והשד. השחלות סרטן הופעת של הסיכון הגדלת לבין פרגונל(

 ואין נבדקים, אלה ממצאים בישראל. הרפואית בקהילה מחלוקת עורר
 זה מידע להביא יש אך בתכשירים, השימוש את לאסור יסוד עדיין

המטופלים. לידיעת

 להטיל אפשרות שקלה הועדה 2.5
 לגבי הנתונים בפירוט מידע
 פרסום ואולם מציעה. שהיא

לפיכך, הרופאים. של העצמי

 חוברת בכתב לפרסם יחידה כל על חובה
 הטיפולים של והסיכונים ההצלחה סיכויי

 הפרסום איסור על לכאורה עובר זה מעין
את יפרסם הבריאות שמשרד ממליצה הועדה

HIוהלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 ההפריה יחידות של התפקוד לבדיקת הועדה שבידי הנתונים
 ויפרסם ויחזור משיח, שלמה פרופי של בראשותו בישראל, החוץ־גופית

 ציבורית זכות שיש בדעה היא הועדה שנה. מדי מעודכנים נתונים
 שהמטופלים הרושם קיים דורש. לכל אותו לספק ושחובה הזה, למידע

 הכרוכים ולסיכונים הטיפול של ההצלחה לסיכויי מודעים תמיד לא
בו.

לטיפול מדעת הסכמה

 מלא מידע לספק חובה יש המטפל לרופא הפרטנית, ברמה בנוסף, 2.6
 צריך זה מידע לטיפול. מדעת הסכמתם את לקבל כדי למטופלים ומהימן
 למחזור חי לידות ושיעור הריונות שיעור של במונחים להינתן
 מידה קנה יהיה אלה בריאות שירותי של שלצרכנים מנת על טיפול,

 לספק המטפל הרופא חובת ן לעני המוצע. הטיפול להערכת וברור אחיד
 מפנה ובן-זוגה, המטפלת של מדעת הסכמה קבלת לשם ומהימן מלא מידע

 חוק להצעת 15 סעיף של הרלבנטיות בהוראות המוצע הנוסח אל הועדה
 את ובמיוחד (,359 ע' התשנ"ב, )ה"ח 1992התשנ״ב- החולה, זכויות

לשונו: שזה ב(,)15 סעיף

 מידע למטופל הרופא ימסור מדעת, הסכמה קבלת "לשם
 אם להחליט למטופל לאפשר כדי סביר באורח רפואי

 יכלול האסור הרפואי המידע המוצע; לטיפול להסכים
והסכות )הדיאגנוזה( האבחנה (1) השאר: בין

 תיאור (2) המטופל; של הרפואי מצבו של )הפרוגנוזה(
 של והסיכויים הצפויה התועלת המטרה, ההליך, המהות,
 בטיפול הכרוכים הסיכונים (3) המוצע; הטיפול
 (4) נוחות; ואי כאב ,לוואי תופעות לרבות המוצע,

 או חלופיים רפואיים טיפולים של וסיכונים סיכויים
 או המטפל הצוות של נסיונו (5) רפואי; טיפול העדר

 הטיפול היה (6) המוצע; הטיפול במתן הרפואי המוסד
המטופל." לידיעת הדבר יובא חדשני, אופי בעל

הצורך את להדגיש ראוי הטכנולוגיה, של ההתפתחות בקצב בהתחשב 2.7

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 יש כן כמר חדשני. טיפול להם מוצע אם המטופלים לידיעת להביא

 זה, בתחום בניסויים להשתתף מדעת ההסכמה ן י לעג כי להעיר מקום
 רפואיים )ניסויים העם בריאות תקנות של המיוחדים הכללים יחולו
 במחקר הדן בפרק להלן עוד ראו כך ועל ,1980התשמ״א- אדם{, בבני

.רפואי

ותמיכה ייעוץ שירותי

 לקבל אופציה המטופלים לרשות להעמיד שיש סבורה הועדה בנוסף, 2.8
 השירותים את ומלווים המשלימים מקצועיים, ותמיכה ייעוץ שירותי

 בכל המטופלים של ההחלטות קבלת בתהליך יסייעו אשר הרפואיים,
הטיפול. שלבי

 יועץ יהיה חוץ־גופית הפריה לטיפולי יחידה שבכל ממליצה הועדה 2.9

 לרשות שיעמוד - פסיכולוג או סוציאלי עובד - מתאימה הכשרה בעל

 שנתן המידע על נוספים הסברים לתת כדי בחירתם, לפי המטופלים,

 שונים קשיים עם המטופלים בהתמודדות לתמוך כדי או המטפל, הרופא
 זכות היא הייעוץ שקבלת להדגיש מבקשת הועדה הטיפול. במהלך

 את להתנות או ייעוץ, לכפות כוונה כל אין - בחירתו לפי המטופל,
ושליטה. פ>קוח של מוסווית מערכת ליצור או בייעוץ, הטיפול
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ואמהות( )אבהות ההורות הגדרת .3

 פוריות טיפול עוברים זוג בני כאשר כי בחוק להבהיר ממליצה הועדה 3.1
 לכל ולד, ו שי הילד של ההורים הם ככלל, שלהם, רביה בתאי ומשתמשים

 שונה אינה זו בדרך שנולד ילד של המשפטי ושמעמדו ן, ועני דבר
 עוברים לנשיאת בהסדרים האמהות הגדרת )נושא מין. מיחסי מלידה
(7.31 בפיסקה להלן, יידון

 צורך יש ביצית(, או )זרע רביה תאי של מתרומה שנולד ילד לגבי 3.2
 רבות שנים שמזה העובדה אף על המשפטי. המצב את תבהיר אשר בחקיקה

 הסדר עדיין בישראל אין מלאכותית, הזרעה של בטכנולוגיה משתמשים
 כאשר תורם. של בזרע מלאכותית מהזרעה שנולד לילד ביחס חקיקתי
 משרד מנכ״ל של הכללים לפי לחיים, שותפים זוג בבני מדובר

 שהילד לכך מסכימים הם שבו טופס על הזוג בני חותמים הבריאות,
 מאחריות משוחרר הזרע ותורם ן, ועני דבר לכל האיש של כילדו ייחשב

 )ראו סלמה ן בעני העליון המשפט בית פסיקת לפי הילד. כלפי משפטית
 של בזרע אשתו של מלאכותית להזרעה שהסכים האיש לעיל(, 9 בעמי
הסכמתו. של כתוצאה הילד במזונות חייב תורם

 את לקבוע אלה מעין ים נהלי מי וכללים הסכמים של בכוחם שאין אלא 3.3
 פי על הדין. פי על שנקבע עניין שהוא הילדים, של האישי מעמדם
 העובר, נוצר ומהם הביצית את הפרה זרעו אשר האיש העברי, המשפט
 משפט בשיטות המקובל ההסדר הילד. כאבי וייחשב ישאר לעולם

 מראש מסכים האיש שכאשר הוא ואנגליה, ארה״ב למשל, מערביות,
 של כילדו לידתו מרגע נחשב הוולד תורם, של בזרע האשה של להזרעה

 בין המשפטי הקשר מנותק ובמקביל החוק. מכוח וענין, דבר לכל האיש
 לאבהות משפטית אבהות בין הפרדה יש כלומר, הילד. לבין הזרע תורם

ביולוגית.

 במקרים גם יחול אשר דומה, הסדר בישראל לחוקק שראוי סבורה הועדה 3.4
 או )זרע רביה תאי תרומת של שבמקרים משמע, ביצית. תרומת של

 הילד ייחשב לפיו הדין, מכוח הורות של הסדר לקבוע יש ביצית(

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
1Mהכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 כל ויינתק התרומה מקבלי של הטבעי ילדם היה כאילו משפטית מבחינה
התרומה. נותנת או נותן לבין בינו משפטי קשר

 שהילד גס משמעותו לתורמת, או לתורם הילד בין המשפטי הקשר ניתוק 3.5
 ילדים, אימוץ חוק של ההסדר מן להבדיל אותם, יורש אינו

 היהודית ההלכה של הגישה את המבטא ד((,)16 )סעיף 1981התשמ"א-
 קובע ואיננו הילד של המשפטי המעמד את משנה איננו שהאימוץ
 כלפי המאמצים על ממוניים חיובים מטיל היותר, לכל אם, כי הורות,

 אימוץ בין להשוואה מקום אין כי למסקנה הגיעה הועדה המאומץ.
ההורות. הגדרת ן י לעג רביה תאי של תרומות לבין

 זרע של בתרומה מדובר כאשר כי בחוק לקבוע לפיכך, ממליצה, הועדה 3.6
 נותנת או נותן לבין הילד בין המשפטי הקשר ינותק ביצית, של או

 הטבעי ילדם הוא כאילו הילד ייחשב הלידה מרגע ומאידך, התרומה,
 של במקרים ההורות לקביעת אשר הדין. מכוח התרומה מקבלי של

הרלבנטי. בפרק להלן ראו עוברים, לנשיאת הסכמים

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 1N
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רישום .4

למידע הילד זכות

 בבריאות והעוסקים הסוציאליים העובדים מעודדים האחרונות בשנים 4.1
 הסודיות לעומת לא-ביולוגיות במשפחות וגילוי פתיחות הנפש

 של ההקשר מן בעיקר שהצטבר ן ו הנסי בעבר. מקובלות שהיו והשתיקה
 עלולה הילד של הולדתו נסיבות לגבי המידע העלמת כי מלמד, אימוץ
 של זכותם היום מוכרת מזו, יתירה הרגשית. בהתפתחותו לפגוע

 כנובעת בגרות, לגיל בהגיעם הביולוגי מוצאם אחר להתחקות מאומצים
 סדרי מחייב זאת זכות של המימוש העצמית. הזהות בשלמות הצורך מן

 היה תש״ך( משנת בחוק )שמקורו הישראלי האימוץ חוק נאותים. רישום
 ואת אימוצים פנקס לנהל הרשויות חובת את קבע אשר בעולם הראשון

 זו ליברלית )גישה .18 לגיל בהגיעו בפנקס לעיין המאומץ זכות
 פתיחות לקראת מגמה יש שבהן רבות, נאורות במדינות כיום מקובלת

 הילד של המשפטי בניתוק מכירה אינה שההלכה מאחר אימוץ.( ביחסי
 בפנקס לעיין מוסמך הנישואין רושם גם הביולוגית, ממשפחתו

חיתון. למניעת חשש של בדיקה לצורך האימוצים

 של להקשר האימוץ של המודל את להעתיק מקום יש האם היא השאלה 4.2
 מוצאו אחר להתחקות לילד לאפשר מנת על רביה, תאי תרומות

 רישום של מנגנון וליצור אחד, מצד בגרות, לגיל בהגיעו הביולוגי
 פי על להינשא האסורים זוג בני בין נישואין ימנע אשר יוחסין

.י שנ מצד ,הדתי ן הדי

 ילדים אלפי עשרות העולם, ברחבי נולדו 40ה- שנות שמאז יצויין, 4.3
 כלשהו, רישום ללא וזאת נתרם, בזרע מלאכותית מהזרעה שנה מדי

 של אלמוניותו על ושמירה רפואית סודיות של מכוונת מדיניות ותחת
 זכות את קובע אשר חוק בשבדיה נחקק 80ה- שנות בסוף הזרע. תורם
 לגיל בהגיעו הזרע, תורם על למידע מלאכותית מהזרעה שנולד הילד

 תרומות במספר משמעותית לירידה ראשוני באופן גרם החוק בגרות.
 ההפרייה נושא את המסדיר השבדי שהחוק לב לשים יש אך הזרע.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
151הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 מגבילה גישה כללי באופן נוקט ,1988 בשנת שנחקק החוץ־גופית,
 טיפול לחלוטין אוסר הוא למשל, כך, בטכנולוגיה. לשימוש ביחס

ביצית. בתרומת או זרע בתרומת חוץ־גופית הפריה

 חומר מתרומת שנולד הילד של בזכות להכיר שיש תחילה, סברה הועדה 4-4
 לגיל בהגיעו הביולוגי מוצאו אחר להתחקות רפואית בהפרייה גנטי

 חובות להטיל כדי בכך שיהיה מבלי מתאים, ייעוץ קבלת לאחר בגרות,
 יהיה שהילד היתה הכוונה הגנטי. החומר תורמי על כלשהן משפטיות

 מידע ושקבלת הגנטי, החומר תורם על מזהה בלתי מידע לקבל זכאי
 לפני שניתנה בין התורמת, או התורם בהסכמת מותנית תהיה מזהה

 של הנהגה מצריכה למידע הילד בזכות ההכרה לאחריה. ובין התרומה
 זהות של והן הגנטיים ההורים זהות של הן נאותים, רישום סדרי

 באנגליה נחקקו אף הזה הסוג מן הסדרים הילד. של המשפטיים ההורים
ובאוסטרליה.

נישואין מניעת

 נישואין למנוע כדי המידע במרשם שימוש של באפשרות גם דנה הועדה 4.5
 היא, היהודית ההלכה פי על נישואין מניעת של האפשרות אסורים.

 למחצה, ואחות" "אח של קרובים לנישואי החשש מן ובראשונה, בראש
 אלה מעין נישואים ביצית. תורמת או זרע תורם לאותו המתייחסים

 הם עריות מיחסי הנולדים והצאצאים העריות, איסורי לגדר נופלים
 שנולד ילד האם בשאלה ההלכה, פוסקי בין מחלוקת קיימת ממזרים.
 רוב לדעת הזרע. לתורם מתייחס תורם של בזרע מלאכותית מהזרעה

 ייחוס אין המיעוט, לדעת הילד. אבי הוא הזרע תורם הפוסקים,
 תרומת לגבי מין. יחסי של תוצאה היתה לא ההולדה אם הזרע לתורם
 דהיינו, הפיזיולוגית, לאם האמהות את לייחס הנטיה מסתמנת ביצית

 קיימת בנוסף, הביצית. תורמת דהיינו, הגנטית, לאם ולא היולדת,
 לאשה שנולד ילד האם לשאלה ביחס ההלכה פוסקי בין ימת>מסו מחלוקת
 שמא ממזר, בבחינת הוא תורם של בזרע מלאכותית מהזרעה נשואה

 לגבי גם אלא מין יחסי קיום לגבי רק לא חל אשת-איש של האיסור
הגנסי. החומר של העירוב עצם

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 151
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 ומקרה, מקרה בכל הנישואין לרושם עיון זכות הענקת כי סברה הועדה 4.6
 במידה לפרטיות היסוד בזכות פוגעת היתה האימוץ חוק של המודל לפי

 למידע העיון זכות את לצמצם הצעה הועלתה לפיכך הנדרש. על העולה
 מזהה מידע מתן ללא גנטית, קירבה של מצב יאשר או שישלול ממוחשב
 סטיגמטיזציה או סימון למנוע כדי חיתון. מניעת אין בהם במצבים

 ילדים גם ברישום לכלול הוצע רפואית, מהפריה שנולדו ילדים של
 כל לזהות זו, הצעה לפי אמור, המרכזי המרשם זו. בדרך שלא שנולדו

אלה. מקרים ורק לנישואין, מועמדים בין גנטית קירבה של מקרה

 התנגדות הביעו זו להצעה ביחס הציבור מן הועדה ששמעה התגובות 4.7
 בשל למחצה אחים נישואי של ההסתברות כי נטען אחד, מצד נמרצת.

 הקיים הסיכוי על עולה אינה ביצית או זרע בתרומת רפואית יה הפרי
 מחוץ מין יחסי בשל או דודים בני נישואי בשל הכללית, באוכלוסיה
 הקירבה בגלל תורשתיות גנטיות למחלות חשש קיים אם לנישואין.
 שלפי הרי לנישואין, המועמדים הזוג בני של הביולוגית

 מרצונם גנטית בדיקה לעבור הזוג בני יכולים הקיימות הטכנולוגיות
 נישואי של הסיכון את משמעותי באופן להקטין גם ניתן ומבחירתם.

 מעין הגבלה אחד. מתורם ההריונות מספר על הגבלה ידי על ואחות אח
 חשש יש שלאדם במידה "מקצוענים". תורמים של תופעה תמנע גם זו

 כאמור, הזוג בני יוכלו תמיד משפחה, לקרוב להינשא עומד הוא שמא
וולונטרית. גנטית בדיקה לעבור

פרמיות

 או ברישום. טעות של נמנעת הבלתי האפשרות את הועדה שקלה בנוסף, 4.8
 באנשים הפגיעה מבחינת מכך המשתמע כל על ממוחשב, מידע בהעברת

 גורמים ידי על המידע למאגר חדירה של הסיכונים את וכן הפרטיים,
מוסמכים. בלתי-

 האימוץ, עם להשוואה מקום אין כי נטען למידע, הילד לזכות ביחס 4.9
 עובדת את יגלה שהילד גדול סיכוי קיים באימוץ טעמים. מכמה

 ושהוא בסוד, כך על לשמור ניסו הוריו אם גם מסביבתו האימוץ
שהסתירו המאמצים ההורים מצד הן כפולה, כבגידה הגילוי את יחווה

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 בו. רצו לא כביכול אשר מלידה הוריו מצד והן ממנו, המידע את
 בהרבה, גדול הסוד על לשמור הסיכוי זאת, לעומת רפואית, בהפרייה

 הולדת אופן לגבי העובדות בגילוי להיות שעלולה הפגיעה ואילו
 או נטישתו של מימד בכך שאין משום יחסית, קטנה הסביבה מן הילד

 אס, לבחור הזכות את ההורים בידי להשאיר ניתן לפיכך דחייתו.
 למעלה לאחר לבסוף, הולדתו. אופן לגבי לילד לספר ומה כיצד

 בדוקה אינדיקציה כל אין זרע, תרומות של פרקטיקה שנות מארבעים
 זה ן בעני הברורה המודעות למרות לדעת, נפשי צורך יש שלילדים

אימוץ. של בהקשר

 לנהל רצוי היה לילדים, רק למידע גישה לאפשר אפשרות היתה אילו 4.10
 למנוע אפשרות תהיה שלא לועדה נראה הקיימים בתנאים אבל מרשם,
 שעלול הנזק כי הועדה סבורה לפיכך נוספים. גורמים של גישה

 הדין לפי אסורים נישואים מניעת לשם מרכזי מרשם מניהול להיגרם
 על גובר יחסית, נמוכים הם ים ההסתברותי הסיכונים כאשר הדתי,

למידע. ילדים של רצונם מבחינת שתצמח התועלת

 הועדה, לדעת יש, נישואין ענייני על בישראל חל הדתי שהדין מאחר 4.11
 פי על לנישואין מניעה של האפשרות ן בעני למטופלים מידע לספק

 בגלל ואם )עריות( ביולוגית קירבה של אפשרות בגלל אם - ההלכה
 שקודמת המידע מסירת במסגרת לממזרות, בקשר הפוסקים בן המחלוקת

 שיקולים גם בחשבון לקחת שיוכלו כדי לטיפול, מדעת הסכמה למתן
אי-הפוריות. לפתרון להם המתאימה האופציה בבחירת אלה

מרכזי רפואי מרשם

 בלתי מרכזי, רפואי מרשם של ניהול על הועדה ממליצה זאת, עם יחד 4.12
 של התפקוד לבדיקת הועדה הצעת לפי רביה, תאי תרומות של מזהה

 של הרשומה משיח. שלמה פו־ופ' שבראשות החוץ־גופית, ההפריה יחידות
 אישיות, ותכונות פרטים תציין אך זיהוי, כל תאפשר לא התורם
 גנטית סריקה לבצע אמנה יש זה, ן לעני תורשתיות. מחלות לרבות

(SCREENING) מסויימים. ולזיהומים למחלות הנתרמים, הרביה תאי של 
 להיות צריך עדיין התרומה, את תפסול תורשתית מחלה כל לא כי אם
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 לצרכים ורק אך ישמש המרכזי הרפואי המרשם כך. על מידע
למחקר. או מדיניות, לקביעת סטטיסטיים,

 זו הצעה המידע. למאגר מטפל רופא של גישה לאפשר הצעה דחתה הועדה 4.13
 מגלים ואינם ליחידה מיחידה שעוברים מטופלים של מבעייתיות נבעה

 לפגוע אין הועדה, חברי לדעת בעבר. טיפולם לגבי המידע את
 למטופלים להתייחס הצדקה שום ואין המטופלים, של הרפואית בסודיות

 למטופל להסביר צריך המטפל הרופא אחרים. ממטופלים בשונה אלה
 יוכל והוא הקודמים, הטיפולים על לדעת לו חשוב מדוע אליו שפונה
הסודיות. על המטופל ויתור עם מידע לקבל הקודם למטפל לפנות
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רביה תאי תרומות .5

 .חוץ־גופית( )הפריה העם בריאות בתקנות הקיימים ההסדרים 5.1
 הגבלות מטילים מלאכותית הזרעה לביצוע ובהנחיות 1987התשמ"ז-

 או זרע תרומת דהיינו, )גאמטות(, רביח תאי של תרומות על שונות
ביצית.

 ההזרעה להנחיות 26 בסעיף הגלום הכלל את לאמץ ממליצה הועדה 5.2
 תעבור ביצית של או זרע של תרומה שכל בחוק ולקבוע המלאכותית,

 וזיהומיות תורשתיות מחלות אותן לגילוי )חמימוועדף( סריקה
בתקנות. שייקבעו

 או זרע של תרומה תתקבל לא כי ראשון כעקרון לקבוע ממליצה הועדה 5.3
לכך. מדעת הסכמתם את התורמת או התורם נתנו כן אם אלא ביצית של

ביציות תרומות

 אחרת אשה של להפריה ביצית תרומה החוץ־גופית, ההפריה תקנות לפי 5.4
 נטילת חוץ־גופית. יה הפרי בטיפול בעצמה הנמצאת מאשה רק תלקח

 הרדמה תחת )־־יקור( חודרנית בהתערבות נעשית השחלה מן הביציות
 של להבשלה שמביא הורמונלי טיפול לאחר הרגעה, סמי או קצרה כללית
 בסיכונים כרוכה בכללותה הפעולה אחד. במחזור ביציות של רב מספר

 ן שאי התקנות מתקין של הגישה היתה כך משום מסויימים. רפואיים
 צריכה שהתרומה הנחה בכך גלומה בלבד. תרומה לשם אותה לבצע

תמורה. ללא בהתנדבות, להיעשות

 נשים לתרומה. בביציות מחסור בדבר הערות הועדה שמעה זאת, עם יחד 5.5
 ולהקפיא מהן שניטלו הביציות כל את להפרות מעדיפות מטופלות

 להולדה אפילו או טיפולים של נוספים במחזורים הצורך למקרה אותן,
 אם ביציות, של בתרומה רגשי סיכון גם קיים נוספים. ילדים של

 "תמריצים" נותנים ימות י מסו במרפאות מתעברת. אינה התרומה נותנת
 את מממנים התרומה את המקבלים הזוג שבני באופן ביציות, לתרומת
של הנורמה של עקיפה ודאי בכך יש התורמת. של התרופתי הטיפול
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 של מעטה לא מידה גם בכך ויש כספי, תשלום ללא בהתנדבות, תרומה
קל. לא נפשי במצב בעצמה הנמצאת התורמת, ניצול

 לנשים רק ביצית תרומת של אפשרות להגביל שלא ממליצה הועדה 5.6
 בתקנות שנקבע כפי חוץ־גופית, הפריה טיפולי בעצמן שעוברות

 בתרומה היום הכרוכים הרפואיים שהסיכונים לועדה הוסבר הקיימות.
 של הכירורגיים הסיכונים על עולים אינם ובודאי גדולים, אינם

 שהתרומה זמן כל בחוק. הגבלה אין שלגביהן אחרות אברים תרומות
 כי בנוסף, התרשמה הועדה להגבלה. מקום אין מדעת בהסכמה ניתנת

 קיים למשל, מטופלות. ידי על תרומות של רפואיות השלכות תיתכנה
 ביציות, מעשר פחות שמייצרות מנשים תרומות ליטול שלא רפואי נוהג

 הרבה לייצר המטופלת יכולת בין כלשהו קשר שקיים נראה ואולם,
 שהיא שייתכן מסויימת תסמונת לבין תרופתי, לטיפול בתגובה ביציות

תת-פוריות. הוא מסממניה ושאחד תורשתית,

תשלום

 מקובל זרע בתרומות כי לציין יש התרומה, עבור התשלום לשאלת אשר 5.7
 בין זה ן לעני להבחין מקום שאין סבורה הועדה לתורמים. לשלם

 תקנה בבחינת זה היה התשלום, נאסר אילו ביצית. לתרומת זרע תרומת
 או תורמים, נמצאים היו שלא או שכן בה, לעמוד יכול הציבור שאין
 לתרומת בקשר למשל, היום, שנעשה כפי האיסור את עוקפים שהיו

 יקרות. תרופות למטופלת חינם מספקים התשלום במקום כאשר ביצית,
 והן זרע תרומת עבור הן אישי, תשלום להתיר כן, אם ממליצה, הועדה
 כספי פיצוי ושיהווה בתקנות, שייקבע בסכום, ביצית, תרומת עבור
 במעשה הכרוכים וההוצאות הזמן ביטול הסבל, אי-הנוחות, עבור

 אם כי כשלעצמם, הרביה תאי בעד יהיה לא שהתשלום יודגש התרומה.
 אין גנטי. בחומר למסחר פתח לפתוח שלא כדי לתורם אישי תשלום
גנטי. חומר של מכירה לאפשר

 ”"תמריץ מתן של הקיים בנוהג להמשיך שאין בדעה היתה הועדה 5.8
 להיות עשויה שהמטופלת משום הטיפול, מימון ידי על למטופלות

תרצה אם הטיפולית. המסגרת בתוך בלתי-ענייניים מלחצים מושפעת
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 בסכום לתשלום זכאית תהיה היא עודפות, ביציות לתרום המטופלת
 זרע תרומת ועבור ביצית תרומת עבור שייקבע הסכום בתקנות. שייקבע

 מקרה בכל התרומה. במעשה הכרוכים ובהשקעה במאמץ ההבדל את ישקף
 בין בתקנות, שייקבע למה מעבר תשלום כל לאסור ממליצה הועדה

בעקיפין. ובין במישרין

סרום-עוברים של תרומות

 של תרומות על איסור קיים החוץ-גופית ההפרייה בתקנות 5.9
 בחשש נעוצה האיסור סיבת כי יתכן מופרות(. )ביציות טרוס-עוברים

 עוברים שתרומת בעובדה נעוצה לכך שהסיבה ויתכן יוחסין, לטשטוש
 ידי על ילד לאימוץ גנטית מבחינה לחלוטין זהה "טרום־עוברים" או

 תרומת מקום, מכל אליו. גנטית זיקה אין מהם אחד לאף אשר הורים
 מדובר אסור. השתים של השילוב אבל ביצית, תרומת וגם אפשרית, זרע

 משולבת בתרומה הכרוך לטיפול הזקוקים זוגות של בודדים במקרים
 זרע. מייצר אינו והאיש מבייצת אינה האשה למשל, כאשר, - זו מעין
 משכנע טעם ושאין זה, לטיפול מניעה להיות צריכה שלא לועדה נראה

 של מקרים ישנם ודאי טרום־עוברים. תרומת על בתקנות הקיים לאיסור
 של אפשרות תקינים. רביה תאי מייצר אינו מהם אחד שכל זוג בני

 בה יש הריון, לשאת מסוגלת האשה אם מופרית, ביצית של תרומה קבלת
 לילד. ההורים בין הקשר היווצרות מבחינת אימוץ לעומת יתרונות
 אלה במקרים יש בלבד, ביצית או זרע תרומת של מקרים ולעומת

לילד. הגנטי הקשר העדר מבחינת הזוג בני בין סימטריה

 יה הפרי טיפולי לקבל זכות הלא-נשואה לאשה יש התקנות, לפי 5.10
 איננה הפנויה האשה זאת, עם יחד ביציות. ולתרום חוץ־גופית,

 האשה של הזכות להגבלת הטיעונים אחד בתרומה. ביצית לקבל זכאית
 על הכללי האיסור מן חלק שזהו הוא בתרומה ביצית לקבל הפנויה
 זקוקה תהיה הלא-נשואה שהאשה היא ההנחה טרום־עוברים. של תרומה

 ביצית של לתרומה זקוקה תהיה היא ולפיכך זרע, של לתרומה גם
 שיש ייתכן שכן זה, נימוק לפי מדי גורפת היא ההגבלה מופרית.

 מניעה רואה אינה שהועדה ומכיון מנישואין. שלא בן־זוג לאשה
 האשה של הזכות להגבלת זה טעם נופל ממילא טרום־עובר, של לתרומה
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 שאין לועדה נראה כאמור, מקום, מכל בתרומה. ביצית לקבל הפנויה
 הזכות לרבות פוריות, טיפולי לקבל הזכות על הגבלות להטיל מקום
לא-נשואה. המטופלת היות משום בתרומה, ביצית לקבל

אנונימיות

 תורמת או הזרע תורם של האנונימיות של המדיניות את בחנה הועדה 5.11
 מלאכותית להזרעה בקשר בהנחיות הן היום ביטוי ליד הבאה הביצית,

 ניתן הועדה, חברי רוב לדעת החוץ־גופית. ההפריה בתקנות והן
 במקרים בדבר, המעורבים כל בהסכמת האנונימיות, על ויתור לאפשר

 זרע בתורם להיעזר מבקשים המטופלים אם כלומר, אישיות. תרומות של
 הועדה תהיה אישי, באופן להם המוכרים ביצית בתורמת או

 של כלל זאת, עם יחד בקשתם. את לאשר מוסמכת הרב-מקצועית
 משפחה, קרובי על לחץ או סחטנות, למנוע כדי יישמר, אנונימיות

 האישיים הקשרים של הרגשיות ההשלכות לגבי הידע חוסר בגלל וכן
לילד. ביחס המבוגרים בין

 הוא בתקנות, היום שקיים נוסף לאיסור לב לשים יש זה בהקשר 5.12
 המטופלת. האשה של משפחה קרובת ידי על ביצית תרומת של האיסור

 הקרובה ביצית של שהעירוב בחשש הנראה, ככל נעוץ, זה לאיסור הטעם
 עריות איסורי על עבירה יהיה המטופלת של זוגה בן של הזרע עם

 להביע עשויה המטופלת של משפחה קרובת שדווקא אלא הלכתיים.
 אין כי בדעה היו הועדה חברי רוב בהתנדבות. ביציות לתרום נכונות
 בדבר המידע ואולם משפחה, קרובי ידי על רביה תאי תרומות לאסור

 במסגרת למטופלים והן לתורמים הן להימסר צריך ההלכתיים הספקות
הטיפולי. לתהליך מדעת הסכמה למתן שקודמת המידע מסירת

 מתורם בתרומות השימושים מספר את להגביל ממליצה הועדה לבסוף, 5.13
 את להקטין מנת על לידות, לשלוש עד ביציות, והן זרע הן יחיד,

 תורמים של תופעה למנוע מנת ועל ואחות, אח לנישואי הסיכוי
מקצוענים.
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עוברים טרום טל הקפאה .6

 אך בהקפאה, זרע לשמר טכנולוגית מבחינה ניתן שנה ארבעים מזה 6.1
 האחרונות בשנים זאת, עם יחד ביציות. כך לשמר הצליחו לא עדיין
או מופרות, ביציות עם בטיפולים ימת י מסו הצלחה היתה

 הטכנולוגיה ברמת והפשרה. הקפאה של תהליך שעברו טרום־עוברים,
 על ההקפאה תקופת למשך השפעה יש האם ידוע לא עדיין הנוכחית

המופרית. הביצית של החיות

השמירה תקופת

 בהקפאה תוחזק מופרית ביצית החוץ־גופית, ההפרייה תקנות לפי 6.2
 שנים לחמש זו תקופה להאריך וניתן שנים, חמש על תעלה שלא לתקופה
 ביציות מוקפאות בעולם הזוג. בני של בכתב בקשה פי על נוספות

 מופרות ביציות יש בישראל שנים. לשלוש שנה בין הנעות לתקופות
 משרד של פנימית ועדה המליצה כשנה לפני השביעית. השנה זו בהקפאה

 יחוייב נוספות שנים לחמש העוברים את לאחסן המבקש שזוג הבריאות
.$82 של כולל בסכום הקשורות, העלויות עבור בתשלום

 ביציות כי בחוק ולקבוע התקנות, של הגישה את לאמץ ממליצה הועדה 6.3
 שנים, חמש על תעלה שלא לתקופה לכתחילה יוקפאו עודפות מופרות

 המטופלים. לבקשת נוספות, שנים לחמש זו תקופה להאריך ניתן כאשר
 לפני ביציות שמירת על וגם זרע, שמירת על יחול הסדר שאותו מוצע

 יוסדר התשלום ענין כזו. טכנולוגית אפשרות לכשתהיה הפרייתן,
פוריות. טיפולי מימון של הכללית המדיניות במסגרת

 הביצית איכות על ההקפאה לזמן השפעה יש האם ידוע לא שעדיין מאחר 6.4
 והנורמות התקנות לפי השמירה תקופת בין הפער ונוכח המופרית,

 מתאים מדעי מחקר שייערך מציעה הועדה לישראל, מחוץ זה בענין
 ממליצה הועדה שלילית, השפעה על המצביע ידע בהעדר השאלה. לבדיקת

שנים. מעשר למעלה יישמרו לא רביה שתאי
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השימוש בדבר החלטה

 מבחינה בטרוס-עוברים? שייעשה למה בקשר ההחלטה סמכות מסורה למי 6.5
 מציעה הועדה המוקפא. טרום־העובר שייך"’' למי השואלים יש משפטית,

 במקום סתם. נכס איננו טרוס-העובר שכן ,קנין של בשפה לנקוט לא
 המוקפא, בחומר השימוש בדבר ההחלטה את מקבל מי לשאול יש זאת

 אחרים, למטופלים תרומה במטופלת, השתלה אפשרויות: ארבע כשקיימות
 המטופלים של להיות צריכה ההחלטה האם השמדה. או למחקר, תרומה

 במטופלת, ההשתלה לגבי רק בידיהם היא ההחלטה שמא או מקרה, בכל
 לתורמים מעמד יש האם הרפואי? המוסד בידי תהיה אחרת החלטה וכל

רביה? תאי של

 במשך בלבד המטופלים של בידיהם נתונה תהיה שההחלטה ממליצה הועדה 6.6
 לעשות רשאי אינו רפואי שמוסד כשם הרביה. תאי של השמירה תקופת

 שניתנו אחרת, אנושית רקמה כל או דם דגימות של בעודפים ניסויים
 אין וחומר, מקל כך, האחר, לניסוי ההסכמה קבלת ללא אחת, למטרה
 הועדה המטופלים. של הסכמתם ללא בטרום־עוברים כלשהו שימוש לעשות

 יהיה - למחקר ובין אחרים למטופלים בין ־ לתרומה שהשימוש מדגישה
 על ייעשה בטרום־עוברים שהמחקר לציין למותר המטופלים. בהסכמת רק
להלן(. 8 פרק )ראו המקובלים והאתיים המשפטיים הכללים פי

 מעמד כל להם יהיה שלא הועדה ממליצה ביצית או זרע תורמי לעניין 6.7
 הסכמתם שנתנו לאחר הרביה בתאי השימוש בדבר החלטות בקבלת משפטי
 להם יובהר מדעת, ההסכמה נתינת בעת זאת, עם יחד לתרומה. מדעת,
 מראש לשלול אפשרות להם ותהיה למחקר, לשמש עשויים הרביה שתאי

זה. מעין שימוש

 עשר - הרביה תאי של השמירה תקופת שכעבור עוד ממליצה הועדה 6.8
 שימוש או השמדה בדבר יחליט הרפואי המוסד - היותר לכל שנים,

 מטרה. לשום למכירה, לא וודאי לתרומה, אפשרות תהיה לא למחקר.
 איכות על משפיעה ממושכת הקפאה האם ידוע לא התרומה, לגבי

 למוסד להתיר אין המכירה, לגבי הרביה. תאי או טרוס-העוברים
הועדה פלילית. בעבירה זאת לאסור ויש הגנטי בחומר לסחור הרפואי

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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ן ואי יושמדו, למחקר, ששימשו מופרות וביציות רביה שתאי מדגישה
שימוש. כל בהס לעשות

זוג בני הסכמת

 לגבי שההחלטה כעקרון, ראוי, מטופלים, זוג בבני מדובר כאשר 6.9
 ביניהם אין כאשר ייעשה מה משותפת, תהיה בטרום־עוברים השימוש
*נ 599/92 )חיי( בת.א. זו שאלה התעוררה לאחרונה הסכמה?

 בבג״צ עתירתם אשר הזוג בני בין שנתגלע לסכסוך בקשר ,>נחמנ
 לאפשר הבריאות משרד בהסכמת ימה לעיל(נסתי 9 בעמי )ראו 1237/91

 המופרית הביצית השתלת לשם האיש בזרע האשה ביצית של יה הפרי להם
 נתבצעה ובטרם ההפרייה, שנעשתה לאחר נושאת. אם של ברחם בחו״ל

 את להשתיל ביקשה האשה הזוג. בני נפרדו הנושאת, באם ההשתלה
 המשפט בית לכך. התנגד האיש ואילו נושאת באם המופרית הביצית

 "אין וכי האשה, לבקשת להיעתר יש כי ,2.9.93 מיום דין בפסק קבע,
 לכל הסכמתו את נתן כבר באשר הבעל של נוספת הסכמה בכל צורך

 ואין פונדקאית ברחם השתלתן לרבות הביציות, הפריית של התהליך
 הועדה, של הדו״ח פרסום )בעת זו." מהסכמה בו לחזור יכול הבעל
העליון(. המשפט בית בפני ועומד תלוי זו החלטה על הערעור היה

 לגבי הזוג בני שני של משותפת הסכמה להיות צריכה אם השאלה אכן, 6.10
 הקשר כאשר בחריפות מתעוררת שהוקפאו מופרות בביציות שימוש כל

 של להשתלה בקשר ובמיוחד הזמן, במהלך מתערער הזוג בני בין
 שאז גירושין, של למקרה רק מתייחסות התקנות במטופלת. טרום־העובר

 של מצבים עוד ייתכנו אך להשתלה, האיש של המחודשת ההסכמה דרושה
 את להעדיף יש האם השאלה, נשאלת זוג. בני בין דעות חילוקי

 )או האיש של האינטרס על בהולדה האיש( )או האשה של האינטרס
 המצב זח ן לעני כי לבה, לתשומת לקחה הועדה ? באי-הולדה האישה(

 זאת, עם יחד האיש. ושל האשה של ההשקעה מבחינת סימטרי אינו
 אינטרס לאיש להיות עשוי גנטית הורות למימוש הפוטנציאל מבחינת

 מן והתגרש בכושרו שנפגע בגבר מדובר למשל, אם, - בהולדה גדול
 חדשה זוג בת עם והתקשר המופרית, הביצית את יצר שאתה האשה

המופרית. הביצית מן הריון לשאת שמוכנה

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ן 1 ו
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 10(
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 לחריג מקום יש האם הזוג, בני שני של נמשכת הסכמה דרושה לא אם 6.11
 כלפי הורים של אחרות משפטיות לחובות או האב של המזונות לחובת

 בני של רביה בתאי מדובר כאשר שונה לדין מקום יש והאם ילדיהם?
ביצית? או זרע תרומת עם טיפול של מקרה לעומת המטופלים הזוג

 אין כי בדעה היתה הועדה 6.12
 להיות צריכה וכי להשתלה,
 יד לתת שאין האחת, סיבות.

האב של מעורבות לעודד שיש

 הסכמה גם להפרייה ההרשאה במתן לראות
 משתי להשתלה, הזוג בני שני של הסכמה

 והשניה, סכסוך, מתוך ילדים של להולדה
ההחלטה. בקבלת

 לועדה ן העני יועבר משותפת הסכמה שבהעדר אפשרות, עוד שקלה הועדה 6.13
 לדרישה חריגים לאשר תוסמך אשר הרב-מקצועית, הסטטוטורית

 על להעלות הועדה התקשתה זאת עם יחד הנמשכת. ההסכמה של העקרונית
 נתנה הועדה האמור. העקרון מן חריגה יצדיקו אשר שיקולים הדעת
 אחרת דרך כל תהיה לא הגנטי לאב או הגנטית שלאם לאפשרות דעתה

 ללא זה מעין במקרה להולדה היתר מתן אבל הגנטית. ההורות למימוש
 מן הן אמהות, של או אבהות של כפיה משמעותו משותפת, הסכמה

 ילד שיהיה זו מבחינה הרגשית, הבחינה מן הן המשפטית הבחינה
 או איש על לכפות אין כי בדעה היתה הועדה לרצונם. בניגוד שנולד

 הראשונית הסכמתם נתנו אם גם לרצונם, בניגוד אמהות או אבהות אשה
 משפטיות מחובות פטורים ליצור אין כי הועדה סברה כן כמו ן. לעני

 וסטיה בילד, פגיעה בכך שיש משום ילדיהם, כלפי הורים של כלליות
 של כדינו רפואית יה מהפרי שנולד ילד של שדינו העקרונית הגישה מן

 רבה זהירות להיזהר יש וענין. דבר לכל מין, מיחסי שנולד ילד
 ומסטיגמטיזציה רפואית, יה הפרי לילדי מיוחד משפטי מעמד מיצירת

אפשרית.

 ייעשה לא ונמשכת, משותפת הסכמה בהעדר כי הועדה ממליצה לפיכך, 6.14
 שעליה ההקפאה תקופת תום עד שהוקפאו מופרות בביציות שימוש כל

 תיחשב הטיפול תחילת עם שניתנה הסכמה ואולם הזוג בני הסכימו
בכתב. הזוג מבני מי בו חזר לא עוד כל כנמשכת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
שהכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 ביצית הפרה זרע או מורס, של בזרע הופרתה ביצית שבהם למקרים אשר 6.15
 של גירושין לאחר השימוש, את להתנות שאין סבורה הועדה מתורמת,

 הקשר חסר הזוג בת או הזוג בן של הנמשכת בהסכמה הזוג, בני
 מן להיוולד שעשוי הילד עם ביולוגי קשר להם היה שלא מאחר הגנטי.
 שהוא הזוג בן עם שלהם החברתי הקשר שניתק ומאחר המופרית, הביצית
 אחריות עליהם להטיל הקיים בדין בסיס שאין הרי הביולוגי, ההורה

 וטו זכות של כוח להם לתת מקום אין גם ולפיכך כהורים. משפטית
 קשר בהעדר כלומר, המופרית. בביצית השימוש בדבר ההחלטה לגבי
זוג. לבן וטו זכות תהיה לא גנטי

מטופל של פטירתו

 לאחר מופרית בביצית לשימוש ביחס לפעול יש כיצד היא נוספת שאלה 6.16
 לבין האיש פטירת בין מבחינות החוץ־גופית ההפרייה תקנות פטירה.
 הביצית את באשה להשתיל מותר האיש, נפטר כאשר האשה. פטירת

 שנפלה )נראה ההפרייה. ממועד שנה לפחות שחלפה בתנאי המופרית,
 תקופת הפטירה. ממועד שנה של להמתנה היתה ושהכוונה טעות,

 שהחלטת להבטיח פטרנליסטית מדאגה הנראה, ככל נובעת, ה"צינון"
 האבל.( של הראשונים בשלבים החלטה קבלת ולמנוע שקולה, תהיה האשה

 בביצית השימוש את התקנות אוסרות האשה, נפטרה כאשר זאת, לעומת
 האשה של ביכולת לאשה האיש בין זו הבחנה להסביר ניתן המופרית.

 יכול איננו שהאיש בעוד נוסף, אדם של מעורבות ללא וללדת להתעבר
 אם של לשירותים להיזקק מבלי אשתו של מביצית צאצא לעולם להביא

ושאת. נ

פטירה לאחר לשימוש הסכמה על מראש יחתמו שהמטופלים ממליצה הועדה 6.17
 אם בכתב. מכן לאחר מכך לחזור אפשרות עם לטיפול, ההסכמה עם ביחד
 עברה כאילו דין אותו יחול פטירה לאחר השימוש לגבי הסכמה אין

 המוסד החלטת לפי למחקר, שימוש או השמדה - בהקפאה השמירה תקופת
 מופרית בביצית שימוש ייעשה לא מקרה בשום זאת, עם יחד הרפואי.
 מהם, אחד כל של או המטופלים של המפורש לרצון בניגוד שהוקפאה

 את לבטל הועדה ממליצה עוד אחרים. למטופלים תרומה או מחקר לצורך
אלמנה. לגבי בתקנות היום הקבועה הצינון תקופת

blוהלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 זכויות אין לעובר הירושה. זכויות לנושא גם להתייחס יש זה בהקשר 6.18
 הוריו, את הילד יורש הלידה לאחר אם אך נולד. שלא עד משפטיות

 עלולות כן כמו להשתלה. התנגדות תהיה האחרים שליורשיהם ייתכן
 דומה שאלה המוריש. ן עזבו של סופית לחלוקה בקשר בעיות להתעורר
 שמבחינת ממליצה הועדה מוקפא. בזרע השימוש של בהקשר מתעוררת

 )או מהשתלה כתוצאה נוצר הריון שכאשר בחוק ייקבע הירושה דיני
 ירושה זכויות ליילוד יהיו לא הורה, פטירת לאחר שבוצעה הזרעה(

 בצוואה לצוות ניתן לא גם הקיים, הדין לפי שנפטר, ההורה כלפי
היחידי. המעשי הפתרון זהו הועדה, לדעת נולד. שטרם למי

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
14Jהכינוס לקראת מאמרים אסופת



- 39 ־

עוברים נשיאת של הסדרים .7

 ולשאת להתעבר הנושאת האם מתחייבת עובר לנשיאת טיפוסי בהסכם 7.1
 על היוולדו, עם לידיהם הילד את ולמסור מזמין, זוג עבור הריון

 להיות יכולה ההתעברות וענין. דבר לכל כילדם אותו יגדלו שהם מנת
 או המזמין, האב של הזרע עם מלאכותית בהזרעה דרכים: משתי באחת

 הוא זה מעין הסדר המזמין. הזוג של מופרית ביצית של בהשתלה
 או הריון, לשאת מסוגלות שאינן נשים של לאי-פוריות פתרון

 המערבי העולם שברחבי היא ההערכה בריאותן. את מסכן שההריון
 ושרוב האחרונות, השנים 15ב- ילדים מאות כמה זו בדרך נולדו

חוץ־גופית. בהפריה ולא מלאכותית בהזרעה כרוכים היו ההסכמים

 קשות שאלות מעוררת )פונדקאות( עוברים לנשיאת הסכמים של הסוגיה 7.2
 ההולדה בהסכם המעורבים הבוגרים בין היחסים של למורכבות במיוחד.

 קיימים ילדים על הן ולד, ו שי הילד על הן רגשיות השלכות בודאי יש
 בני בין היחסים על והן עצמה, הנושאת האם על הן הנושאת, האם של

 (PUBLIC POLICY) הציבור תקנת של שאלות חשוכי-הילדים. הזוג
 והשאלה הנושאת, לאם התשלום שאלת עיקריים: מישורים בשני מתעוררת

 חל רבות בארצות הלידה. לאחר ההסכם מן בה לחזור לזכותה ביחס
 חקיקה קיימת שבהן הארצות בריב עוברים. לנשיאת הסדרים על איסור
 באנגליה למשל, אחרת. או זו במידה נאסרו ההסדרים זה, בנושא

 תמורת )דהיינו, מסחרית פעילות האוסרים חוקים נחקקו ואוסטרליה
 אינם מקרה בכל וההסכמים עוברים, לנשיאת להסכמים הקשורה תשלום(
משפטית. מבחינה לאכיפה ניתנים

 למסקנה הגיעה היא הסוגיה, של ההיבטים במכלול דנה שהועדה לאחר 7.3
 באופן הנושא את לאסור אין קיצונית. גישה לגביה לנקוט שאין

 שהיא מדגישה הועדה הגבלות. שום ללא אותו להתיר אין וגם מוחלט,
 אין רפואית. מעורבות בהם שיש עוברים לנשיאת בהסכמים רק עוסקת

 רפואית. מעורבות ללא נעשית שההתעברות במצבים לעסוק מעניינה זה
אחרים, הסכמים על המשפטיות ההשלכות לגבי עמדה נוקטת אינה הועדה
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תקפותם. מבחינת

רב-מקצועית ועדה של מראש אישור

 לנשיאת הסדרים על איסור קביעת של האפשרות את שקלה הועדה 7.4
 הסטטוטרית לועדה סמכות מתן עם אחרות, לארצות בדומה עוברים,

 גרסה הועדה דופן. וצאי י במקרים לאיסור חריגים לאשר הרב-מקצועית
 זהירה להיות צריכה פרטים בין בהסכמים החברה של ההתערבות כי

 הולדה, בענייני לפרטיות היסוד זכות את כעקרון לכבד ויש , ביותר
 אחד, מצד כי, היא הועדה המלצת לפיכך, הכרוכים. הסיכונים כל עם

 גם אין שני, מצד פלילי. באיסור עוברים לנשיאת הסכמים לאסור אין
 ממליצה הועדה והמשפטיות. האנושיות המורכבויות בגלל אותם, לעודד

מבוקר. באופן אלה הסירים להתיר כן, אם

 בבקשות לדון הרב-מקצועית הועדה את בחוק להסמיך ממליצה הועדה 7.5
 תפעיל הרב-מקצועית הועדה עוברים. לנשיאת הסכמים של מראש לאישור
 שקלה הועדה לגופו. פרטני מקרה בכל ותדון גמיש, דעת שיקול

 שבהם המקרים בדבר בחוק כלליים קריטריונים קביעת של אפשרות
 הפירוש את משאירה זאת אפשרות אולם עוברים. לנשיאת הסדרים יותרו

 הועדה המטפלים. הרופאים בידי הפרטני במקרה הכללים של והישום
 בלתי גוף בידי להיעשות צריכה אלה בעניינים החלטות שקבלת סבורה
 לכל בקשר דעת שיקול גוף אותו בידי להשאיר כאמור, ושיש, תלוי,
 עוברים לנשיאת הסדר יבוצע לא כי היא הועדה המלצת לגופו. מקרה

 שתקבע. ובתנאים הרב-מקצועית, הועדה של מראש אישור אלא-על-פי
 תוודא והיא לאישורה, שהוגש ההסכם את תבדוק הרב-מקצועית הועדה

 הסיכונים, מבחינת ההסכם, של המשמעויות כל את מבינים שהצדדים
 ההלכתי למעמד הנוגעים היבטים לרבות המשפטיות, והזכויות והחובות

להיוולד. שעתיד הילד של

 לנשיאת בהסדר חלק נטילת על פלילי איסור לחוקק ממליצה הועדה 7.6
 על יחול לא האיסור ואולם הרב-סקצועית. הועדה באישור שלא עוברים
 ההורים משמע, להסדר, כצדדים ישיר באופן המעורבים הפרטים

תיווך נגד פלילי איסור לענין עוד, )ראו הנושאת. והאם המזמינים
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.(7.24 בסעיף להלן, תשלום, תמורת

 הוריה יש כן אם אלא אישור תתן לא הרב-מקצועית הועדה 7.7
 האלטרנטיבות כל את בחן המזמין שהזוג ולאחר ברורה, )אינדיקציה(

 עברו הצדדים שכל ולאחר הועדה, מטעם מתאים מקצועי ייעוץ במסגרת
 הועדה של אישור למתן תנאי כי מדגישה הועדה פסיכולוגית. בחינה

 וייעוץ מתאימים הסברים קיבלו הצדדים שכל הוא מקצועית הרב
 מבקשים הם עליו ההסכם של ההשלכות מורכבות את והבינו מקצועי,
לחתום.

 לנשיאת ההסכם בתוכן המחוקק להתערבות מקום רואה איננה הועדה 7.8
 לגופו, הסכם כל תבחן הרב-מקצועית שהועדה היא המלצתה עוברים.
 הנושאת האם של הזכות בין נאות איזון שניתן היתר, בין ותוודא,
 האחריות לבין ההריון, ניהול לגבי החלטות לקבלת ביחס לפרטיות

העובר. לבריאות מסיכונים להימנע שלה

 לפני בכלל, אם יינתן, הרב-מקצועית הועדה שאישור מדגישה הועדה 7.9
 המעורבים של האישית האחריות של ן כעני ההזרעה. או ההפרייה

 ההסכם של המשמעות מלוא את לעצמם יבררו שהם ביותר חשוב בדבר,
 ההסכמה בנוסף, העתידי. הילד של ההיווצרות תהליך התחיל בטרם עוד

 אותו ומבחינה עוברים לנשיאת הסדר שמאפיינת היא התעברות בטרם
רצוי. בלתי קיים הריון של בעיה לפתור שנועד אימוץ. של מהסדר

 משפטיים פורומים אחר חיפוש של התופעה את לבה לתשומת לקחה הועדה 7.10
 אל להוציא מנת על בארה״ב, במיוחד ן-מדינתית, הבי ברמה נוחים
 ן העני נאסר המדינות מן בחלק כאשר עוברים, לנשיאת הסכמים הפועל
 הסכמים של המנגנון כי לקבוע הועדה ממליצה זאת, לאור בחוק.

 תושבי שאינם אנשים של לרשותם יעמוד לא שתואר, כפי מבוקרים,
 כלשהן סמכויות יהיו לא הרב-מקצועית לועדה כי יובהר, ישראל.

 מחוץ בחלקם או במלואם המבוצעים עוברים לנשיאת הסדרים לגבי
 מימד בהם שיש להסדרים אישורים תתן לא הועדה לישראל.

 חלקיהם כל ועל במלואם יבוצעו שיאושרו ההסדרים בין־מדינתי.
ייאסרו. אחרים הסדרים בישראל.
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הנושאת האם כשירות

 אשה של לכשירות ביחס מידה אמות לקבוע הראוי מן האם שקלה הועדה 7.11
 אם להיות כשרה אינה שקטינה מאליו ומובן ברור נושאת. אם להיות

 מידה, באותה כללי. באופן משפטית כשרות חסרת היותה מעצם נושאת,
 להמלצת בהתאם קטין, יהיה המזמינים מההורים שמי הדעת על יעלה לא

הבגיר. לאדם נתונה תהיה פוריות לטיפולי שהזכות הועדה

 של חויה בעצמה עברה לא אשר שאשה לקבוע הראוי מן האם שקלה הועדה 7.12
 אשר אשה שרק היתה המחשבה נושאת. אם להיום תוכל לא ולידה הריון
 המשמעות את אמיתי באופן להעריך תוכל אישי באופן כזאת חויה עברה

 שום אין שני מצד היוולדו. עם אחר לאדם הילד את למסור הסכמה של
 גדולה ההסכם מן בה תחזור שאישה ההסתברות כי לגרוס עובדתי בסיס
 יש ילדו שלא לנשים אם כלל ידוע לא קודם. ילדה שלא אשה אצל יותר
 להגבלה מקום אין ידע של בסיס ובהעדר הילד, על לוותר קושי יותר
 ילדה אשר אשה תהיה הנושאת שהאם דרישה תהיה אם בנוסף, זו. מעין

 את שמגדלת באשה מדובר יהיה המקרים שברוב להניח שיש הרי קודם,
 היחסים של למורכבות נוסף מימד להוסיף כדי בכך יש ילדיה.

 של התגובה תהיה מה עוברים. לנשיאת ההסדר סביב שנרקמיס האנושיים
המזמינים? להורים הוולד של למסירה הילדים

 קרובת תהיה לא נושאת שאם בחוק לקבוע הצעה בנוסף שקלה הועדה 7.13
 תהיה לא נושאת שהאם וכן הזוג, מבני לאחד ראשונה מדרגה משפחה

 ההלכה מבחינת משמעויות להן שיש דרישות שתי - נשואה אשה
 היא אם או הזוג, מבני אחד של קרובה היא הנושאת האם אם היהודית.
 מצד לממזרות. החשש מבחינת בצאצא פגיעה של סיכון קיים אשת-איש,

 מבקשת שהאשה הסיבה מהי מקרה בכל לבדוק יש כי הדעה הובעה שני
 חברה או משפחה שקרובת למשל, ייתכן, אחרת. אשה עבור הריון לשאת

 להשאיר ויש עבורה, עובר לשאת מוכנה הילדים חשוכת האשה של נשואה
 ההיבטים זו, גישה לפי המזמינים. ההורים בידי הבחירה את

 הילד של האישי למעמד ביחס אי-הבהירות של והסיכון ההלכתיים
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 שפונים לאנשים שיסופקו ובייעוץ במידע להיכלל צריכים שיוולד
 משיקולים שנובעת הגבלה מראש לקבוע אין אך הרב-סקצועית, לועדה

אלה.

 נשים לגבי שהגבלה חששות ראש בכובד שקלה הועדה מזו, יתירה 7.14
 לנשיאת להסכם שתיכנס הלא-נשואה האשה של מכבודה תמעיט נשואות

 ועדיין האנוש, יחסי מבחינת מורכב מאוד הוא הנושא כאמור, עובר.
 אחרת. אשה עבור הריון לשאת להסכים אשה של המניעים מה מבינים לא
 הנושאת האם על שלילית ציבורית דעה שנוצרת רושם גם יש

 כאמירה להתפרש יכולה היתה נשואות נשים לגבי הגבלה )הפונדקאית(.
הנשואות. הנשים עבור תלדנה הפנויות שהנשים

 של לכשירות מידה אמות בחוק לקבוע שלא הועדה ממליצה זאת כל לאחר 7.15
 הזוג בני קטינה. תהיה לא שהיא הדרישה מלבד נושאת, אם להיות אשה

 העדפותיהם לפי נושאת לאם במועמדת לבחור יוכלו המטופלים
 המוכנות את תבחן הרב-מקצוע?ת הסטטוטורית הועדה ואילו האישיות,

 המידע במסגרת ן. עני של לגופו מקרה בכל המועמדת של הנפשית
 השלכות בדבר מלאים הסברים גם יינתנו לצדדים שיסופקו והייעוץ

הלכתיות.

מלאכותית הזרעה

 האם כאשר עוברים נשיאת להתיר האם נוספת לשאלה נדרשה הועדה 7.16
 נעשית ההתעברות כאשר נוצר זה מצב הגנטית. האם גם היא הנושאת

 "פונדקאות הרופאים בפי מכונה והיא המלאכותית, ההזרעה בדרך
 מהפריה כתוצאה הנוצרת מלאה" מייפונדקאות להבדיל חלקית",

 יושם העובר. של הגנטית האם איננה הנושאת האם כאשר חוץ־גופית,
 ופחות להתעברות פשוטה יותר שיטה היא המלאכותית שההזרעה לב, אל

 מבחינת הן נוחה יותר היא ולכן החוץ־גופית, ההפרייה מן פולשנית
 האם של הקשר זאת, עם הנושאת. האם מבחינת והן המזמינה האם

 מבחינה כאמור, זו. בשיטה דוקא מלא יותר הוא לעובר הנושאת
 כרוכים היו עכשיו עד בעולם עוברים לנשיאת ההסכמים רוב מספרית,
חוץ־גופית. בהפריה ולא מלאכותית, בהזרעה
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 אישורים לתת אסורה הסטטומורית הועדה שאס סברו הועדה מחברי חלק 7.17
 אך אישורים יינתנו אזי סכך, ההסתייגויות כל על עוברים, לנשיאת

 הקשר מבחינת סימטרי הוא המצב כאשר חוץ-גופית להפרייה בקשר ורק
 את המגדלים ההורים שני כלומר, הילד. אל הזוג בני שני של הגנטי
 הדבר כאשר זו דעה לפי גנטית. מבחינה אליו קשורים יהיו הילד
 אי-סימטריות של נוסף סיבוך יש מלאכותית, להזרעה בקשר נעשה

 אותו, המגדל לאב רק גנטית קשור יהיה הילד כלומר הגנטית, בהורות
 של בדרך עוברים לנשיאת היתר כי חשש גם הובע זוגו. לבת ולא

מין. יחסי קיום של בדרך להסדרים לגיטימציה יתן מלאכותית הזרעה

 לאופן חשיבות לייחס שאין שונות מסיבות סבר בועדה הרוב ואולם 7.18
 א-סימטריה, קיימת תורם של בזרע מלאכותית בהזרעה גם ההתעברות.

 אותו המגדלים ההורים מן אחד רק עם גנטי קשר יש לילד כאשר
 רבים מני אחד מרכיב היא הגנטית ההורות זו, גישה לפי )האם(.

 יהיו בנוסף, אותו. המגדלים ההורים לבין הילד בין שנוצר בקשר
 מייצרות אינן וגם הריון לשאת מסוגלות אינן שגם נשים של מקרים

 להוליד יוכלו שלהם הזוג שבני היחידה האפשרות שלגביהן ביציות,
 כמו המלאכותית. ההזרעה בדרך עובר לנשיאת בהסכם היא ביולוגי ילד
 האופציה למטופלים להינתן צריכה אחרים במקרים שגס נראה כן,

 של הגבוהה בפולשנות היתר, בין בהתחשב, להזרעה, הפריה בין לבחור
החוץ־גופית. ההפריה

הנושאת לאם- תשלום

 פעילות כל על אוסרים אשר חוקים נחקקו מסויימות במדינות כאמור, 7.19
 לאם תשלומים לרבות עוברים, נשיאת של להסדרים בקשר מסחרית

 נוגדים מסחריים הסדרים כי משפט בתי קבעו אחרות במדינות הנושאת.
 מה לדעת גם אין בילדים. סחר נגד האיסור בדבר הציבור תקנת את

 מעיסקה כתוצאה נולד הוא כי לו שיוודע ילד על הרגשית ההשפעה
כספית.

חדש, מסוג זנות יצירת של לסיכון ביחס הערות הועדה שמעה כן כסו 7.20
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 תופעה להיווצר עלולה לניצול. שמביא פיתוי הוא התשלום כאשר
 היא הנושאת האם של העשייה שכן המינית, הזנות מן יותר עוד חמורה

 סיכון, בכך יש ופיזיולוגית. פסיכולוגית מבחינה ויקרה מורכבת
 מבחינה פגיעות הנשים היות בגלל דווקא גדולה. והשקעה כאב,

 להסכם להיכנס הכלכלי הפיתוי את למנוע צריך נטען, כלכלית,
 אשר נשים תהיינה כי הועדה בדיוני חשש הובע אכן, עובר. לנשיאת
 או מקצוע, למעין ההופך חוזר, עיסוק עוברים בנשיאת תמצאנה

משפחותיהן. את לפרנס היחידה הדרך בכך שתראינה

 משלמים אין אם דווקא מנוצלת שהאשה אחרת דעה הובעה זאת, לעומת 7.21
 ילד של קניה בין להבחין יש עבודתה. עבור תשלום לקבל וזכותה לה,

 כל במשך בשיעורים לה לשלם צריך האשה. שירותי עבור תשלום לבין
 מוסרי פסול אין הלידה. לאחר חד-פעמי בסכום ולא ההריון, זמן

 תורמת או זרע לתורם בתשלום מוסרי פסול שאין כשם לאשה, בתשלום
 יוצר אי-חוקיות מזו, יתירה הולדה. שירותי עבור לרופא או ביצית,

 כגון מעשיות, הוצאות עבור תשלום בין להבחין קשה שכן אפור, שוק
 עבודת עבור תשלום לבין בזה, וכיוצא ביגוד, ביטוח, רפואי, טיפול
 על להגן ניתן יהיה לא בלתי-חוקית, היא הפעילות אם דווקא האשה.
 המינית. הזנות של ההקשר מן יודעים שאנו כפי ניצול, מפני נשים

 מתווכים בידי נשים של ניצולן למנוע המכוונת הצעה שמעה אף הועדה
 שני למשל, - ים>מסו שיעור תקבל הנושאת האם ולפיה למיניהם,

העובר. נשיאת להסדר בקשר ידיים שעוברים הסכומים מסך - שלישים

 אחרת, לשאלה גם קשורים היו זה בהקשר הועדה ששקלה השיק-ולים 7.22
 שהומלץ כפי הנושאת, האם של הזהות לגבי הסודיות תישמר האם והיא,
 תפעל הנושאת האם שאם סברה הועדה ביציות. או זרע לתורמי ביחס

 לא שירותיה, עבור תשלום על איסור בנוסף ויחול אנונימי, באופן
 הנושאת האם בין אישי קשר יש כאשר לכך. שמוכנות נשים יימצאו

 של כמעשה העובר לנשיאת תסכים שהיא להבין ניתן המטופלים, לבין
 פתולוגיים ממניעים שרק הוא החשש אישי, קשר בהעדר אבל התנדבות.

לכך. הסכמה תהיה

שיכלול הסכם לאשר הרב-מקצועית הועדה את להסמיך ממליצה הועדה 7.23

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 111
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 לכיסוי בתקנות, שייקבע סכום לפי הנושאת, לאס חודשיים תשלומים
 ביטול על ולפיצוי והלידה, ההריון ההתעברות, של הממשיות ההוצאות

 מנת על השתכרות, כושר של זמני הפסד או הכנסה ואובדן סבל, זמן,
 לאם תשלום יותר לא לכך מעבר כלכלי. הפסד הנושאת לאס יהיה שלא

 שתוכל הפעמים מספר את להגביל ניתן מקצוענות, למנוע כדי הנושאת.
 השימושים מספר את להגביל שהומלץ כשם נושאת, כאם לשמש אשה

 לא שאשה לקבוע ממליצה הועדה יחיד. מתורם רביה תאי של בתרומות
 שני בהריון מדובר אס אלא אחת, מפעם למעלה נושאת כאם לשמש תוכל
 משני ליותר אישות יינתן לא מקרה בכל מזמין. זוג אותו עבור

אחת. נושאת אם עם הסכמים

 כל נגד פלילי איסור לקבוע עוד ממליצה הועדה למסחור, חשש מתוך 7.24
 הועדה ברשות שלא עוברים, לנשיאת להסכם תיווך בעד תשלום

 .1981התשמ״א- ילדים, אימוץ לחוק 32 סעיף כדוגמת הרב-מקצועית,
 שירותי בדבר התקשורת בכלי פרסום של אפשרית תופעה תימנע גס בכך

 מקצועיים שירותים בעד תשלומים גם לעיל(. 7.6 סעיף )השוו תיווך
 אך יותרו בהסכם, הקשורים - דין עריכת או רפואה שירותי למשל, -

הרב-מקצועית. הועדה ברשות ורק

אנונימיות

 המזמינים ההורים בין תתווך הסטטוטורית שהועדה בהצעה דנה הועדה 7.25
 על במיוחד ולחץ, ניצול למנוע כדי בכך ושיהיה הנושאת, האם לבין

 את להפוך עלולה האנונימיות זאת, עם יחד משפחה. קרובת מתנדבת
 של האישית בהיכרות ודווקא אישיות, חסרת לידה למכונת הנושאת האם
 הועדה מזו, יתירה כבודה. לשמירת ימת י מסו ערובה יש הנושאת האם

 עם תיווך כסוכנות תפעל המדינה מטעם שרשות ראוי זה שאין סברה
 הזוג בני של ולהתאמה לסריקה אחראית ושתהיה מועמדות, רשימות

נושאת. אם עם המזמינים

 להסכם הצדדים אנונימיות של גורמה לקבוע שאין ממליצה הועדה 7.26
 ים נ י מעוני הם אם בעצמם לבחור לצדדים לאפשר יש העוברים. נשיאת
 של אחרת או זו מידה עם אישית היכרות של בהסדר או אנונימי בהסדר

והלכו. אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 לבה לתשומת לקחה הועדה ולאחריה. הלידה לפני ביחסים פתיחות
 של הסגור המודל בהתפתחות הגורמים אחד שהיה מסחטנות, שלפחד

 לא כאשר חריגים במקרים אלא במציאות, מוצק בסיס אין האימוץ,
לאימוץ. שלמה הסכמה היתה

ההסכם מן בה לחזור הנושאת האם זכות

 היא עוברים לנשיאת הסכם של המחייב לתוקפו מרכזית שאלה כאמור, 7.27
 בה לחזור זכאית הנושאת והאם אכיף, איננו ההסכם אם אכיפותו.
 אם גם אבל המזמינים. ההורים על גדול סיכון חל עת, בכל מהסכמתה

 ניתן שלא כשם - ההסכם ביצוע את הנושאת האס על לאכוף ניתן לא
 בזכות להכיר ניתן - אישיים לשירותים הסכמים לאכוף כללי באופן

ההסכם. הפרת עבור פיצויים של לסעד המזמינים ההורים

 מן בה לחזור הנושאת האם של בזכותה להכיר שיש בדעה היא הועדה 7.28
 את לנהל זכותה שכן ההריון, במשך וגם ההתעברות בטרם ההסכם

 מצד משמע, . המיוחדות הנסיבות בשל נגרעת אינה כרצונה ההריון
 בזמן לבריאותה אחרת אשה ככל אחראית הנושאת האם תהיה אחד,

 הצדדים בין וההסכם רפואיים, ומעקב בדיקות ן לעני לרבות ההריון,
 שני, מצד זה. ן י לעג הנושאת האם של התחייבויות גם לכלול יכול

 ככל בחוק, המותר במסגרת הריון להפסיק זכאית תהיה הנושאת האם
 לפי הריון להפסקת אישור לקבלת החוקיות העילות למשל, אחרת. אשה

 וכן ובריאותה, האשה לחיי סכנה היתר, בין כוללות, הקיים החוק
 בסעיף להלן עוד )ראו בעובר מומים או התפתחות בעיות איתור
7.34.)

 מהסכמתה בה לחזור הנושאת לאם פתח להשאיר שיש הסכמה היתה כן כמו 7.29
 להיות צריכות האם היתה השאלה המזמינים. להורים הילד למסירת
 אי את להצדיק כדי בנסיבות קיצוניים שינויים או מיוחדות נסיבות
 אלימות שיש לה נודע אם למשל - הנושאת האם ידי על הילד מסירת

 את למסור לסרב זכות לה יש שמא או המזמינים. הזוג בני של ביחסים
 החזרה זכות את המצמצמת הגישה היולדת. האם היותה מעצם הילד

 לכבד שיש הכללי העקרון על הסתמכה בלבד הקיצוניים למקרים

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ן
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 1 / ד
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 וללידה להריון קדימות שיש היתה המרחיבה הגישה התחייבויות.
 שנעשה הסכם פני על לילד הנושאת האם בין להיווצר שעשוי ולקשר
 במדינות נקבעו אומנם זו לגישה בהתאם ההולדה. תהליך תחילת לפני

 לנשיאת הסכם של האכיפות את השוללות מפורשות נורמות אחרות
 האם תהיה הקיצוניים שבמקרים הסכימו הועדה חברי כל עוברים.
 הנושאת שלאם היתה בועדה הרוב דעת בה. לחזור זכאית הנושאת
מיוחד. בצידוק צורך ללא מקרה, בכל הילד את למסור לסרב הזכות

 זכותה האם זמן? פרק איזה בתוך החזרה? זכות של המשמעות מהי 7.30
 להורים הילד נמסר לא עוד כל שבועיים? או שבוע, תוך בה לחזור

 מזורז? תהליך גם ולו המשפטי, התהליך נגמר לא עוד כל המזמינים?
 ההורים של מכתפיהם הסיכונים של העברה להיות צריכה כלשהו ברגע

 נוצר כאשר הילד, של המסירה שמרגע לקבוע ממליצה הועדה המזמינים.
 לקחת אפשר אי המזמינים, ההורים לבין בינו הראשון הפיזי הקשר
בחזרה. אותו

 לידי הילד מסירת של רשמי אקט לקבוע דעות, ברוב ממליצה הועדה 7.31
 במועד או החולים, בבית הלידה מאשפוז היציאה עם המזמינים ההורים
 בכך שופט. או סעד פקיד בנוכחות עליו, שיסכימו אחר ובמקום
 וענין, דבר לכל הילד של החוקיים להורים המזמינים ההורים ייחשבו

 הנושאת האם עם המשפטי והקשר נוסף, משפטי בתהליך צורך ללא
 ושלא בלבד, המשפטי הקטר בניתוק שמדובר מדגישה הועדה יינתק.
החברתי. הקשר ניתוק מכך מתחייב בהכרח

 עם אכיף. יהיה לא ההסכם ההסכם, מן בה חוזרת הנושאת האם אם 7.32
 יהיו המזמינים וההורים יבוטל, הוא מההסכם, הנושאת האם של החזרה
 תשלום בתוספת לה שילמו שהם הכספים של מלא החזר לקבל זכאים

 נשיאת לתהליך בקשר עברו שהם הטיפול של אמיתיות הוצאות לכיסוי
 כזה שחיוב משום בפיצויים נושאת אם לחייב אין לדעתנו, העוברים.

 התינוק את למסור היולדת האם של כפיה מעשי, באופן להוות, עלול
 האם על דולר מליון של פיצויים חובת הטלת לדוגמא, למזמינים.

 משום התינוק. מסירת של לכפיה פרט אחרת משבועות לה אין היולדת,
בה החוזרת הנושאת האם את לחייב מקום יש הועדה, לדעת כך,

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 ההורים של ממשי הפסד המהווים סבירים סכומים באותם רק מההסכם
 בדומה לתהליך, הקשורים הרפואי הטיפול הוצאות כדוגמת המזמינים,

פיצוי. לקבל רביה תאי של תורמים זכאים עליהם להפסדים

 הנושאת, האם בה חזרה אם למשל, - נוספות לשאלות דעתה נתנה הועדה 7.33
 ההורים הם אם גם המזמינים? ההורים של המשפטי הקשר יינתק האם

 יירש הילד האם הילד? בכלכלת חייבים הם האם הילד? של הגנטיים
 מאחר ואולם ביקור? זכויות יהיו המזמינים להורים האם אותם?

 הפרטניות הנסיבות רקע על תהיה בהכרח אלו מעין בשאלות שההכרעה
 במקרים בכלל, אם תתעוררנה, שהשאלות ומאחר ומקרה, מקרה כל של

 כי מופשט, באופן מסמרות לקבוע שלא הועדה מעדיפה בלבד, חריגים
 לפניהם לכשיבואו המשפט בתי של הדעת לשיקול ההכרעה את להשאיר אם

מוחשי. באופן הקשים המקרים

המזמינים ההורים אחריות

 ההסכם. מן להתנער המזמינים ההורים רשאים האם היא, קשורה שאלה 7.34
 בעל וולד נולד שבו בארה״ב טראגי אחד במקרה התעוררה זו שאלה
 ילד לידת של במקרה אחראית תהיה המדינה כי דעה הובעה בועדה מום.

 להורים שנולד פגוע לילד אחריות המדינה לוקחת שבפועל כשם פגוע,
 גישה בועדה הסתמנה זאת, לעומת לאימוץ. אותו למסור המבקשים

 ההנחה המזמינים. ההורים של להיות צריכה פגום לוולד שהאחריות
 שום העובר לנשיאת בהסכם ואין הילד, את יגדלו שהם להיות צריכה
 בהורים שמדובר בזה רבותא שום אין המוצר". ל"איכות ערובה

"טבעיים". ולא מזמינים

 נטישה של שמבקרה בחשבון לקחת צריכים המזמינים ההוראים כך משום 7.35
 היא החלטתם ושאם פלילי, לדין להעמדה צפויים הם פגום ילד של

 שנמצאה לאחר הסכמתם לכך דרושה לאומנה או לאימוץ הילד את למסור
 ממליצה זאת, עם יחד הקיים. החוק לפי הכל חלופית, משפחה לילד

 הילד את לקבל המזמין הזוג סירוב של במקרה כי לקבוע הועדה
 לאימוץ, או לאומנה אותו למסור מבקשים שהם במקרה או למשמורתו,

אותו. לקבל ראשונה זכות הנושאת לאם תהיה

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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רפואי מחקר .8

 רפואיים לניסויים התנאים של האכיפה על להקפיד שיש מדגישה הועדה 8.1
 ביחס נסיוניים, וטיפולים קליניים מחקרים לרבות אדם, בבני

 לפי המטופלות, של מדעת ההסכמה ובנושא הלסינקי, ועדות של לאישור
 .1980התשמ"א- אדם(, בבני רפואיים )ניסויים העם בריאות תקנות
 המטופלות הנשים של הגבוהה המוטיבציה את לבה לתשומת לקחה הועדה
 כן כמו הרפואית. המערכת מן שלהן הציפיות רמת ואת טיפול, לקבל
 הכללים מלא באופן נשמרו תמיד לא בעבר כי לבה לתשומת הועדה לקחה
 ועל חדשניים, בטיפולים הממשתפות נשים על המשפטית ההגנה בדבר

 לעתיד ממליצה הועדה רפואיים. ניסויים של כסובייקטים מעמדן
זה. ן בעני יתירה הקפדה להקפיד

וחדשניים נסיוניים טיפולים

 או טיפולי" "מחקר מהו להגדיר קושי שיש לעובדה מודעת הועדה 8.2
 השלב ומהו חדשני", "טיפול לבין בינו הגבול מהו נסיוני", "טיפול

 אלה לשאלות התשובה ל"מקובל". הפך הטיפול כי לומר ניתן שבו
 הבלתי-ידועים, הסיכונים לעומת הקיים הידע רמת של באיזון נמצאת

 לתקנות (2ב)3 תקנה הצפויה. התועלת לעומת הידועים הסיכונים ושל
 מחייבת 1980התשמ"א- אדם(, בבני רפואיים )ניסויים העם בריא־ות

 הנוגע "ניסוי לגבי העליונה ההלסינקי ועדת מאת דעת חוות קבלת
 המנהל רשאי זו דעת חוות סמך על הטבע". בדרך שלא אשה להפריית

 לאישור בקשה הניסוי. לעריכת אישור לתת הבריאות משרד של הכללי
 מטרותיו את שתכלול המבוקש, לניסוי מפורטת תכנית לכלול צריכה

 הצהרת דומים. בניסויים שנעשו מחקרים בדבר ופירוט בו, והצורך
 בפרק קובעת , לתקנות כנספח המופיעה ,1964 משנת הלסינקי,
 אינו אדם בני בו שכרוכים ביו-רפואי "מחקר כי היסוד", "עקרונות

 הולם ביחס נמצאת המטרה חשיבות אם אלא חוקי באורח להתבצע יכול
נוסף יסוד עקרון (.4 )סעיף למחקר" המשמש לאדם בכך הטמון לסיכון

in והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 מכריעים נמצאו הסיכונים אם חקירה מכל יחדלו "רופאים כי הוא
(.7 )סעיף האפשרית״ התועלת לעומת במשקלם

 כאשר שגם הוא הרושם החוץ־גופית, ההפריה של בהקשר זאת, עם יחד 8.3
 הם חדשני, או וני נסי טיפול בו רואים שהם בטיפול עוסקים הרופאים
 זה שלב לאחר שמתרחש מה וכל ההפריה, לשיטת בעיקר דעתם את נותנים

 כלומר, החדשני. או וני הנסי בגדר נכלל איננו ההולדה תהליך של
 הניסוי ואולם המעבדה. של הצלוחית בקצה כביכול מסתיים, הניסוי

 שבו ההולדה, תהליך גמר לאחר אלא בפועל להסתיים יכול אינו
 כלום. אין שבלעדיו חיוני, גורם היא המטופלת האשה של ההשתתפות

 או וני נסי בשימוש כרוך לחיות באשה הטיפול עצם עשוי כן, כמו
 היא המקצוע בעלי של הנטיה זאת, למרות אחרת. או זו בתרופה חדשני

 השאלות כל עם הניסוי, של סובייקט כאל לטרוס-העובר להתיחס
 המטופלת האשה של המיוחד מעמדה על ולפסוח בכך, הכרוכות המוסריות

 בתרומת הפריה שטיפול לדוגמה, מוצאים, אנו כך משום כסובייקט.
 ששיטת מכיון כנסיוני, מוגדר אינו 42 גיל מעל לנשים ביצית

 בגילאים חי לידת ללדת שהסיכויים פי על אף חדשה, איננה ההפריה
 הם האשה לבריאות ושהסיכונים סטטיסטית משמעות חסרי הם אלה

מתקדם. יותר האשה שגיל ככל ומחמירים והולכים חמורים,

 היסוד עקרונות קובעים לניסוי הסובייקטים של מדעת להסכמה בקשר 8.4
 להודיע יש אדם בבני מחקר "בכל כי היתר, בין הלסינקי, הצהרת של

 והתועלת שיטותיו, מטרותיו, על לכך המועמד אדם לכל מתאימה במידה
 הנוחות אי על וכן בו, הטמונים הסיכונים המחקר, של הצפו־יה
 ההסכמה "בקבלת כן כמו (.9 )סעיף בעקבותיו" להיגרם העלולה
 האדם אם במיוחד זהיר להיות הרופא על המחקר, לפרוייקט המודעת

 כפיה. מתוך להסכים עשוי או עמו תלות ביחסי מצוי למחקר המשמש
 בחקירה מועסק שאינו רופא המודעת ההסכמה את ויקבל ישיג זה בסקרה
 (.10 )סעיף זו״ רשמית יחסים במערכת לחלוטין תלוי בלתי ושהוא
 חובת את קובעת החוץ־גופית ההפריה לתקנות 14 תקנה זאת, לעומת
 מכל מדעת הסכמה ולקבל בדבר" מהנוגעים אחד "לכל הסבר לתת הרופא

 נסיוני, בטיפול מדובר שיהיה באפשרות להכיר מבלי בנפרד, מהם אחד
בטיפול המטופלת האשה של ההשתתפות אופי בין האיכותי ובהבדל

והלכה אתיקה לרפואה. השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 171
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זוגה. בן השתתפות לבין החדשני, או הנסיוני

 המשתתפים למטופלים מהימן מידע מתן על להקפיד ממליצה הועדה 8.5
 רופא בין היחסים בנוסף, החדשני. או הנסיוני אופיו לגבי בטיפול

 ולכן תלות, של יחסים ודאי הם רפואית הפריה של בהקשר למטופלת
 אחר לרופא תינתן חדשני או וני נסי לטיפול שהסכמה הועדה מציעה

 השיטה של ופיתוח במחקר או בטיפול אינטרס לו שאין תלוי, בלתי
 הנסיוני, אופיו את לדעת מבלי לטיפול, המטופל הסכמת הטיפולית.

 יחסים המטופל לבין בינו שיש לרופא, הניתנת הסכמה מספיקה. איננה
 הזהירות רמת הלסינקי. הצהרת דרישות על עונה איננה תלות, של

 קפדנית יותר בחינה מחייבת נסיוני טיפול הנותן הרופא מן הנדרשת
 דרכי ושל הצפויה התועלת לבין הטיפול של הסיכונים בין היחס של

יותר. ובטוחות חלופיות טיפול

בטרום־עוברים רפואי מחקר

 בקהיליה מקובלת בטרום־עוברים וניסויים רפואי מחקר לגבי 8.6
 שבפרק בכך המוסברת המחקר, לביצוע ימים 14 של הגבלה הבינלאומית

 לבצע מותר באנגליה העצבית. המערכת התפתחות החלה טרם זה זמן
 לאחר ימים 14 של תקופה בתוך רק בטרום־עוברים מדעיים ניסויים

 ליצור שלא נוספת נורמה קיימת באוסטרליה ההפרייה. מועד
 טיפולי של בעודפים להשתמש אלא מחקר, לצורך טרום־עוברים

 אלא בטרום־עוברים מחקר ייעשה שלא המלצה קיימת בשבדיה, הפוריות.
החוץ־גופית. ההפרייה שיפור לצורך

 14 של בטרום־עוברים למחקר זמן הגבלת בחוק לקבוע ממליצה הועדה 8.7
 אינה הועדה , העניינים בשאר הבינלאומית. בקהיליה כמקובל ימים,
 ועדת של הדעת בשיקול להתערב לנכון רואה ואינה עמדה נוקטת

 למחקר המטופלים של ההסכמה דרושה כאמור, העליונה. ההלסינקי
שלהם. השמירה תקופת במשך בטרום־־עובריס רפואי

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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יקה למק הועדה המלצות גי: הרק

 של בחוק תעוגן החוץ־גופית ההפרייה נושא של החוקית ההסדרה .1
 ולצנעת לפרטיות אדם כל של היסוד זכות על שמירה תוך הכנסת,
חייו.

הגישה זכות

בגיר. אדם לכל נתונה תהא פוריות טיפולי לקבל הזכות .2

 או הרפואי דעתו לשיקול בניגוד פוריות טיפול לתת רופא לחייב אין .3
למצפונו.

 סירוב על להחליט היתר, בין מוסמכת, שתהיה רב-מקצועית ועדה תוקם .4
 חשש של רפואיים שיקולים סמך על חריגים, במקרים טיפול לתת

 שיקולים סמך על או הוולד, או המטופלת האשה בבריאות לפגיעה
העתידי. הילד בשלום לפגיעה ממשי חשש של חברתיים,

 חבר או הרופא, או המטופל בידי תהיה הרב-מקצועית לועדה הפניה .5
המטפל. בצוות אחר

 רופא מחייבת; תהיה טיפול סירוב ן בעני הרב-מקצועית הועדה החלטת .6
משמעתי. לדין להעמדה צפוי יהיה להחלטתה בניגוד שיפעל

 או לנישואין והיתר איסור לענין היהודית ההלכה בדיני לפגוע מבלי .7
 ילד כדין רפואית מהפריה שנולד ילד של דינו אחר, דתי דין בכל

וענין. דבר לכל מין יחסי מקיום שנולד

noוהלכה אתיקה לרפואה. השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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וייעוץ מידע

 סיכויי בדבר מפורטים נתונים שנה מדי יפרסם הבריאות משרד מנכ״ל .8
 ביחידות המוצעים הרפואית ההפריה טיפולי של והסיכונים ההצלחה

השונות.

 ותמיכה ייעוץ שירותי לקבל בחירתם, לפי זכאים, יהיו המטופלים .9
 הרפואי; הטיפול שלבי בכל החלטות בקבלת להם יסייעו אשר מקצועיים

 הפריה של יחידה בכל מתאימה הכשרה בעל אדם יועסק כך לשם
חוץ־גופית.

מדעת הסכמה

 מידע המטפל הרופא להם ימסור מטופלים, של מדעת הסכמה קבלת לשם .10
 הסיכונים ההצלחה, סיכויי לרבות המוצע, הטיפול על ומהימן מלא

 של והסיכונים והסיכויים המוצע, הטיפול של הלוואי ותופעות
רפואי. טיפול העדר או חלופיים רפואיים טיפולים

לידיעתם. הדבר את יביא חדשני טיפול למטופלים המציע רופא .11

 הקבועים המיוחדים הכללים יחולו רפואיים לניסויים מדעת הסכמה על .12
.1980התשמ"א- אדם(, בבני רפואיים )ניסויים העם בריאות בתקנות

 גורם לו ימסור מוצע, לטיפול מטופל של מדעת הסכמה קבלת לשם .13
 לנישואין אפשריות מניעות לגבי ומהימן מלא מידע לכך שהוסמך
האישי. הדין מכוח לחול שעשויה אחרת הגבלה כל לגבי או דתיים

הורות

 הילד של ההורה הינו שלו רביה בתאי פוריות טיפול העובר אדם .14
 דבר לכל מין, יחסי מקיום שנולד ילד כדין הילד של ודינו ולד, ו שי

.וענין

111
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 זרע בין ו־ביה, תאי של בתרומה רפואית יה הפרי מטיפול שנולד ילד .15
 מקבל של הטבעי ילדו היה כאילו הלידה מרגע ייחשב ביצית ובין

 בן התרומה למקבל היה שאם ובלבד הדין, מכוח הורהו והוא התרומה,
 משפטי קשר כל ההפרייה; קודם לטיפול מדעת הסכמתו נתן הוא זוג,
יינתק. התרומה ותני נ לבין הילד בין

מידע מסירת איסור

ביצית. תורמת או זרע תורם לזהות הנוגע מידע כל יימסר לא .16

 שהגיע מידע כל בסוד ישמור המטפל בצוות חבר וכל המטפל, הרופא .17
 כן אם אלא רפואי, מידע לרבות הטיפול, במסגרת מטופל אודות אליהם
הרפואית. הסודיות על בכתב המטופל ויתר

רביה תאי תרומות

 או התורם נתנו כן אם אלא ביצית, של או זרע של תרומה תתקבל לא .18
לכך. מדעת הסכמתם את התורמת

 מחלות אותן לגילוי סריקה תעבור ביצית של או זרע של תרומה כל .19
בתקנות. שייקבעו וזיהומיות תורשתיות

 ללא רביה, תאי תרומות של מרכזי רפואי מרשם ינהל הבריאות משרד .20
 ות>נ מדי לקביעת סטטיסטים, לצרכים התורמים, לגבי מזהה מידע

אלה. המלצות של הביצוע ולצורך בלבד, ופיתוח מחקת ולמטרות

תשלום

 ביצית תרומת או זרע תרומת בשל לתורמים אישי תשלום להתיר יש .21
 עבור כספי פיצוי יהיו אשר בתקנות, שייקבעו אחידים בסכומים

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 112
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 בקביעת התרומה; במעשה הכרוכים הזמן וביטול ההוצאות הסבל,
 תרומת של ובהשקעה במאמץ ההבדל את בחשבון לקחת יש הסכומים

זרע. תרומת לעומת ביצית

 שייקבע לסכום מעבר בעקיפין, ובין במישרין בין לתורם, תשלום כל .22
אסור. יהיה בתקנות

אסורה. תהיה רביה תאי של מכירה .23

התורם יות אלמוג

 של לזהותם או רביה תאי תורמי של לזהותם הנוגע מידע כל יימסר לא .24
 ואולם עצמם, לבין בינם גם בסוד יישמר זה ומידע תרומה, מקבלי
 תרומה לקבל מטופלים של בקשות לאשר רשאית הרב-מקצועית הועדה
אישית. להם המוכרים מתורמת או מתורם

מדעת הסכמה

 מן הן ומהימן מלא מידע לו יימסר התורם של מדעת הסכמה קבלת לשם .25
 מכוח לחול העשויות הגבלות של הבחינה מן והן הרפואית הבחינה

.האישי ן הדי

יחיד מתורם תרומות

 לאחר , מתורמת או מתורם רביה תאי בתרומת שימוש כל ייעשה לא .26
לידות. שלוש מהם שהושגו

רביה תאי שמירת

שנים.

שגים חמש על תעלה שלא לתקופה בהקפאה ישמרו > וזרע מופרית ביצית .27
לבקשת , נוספות שנים לחמש השמירה תקופת את ך י להאר יתן נ ו
עשר על ה העול לתקופה ו־ביה ;י תא שמרו י י לא מקרה בכל ים; המטופל

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
שהכינוס לסראת מאמרים אסופת
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השמירה בתקופת שימוש

 תקופת במשך שנשמר בזרע או מופרית בביצית שימוש כל ייעשה לא .28
 אחרים למטופלים לתרומה הענין, לפי הזרעה, או להשתלה - השמירה

 של והנמשכת המשותפת בהסכמתם אלא - להשמדה או למחקר, או
 עוד כל כנמשכת תיחשב הטיפול תחילת עם שניתנה הסכמה המטופלים,

בכתב. הזוג מבני מי בו חזר לא

 השימוש בדבר להחליט רשאי הרפואי המוסד יהיה השמירה תקופת כעבור .29
 כך החליט לא ואם בלבד, מחקר לצורך בזרע או המופרית בביצית
אותם. ישמיד

 תמורה לקבל או לבקש לתת, להציע, האוסרת פלילית עבירה תיקבע .30
רביה. תאי או מופרית ביצית בעד כסף בשווה או בכסף

פטירה לאחר שימוש

 לשימוש בכתב הסכמתם המטופלים יתנו לטיפול, מדעת ההסכמה מתן בעת .31
 אחד כל מהם; מי של פטירתו למקרה שנשמרו בזרע או מופרית בביצית

 ייעשה לא זו; מהסכמה בכתב בו לחזור עת בכל רשאי מהמטופלים
המטופלים. של המפורש לרצון בניגוד לתרומה או למחקר שימוש

 הרפואי המוסד רשאי פטירה, לאחר לשימוש משותפת הסכמה בהעדר .32
 ישמיד כך, החליט לא ואם בלבד, מחקר לצורך השימוש בדבר להחליט

שנשמרו. הזרע או המופרית הביצית את

עוברים נשיאת של הסדרים

לנשיאת להסכם מראש אישור לתת מוסמכת תהיה הרב-מקצועית הועדה .33

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ן ן 4
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 10 ד



- 58 -

 לפי ההפריה, או ההתעברות לפני ניתן שהאישור ובלבד עוברים,
 לאישורה, שהוגש הסכם כל לגופו תבדוק הרב-מקצועית הועדה ן; העני

 הסיכונים, מבחינת המשמעויות, כל את הבינו שהצדדים ותוודא
המשפטיות. והזכויות והחובות

 כן אם אלא עובר לנשיאת להסכם אישורה תתן לא הרב-מקצועית הועדה .34
 בחינה עברו הצדדים שכל ולאחר ברורה, רפואית הוריה יש

 במסגרת האלטרנטיבות כל את בחן המזמין שהזוג ולאחר פסיכולוגית,
מתאים. מקצועי יעוץ י

 אדם כל או מקצוע בעל רופא, בידי עוברים לנשיאת הסדר יבוצע לא .35
 ובתנאים הרב-מקצועית, הועדה של מראש האישור פי על אלא אחר,

.שתקבע

 להסדר ישיר צד שאיננו אדם כל על האוסרת פלילית עבירה תיקבע .36
 הרב-מקצועית, הועדה אישור ללא בהסדר חלק ליטול עוברים לנשיאת

שקבעה. לתנאים בניגוד או

 כן אם אלא עוברים נשיאת להסכם אישור תיתן לא הרב-מקצועית הועדה .37
 במלואו יבוצע ההסכם כן אם ואלא ישראל, תושבי נם הי לו הצדדים כל

בישראל.

נושאת. אם להיות כשירה אינה קטינה .38

הנושאת לאם תשלום

 לאם חודשיים תשלומים בדבר הסכם לאשר רשאית הרב-מקצועית הועדה .39
 של הממשיות ההוצאות לכיסוי בתקנות, שייקבע סכום לפי הנושאת,

 אובדן סבל, זמן, ביטול על ולפיצוי והלידה, ההריון ההתעברות,
 לאם תשלום כל יהיה לא השתכרות; כושר של זמני הפסד או הכנסה

הועדה. שאישרה לסכום בנוסף הנושאת

 אשר אשה עם עוברים לנשיאת הסכם תאשר לא הרב-מקצועית הועדה .40

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 עובר לנשיאת הוא המוצע, ההסכם כן אם אלא נושאת, כאם בעבר שימשה
 תאשר לא מקרה, בכל הראשון; להסכם צד שהיו הזוג בני עבור שני

אחת. נושאת אם עם הסכמים משני למעלה הועדה

 תמורה לקבל, או לבקש לתת, להציע, האוסרת פלילית עבירה תיקבע .41
 בעד או עוברים לנשיאת בהסדר חלק נטילת בעד כסף בשווה או בכסף

הרב-מקצועית. הועדה ברשות שלא עוברים, לנשיאת להסדר תיווך

ההורות העברת

 פקיד בנוכחות המזמינים, ההורים לידי הנושאת מהאם הילד מסירת עם .42
 הטבעי, לילדם ייחשב והילד הילד, להורי הם ייחשבו שופט, או סעד
יינתק. הנושאת האם לבין הילד בין משפטי קשר כל ועניין; דבר לכל

 לידי הילד את למסור סירבה או ההסכם, מן הנושאת האם בה חזרה .43
 ההסכם; הפרת בשל השבה של לסעד זכאים הם יהיו המזמינים, ההורים
הנושאת. האם כנגד לאכיפה ניתן יהיה לא ההסכם

 למסרו ביקשו או למשמורתם, הילד את לקבל המזמינים ההורים סירבו .44
למשמורתה. הילד את לקבל ראשונה זכות הנושאת לאם תהיה לאימוץ,

רפואי מחקר

 הראשונים הימים עשר ארבעה בתוך אלא יבוצע לא בטרום־עוברים מחקר .45
 שימוש כל בהם ייעשה ולא יושמדו, זו תקופה בתום הפרייתם; לאחר
אחר.

הרב-מקצועית הועדה הרכב

 מקצועות לבעלי הולם ייצוג יהיה מקצועית הרב הועדה בהרכב .46
 ולגברים לנשים מספרי שוויון ויובטח דת, ולאנשי לדבר הנוגעים

הועדה. כחברי

/ j והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ן
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 100
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פרידמן אריאלה ד״ר

שלו כרמל ד״ר
הועדה רכזת

 שנקר וסף י פרופי
מיעוט( דעת ראו - ך פרק )למעט
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שנקר יוסף פרופ' ®ל המיעוט דעת .2

פונדקאות בנושא:

 הזכות גיסא מחד הפונדקאות. לגבי הדעות חלוקות המדע אנשי ובין בציבור
 זו אין מאידך, משפחה. ולהקים להתחתן היא מבוגר אז־ס כל של הבסיסית

 משפחה. הקמת לשם חדשניים פוריות טיפולי לספק חברה או מדינה של חובתה
 אולם, תחלואה. של מצב הוא פוריות שאי קבע, העולמי הבריאות ארגון

רפואי. טיפול מהווה אינו פונדקאות של בטכניקה שימוש מאידך,

כלהלן: פונדקאות סוגי שלושה קיימים

טבעית חלקית, פונדקאות .1
 פוריה שאינה האשה של הבעל בה שנים, אלפי זה ידועה אשר שיטה

 החומר את התורמת פונדקאית( )אם אחרת אשה עם מין יחסי מקיים
 הירע את שתרם לגבר נמסר שנולד הילד והרחם. הביצית, - הגנטי

 פונדקאות בימינו. המקובל אימוץ, של תהליך ללא החוקית, ולאשתו
 ובתרבויות שונים בשבטים והתקיימה בתנ״ך כבר מוזכרת זה מסוג

שנים. אלפי במשך שונות

חלקית פונדקאות .2
 שאינה האשה של הבעל זרע עם מלאכותית הזרעה עוברת הפונדקאית האם

 לתורם נמסר שנולד והילד הפונדקאית של הן והרחם הביצית פוריה.
 האם אלה במקרים חוקי. אימוץ של תהליך לאחר החוקית ולאשתו הזרע

 הלא האשה של הבעל החוקית. והאם הגנטית האם היא הפונדקאית
 האימוץ תהליך לאחר רק אך הגנטי, האב הוא הזרע, תורם פוריה,
 חברתית אם היא בעקרות, הלוקה אשתו, החוקי. לאב הופך הוא החוקי

 זו ששיטה לציין ראוי האימוץ. תהליך לאחר רק החוקית לאם והופכת
 בתיווך המטפלות מסחריות חברות בה ועוסקות בארה״ב ורק אך נהוגה

בפונדקאות. הקשורים ובחוזים

מלאה פונדקאות .3
 באי לטיפולים חדשניות בשיטות שימוש ע״י ורק אך מתאפשרת זו שיטה

 הלא האשה של בעלה .ZIFT ו- GIFT גופית, חוץ הפריה כגון פוריות
 אין לה החוקית, אשתו ע״י נתרמת הביצית הזרע; תורם הוא פוריה

 והאשה הבעל של והביצית מהזרע הפריה לאחר הנוצר העובר רחם;

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 הפונדקאית האם הפונדקאית. האם שהיא אחרת אשה של לרחם מושתל
 תהליך לאחר פורה הלא לזוג נמסר הנולד והילד הילד, את יולדת
 האם היא הפונדקאית האם האימוץ תהליך ביצוע לאחר עד חוקי. אימוץ

 האב גם הוא האימוץ ולאחר הגנטי האב הוא הזרע תורם החוקית,
 האם גם האימוץ ולאחר הגנטית האם היא הביצית תורמת החוקי,

 הינה הריון בהשגת ההצלחה רפואית מבחינה כי לציין ראוי החוקית.
גבוהה.

 על היא הזוג פוריות שאי במקרים היא בפונדקאות לשימוש רפואית הוראה
 הן: רחמי רקע על פוריות לאי השכיחות הסיבות רחמי. גורם של רקע

ברחם. מלידה מומים עם נשים .1
קשות. תוך־רחמיות הידבקויות עם נשים .2
שרירומות. בעיקר ברחם, בשאתות הלוקות נשים .3
שהיא. כל מסיבה רחם כריתת שעברו נשים .4
וללידה. להריון רפואי בסיכון הנמצאות נשים .5

 שאינן בנשים פונדקאית באם לשימוש רפואית לא הוראה גם קיימת
נפשי. או מקצועי חברתי, רקע על נוחיות מבחינת ללדת מעוניינות

בפונדקאות תמיכה

 וטוענים: הבאות הנקודות על מסתמכים בפונדקאות התומכים מהציבור אלה
 פוגעים אינם עוד כל בדעתם, שעולה מה כל לעשות אדם בני של זכותם .1

אחרים. של בזכויות
בחברה. פרט כל של בסיסית זכות היא ילדים להוליד .2
באי-פוריות, הלוקים )אלה יותר למאושרים אנשים תהפוך פונדקאות .3

כפונדקאיות(. לשמש המתנדבות אלה אף ויתכן
 בחקיקה, איסורים אף על ותתקיים קיימת עובדה היא שפונדקאות היות .4

זו. תופעה למנוע אין

לפנדקאות התנגדות

טוענים: לפונדקאות המתנגדים
 משכבות נשים תנוצלנה הפונדקאית. האשה את מנצלת הפונדקאות .1

 הנמצאות משפחה, ובנות מתפתחות מארצות נשים נמוכות, סוציאליות
לחץ. תחת

האשה. של בכבודה פוגעת הפונדקאות .2
מסחריים. היבטים לפונדקאות .3
ונפשיים: גופניים רפואיים, בסיכונים קשורה הפונדקאות .4

לטיפול כשיטה לפונדקאות קשורים רפואיים סיכונים א.
 וה- GIFT ה- בשיטת בעיקר לרחם, העובר בהעברת באי-פוריות

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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ZIFT, או כללית בהרדמה ומבוצעות חודרניות פעולות שהן 
 היא אס אפילו לאשה תחלואה מצב להוות יכול ההריון איזורית.

 בתחלואה מלווה להיות יכולה הלידה העובר. העברת לפני בריאה
ובתמותה.

 נפשיות: השפעות לפונדקאות ב.

הפונדקאית האס על השפעה

 לעזור שיצליחו מהעובדה סיפוק מרגישות ההריון בתחילת מהפונדקאיות חלק
 כלפי אשמה רגשות לחוש חלק מתחילות ההריון במשך ילדים. חשוך לזוג

 כלפי אשמה רגשות חשה היא נשואה, הפונדקאית אם בבטנן. הגדל העובר
 אשמה רגשי קיימים הלידה לאחר ילדיה. כלפי ילדים, לה יש ואם בעלה,
 הפונדקאית הנפשי, הקשר לאור ולעיתים הנולד, הילד כלפי גבוהה ברמה
לאימוץ. הילד את למסור מוכנה אינה

- מציע הנני לכן

 צריכים הם ילדים לה יש ואם פנויה, אשה תהיה הפונדקאית האס א.
.18 גיל מעל להיות

 מסוגלת היא אס לברר מקיפה רפואית בדיקה תעבור הפונדקאית האם ב.
 על נפשית הערכה לעבור חייבת היא כן כמו ובלידה. בהריון לעמוד

מומחים. ידי

הנולד על נפשיות השפעות

 הם מי בדיוק יודע אינו שהילד לעובדה, מתיחסות הנפשיות ההשפעות
 הורים שישה לו שיהיו מצב להיווצר יכול תאורטי באופן הוריו.

 הזרע, תורם הפונדקאית, האם של בעלה הפונדקאית, האם פוטנציאליים:
 לפעמים העקר. הגבר של אשתו או העקרה האשה של בעלה הביצית, תורמת
 וזו לילדים. אם היא הפונדקאית אם קשה נפשית בבעיה נמצא הנולד הילד

אנונימית. תהיה הפונדקאית כי מציע שאני הסיבה

 (COMMISSIONING COUPLE) המזמינים ההורים זוג על נפשיות השפעות
הן: הזוג את המטרידות הנפשיות הבעיות

תוקף? בעל הוא הפונדקאיס לבין בינם שנחתם החוזה האם א.

לאימוץ? הילד את תמסור הפונדקאית האם האם ב.

פגוע? או בריא יהיה שיוולד הילד האם ג.

 ההיבטים בכל תעסוק אשר רב-מקצועית, ועדה להקים מציע הנני לכן
בהמשך. שיפורט כפי פונדקאות של והחברתיים החוקיים הרפואיים,

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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ילדים( אי בעל לה יש )אם הפונדקאית של המשפחה בני על ההשפעות
 של החוקי האב הוא הפונדקאית של הבעל חוקית מבחינה כי להזכיר, יש

 על ההשפעות המזמין. הזוג ע״י האימוץ תהליך לביצוע עד שנולד הילד
 לגבי קיים דומה מצב חוקיות. ואף נפשיות גופניות, להיות יכולות הבעל

הפונדקאית. של הילדים

פנויה. אשה תהיה שהפונדקאית מציע הנני לכן

הפונדקאות של החוקיים ההיבטים

 ללא החוקית אימו היא הילד את היולדת האשה הבינלאומי, החוק מבחינת
הביצית. את שתרמה למי קשר

תהליך ע״י ורק אך להשתנות יכול המערבית בחברה הילד של החוקי המצב
מדינה באף רשמית אושרה לא הפונדקאות חוקית, מבחינה חוקי. אימוץ

רווחה, או הבריאות משרד של הוראות או חוקים קיימים שבה בעולם,
אחרות, במדינות גם ויתכן ובקנדה, בארה״ב לכן זה. תהליך המסדירים

 מקצועיים ארגונים של האתיות הועדות מתיחסות פונדקאות, קיימת שבהן
 ארצות גרמניה, אנגליה, אוסטרליה, כגון מדינות ישנן השיטה. להפעלת

 עבירה ומהווה החוק ידי על נאסרה הפונדקאות שבהן ועוד, סקנדינביה
פלילית.

 משפטית מבחינה תופסים אינם לפונדקאית העקר הזוג בין הנחתמים החוזים
 בחוק פוגעים המקרים, ברוב הפונדקאות, חוזי הבאות: הנקודות לאור

 בציבור. למקובל בניגוד הם הנ״ל החוזים ילדים. מכירת האוסר היסוד
 להוציא ניתן אין וסדר, חוק קיים שבהן המדינות ברוב זו, עובדה נוכח

 הפונדקאית האם אם העקר, לזוג הפונדקאית האם בין החוזה את לפועל
יכול העקר, הזוג חוקית. מבחינה בילד להחזיק יכולה והיא לכך, מתנגדת
 לחוק בהתאם הילד על אפוטרופסות של החוזה הפרת על פיצויים לדרוש

המשפט. בית החלטת לפי הילד זכויות

בארץ פונדקאות לביצוע הצעה

 כאשר במקרים מוגבלות רפואיות בהוראות רק להתבצע צריכה פונדקאות .1
 מהווים ולידה הריון כאשר או הרחמי, מהגורם היא האשה אי-פוריות

לאשה. רפואי סיכון

 הגמטות כאשר בלבד: מלאה לפונדקאות הפונדקאות את להגביל יש
 לחוק בהתאם נשואים שהם המזמין, הזוג בני שני ידי על ניתנות

מלאה(. לפונדקאות הגדרה )ראה המדינה.

H1 והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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הפונדקאית בחירת .2
 לה יש אם גרושה. או נשואה, לא אשה להיות חייבת הפונדקאית א.

.18 גיל מעל להיות עליהם ילדים
 ולא אלטרואיזם להיות צריכה פונדקאית להיות המוטיבציה ב.

כספי. עניין
אנונימית. להיות צריכה הפונדקאית ג.
 הפונדקאית הצדדים, כל כן אם אלא הפונדקאות הסכם יאושר לא ד.

ישראל. מדינת תושבי הם המזמין והזוג

חוקיים היבטים .3
החוקית. האם היא הפונדקאית האם א.
 אימוץ ביצוע אחרי המזמין לזוג יימסר הילד לחוזה, בהתאם ב.

האימוץ(. )חוק ישראל מדינת לחוקי בהתאם חוקי
 אם לאימוץ הילד את למסור פונדקאית אם להכריח אפשרות אין ג.

 ימים שבעה תוך בה לחזור יכולה והיא לכך, מתנגדת היא
 הזוג ידי על בחשבון להילקח שצריך הסיכון )זהו מהלידה.
(.המזמין

 ידי על וכן המזמין הזוג ידי על נדחה הנולד הילד אם ד.
 זה ילד על אחריות עצמה על לקחת ישראל מדינת על הפונדקאית,

המשפחה. לחוק בהתאם
 על מתחרטת היא אם העובר, את להפיל הזכות הפונדקאית לאם ה.

ההפלות. לחוק בהתאם רק זאת אך ההריון,
 צורת את להגביל הזכות אחר גוף לכל או המזמין לזוג אין ו.

 שתיה, הרגלי )תזונה, ההריון בתקופת הפונדקאית של החיים
בסמים(. שימוש מין, יחסי

דתיים היבטים .4
 יש ונוצרים, מוסלמים יהודים, כוללת ישראל מדינת שאוכלוסית היום
 בהתאם הפונדקאות. לנושא השונות הדתות התיחסות את בחשבון לקחת

 ליהדות שבהתאם היות יהודיה, להיות צריכה הפונדקאית האם ליהדות,
אימו. לדת בהתאם נקבעת הילד דת

הפונדקאות הסדרי .5
 הבריאות משרד על יחסית, קטנה מדינה היא ישראל שמדינת היות

 הועדה הפונדקאות. הסדרי בכל שיטפל מרכזי-מקצועי גוף למנות
כלהלן: חברים תכלול המקצועית

הפוריות בשטח שם בעל רופא א.

פסיכולוג ב.
באימוץ העוסקים סוציאלי עובד/ת ג.
עו״ד ד.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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דת איש ה.

ציבור אנשי שני ו.
ולגברים. לנשים הולם יצוג יהיה הועדה בהרכב

כלהלן: יהיו הנ״ל הגוף תפקידי

המזמינים. והזוגות כפונדקאיות לשמש המתנדבות רישום א.

התהליך. של ים והחוקי הרפואיים ההיבטים תיאום ב.

ולפונדקאיות. לזוגות יעוץ נתינת ג.

 המבצעים בארץ הרפואיים מהמרכזים לאחד המזמין הזוג הפנית ד.
 ותא הזרע מתאי החוץ־גופית ההפריה לביצוע גופית חוץ הפריה

המזמין. הזוג של הביצית
המזמין. לזוג המתאימה הפונדקאית בחירת ה.
 אנונימיות על שמירה תוך הגורמים בין החוזה הסדר ו.

הפונדקאית.
הפונדקאית. לרחם העובר העברת ז.
הילד. של האימוץ בהליכי טיפול ח.

ם י > כספ ס > הסדר .6
 ידי על יכוסו ההריון במשך הפונדקאית של הכספיות הוצאותיה א.

הרב-מקצועית. הועדה ידי על ייקבע הסכום המזמין. הזוג
 לנשים הניתנות ההטבות לכל זכאית תהיה הפונדקאית האם ב.

לאומי. לביטוח המוסד לחוקי בהתאם שיולדות ולנשים בהריון
 הצאצא את למסור סרבה או מההסכם הפונדקאית האם בה חזרה ג.

 להחזר זכאים יהיו הגנטיים ההורים הגנטיים, ההורים לידי
 חומר ואיבוד הסבל על לתמורה וכן לפונדקאית ששילמו ההוצאות

 על ישולם ו הרב-מקצועית הועדה ידי על ייקבע הסכום גנטי.
הפונ״קאית. ידי

שנקר

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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מבוא :’א פרק

רקע נתוני .1

 הבריאות ושר המשפטים שר מינו (18.6.91) תשנ"א תמוז ’ו ביום
 יה הפרי של הנושא "לבחינת רב-תחומית ציבורית-מקצועית ועדה

 ההיבטים את לבחון הועדה "תפקיד היבטיו". כל על חוץ־גופית
 הטיפוליות השיטות של והמשפטיים ההלכתיים האתיים, החברתיים,

 לנשיאת להסכמים היתר, בין התייחסות, מתוך הנ״ל, לנושא הקשורות
 רב דיונים וקיימה ארוך זמן המדוכה על ישבה הועדה עוברים".
 מאד מורכב שהנושא ויותר יותר התברר הדיונים במהלך תחומים.

 ההכרה למרות המיעוט, דעת לדעתי, וקל. פשטני לפתרון ניתן ואינו
 אינן הרוב שבחוות-דעת המסקנות זו, במורכבות הועדה חברי של

 הילד, לטובת הנוגעים חשובים לעקרונות הראוי המשקל את נותנות
 החלקלק", ב"מדרון הכרוך לסיכון וחרותו, האדם כבוד יסוד לחוק

 יהודית כמדינה ישראל מדינת של בערכיה האפשרית הפגיעה ולמשמעות
 דעת מעדיפה אלו, לעקרונות הראוי המשקל מתן בהעדר ודמוקרטית.

 טכנולוגיות באמצעות צאצאים להעמדת מבוגרים של צרכים הרוב
 הכבד במחיר כרוך הדבר כאשר גם קיימת זו העדפה מורכבות. רפואיות

 החברתי ובאיזון החברה באושיות פגיעה בילד, אפשרית פגיעה של
מיעוט. דעת חוות של כתיבתה את חייב זה מצב בישראל. העדין

 בתחום מרשימה וטכנולוגית מדעית התקדמות למרות כי לזכור יש
 ראשית בחקיקה הוסדרו טרם בישראל, פוריות בבעיות הרפואי הטיפול

 ורק אך הסדרים נקבעו כה עד הרפואית. בהפרייה הקשורים הנושאים
 משרד מנכ״ל של מנהליות ובהנחיות הבריאות שר של משנה בחקיקת

 משנה בחקיקת שנקבעו ההסדרים של המשפטית תקפותם על ספק הבריאות.
 עם יחד הרוב, לחוות-דעת במבוא מפורטים רלבנטיים, מקום ומראי
 העתירה היתה הועדה להקמת מזרז גורם נוספים. בסיסיים רקע נתוני
 התנגדות על נסבה העתירה .הבריאות שר 1 נ נחמני 1237/91 לבג״ץ
 גופית(, חוץ )הפריה העם בריאות תקנת על בהסתמכות הבריאות משרד

 זרע עם העותרת בביצית גופית חוץ הפריה להתיר ,1987התשמ"ז-
 אחרת אישה של ברחם השתלה לשם מנישואין, זוגה בן אז, העותר,
 שר קיים העתירה הגשת למועד סמוך עוברים. לנשיאת הסכם במסגרת

 מיום המשרד הנהלת דיון ובסיכום בלשכתו עקרוניים דיונים הבריאות
 הבריאות לשר הוגש התזכיר בסוגיה. תזכיר להכין עלי הטיל ,4.1.91
 חברתיים, אתיים, היבטים של קצרה סקירה כלל ,1991 פברואר בחודש

מסקנות: למספר והגיע הפונדקאות, בנושא והלכתיים משפטיים

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 ואתיות חברתיות בעיות ביצירת כרוכה בישראל פונדקאות התרת א.
 פונדקאות התרת כדאיות על רציני ספק המטילות משקל כבדות
 מאישור הצפויים החברתיים הנזקים שכן בריאה. בחברה

 התועלת פני על ועדיפים חמורים להיות עלולים פונדקאות
 המדינות אחת באוסטרליה, כך משום התהליך. מהיתר הצפויה

 הפונדקאות נאסרה החוץ־גופית, ההפרייה בתחומי המתקדמות
.הפלילי בחוק

 די בעיות מספר מעורר פונדקאות היתר העברי, המשפט מבחינת ב.
 מסוימים. בתנאים אלו בעיות לפתור כנראה, ניתן, אך חמורות,
 ואחות אח נישואי וסכנת הממזרות בעיית הם העיקריות הבעיות
 יהיה וניתן יתכן אלה בעיות על בעתיד. עריות( )גילוי
 שהאם משמעי חד באופן בחוק יקבע (1 הבאים: בתנאים להתגבר

 הגנטית האם של מסודר רישום עם יחד החוקית האם היא ולדת הי
 אם (2 בעתיד; משפטיים או גנטיים קרובים נישואי למניעת

 של ראשונה מדרגה משפחה קרובת או נשואה תהיה לא פונדקאית
 בתהליך תבוצע הביולוגי האב לאשת הצאצא מסירת (3 הזוג; בני

 תהיה לא האמהות. שתי פרטי של שמור רישום עם חוקי אימוץ
הפונדקאות. חוזה לביצוע כפיה

 ועדה להקים (1 מעשיות: המלצות בשתי הסתיים התזכיר ג.
 למועצת במקביל לפנות (2 הנושא; של שקט לליבון רב-מקצועית

 על שהוקמה המיוחדת הפוריות וועדת את שתפעיל הראשית הרבנות
ידה.

 משפטי תוקף בג״צ נתן (,1991) תשנ"א לקיץ סמוך יותר, מאוחר
 כלל: הפשרה הסכם הבריאות. משרד לבין נחמני הזוג בין פשרה להסכם

 חוקיים איסור או מניעה כל אין כי הבריאות משרד של הסכמה א.
 שאיבת השחלות, גירוי )כולל ההפריה טיפול את בישראל לבצע

 אין כי הבריאות משרד של הסכמה ב. הבעל(; בזרע והפרייתם הזקיקים
 שם וללצע לחו"ל הללו העוברים את לקחת חוקיים איסור או מניזלה כל
 ההחלטה על הממשלה נציג הודעת ג. פונדקאית; אם ברחם השתלתם את

 הסוגיה את לעומק שתבדוק רב-תחומית ציבורית-מקצועית ועדה להקים
 ו' ביום כאמור, הנושא. של השונים ההיבטים להסדרת המלצות ותגיש
 הבריאות, ושר המשפטים שר יחדיו, מינו (18.6.91) תשנ"א תמוז
 כל על חוץ־גופית הפרייה של הנושא "לבחינת ציבורית-מקצועית ועדה

 מאד מורכב שהנושא ויותר יותר התברר הדיונים במהלך היבטיו".
 ודעות הרוב דעת השונות, הדעת חוות פשטני. לפתרון ניתן ואינו

הפונדקאות. של החברתית מורכבותה את מדגישות המיעוט,

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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- 70 -

וחירותו האדם כבוד .2

 חוק אנוש. זכויות של שונים בהיבטים ספק ללא נושק שלפנינו הנושא
 האדם כבוד על "להגן במטרה נחקק אשר וחירותו האדם כבוד יסוד:

 כמדינה ישראל מדינת של ערכיה את היסוד בחוק לעגן כדי וחירותו
 )סעיף זו ערכים שלובת במטרה הסינטזה ומציאת ודמוקרטית" יהודית

 חובות ושל זכויות של רבים אלמנטים בתוכו מעגן היסוד(, לחוק 1
 הזכות את החוק כולל סעיפיו, יתר בין דיונינו. לנשוא הנוגעות
 היסוד לחוק 8 סעיף היסוד. לחוק א()7 בסעיף המעוגנת לפרטיות

 של ערכיה את ההולם בחוק "אלא לפרטיות בזכות לפגוע אין כי קובע
 על עולה שאינה ובמידה ראויה, לתכלית שנועד ישראל, מדינת

 של חקיקה איפוא, מצריך, הפרטיות, בהגבלת דיון כל הנדרש".
 הזכות היסוד. לחוק 8 סעיף לפי האיזונים במבחן תעמוד אשר הכנסת,

 על לשמור אמורה והיא מתקדמת, בחברה בסיסית זכות הינה לפרטיות
 המחייב דבר זו בזכות אין אולם אדם. של פרטיותו ועל חייו צנעת

 לזוג גנטית הנדסה או פוריות שירותי לתת כלשהיא ציבורית מערכת
 צנעת על לשמירה בזכות אין כן כסו כאלו. תהליכים לעבור המבקש
 חדשניים, גנטית הנדסה או פוריות פעולות להתיר המחייב דבר החיים

 לפגוע או אלו, תהליכים בעזרת שייווצר בצאצא לפגוע העלולים
בניה. של העדין במרקם או החברה באושיות

צאצאים להעמדת הזכות .3

 הזכות את במפורש מזכירים אינם ישראל מדינת של היסוד חוקי
 עם בישראל החוקי המצב את להשוות כן, אם ראוי, צאצאים. להעמדת

 כרקע ארה״ב, כדוגמת מוכחת חוקתית מסורת בעלות במדינות המצב
 להינשא "החופש כי המשפט בתי קבעו בארה״ב מקורי. ישראלי לדיון

 )ראה: האדם". של הבסיסיות הזכויות בין הינו צאצאים ולהעמיד
(1942) 541 ,535 Skinner v Oklahoma, 316 US; וכן Stanley v 
(1972') 651 ,645 Illinois, 405 US) של הדין בפסקי עיון אולם 

 בזכות הדיון כי מעלה זו, בזכות הדנים בארה״ב העליון המשפט בית
 צאצאים ולהעמיד להינשא זוג בני לזכות מעשי באופן מתייחס ההולדה

 דעות היום רווחות בארה״ב פרטית. יחסים במסגרת טבעיים יחסים ע"י
 הולדה ולמערכת פרטיים לחיים מוגבלת צאצאים להעמדת הזכות כי

 של הגישה לזכות גם זו זכות להרחיב מעדיפות אחרות דעות טבעית.
 גם כמו חוץ־גופית הפריה של טכנולוגיות המפעילה למערכת זוג בני
 שהרחבת בארה״ב, מקובל, המרחיבה הדיעה על גם אולם פונדקאית. אם

 הוצאות, בכיסוי החברה את מחייבת איננה טכנולוגית לפוריות הזכות
 ההסבר הפרוצדורה. את לבצע טכנאי או רופא מחייבת שאיננה כשם

למנוע בכוחה - נגטיבי אופי בעלת הינה זו ש"זכות" הוא המקובל

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 גורס על התחייבות להטיל - פוזיטיבי ולא צאצאים, להעמדת הפרעה
 Fertility & Sterility 53, No Supp. 2 p. 4S., 6. )ראה: אחר.
 קשה לכן בארה״ב. מהמצב כאמור, שונה, בישראל התחוקתי המצב (1990
 וניתן יתכן מפורש. מקור ללא מחייב תוקף עם יסוד זכויות על לדבר

 של ראשוניות לזכויות בסיס וחירותו האדם כבוד יסוד: בחוק לראות
 1980 מאז אולם שלא. ויתכן צאצאים, להעמדת הזכות כדוגמת האדם
 ממנו ולהסיק ,1980תש"ס- המשפט, יסודות בחוק להשתמש ניתן

 במשפט העברי המשפט של לשילובו קווים רקובר, נ' )ראה: מסקנות.
 *עם ,1989 ינואר - תשמ״ט שבט המשפטים, משרד הוצאת הישראלי,

 בבירור התומכים בסיסיים עקרונות מוצאים אנו ישראל במסורת (.14
 בצאצא פוגעים אינם הם עוד כל פריון, מגבירות טכנולוגיות בהפעלת
בניה. של העדין במרקם או החברה באושיות בעזרתם, שנוצר

ישראל מדינת של ערכיה

 בא אותם ודמוקרטית" יהודית כמדינה ישראל מדינת של "ערכיה מהם
 איננה זו לשאלה התשובה וחירותו? האדם כבוד יסוד: חוק לעגן

 שונות. לפרשנויות טיבעה מעצם נתונה והיא עיקר כל טריוויאלית
 חוק, מדינת אלא הלכה, מדינת איננה ישראל מדינת כי הכל על מוסכם
 גם ישראל מדינת כי מוסכם כן כמו הכנסת. - המחוקק של מדרשו מבית

 או לאנטי-הלכה ה"זכות" הלכתית. אנטי מדינה איננה
 אנטי"”ה גישת אך מסוימות, השקפות לבעלי שמורה ,אנטי-משפט-עברי

 החוקים הם רבים אדרבא, הכנסת. ידי על רשמית אומצה לא מעולם
 וחוק ישראל, במורשת משורשים אמיתית יניקה כדי תוך בכנסת שנחקקו
 ישראל למורשת הזיקה על מצהיר אף 1980התש"ם- המשפט, יסודות
 יושב מכבר, לא נתן, הישראלי המחוקק לגישת הולם ביטוי בגלוי.

 האדם כבוד יסוד: חוק הבאת בעת ומשפט חוק החוקה ועדת ראש
 עמי ]תשנ״ב[ 125 כרך הכנסת )דברי בכנסת סופית לקריאה וחירותו

3783-3782:

 רחבת הסכמה ליצור שעלינו בהבנה הוכן הזה "החוק
 אנחנו שאין לכך מודעים היינו הבית. סיעות כל של

 של ערכיה את שמעגן יסוד, חוק להעביר יכולים
 לא אם ודמוקרטית, יהודית כמדינה ישראל מדינת
. הבית... סיעות כל של רחבה להסכמה נגיע

 שהוא בדקלרציה דקלרטיבית, בהצהרה פותח החוק
 לעגן מנת על וחירותו האדם כבוד על להגן נועד
 יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה את בחוק

הראשון בסעיף כבר קובע זה במובן החוק ודמוקרטית.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 מורשת של לערכים מחויבים עצמנו רואים שאנחנו
 קביעה מפורשות נקבעה שכן .היהדות ומורשת ישראל

 יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה - פוזיטיבית
 של היסוד מחירויות כמה מגדיר החוק דמוקרטית. וגס

 ישראל למורשת בסתירה עומדת מהם אחת לא שאף הפרט,
 על בישראל היום והמקובל הרווח הערכים לעולם או
הי( מי שלי ההדגשה) "הבית. סיעות כל

 בכנסת שהשמיע דברים להפליא תואמת והיא חדשה, גישה איננה זו, גישה
 חוק על בדיון צדוק, חיים המשפטים( שר )לימים ח״כ 1961 בשנת

 קריאה הכנסת, )דברי 1962 התשכ״ב- והאפוטרופסות. המשפטית הכשרות
(:156 עמי .32 כרך ראשונה,

 קיומה מראשית ישראל, מדינת של החוקים "...ספר
 המעמד "ענייני הקרוי בתחום חוקים זרוע היום, ועד

 עם העברי המשפט עקרונות של שילוב שהם האישי"
 מערכת "...בכל מודרניים..." משפטיים עקרונות
 הדתיים הדינים את בקפדנות קיימנו שלנו החקיקה
 בהם. מלפגוע ונזהרנו וגירושין, נישואין בענייני

 בסתירה העומדים חוקים לחוקק שלא נזהרנו ועוד
הי( מ' שלי )ההדגשה ."דתי ציווי לאיזה כלשהו

 את לשקול עלינו מוטל וחירותו האדם כבוד יסוד: חוק מטרת לאור
 ישראל מדינת של "ערכיה פי על להם, נדרשה שהוועדה הנושאים
 הועדה שמסקנות מאמץ לעשות עלינו ודמוקרטית". הודית כמדינה

 של החברתיות בהשלכות הן הפרט, של במצבו הן יתחשבו הציבורית
 במורשת החברה, באושיות פגיעה למנוע מאמץ תוך השונים, הפתרונות

 על הישראלית בחברה היום והמקובל הרווח הערכים בעולם או ישראל
רבדיה. כל

 באופן החורגים חלקים בה יש כי להערכתנו, מעלה, הרוב בדעת עיון
 ומדינה, דת חברה, של רגישים בתחומים העדין מהקונסנזוס קיצוני

 וגירושין נישואין לחוקי הנוגע בסטטוס-קוו ברור באופן ופוגעים
 ישראל מדינת את להכניס עלולה הרוב דעת קבלת כך, משום בישראל.

מכך. המשתמע כל על ומדינה דת מאבקי של נוספת למערבולת

אדם בבני וניסויים רפואית אתיקה .5

 האתיקה של הרב-תחומי המקצוע מאד התפתח השניה העולם מלחמת מאז
 רב אתיקה ועדות והוקמו חשיבה, ודרכי עקרונות הוגדרו הרפואית.

ן M והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 "PRIMUM NON NOCERE" הבסיסי הכלל הרפואי. העולם ברחבי גווניות
 וקובעי הרופאים של ברזל צאן נכס הפך תזיק"( אל ראשון: )כלל

 על כבדות הגבלות הוטלו אף כך משום רפואיים. בתחומים המדיניות
 לפני מחמירות דרישות ונקבעו אדם, בבני ניסויים לבצע האפשרויות

 בתוספת שהובאה כפי הלסינקי, הצהרת לשימוש. חדשות תרופות הכנסת
 רפואיים )ניסויים העם בריאות לתקנות תשמ״ד( )תיקון הראשונה

:7 בסעיף קובעת ,1980התשמ"א- אדם(, בבני
 למחקר בפרויקטים מלעסוק ימנעו "הרופאים
 כי דעתם הונחה כן אם אלא אדם בני בהם שכרוכים

 לחיזוי. כניתנים נחשבים בכך הכרוכים הסיכונים
 נמצאו הסיכונים אם חקירה מכל יחדלו רופאים

האפשרית." התועלת לעומת במשקלם מכריעים
 נזקי כדוגמת חמורים, כישלונות של מקרים היו ההגבלות, למרות

 פגועים תינוקות אלפי נולדו כאשר השישים, בשנות התאלידוסיד
 ההריון. בתקופת האם ידי על התרופה נטילת לאחר גפיים וחסרי

 הרבה והרגישות הללו, מהכישלונות גם רבות למדה הרפואית הקהילייה
 נפרד בלתי לחלק כמעט הפכה הרפואי השירות בצרכני פגיעה. למניעת

 חלק זו, חו״ד של ב׳ בפרק שיובהר כפי הרפואי. החשיבה עולם של
 רפואי נזק של לאפשרויות דיין רגישות אינן הרוב דעת של מההמלצות

 אמהות של לצאצאים קשה לנזק או ילדה שטרם פונדקאית לאם הפיך לא
 עם להשלים קשה מקובלים אתיים עקרונות על האמון לרופא כפולה.

הועדה. מחברי רופא אף דעת על מקובלת איננה שאכן כזו גישה

(THE SLIPPERY SLOPE) החלקלק המדרון .6

 בכללי קטן שינוי בו מצב של ציורי תיאור מהווה החלקלק" "המדרון
 להדרדרות חברתית מערכת להכניס עלול משפטיים או אתיים התנהגות
 הצעד ביצוע בעת רצויה היתה לא בוודאי שהיא נמנעת, בלתי מוסרית
 למדרון סיכון קיים בהם במצבים כך, משום הקטן. השינוי - הראשון
 היה הקטן הצעד אם גם צעד, כל לפני זהירות במשנה צורך יש חלקלק,

 בולטת החלקלק המדרון מפני החרדה עצמו. מצד להתקבל ראוי
 להתפתח הפסיקו אם גם אדם, עוברי על מחקר לבצע נאסר בה בגרמניה,

 שכבר זו כגון להידרדרות החשש לאיסור כשברקע ספונטני, באופן
 אחרת דוגמה אדם. בבני מסוכנים ניסויים כדי עד בעבר, אירעה

 שנים מספר תוך בה הולנד, מהווה זמננו בן חלקלק מדרון להתפתחות
 המוסר בכללי השינוי אדם. לחיי החברה ביחס קיצוני מהפך חל

 חיי על מוחלטת ושמירה מהקפדה שנה. מעשרים פחות תוך חל ההולנדי
 חולים של פסיבית להמתה היתר דרך רחמיים, תוך אפילו אדם

 פגועים או סופניים חולים של רצונית אקטיבית להמתה ועד סופניים,
WMA Declaration) העולמי הבריאות אירגון של מדריד הצהרת קשה.

us והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס tvv הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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1987 of Euthanasia, Madrid) את נוגדת אקטיבית יה ז שאותג הקובעת 
 החלקלק. המדרון במורד הרחק זו ההתנהגות העמידה הרפואית, האתיקה

 בינלאומיים בכנסים דווח האחרונות ובשנתיים נעצרה, לא ההידרדרות
 הסכמתם וללא בקשתם ללא הולנדים חולים אלפי של אקטיבית המתה על

המודעת.

 נוספת דוגמא בעתיד להוות עלולות הרוב דעת המלצות קבלת לדעתי,
 בחברה הפגיעה של הקשה המשמעות עם החלקלק, במדרון הידרדרות של

 מיוחדת חשיבות לדעתי יש כך משום גם המוסריים. ובערכיה הישראלית
המיעוט. דעת חוות בהצגת

דיון :’ב פרק

 (2) פוריות; לטיפולי הזכות (1) עיקריים: נושאים 8ל- נדרשה הועדה
 תאי תרומות (5) הורות; רישום (4) הורות; הגדרת (3) וייעוץ; מידע
 נשיאת של הסדרים (7) טרום־עוברים; של הקפאה (6) וביצית(; )זרע רביה

 של קודמת שגרסה אף בטרום־עוברים. רפואי מחקר (8) )פונדקאות(; עוברים
 מלאה חילופית חו״ד והיוותה הנ״ל הנושאים בכל רב בפירוט עסקה זו חו״ד
 מצומצמת בחו״ד העיקריות ההסכמה אי נקודות את לרכז הוסכם, הרוב, לדעת
נושאים: בחמישה מתרכז הרוב דעת עם העיקרי הוויכוח בזה. המוגשת יותר

 הוריו הם מי לדעת האופציה על לשמור ילוד כל של הבסיסית הזכות [1]
זו; בסיסית מזכות למעשה, מתעלמת, הרוב דעת כאשר ,ים הביולוגי

 ולקבוע בראשית סדרי לשנות מציעה הרוב דעת כאשר ,הורות הגדרת [2]
 הביולוגית. מההורות מוחלט וניתוק התעלמות תוך משפטית הורות

 במדינת משפטית אנדרלמוסיה יצירת משמעותה הרוב דעת הצעת קבלת
 יוחסין ספרי וניהול נפרדת רישום מערכת הקמת שיחייב מצב ישראל,

 נראה, בישראל. הדתי הדין יישום על הממונים גורמים בידי
זה; בשינוי תומך איננו בישראל החברה של שהאינטרס

 מבחינה פגומים צאצאים של מלכתחילה יצירה של החמורה המשמעות [3]
 ביצוע בני לצעדים מתנגדת הרוב דעת כאשר ,חברתית או רפואית

 ולידת עריות גילוי אחים, לנישואי הסיכון את להקטין העשויים
 ביטוי לידי באה הילד לטובת הרגישות העדר בעתיד. פגומים תינוקות

 יצירת לשם רפואיות בטכנולוגיות לשימוש הרוב דעת בתמיכת גם
ממזרות; דיני עקב קשה חברתית נכות בעלי תינוקות

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 פוריותה ולכושר הפונדקאית האם לבריאות מוגבר סיכון מצבי [4]
 לא רפואיים לסיכונים דיה רגישה איננה הרוב דעת כאשר ,העתידי
 העתידי הפריון יכולת את לאבד העלולה ילדה, שטרם לאשה הפיכים

הפונדקאות; במהלך שלה

 כאשר ,שלהם מופרות ביציות או עוברים על ההורים זכויות הפקעת [5]
 10 לאחר המוקפא העובר על ההורים זכות בהפקעת תומכת הרוב דעת

 והקנין הגוף על ההגנה בכללי הגסה בפגיעה להבחין מבלי שנים,
וחירותו. האדם כבוד יסוד: בחוק המוקנים

 אלא בויכוח, השנויים הסעיפים לכל להלן הדיון יורחב לא זאת לאור
בלבד. העיקריים לנושאים הנוגעים בסעיפים יתרכז

פוריות טיפולי לקבל הזכות .1

 לקבל הפרט זכות את להגביל מקום יש האם העקרונית: לשאלה 1.1
 פנים שלש יש קריטריונים, אלו לפי כן ואם פוריות, טיפולי

 מתייחסת היא אחד מצד הרוב: בדעת מוזכרים מהם שניים שרק
 אי של ראשוני ולעיקרון משפחה, להקים אדם של יסודית לזכות

 הרפואיים. לטיפולים (ACCESS) הגישה בזכות השלטון התערבות
 חיובית חובה החברה על חלה האם שאלה, מתעוררת שני מצד

 ואם פוריות, בבעיות מסויים רפואי טיפול מצב, בכל לספק,
 מתייחסת השאלה שלישי מצד אותו. לממן גם חייבת היא האם כן,
 למנוע החברה זכות ועל אושיותיה, על להגנה החברה לזכות גם

 גרימת על רופא לתבוע יילוד של זכותו לדוגמא: בבניה. פגיעה
 הוכרה הריון, להפסיק אפשרית החלטה שמנע בכך בעוולה, הולדה

 כץ י נ ואחי זיצוב 518/82-ו 540/82 ע״א )ראה: המשפט בבתי
 בהם מצבים ישנם כי נובע זה מעיקרון (.85 (2) מ' פ"ד ,ואח

 המשפטית והמערכת כשהחברה ,להיוולד שלא היא יילוד של טובתו
 התביעה זכות על הוא והויכוח בעוולה, הולדה במושג מכירות

בלבד.

 1.1 בסעיף השאלות בהגדרת השלישי״ ל״צז־ התייחסות העדר
 על גם מעשיות השלכות לה ויש אופיינית, הינה הרוב שבדעת

בהמשך. הדיונים

חברתיים שיקולים

 העלולים חברתיים לשיקולים הועדה נדרשה 1.4 בסעיף אמנם 1.2
 הפוריות, מטיפול להיוולד שעתיד הצאצא של שלומו על להשליך

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ו ןןן
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 בעלי נס הי הילד טובת ששיקולי הועדה חברי דעת על הוסכם ואף
 בו מצב בהחלט יתכן כך "משום הדיון. לנושא רבה משמעות
 רפואי טכנולוגי לפתרון מנוגדים יהיו הילד טובת שיקולי
 על מוסכם כן כמו ילדים. חשוכי מבוגרים של צורך על העונה

 מוסד כדוגמת שבדיעבד, פתרונות בין להבדיל שיש הועדה חברי
 לבין קייס, ילד של קשה מצב חלקי באופן לתקן שנועד האימוץ
דומה". במצב ילד מלכתחילה ליצור העלולה פעילות

 זו. להצהרה הראוי המשקל ניתן לא המעשיות במסקנות אולם
 סומים סכנת בידיים היוצרת רפואית טכנולוגיה לדוגמא:
 פגום ילד יצירת או בעתיד, ואחות אח נישואי עקב מולדים
 המכירה תרבותית, בחברה מוצדקת איננה חברתית, מבחינה
 לא משנה איננה חברתית השקפה הילד. טובת של החשובים בערכים

 המציאות את ולא אחים מנישואי הנובעים הרפואיים הנתונים את
 בעיות של מראש יצירה להצדיק אין כך משום במדינה. החברתית
 הרוב, בדעת המוזכרת לפרטיות הזכות גם וחברתיות. אנושיות

 רפואיים טכנולוגיים טיפולים לקבל זכאות עם דבר לה אין
 משירותי להנות הזכות שהוא. תחוס בכל או הפוריות בתחום
 המבוססת מתקדמת, ערכים ממערכת נובעת משוכללים רפואה

זו זכות ולפתח לשמר יש ישראל. מורשת על דווקא בעיקרה
 ישראל מדינת של "ערכיה על שמירה כדי תוך ישראל, במדינת
 יסוד בחוק המחוקק של כלשונו ודמוקרטית", יהודית כמדינה

וחירותו. האדם כבוד

הלכתיים - דתיים שיקולים

 חו״ד נדרשה להיוולד, שעתידים הילדים טובת של שיקול מתוך 1.3
 הכושר על אפשריות הלכתיות להגבלות 1.13-1.10 בסעיפים הרוב

 הממזרות דיני מכוח להתקיים העלולות הילד, של לנישואין
 והגבלות מניעות יתכנו אחרות דתות לבני גס העברי. שבמשפט
 א. השאלות: נדונו אחר. או זה מסוג רפואית יה הפרי על דתיות

 האפשר, ככל מראש, למנוע אחריות החברה על מוטלת האם
 להתעלס החברה רשאית האם ב. אלו? בעיות של היווצרותן

 את מראש למנוע העשויה פעולה מכל ולהמנע כאלו, מבעיות
 על החלטה לפני כאלו בבעיות להתחשב יש האם ג. היווצרותן?

 ללא השירותים הרחבת אס רפואית, טכנולוגיה שירותי הרחבת
 ילדים להרבות הנוכחית, החברתית במציאות עלולה, הגבלה

 המידע במסירת די האס ד. קשה? חברתי פגם גבם על הנושאים
 את ולהשאיר בצאצאים, לפגוע העלולות הבעיות אודות למטופלים

 לטובתו לדאוג חובה החברה על מוטלת שמא או בידיהם, ההחלטה
מהרחבת כתוצאה בעוולה להולדה מסיוע ולהמנע היילוד, של

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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וחברתיות? אנושיות בעיות ליצירת להביא העלולים שירותים

 משקל קיבל לא הילד טובת של העקרוני השיקול בסיכום, אולם
 מטובת למעשה התעלמה זו להלן. שיפורט כפי הרוב, בדעת מספיק
 עקרוני היתר ובנותנה המבוגרים, של הצרכים את בהעדיפה הילד

 ילדים של מלכתחילה ליצירה רפואית בטכנולוגיה לשימוש
 מוצדקת איננה כזו גישה לדעתי חברתית. או רפואית פגומים
 גם הילד. טובת של החשובים בערכים המכירה תרבותית, בחברה
 את משנה איננה הממזרות, מוסד את מקבלת שלא עולם השקפת

 המציאות את אחים, נישואי עקב פגומים תינוקות ללידת הסיכוי
 אין כך משום הממזר. של הצפוי סבלו ואת במדינה, החברתית
 שיש ובודאי וחברתיות, אנושיות בעיות של מראש יצירה להצדיק
 אנושיות בעיות ליצור העלול באופן שירותים מהרחבת להמנע

קשות. וחברתיות

 ילדים אל להתייחס מקום "שאין 1.12 בסעיף קבעה הרוב דעת 1.4
 בדרך שנולדים מילדים בשונה רפואית יה מהפרי הנולדים
 הרוב דעת חשובה, כה עקרונית הצהרה למרות אולם טבעית".

 על שומרת שאינה בכך רפואית מהפריה הנולדים את לרעה מפלה
 הוריהם הם מי לדעת האופציה על לשמור שלהם הבסיסית הזכות

ים. ולוגי הבי

וייעוץ מידע .2

 תהליך כל לפני למטופלים מלא מידע מתן המחייב הבסיסי העיקרון
 חברי כל דעת על מוסכם והוא בסיסיות, אדם מזכויות נובע רפואי,
בשטח. הזה הנעלה העיקרון מיושם תמיד לא כי אם הועדה,

ואמהות( )אבחות הורות הגדרת .3

 טיפול עוברים זוג בני כאשר כי בחוק לקבוע ממליצה הרוב דעת 3.1
 הילד של ההורים הם שלהם, רביה בתאי ומשתמשים פוריות

 בדרך שנולד ילד של המשפטי ושמעסדו ן, ועני דבר לכל ולד ו שי
 נראה רגילים. מין מיחסי שנולד ילד של ממעמדו שונה אינו זו

 נוספת, אישה מעורבת כאשר אולם זה. לעיקרון הסכמה שיש
 בחתך או טבעית בלידה אותו ויולדת ברחמה ההריון את הנושאת
 האם בין עמוקים ונפשיים גופניים קשרים נוצרים דופן,

 להיקבע צריכה היולדת האם דווקא כאן היילוד. לבין היולדת
מכוח האמהות מעמד כבעלת לפחות או האמהות, מעמד כבעלת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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בהתאם. וחובות זכויות עם הספק,

 יש ביצית(, או )זרע ר־ביה תאי של מתרומה שנולד ילד לגבי 3.2
 עדיין אין בישראל המשפטי. המצב את תבהיר אשר בחקיקה צורך
 מהזרעה שנולד ילד של מעמדו את הקובע מפורש חקיקתי הסדר

 הבריאות, משרד מנכ״ל שקבע הכללים לפי תורם. מזרע מלאכותית
 ולד ו שי שהילד לכך מסכימים הם שבו טופס על הזוג בני חותמים
 משוחרר הזרע ותורם ן, ועני דבר לכל האיש של כילדו ייחשב

 העליון המשפט בית פסיקת לפי הילד. כלפי משפטית מאחריות
 שהסכים האיש ,779 (2ל״ד) פ"ד ,סלמה י נ סלמה 449/79 בע"א

 הילד במזונות חייב תורם של בזרע אישתו של מלאכותית להזרעה
הילד. אבי איננו שהוא למרות ,מהסכמתו כתוצאה

 אלו מעין ים נהלי מי וכללים הסכמים של בכוחם שאין מובן 3.3
 על הדין. של ענינו שהוא הילדים, של האישי מעמדם את לשנות

 עיגן 1980ם-”התש המשפט, יסודות חוק אשר העברי, המשפט פי
 את היפרה זרעו אשר הגבר ערכיו, אל הישראלי המשפט זיקת את

 ולהסכמות הילד, אב ישאר לעולם - העובר נוצר ומהם הביצית
 לגבי הדבר שונה בלבד. ממוני תוקף יש מנוגדים להסכמים או

 תא את תורם רק הגבר תמיד בה לאבהות, בניגוד אמהות. קביעת
 בתהליך ניכרת. במידה שונה הוא האמהות תהליך )הזרע(, הרביה
 נושאת גם )הביצית(, הרביה תא את תורמת גם האם רגיל, אמהות

 הוולד את יולדת ולבסוף ארוכים חודשים ברחמה ההריון את
 מאפשרת המודרנית הטכנולוגיה רפואי. בסיוע או טבעית בלידה
 שתי בין ולידה( ביצית )תרומת הללו הפונקציות שתי חלוקת
 תישא השתיים מן מי לקבוע מקום בהחלט יש כך משום נשים.
 את דווקא לראות היא העברי במשפט הנטייה האמהות. בתואר

 היבטים עם המתיישבת גישה האמהות, תואר כנושאת היולדת
אנושיים. ופסיכולוגיים פיזיולוגיים

 להזרעת מראש מסכים האיש שאם נקבע בהם זרות משפט מערכות יש 3.4
 האיש של כילדו לידתו מרגע נחשב הוולד תורם, בזרע אישתו

 בין המשפטי הקשר מנותק ובמקביל החוק, מכוח וענין, דבר לכל
 משפטית אבהות בין הפרדה יש כלומר הילד, לבין הזרע תורם

 גם כמו העברי למשפט זרה היא זו גישה ביולוגית. לאבהות
 באה ביולוגי קשר של מוחלט ניתוק של זו גישה הישראלי. לחוק
 הקונטיננטלי, המשפט של טוטלי אימוץ בחוקי גם ביטוי לידי
 ילדים, אימוץ )חוק הישראלי בחוק קיים שאיננו מצב

 אך האימוץ, מעמד על היטב מגן הישראלי החוק . (1981התשמ"א-
 המונע, שימור הביולוגי, ההורות יחס של מסוים שימור תוך
 עתידית אפשרות והמשמר בעתיד, ואחות אח נישואי היתר, בין
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 דיו מתקדם השבדי החוק גם שורשיו. על להתחקות המאומץ של
 משורשיו אדם של הפיך בלתי ניתוק של הטעם בחוסר להכיר כדי

 לכל המאפשרת בסיסית אנוש זכות נשמרת בשבדיה הביולוגים.
 נולד אם בין הביולוגי, אביו מיהו לדעת לבגרות המגיע אדם

זרע. מתרומת נולד אם ובין טבעית מהפריה

 בישראל החוקי המצב את לשנות הממליצה הרוב דעת כי נראה 3.5
 בהזרעה הביולוגי האבהות קשר את שינתק חדש חוק ולחוקק
 ומבחינה מבוססים, לא מפחדים רבה במידה נובעת מתורם,

 אדם זכויות בתחום חמורה נסיגה מהווה היא אובייקטיבית
 בשלה אינה ישראל במדינת החברה אם גם כי נראה בסיסיות.

 השבדית, הדוגמא פי על בחוק זכויותיה את למצות עדיין
 הביולוגי, אביו מיהו לדעת לבגרות המגיע צאצא לכל המאפשרת

 אין כך משום הדרך. רחוקה הפוכה, לקיצוניות הליכה ועד מכאן
 ילדים, אימוץ חוק באמצעות אלא ביולוגי קשר לנתק

כלליו. פי ועל 1981התשמ"א-

 בהם מצבים באותם אמהות קביעת היא יותר מורכבת בעיה 3.6
 נשים. שתי בין ולידה( )ביצית האמהות פונקציות מתחלקות
 נפלים עוברים של בביציות להשתמש כבר שניתן התפרסם לאחרונה

 העובר את להחזיר כך ואחר חוץ־גופית, יה הפרי לצורך נקבות
 ברור במועדו. אותו ותלד ברחמה שתישאנו אישה לרחם הנוצר

 הצאצא של החוקית האם את העוברי בנפל לראות ניתן שלא
 את המעניקה בדעה רבה, במידה תומכת, זו עובדה מהביצית.

 לקבוע שראוי לנו נראה כך משום גם היולדת. לאם האמהות תואר
 או ודאי, באופן האמהות תואר את נושאת היולדת האם כי בחוק
 וחובות זכויות עם הספק, מכוח אמהות מעמד כבעלת הפחות לכל

 1981התשמ"א- ילדים, אימוץ חוק שעקרונות מובן בהתאם.
 לסיכום: בהמשך. שיורחב כפי כאן, גם ישימים להיות יכולים

 לתרומת זרע תרומת בין להבדיל החוק על ההורות, קביעת לגבי
 ההורות לקביעת אשר למעלה. שהובאו העקרונות פי על ביצית

הרלבנטי. בפרק להלן ראה פונדקאות, של במקרים

הורות רישום

 והעוסקים הסוציאליים העובדים מעודדים האחרונות בשנים 4.1
 בניגוד לא-ביולוגיות, במשפחות וגילוי פתיחות הנפש בבריאות

 שהצטבר, ן ו הנסי בעבר. מקובל שהיה והסודיות השתיקה לקשר
 נסיבות לגבי מידע העלמת כי מלמד האימוץ, בתחום בעיקר

 יחסי של לייחוד מסוימת הכחשה בה שיש הילד, של הולדתו
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 היום מזו, יתרה הרגשית. בהתפתחותו לפגוע עלולה המשפחה,
 הביולוגי מוצאם אחר להתחקות מאומצים של זכותם מוכרת כבר

 הצורך מן היתר, בין הנובעת, זכות בגרות, לגיל בהגיעם
 מחייב זו זכות של המימוש העצמית. הזהות בשלמות הבסיסי

 משנת בחוק )שמקורו הישראלי האימוץ חוק נאותים. רישום סדרי
 לנהל הרשויות חובת את קבע אשר בעולם הראשון היה תש״ך(
 לגיל בהגיעו בפנקס לעיין המאומץ זכות ואת אימוצים, פנקס

 ואחות, אח חיתון האוסר וגירושין נישואין לחוק בהתאם .18
 חשש של בדיקה לצורך בפנקס לעיין מוסמך הנישואין רושם גם

 החוק של זו ליברלית גישה חיתון. מונע עריות לגילוי
 הביולוגיים, שורשיו על להתחקות האדם בזכות המכיר הישראלי
רבות. נאורות במדינות כיום מקובלת

 את להעתיק מקום יש האם בשאלה: רציני ויכוח התנהל בועדה 4.2
 של בהקשר גם נאותים רישום סדרי ולחייב האימוץ של המודל
 מוצאו אחר להתחקות לילד לאפשר מנת על רביה, תאי תרומת

 ואחות אח נישואי ולמנוע בגרות, לגיל בהגיעו הביולוגי
בעתיד. גנטיים

 הצאצא של הגנטיות שהתכונות ספק אין ביולוגית מבחינה 4.3
 האישה. וביצית האיש זרע - הרביה תאי נותני מהוריו, נרכשות

 הסכנה את מעלים ביולוגים, ואחות אח שנישואי ידוע כן כמו
 כשהצאצאים למדי, גבוהים לאחוזים בצאצאיהם קשים למומים

 פנחס-חמיאל )אי "ביותר גבוהות ולתמותה לתחלואה חשופים"
 אף (.1991 אוקטובר ז-ח, חובי 121 כרך הרפואה ריכמן, ובי

 כשהסיכון האב, מן ואחות אח נישואי בסכנת מדובר שלענייננו
 אחים בנישואי מאשר קטן יותר הוא הצאצא של קשים למומים
 לא ממשי בסיכון מדובר שעדיין מראים גנטיים חישובים מלאים,
קשים. למומים מבוטל

 ההלכה בספרות הפוסקים של מכריע רוב העברי, המשפט מבחינת 4.4
 כתוצאה נולד הילד אם בין הילד, כאבי הזרע נותן את רואה

 מלאכותית. הזרעה בסיוע נולד אם ובין רגילים מין מיחסי
 באמצעות שנולד הילד בין המשפטי הקשר בניתוק הדוגלות הדעות
 ואינן מועטות הן הביולוגי, אביו לבין מלאכותית הזרעה

 פי על כי ההצהרה מקובלת כך משום הפסיקה. בעולם מקובלות
 כאמור, המשפטי. האב גם הוא הביולוגי האב העברי, המשפט
 לאבהות, בניגוד אמהות. בקביעת דנים כאשר במקצת שונה המצב

 נושא איננו )הזרע(, הרביה תא את תורם רק הגבר תמיד בה
 תהליך הלידה, תהליך את עובר ואיננו ההריון את בחיקו

 תא את תורמת גם האם רגיל, אמהות בתהליך שונה. הוא האמהות
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 ארוכים חודשים ברחמה ההריון את נושאת גם )הביצית(, הרביה
 מאחר רפואי. בסיוע או טבעית בלידה הוולד את יולדת ולבסוף

 הללו הפונקציות שתי חלוקת מאפשרת המודרנית והטכנולוגיה
 מקום בהחלט יש נשים, שתי בין ולידה( ביצית )תרומת

 האמהות. בתואר נושאת השתים מן מי בשאלה משפטית להתלבטות
 קובעת פונקצייה איזו ההלכתית בספרות ויכוח קיים היום עד
 עברי משפט- מומחי אצל נטיה יש הויכוח, למרות האמהות. את

האמהות. תואר כנושאת היולדת את דווקא לראות

 הילד זכות את קובע אשר חוק בשבדיה נחקק 80ה- שנות בסוף 4.5
 מידע לבגרות, בהגיעו לקבל, מתורם, מלאכותית מהזרעה שנולד

 הועדה, בפני שהופיעו נשים רופאי לדברי הביולוגי. אביו על
 תרומות במספר משמעותית לירידה ראשוני באופן גרם החוק

 על או הירידה ממדי על מוסמכים פרטים קבלה לא הועדה הזרע.
 החוק השלכות על גם כמו התורמים, באוכלוסיית השינויים אופי

זרע. לתורמי המשולם הכספי הפיצוי על השבדי

 של בזכותו להכיר שיש מוסכם ביניים בדו״ח תחילה סברה הועדה 4.6
 אחר לבגרות, בהגיעו להתחקות, רביה תאי מתרומת הנולד הילד

 שיהיה ומבלי מתאים ייעוץ קבלת לאחר וזאת הביולוגי. מוצאו
 הרביה. תאי תורמי על כלשהן משפטיות חובות להטיל כדי בכך

 בלתי מידע תנאי, ללא לקבל, זכאי יהיה שהילד היתה הכוונה
 מותנית תהיה מזהה מידע ושקבלת הביולוגי, ההורה על מזהה

 הילד של זו בזכות הכרה הרביה. תא תורם ההורה של בהסכמתו
 ההורים זהות של הן נאותים, רישום סידרי הנהגת מצריכה

 אותו. המגדלים המשפטיים ההורים זהות של והן הגנטיים
ובאוסטרליה. באנגליה גם נחקקו כבר זה מסוג הסדרים

 למנוע כדי המידע במרשם שימוש של באפשרות גם דנה הועדה 4.7
 הענקת כי שחששו היו ואחות. אח נישואי כדוגמת עריות גילוי
 המודל לפי ומקרה, מקרה בכל הנישואין לרושם מלאה עיון זכות

 לפרטיות היסוד בזכות לפגוע אולי עלולה האימוץ, חוק של
 הביניים בדו"ח הועדה הסכימה לפיכך הנדרש. על העולה במידה
 יפגע שלא באופן העיון זכות את שלפנינו במקרה לצמצם

 נישואי כדוגמת עריות גילוי ימנע אך הפרטיות, הגנת בעיקרון
 זכות את כללה הביניים בדו"ח שהוסכמה השיטה ואחות. אח

 הנרשמים הזוג בני נתוני את שיצליב ממוחשב, למידע העיון
 לא הממוחשב הדו״ח גנטית. קירבה יאשר או וישלול לנישואין,

 מניעת היוצרת קירבה אין בהם במצבים נוסף מידע כל יתן
 שנולדו ילדים של סטיגמטיזציה או סימון למנוע כדי חיתון.
 ילדים גם הממוחשב ברישום לכלול הוצע רפואית, יה מהפרי
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 זו. הצעה לפי אמור, המרכזי המרשם זו. בדרך שלא שנולדו
 ורק לנישואין, מועמדים בין גנטית קירבה של מקרה כל לזהות
אלה. מקרים

 הועדה, שמעה הביניים, לדו"ח הציבור תגובות שסיעת במהלך 4.8
 לשימור התנגדויות מספר גיניקולוגים, רופאים שני מפי בעיקר
 גם כמו הביולוגי, מוצאו על לכשיתבגר, להתחקות, הילד זכות

 כי שטענו היו הנ״ל. ברישומים נישואין רשם עיון לאפשרות
 מתורמי רפואית יה הפרי בשל למחצה אחים נישואי של הסתברות

 הכללית, באוכלוסיה הקיים הסיכוי על עולה אינו רביה, תאי
 הצליחו לא זה טיעון בעלי לנישואין. מחוץ מין יחסי בשל

 מדובר הם, להערכתם גם להערכתם. עובדתיים סימוכין להביא
 אלא פרטית יחסים מערכת באמצעות שלא הקיים, הסיכון בהכפלת

 עקרוני, באופן הניתנת, רפואית בטכנולוגיה שימוש באמצעות
 כדי לא זה בטיעון שאין נראה כך, משום סיכון. מונעת לבקרה
 את לפטור כדי ולא מוצאו על להתחקות הילד זכות בפני לעמוד
 עתידית ולידה אחים נישואי האפשר, ככל למנוע, מחובתה החברה

פגומים. תינוקות של מיותרת

 בגלל תורשתיות גנטיות למחלות חשש קיים אם שאף שטענו היו 4.9
 הרי לנישואין, המועמדים הזוג בני של הביולוגית הקירבה

 הזוג בני יוכלו הצפויות, הטכנולוגיות ההתפתחויות שלפי
 האפשרות שעצם ברור ומבחירתם. מרצונם גנטית בדיקה לעבור
 נישואי למנוע בכדי בה אין גנטית קירבה שישלול בירור לעבור
 אינה האוכלוסיה רוב כאשר כזו, חובה שאין זמן כל אחים

 בו אין זה טיעון גם כך משום גנטית. בדיקה מיוזמתה עוברת
הביניים. בדו"ח הועדה הסכמת את לשנות בכדי

 של הסיכון את משמעותי באופן להקטין שניתן שטענו היו 4.10
 מתורם ההריונות מספר של הגבלה ידי על ואחות אח נישואי
 תורמים של תופעה גם תמנע זו מעין כשהגבלה יחיד,

 בין הביקורת, במבחן עומד איננו זה טיעון גם "מקצועיים".
 מרשם ללא לאכיפה ניתנות אינן אלו שהגבלות משוס היתר,
 מספר את המגבילות הנחיות קיימות כיום גם מלא. מרכזי

 שההנחיות מקצועיים בכנסים התברר אך יחיד, מתורם התרומות
בשטח. נשמרות לא

 טעות של נמנעת" "הבלתי האפשרות מפני שחששו היו בנוסף 4.11
 מבחינת מכך המשתמע כל על ממוחשב, מידע בהעברת או ברישום
 למאגר חדירה של הסיכונים את וכן הפרטיים, באנשים הפגיעה
בלתי-מוסמכים. גורמים ידי על המידע
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 הועדה הסכמת את לשנות בכדי אין אלו בטיעונים גם כי נראה
 מידע מערכות ישראל במדינת היום קיימות הביניים. בדו"ח

 ביטחון את לסכן עלולה מהן דליפה כל אשר ביותר, רגישות
 מאד יעילים טכנולוגיים פתרונות היום קיימים המדינה.
 הגיונית סיבה שום אין רגיש. מידע דליפת סכנת המונעים

 מרשם מערכת לטובת דומים בפתרונות להשתמש ניתן שלא להניח
 ללא להתגבר, ניתן טעות רישומי מפני החשש על גם ההורות.

הפיך. בלתי נזק גרימת

 נטען הביולוגיים הוריו על למידע הילד זכות את לשלול במגמה 4.12
 סיכון קיים שבאימוץ משום האימוץ, עם להשוואה מקום אין כי

 הוריו אם גס מסביבתו האימוץ עובדת את יגלה שהילד גדול
 כבגידה האימוץ את יחווה ושהוא בסוד, כך על לשמור ניסו

 והן ממנו, המידע את שהסתירו המאמצים ההורים מצד הן כפולה,
 בהפרייה זאת לעומת בו. רצו לא כביכול אשר מלידה הוריו מצד

 בגילוי ואילו בהרבה, גדול הסוד על לשמור הסיכוי רפואית
 או נטישתו של מימד אין הילד הולדת אופן לגבי העובדות

.יתו דחי

טעמים: מכמה אלו בטיעונים ממש אין הכבוד, כל עם 4.13

 ההורים הם מי לידע הבסיסית האנושית הזכות א.
 אי-אפשרות או באפשרות כלל מותנית איננה הביולוגיים

 בסיסית אנושית זכות על מדובר המידע. את להסתיר
 המחוקק ידי על גם שהובנה כפי בדבר, מותנית שאינה
.השבדי

 את הצאצא מן להסתיר ניתן לא המודרני בעידן דווקא ב.
 אפילו מתורם, מלאכותית יה הפרי תוצר היותו על המידע

 היא לכך הסיבה ביותר. סודי באופן בוצע התהליך אס
 באופן ומצביעות מצויות DNA או HLA בדיקות פשוטת:
 כזו עובדה גילוי זר. זרע תוצא הנבדק היות על מוחלט

 מוסיף שאיננו בוודאי רבות, שנים שהוסתרה לאחר
אדם. של הנפשית לבריאותו

 של פרקטיקה שנות מארבעים למעלה לאחר כי ניטען כן כמו 4.14
 נפשי צורך לילדים שיש בדוקה אינדיקציה כל אין זרע, תרומות

 גם אימוץ. של בהקשר זה ן בעני הברורה המודעות למרות לדעת,
 לידע הבסיסית האנושית הזכות עצם עם מתמודד איננו זה טיעון

 וחמש כעשרים לפני כי גם נזכיר הביולוגיים. ההורים הם מי
 לילדים זו זכות מתן נגד גם דומים טיעונים נשמעו שנה
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 צורך יש שלילדים בדוקה אינדיקציה היתה "לא אז גם מאומצים.
 בחוק שניקבע כפי הזה הצורך את הוכיח הזמן ורק לדעת",

המערבי. בעולם לראשונה הישראלי,

 הנזק כי להערכה ממשי ביסוס שיש לנו נראה לא זאת, כל לאור 4.15
 שתצמח התועלת על גובר מרכזי מרשם מניהול להיגרם שעלול

 זו הערכה לדעתי, למידע. הילדים של זכותם שמירת מבחינת
 הערכות על אלא ממשיים ונתונים עובדות על מבוססת איננה

 החוקי המצב שישונה ברגע כן, על יתר בלבד. סובייקטיביות
 הורות הגדרת בין הבדל יש בו מצב וצר יו ולראשונה הקיים,

 החל הדתי החוק לפי הורות הגדרת לבין האזרחי החוק לפי
 רישום מערכת הקמת הדבר יחייב נישואין, ענייני על בישראל
 יישום על הממונים גורמים בידי יוחסין ספרי וניהול נפרדת
 אינו בישראל החברה של שהאינטרס דומני, בישראל. הדתי הדין
 מסקנות את לשנות מקום אין לפיכך, זה. בשינוי דווקא תומך

 הנולד הילד של בזכותו להכיר יש הביניים, בדו״ח הועדה
 מוצאו אחר לבגרות, בהגיעו להתחקות, רביה תאי מתרומת

 מניעה תוך למעלה, שתוארו במנגנונים שימוש תוך הביולוגי,
ואחות. אח נישואי של הוגנת

רביה תאי תרומות .5

 של תרומות על איסור קיים גופית החוץ ההפרייה בתקנות 5.1
 בהתפתחות הראשוני השלב את למעשה המהוות מופרות, ביציות
 יוחסין, לטישטוש בחשש נעוצה האיסור סיבת כי יתכן העובר.
 או עוברים שתרומת בעובדה נעוצה לכך והסיבה ויתכן

 על צאצא לאימוץ גנטית מבחינה לחלוטין זהה "טרום־עוברים"
 כפי אליו. גנטית זיקה אין מהם אחד לאף אשר הורים ידי

 הנזקקים זוגות של בודדים במקרים מדובר לועדה, שנמסר
 מבייצת איננה האישה כאשר למשל, זו. מעין משולבת לתרומה
זרע. מייצר איננו והאיש

 קשר העדר לאור מוקדם, לאימוץ מאד דומה אכן המצב כי נראה 5.2
 הבדל קיים אולם הילד. לבין המגדלים ההורים בין גנטי

 האימוץ מוסד עוברים: תרומת לבין אימוץ בין חשוב עקרוני
 מצבו נולד, כבר שהילד לאחר שבדיעבד, פתרונות לתת נועד

 באמצעות העכשוי המצב את לשפר וניתן טוב איננו הנוכחי
 אמור ביולוגית, להורות תחליף שאינו אף על האימוץ, אימוץ.
 לתרום אישור זאת, לעומת .ים קי מצב של ממשי שיפור להוות
 ילד של מלכתחילה יצירה משמעותו הראשוניים, בשלביו עובר

ש והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 על האיסור הגנטיים. מהוריו אחד לא אף ידי על מטופל שאיננו
 איסור הישראלי, בחוק הקיים אימוץ לצורכי לידה הזמנת

 מדובר כאשר גם לדעתי תקף הילד, טובת עיקרון על המבוסס
 זוג לבני העוברים בתרומת היתרונות מבטן. מאומץ ילד ביצירת

 של העל לעיקרון אמיתית תשובה משום בהם אין לכך, הנצרכים
הילד". "טובת

 ביציות תרומת פני על עדיף פתוח אימוץ אפילו כי נראה 5.3
 המזמינים ההורים כאשר פתוח אימוץ להתיר ניתן מופרות.

 רב מועדה הצפוי ולאימוץ להסכם אישור יקבלו התינוק והורי
המשפט. מבית או סטטוטורית מקצועית

 תאי תגרמי של אנונימיות הדורשת המדיניות את בחנה הועדה 5.4
 להזרעה הנוגעות בהנחיות הן היום ביטוי לידי הבאה רביה,

 סבורה הרוב דעת החוץ־גופית. ההפרייה לתקנות והן מלאכותית
 המעורבים כל בהסכמת האנונימיות, על ויתור לאפשר שניתן
 המטופלים אם כלומר, אישיות. בתרומות מדובר כאשר בדבר,

 תהיה אישי, באופן להם המוכר רביה תאי בתורם להעזר מבקשים
 לדעת זו בנקודה בקשתם. את לאשר מוסמכת רב-מקצועית ועדה

 המלצה תתקבל אם כן, על יתר הרוב. דעת עם ויכוח אין המיעוט
 שלא פנויה למטופלת ביצית לתרומת האפשרות תימנע לא זו,

 המיעוט דעת תתקבל אם אפילו אנונימית, זרע לתרומת נזקקה
עוברים. תרומת על האיסור יבוטל ולא

 ידי על ביצית תרומת של איסור היום קיים התקנות פי על 5.5
 זה איסור המטופלת. האישה של ראשונה מדרגה משפחה קרובת
 נקבע בישראל, לראשונה ביצית לתרומת האישור מתן בעת שנקבע
 שהמליצה חשובה, רב-מקצועית ציבורית ועדה המלצות לאור

 שנקבעו ימות י מסו בהגבלות בישראל ביציות תרומת לאפשר
 ביצית תרומת לקבל האיסור את גם כללו אלו הגבלות בתקנות.
 שהטעם יתכן המטופלת. האישה של ראשונה מדרגה משפחה מקרובת
 של הזרע עם הקרובה ביצית של שהעירוב בחשש נעוץ זה לאיסור

 העברי במשפט עריות איסורי על עבירה יהיה המטופלת זוג בן
 בעתיד להופכו העלול פגם הלכתית, מבחינה פגום עובר יצור או

 ביצית תרומת לאיסור שהנימוקים גם יתכן חיתון. לפסול
 הגנטית, האם מצד עתידי משפחתי ללחץ מחשש נובע מקרובה
בעבר. קרובים אימוץ של שליליים נסיונות מספר לאור במיוחד

 המיידיים האינטרסים את המעדיפה הרוב דעת למרות כך, משוס 5.6
 הילד, של העתידית טובתו פני על התרומה מקבלת האישה של

מצבים מיצירת ולהמנע הילד טובת את להעדיף יש לדעתי
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 עלול כאשר לאישה, ההחלטה מסירת בעתיד. בו לפגוע העלולים
 של צרכיו לבין לאמהות צרכיה בין אינטרסים ניגוד להיות
מוצדקת. אינה - לעולם בא שטרם הילד

 תאי בתרומות השימושים מספר את להגביל ממליצה הרוב דעת 5.7
 משלושה יותר ללא יחיד, מתורם ביצית( או )זרע רביה

 ואחות, אח לנישואי הסיכויים את להקטין מנת על הריונות,
מקצועיים. תורמים של תופעה למנוע מנת ועל

 מרכזי מרשם ללא כזו הגבלה לאכיפת אפשרות שום אין כי נראה
 מספר את המגבילות דומות הנחיות קיימות היום גם מחייב.
 שהנחיות מקצועיים בכנסים והתברר יחיד, מתורם זרע תרומות

בשטח. נשמרות אינן אלו

טרומ-עוברים של הקפאה .6

 כדי תוך עמיקה, בהקפאה זרע לשמר ניתן שנה ארבעים מזה 6.1
 הצליחו טרם הזרע. מתאי חלק של (VIABILITY) חיוניות שמירת
 בשנים מהם. המתפתחות בוולדות פגיעה ללא ביציות לשמר

 של עמוקה בהקפאה שימור המאפשרת טכנולוגיה נמצאה האחרונות
 בו הזמן למשך השפעה יש אם ידוע לא עדיין מופרות. ביציות

 הפגמים שיעור ועל השימור איכות על בהקפאה העובר שרוי
המולדים.

השמירה תקופת

 כי בחוק ולקבוע התקנות, של הגישה את לאמץ ממליצה הרוב דעת 6.2
 על תעלה שלא לתקופה לכתחילה יוקפאו עודפות מופרות ביציות

 זו תקופה להאריך ניתן המטופלים, לבקשת כאשר, שנים, חמש
 על גם יחול הסדר שאותו מציע הרוב דו״ח נוספות. שנים להמש

 לכשתהיה הפרייתן, לפני ביציות שמירת על וגם זרע, שמירת
 במסגרת יוסדר התשלום ושענין כזו, טכנולוגית אפשרות

 כל אין לדעתי פוריות. טיפולי מימון של הכללית המדיניות
 מותרת. הקפאה תקופת של העליון הגבול את בחוק להגביל הצדקה
 רצון קריטריונים: שני פי על ורק אך להיקבע צריכה זו תקופה

 ורמת המופרות, הביציות או הרביה תאי שייכים להם המטופלים
 העדכנית. הטכנולוגיה פי על ממושכת בהקפאה הקיימת הסיכונים

 אין לבקרים, חדשים טכנולוגיות והתפתחויות שינויים עקב
ההקפאה. משך על הגבלה בחוק לקבוע הצדקה

I1J והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 משום שנים מעשר למעלה ישמרו לא רביה שתאי ממליצה הרוב דעת 6.3
 העובר שרוי בו הזמן למשך השפעה יש אם ידוע לא שעדיין
 לדעתי הרוב, לדעת בניגוד המולדים. הפגמים שיעור על בהקפאה

 10מ- יותר מופרות ביציות לשמר המעוניין מזוג למנוע אין
 והעוברים חשבונו, על יתבצע שהשימור בתנאי כן, לעשות שנים

 בסיכון הגדלה שאין מבוקר במחקר נתברר לא עוד כל יופשרו לא
 זאת בהקפאה. שרוי הוא בו הזמן ממשך כתוצאה בעובר לפגיעה

 המתנה בעוד הפיך, שאיננו תהליך היא העוברים שהשמדת משום
הפיכה. לא פגיעה בה אין מדעי לבירור עד בהקפאה

השימוש בדבר החלטה

 בטרום־עוברים? שיעשה למה בקשר ההחלטה סמכות מסורה למי 6.4
 לרחם החדרתו אפשרויות: ארבע קיימות תיאורטי באופן

 השמדה. או למחקר, תרומה אחרים, למטופלים תרומה המטופלת,
 למעלה. 5.2 סעיף ראה - אחרים למטופלים התרומה אפשרות על

 של להיות צריכה ההחלטה האם לדון יש האפשרויות יתר לגבי
 לגבי ורק אך בידיהם היא ההחלטה שמא או מקרה, בכל המטופלים

 תהיה אחרת החלטה שכל בעוד המטופלת, של לרחמה העובר החדרת
.הרפואי המוסד בידי

 מעמד עובר, של והאתי המשפטי למעמדו גם נוגעת השאלה לדעתי 6.5
 עקרוניות אפשרויות שלש יש שנים. אלפי מזה עז בויכוח השנוי

עובר: של משפטי מעמד להגדרת

 איבר כמעמד הוא ללידה עד העובר של מעמדו :ראשונה גישה
 המשפט בלשון "pars viscerum matris" האם, בגוף פנימי

 :שניה גישת הרומית". "הגישה זו גישה תכונה להלן הרומי.
 זכויות בעל נפרד אנושי יצור הינו ההפריה, מרגע העובר,

 פרופ' הקתולית". "הגישה זו גישה תכונה להלן מלאות. אנוש
 ביולוגית מבט מנקודת העובר מעמד בשאלת עסק ליבוביץ ישעיהו

 אין כאחד, ופילוסופית מדעית מבחינה לדעתו, פילוסופית. או
 החיים התפתחות שנולד. תינוק לבין אנושי עובר בין הבדל

 תהליך ההפריה. עם המתחיל תהליכים של ברצף מתקדמת האנושיים
 לפחות הלידה, לאחר וממשיך ההריון תקופת כל נמשך ההתפתחות

 לקביעה הניתן משמעי חד קו שום אין הילד. התבגרות לאחר עד
 כך, משום המוות. יום או ההפריה למועד פרט החיים כהתחלת
 אי של העקרוני מהכלל חריגה שתאפשר לחברה לה אוי לדעתו,
 הקתולית. לגישה מאד דומה הפילוסופית גישתו בחיים. פגיעה
 כי קובעת הביניים" "גישת ביניים. גישת הינה שלישית: גישה

 אך האם. של פנימי" "איבר ואיננו נפרדת ישות הינו העובר
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 אדם של למעמדו זהה איננו מעמדו נפרד, חי יצור היותו למרות
 שלו מהפוטנציאל נובעות וזכויותיו מעמדו נולד. שכבר

 נפרד כיצור יוגדר מעמדו כך ומשום אדם, לבן ולהפוך להיוולד
 עדיין בלבד. חלקיות אנוש זכויות ובעל אנושי, פוטנציאל בעל
 של המיוחד המעמד נוצר מתי בשאלה: אתי לדיון מקום יש

 התפתחותי בשלב או ברחם ההשרשה בזמן ההפריה, בזמן העובר:
אחר.

 על הבלעדית המחליטה היא שהאם נובע הרומית" "הגישה מתוך 6.6
 הושרש שבטרם להסיק ניתן ומכאן ,גופה שבתוך בעובר יעשה אשר

 ולהם להם כך, משום בו. שווים ואימו אביו יד ברחם, העובר
 "הגישה המוקפא. בטרוס-עובר יעשה מה לקבוע הזכות בלבד

 מתוך דבר. לכל אנושי יצור מופרית בביצית רואה הקתולית"
 אשר המופרית בביצית טיפול כל על מוחלט איסור נובע זו גישה

 ההורים סמכויות ולהיוולד. לשרוד סיכויה את להגדיל נועד לא
 העובר, של טובתו משיקולי הנובעות להחלטות ורק אך מוגבלות

עמוקה. בהקפאה בהיותו ובין ברחם, בהיותו בין

 בעל עצמאי כיצור לידתו עד העובר את הרואה הביניים" "גישת
 להיוולד שלו מהפוטנציאל הנובעות חלקיות אנוש זכויות
 פוטנציאל לו שיש עובר בין בבירור מבדילה אדם, לבן ולהפוך

 גישה כזה. פוטנציאל החסר טרום־עובר או עובר לבין הישרדות
 פוטנציאל בעל שהוא ברחם שהושרש עובר בין להבדיל עשויה זו

 להישרד שסיכוייו השרשתו, טרם עובר לבין גבוה, אנושי
 ישירות להסיק ניתן לא זו גישה מתוך נמוכים. הם ולהיוולד

 יש אולם המוקפאים. בעוברים יעשה מה הקובע להיות צריך מי
 גורלו, על החלטה בכל קדימה זכות העובר שלהורי להנחה, מקום

המקובלים. האתיים העקרונות בתחום מצויה ההחלטה עוד כל

 בעודפים ניסויים לעשות רשאי אינו רפואי שמוסד היום מקובל 6.7
 ללא אחת, למטרה שניתנו אחרת אנושית ריקמה או דם דגימות של

 שימוש לעשות אין וחומר, מקל כך, האחר. לניסוי ההסכמה קבלת
 תאי בעלי המטופלים של הסכמתם ללא בטרום־עוברים כלשהו

 בתחום רביה תאי תורמי לרעה להפלות אין כך, משום הרביה.
 מחקר )החזרה, מוקפאים בטרום־עוברים השימוש על וההחלטה זה,
 של הגנטיים" ה״הורים ביד שתשאר הראוי מן השמדה( או

 להתיחס יש מאוחרת, אינפורמציה בהעדר הטרום-עוברי,ם.
והכתובה. המודעת להסכמתם

 במהלך רביה תאי י ותג נ של ההחלטה זכות בין הבדל כל אין לכן 6.8
 ההחלטה גם כך משוס מכן. לאחר מעמדם לבין השמירה, שנות 10
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 לדעת הצדקה שום ואין בלבד, להם מסורה הקפאה שנות עשר לאחר
 10 בתום המופרות הביציות הלאמת היא משמעותה אשר הרוב

 הגוף על ההגנה בכללי הגסה בפגיעה להבחין מבלי שנים,
וחירותו. האדם כבוד יסוד: בחוק המוקנים והקנין

זוג בני הסכמת

 לשני משותפת להיות בסרוס-עוברים השימוש החלטת על כעיקרון 6.9
 מתעוררת הזוג, בני בין הקשר מתערער כך אחר אם ההורים.
 לגבי הזוג בני >שנ של משותפת הסכמה דרושה מתי עד השאלה:

 ע״פ פונדקאית. ברחם והשתלתן המופרות, בביציות השימוש המשך
 מוחלטת הסכמה גם להפרייה הרשאה במתן לראות אין הרוב דעת

 ביצוע לפני גם שניהם של הסכמה להיות וצריכה להשתלה,
 כל ייעשה לא ונמשכת, משותפת הסכמה בהעדר לפיכך ההשתלה.

 חברי כל דעת על מוסכמת זו דעה מופרות. בביציות שימוש
הח״ם. כולל הועדה,

מטופל של פטירתו

 פטירת לאחר המצב בין מבחינות החוץ־גופית יה הפרי תקנות 6.10
 הגבר, הוא הנפטר כאשר האישה. פטירת לאחר המצב לבין האיש

 הביצית את האישה לרחם להשתיל ימים, י מסו בתנאים מותר,
 את התקנות אוסרות האישה, נפטרה כאשר זאת, לעומת המופרית.

 הבא: באופן זה הבדל להסביר ניתן המופרית. בביצית השימוש
 הזדקקות ללא פטירתו לאחר גם בעלה מזרע להרות יכולה אישה

 צאצא לעולם להביא יכול איננו שהגבר בעוד נוסף, לגורם
 אם שירותי - נוסף לגורם הזדקקות ללא אישתו של מביצית

 השימוש הבעל, פטירת לאחר גם אחרות, במילים פונדקאית.
 הזהים ואבהות אמהות מרכיבי עם לידה מאפשר השמור בזרעו
 זאת, לעומת האב. בחיי עוד המתחילים בהריונות הקיימים לאלה

 מרכיב אשר ילד ללידת מוביל האם, פטירת לאחר בביצית שימוש
 שונה מצב חדשה, אישה בגוף מתבצע האמהות של והלידה ההריון

 של חייה בימי שהתקיימו בהריונות האמהות ממרכיבי לחלוטין
שנפטרה. האישה

 בביצית שימוש על הקיים האיסור לדעתי, הרוב, כדעת שלא 6.11
 טובת של מטעמים כלל, בדרך מתבקש, האישה מות לאחר מופרית

 יצירה משמעותה פונדקאות, למטרות נפטרת בביצית שימוש הילד.
 איננה אותו שתלד האם אשר פרובלמטי, במצב ילד של מלכתחילה

 שאר בין אביו, למען אותו, תגדל היא אם גם הגנטית. אימו
 לעומת כלפיו ביחס מפלה הבדל להיות עלול הביולוגיים, ילדיה
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 ליצור הצדקה אין כך משום הפונדקאית. של הגנטיים הצאצאים
כזה. בעייתי צאצא מלכתחילה

 מטעמים זקוקה, היולדת האם כאשר רבה במידה שונה המצב 6.12
 המופרית בביצית השימוש זה, במקרה ביצית. לתרומת רפואיים,

 של החדשה זוגו לבת ביצית תרומת למעשה מהווה הנפטרת, של
 תרומת על עדיפה אף כזו ביצית ותרומת יתכן כך משוס בעלה.
 השימוש את להתיר לדעתי, מקום, יש כך משום רגילה. ביצית

 ביציות. לתרומת ההסדרים במסגרת ורק אך נפטרת בביצית
 האישה א. הבאים: התנאים את היתר, בין כוללים, אלו הסדרים

 בה חזרה ולא אותה, לתרום בכתב הסכימה הביצית הוצאה ממנה
 זקוקה, הזרע נותן הגבר של החדשה זוגו בת ב. מהסכמתה;

ביצית. לתרומת רפואיים מטעמים

 ברחם הושתל עובר שבהיותו צאצא של הירושה לזכויות בהקשר 6.13
 הפתרון כי הרוב דעת סוברת ,הורהו-מורישו מות לאחר יולדתו
 מחייבות המוריש ן עזבו חלוקת של המורכבות לבעיות היחידי
 זכויות כזה לצאצא יהיו לא הירושה דיני שמבחינת בחוק לקבוע
 פגיעה המידה. זו לא לדעתי, שנפטר. ההורה כלפי ירושה

 מקום לה שאין ובודאי בכך, מה של דבר איננה ירושה בזכויות
 יורשים התנגדות אחרים. יורשים של תועלתניס משיקולים

 בעוד מעמד שום לה אין נוספים, יורשים ללידת פוטנציאלים
 שום להתנגדותם להיות צריכה לא כך ומשום בחיים, ההורים

 רצונם לפי נעשות ההזרעה או ההשתלה אם מיתה לאחר גם מעמד
 על להתגבר הנאותה הדרך בחיים. בעודם ההורים של המפורש

 אכן אם יתברר בו למועד עד הירושה בחלוקת ביניים קשיי
 קודם המוריש של בהנחיות מצויה לאו, אם נוסף יורש יוולד

 זכויות חסרי צאצאים של מלכתחילה יצירה במניעת או פטירתו,
צודק. גם שהוא מעשי פתרון זהו לדעתי ירושה.

)פונדקאות( עוברים נשיאת של הסדרים .7

 להתעבר, הפונדקאית האם מתחייבת עובר לנשיאת טיפוסי בהסכם 7.1
 לזוג הלידה לאחר אותו ולמסור הילד את ללדת הריון, לשאת

 המודרני בעידן שלהם. כילדס אותו יגדלו שהם מנת על המזמין,
 עם מין יחסי קיום א. דרכים: בשלושה להיות יכולה ההתעברות

 החדרת ג. המזמין; האב מזרע מלאכותית הזרעה ב. המזמין; האב
 בשתי הפונדקאית. לרחם המזמין הזוג של מופרית ביצית

 "פונדקאות המקצועית בספרות מכונה המצב הראשונות הדוגמאות
בכל וגנטית ביולוגית אם היא הפונדקאית האם שהרי חלקית"

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת



- 91 -

 על המזמין של מזרעו ילד" ב"עשיית מדובר ומבחינתה המובנים,
המזמינה. ה"אם" בידי ולאימוץ לגידול למוסרו מנת

 ידי על גם להתבצע כאמור, היכולה, חלקית, פונדקאות לדעתי, 7.2
 שלילית תופעה הינה לפונדקאית, המזמין בין מין יחסי קיום
 של לטובתו זה שאין ברור בילדים. לסחר ביותר קרובה והיא
 וכילד יולדתו, לאמו רצוי לא כילד מלכתחילה להיווצר ילד

 ההיבטים גם אחרים. או אלו בהסדרים זרה לאם להימסר הנועד
 באישור תומכים אינם חלקית פונדקאות של והחברתיים המוסריים

 ההורות חוויית את לחוות ילדים חשוך זוג של הצורך התהליך.
 סחר אוסרת מתוקנת חברה זאת, ולמרות בסיסי, צורך חינו

 אמיתיים צרכים לספק עשוי כזה שסחר פי על אף בתינוקות
ילדים. חשוך זוג של קשה בעיה בקלות ולפתור

 מאות כמה זו בדרך נולדו המערבי העולם שברחבי היא הערכה 7.3
 בהזרעה כרוכים היו ההסכמים ושרוב האחרון, בעשור ילדים

 הכרוכה מלאה בפונדקאות ולא מין, יחסי בקיום או מלאכותית
 הרוב, מדעת שמשתמע כפי שלא לדעתי, גופית. חוץ בהפרייה

 מאחר פתרון, של זה סוג הפלילי בחוק שאסרו המדינות צדקו
 וגם המשפחה בשלמות גם ופוגע הילד, לטובת מנוגד והוא

הציבור. ובתקנת החברה באושיות

 במיוחד. קשות שאלות מעורר מלאה לפונדקאות הסכם גם 7.4
 יש ההולדה בהסכם המעורבים הבוגרים בין היחסים של למורכבות

 ילדים על הן שיולד, הילד על הן נפשיות השלכות בוודאי
 האם עצמה, הנושאת האם על הן הנושאת, האם של קיימים

 האם - האמהות לשתי הילד אבי בין היחסים על והן המזמינה,
 מלאה, פונדקאות לאפשר יוסכם אם גם היולדת. והאם הגנטית
 (PUBLIC POLICY) הציבור לתקנת הנוגעות שאלות ישאלו עדיין
 להכריע כשעלינו האמהות קביעת שאלת לדוגמא: תחומים. במספר

 הפונדקאית, לאם התשלום שאלת לאם־הרה-ויולדת, אם־גנטית בין
 בארצות ועוד. הלידה, לאחר ההסכם מן בה לחזור זכותה שאלת

 יש הסוגים. מכל פונדקאות הסדרי על איסור חל רבות מתקדמות
 מסחרית פעילות האוסרים חוקים נחקקו בהן אחרות ארצות

 הקשורה תשלום( תמורת עוברים נשיאת או תיווך )דהיינו,
 מבחינה לאכיפה ניתנים אינם מקרה בכל וההסכמים לפונדקאות,

משפטית.

 בין הדעות נחלקו הסוגיה, של שונים בהיבטים דיונים לאחר 7.5
לכאן. או לכאן קיצונית גישה לנקוט שאין הוסכם הועדה. חברי
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 כל ללא מוחלט באופן מלאה פונדקאות לאסור רצוי לא כלומר,
 הסדר להתיר מסוכן גם אך מחד, שסתום־ביטחון או מילוט פתח

 נחלקו זו להסכמה מעבר מאידך. הגבלות, שום ללא פונדקאות
הדעות.

 בין מהותי הבדל קיים הרוב, מדעת המשתמע כפי שלא לדעתי, 7.6
 חלקית שבפונדקאות בעוד מלאה. לפונדקאות חלקית פונדקאות

 היחידה, לאמו רצוי לא כילד מלכתחילה הנוצר בילד מדובר
 שבפונדקאות הרי לחלוטין, זרה לאם לאימוץ להימסר והנועד

 הגנטית אימו בעצם היא לחלוטין. זרה איננה המקבלת האם מלאה
 של החשוב הפיזיולוגי החלק את חסרה היא כי אף הילד, של

והלידה. ההריון נשיאת האמהות,

 גם למלאה, חלקית פונדקאות בין הברור ההבדל אף על 7.7
 למצב הנולד ילד של מלכתחילה ביצירה מדובר מלאה בפונדקאות

 שתי שהן (,MOTHERS) אמהות שתי לצאצא יש פשוט. ולא בעייתי
 האמהות של אחר בקטע תפקדה מהן אחת כל שונות. נשים

(MATERNITY.) מילדים בשונה בלבד, מהן אחת אצל יגדל הילד 
 או מוצדק האם יחידה. אמא ידי על לעולם המובאים רגילים

 אמהות חסרת מילדות שיסבול צאצא מלכתחילה ליצור מוסרי
 של גורלו על ולהמר סיכון לקחת מוסרי או מוצדק האם חלקית?

 מבוגרים? זוג של שיהיו, ככל חשובים צרכים, למלא כדי ילד
אדם? בני על נסיונות ביצוע מעין הפונדקאות בהתרת אין האם

 פונדקאות הסכמי על איסור להיות צריך הכלל כי נראה כך משום 7.8
 מצרכים להתעלם קשה השני מהצד אולם בפועל. ביצוען או

 גידול חוויית את לממש השואפים המבוגרים זוג של בסיסיים
 אחד מקרה ואין מורכבת, בעיה הינה הבעיה הגנטיים. צאצאיהם

 לחריגים מקום, אולי ויש יתכן, כך משום לשני. הזהה
 מערכת זהירה. וסינון בדיקה מערכת לאחר שיתאפשרו מיוחדים,

 מידת את להעריך לגופו, מקרה כל היטב לשקול תוכל כזו
 על המבוגרים. של המיוחדים הצרכים מול לילד הצפויה הפגיעה

 המלצת לפי מלאה פונדקאות להתיר מקום אולי, יש, זו גישה פי
 יהיה המשפט בית מחוזי. משפט לבית שתופנה רב-מקצועית, ועדה
 פונדקאות ולהתיר הרב-מקצועית, הועדה המלצת את לקבל רשאי

 רק אלו חריגים להתיר מקום שיש מובן בהמשך. שיפורטו בתנאים
 היא בילד הצפויה הפגיעה מידת בהם אופטימליים, במצבים

 צאצא הילד היות לעצם נוספים פגיעה גורמי ובהעדר מינימלית,
 ביצוע יאושר בהם חריגים מקרים באותם פונדקאות. הסכם של

 אך הביולוגי האב לאשת הצאצא מסירת תתבצע פונדקאות, הסכם
שתי פרטי של שמור רישום עם חוקי אימוץ תהליך במסגרת ורק
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 רופא יד> על בין פונדקאות, תבוצע לא כי נובע מכאן האמהות.
 בית של מראש אישור פי על אלא אחר, אדם כל ידי על בין

 של חיובית המלצה לאחר רק להינתן יוכל אשר המחוזי המשפט
האישור. לתנאי ובהתאם הרב-מקצועית, הוועדה

 לאם כאמור, ימסר, פונדקאות, הסכם לאחר שנולד תינוק 7.9
 אימוץ חוק פי על אימוץ, רישום תהליכי סיום עם המזמינה
 הפורמלי התהליך למעשה כלליו. פי ועל 1981 התשמ״א- ילדים,

 קרובים" ב"אימוץ שמדובר משום יחסית, קצר יהיה הלידה לאחר
 המקדימים והתהליכים החוקי, האב גם הוא המזמין האב כאשר

 תחילת לפני הושלמו כבר המשפט ובבית הרב-סקצועית בועדה
.ן ההריו

 מלאה פונדקאות הסכם להתיר בבקשה תדון הרב-מקצועית הועדה 7.10
 ברורה רפואית הוריה יש א. הבאים: התנאים שנתקיימו לאחר
 עברו הנושאת האם והן הגנטיים ההורים הן ב. משמעית; וחד

 ג. התהליך; את לעבור מתאימים ונמצאו פסיכולוגית, בחינה
 מקצועי ייעוץ במסגרת האלטרנטיבות כל את בחן המזמין הזוג

 נשואה או קטינה תהיה לא היולדת האם ד. הועדה; מטעם מתאים
 תאי נותני הזוג בני של ראשונה מדרגה משפחה קרובת או

 יהיה לא הפונדקאות הסכם כי המזמין לזוג יובהר ה. הרביה.
 תבוצע הביולוגי האב לאשת הצאצא מסירת וכי לאכיפה, ניתן

האמהות. שתי פרטי של שמור רישום הכולל מהיר אימוץ בתהליך

 לגופו, פונדקאות הסכם כל תבחן הרב-מקצועית שהועדה מוסכם 7.11
 האם זכות בין נכון איזון שניתן היתר, בין ותוודא,

 האחריות לבין ההריון, ניהול לגבי להחלטות ביחס הפונדקאית
 בלתי הכרות מתוך העובר. לבריאות מסיכונים להסנע שלה

 להוסיף לדעתי ראוי הריון, להפסקת הועדות עבודות עם אמצעית
 ההריון את להפסיק ינת מעוני הפונדקאית האם שכאשר במפורש,

 על לרחמה העוברים החדרת בעת קיימות היו שלא התפתחויות עקב
 הועדות בדיוני הגנטיים להורים חוקי מעמד ינתן ההסכם, פי

 מעמד .1977התשל"ז- העונשין, חוק לפי המתנהלות הריון להפסקת
 הנדון העובר הגנטי, בנם של כנציגיו להם, יאפשר כזה חוקי

 או לאם וממשי אמיתי בריאותי סיכון קיים שאכן לוודא בועדה,
 האם גיל כדוגמת ההסכם, בעת ידועים שהיו נתונים לעובר.

 הריון להפסקת חוקית עילה להוות צריכים אינם הפונדקאית,
מלאה. בפונדקאות
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הפונדקאית האם כשירות

 בעבר חוותה לא אשר שאישה לקבוע הראוי מן האם שקלה הועדה 7.12
 המחשבה פונדקאית. אם להיות רשאית תהא לא ולידה הריון

נימוקים: ממספר מורכבת זו הגבלה מאחורי העומדת

 במידה שונה לידה לאחר אישה של הפיזיולוגי מצבה א.
 השינויים הראשונה. הלידה לפני ממצבה ניכרת

 והם הפיכים, לא חלקם אך הפיכים חלקם הפיזיולוגים
 לעבור לאם. ההופכת האישה של תפקודי בשינוי מלווים

 במסגרת אחר אדם עבור הפיכים לא גופניים שינויים
 איבר תרומת למתן רבה, במידה דומה, פונדקאות, הסכם

 חיי מהלך על להשפיע אמור שחסרונו איבר מחיים,
 לתרומה היתר אין המתוקנות, המדינות ברוב התורם.

זו. מעין

 יש בלידה אך סיבוכים, ללא מסתיימות הלידות רוב אמנם ב.
 האישה. חיי הצלת לשם רחם כריתת המחייבים מצבים
 מהרחם, נשלט בלתי דימום היתר: בין כוללים אלה מצבים
 על יעלה לא ועוד. להפרדה ניתנת שאינה נעוצה שליה
 אובדן של לסיכון בעבר ילדה שלא אישה לחשוף הדעת

 מייצגת האחרונה הדוגמא שלה. העתידית הפריון יכולת
 הריונות, במהלך נתקלים בהן הבעיות קשת של קרחון קצה

 לפגיעה העתידית. הפריון ליכולת להזיק עלולות ואשר
 לא או הרתה שלא מי לגבי במיוחד רבה משמעות כזו

 מסתיימים מההריונות 15%-20% כ לדוגמא: בעבר. נישאה
 לאחר גרידה. ביצוע כלל, בדרך מחייבת, הפלה בהפלה.
 אשר רחמיות תוך הידבקויות להיווצר יכולות גרידה,
 העתידית. הפריון ביכולת חמור באורח לפגוע עלולות

 עבור כזה לסיכון ילדיה את ילדה שטרם אישה לחשוף
 מבחינה לא מוצדקת אינה אחר, מבוגרים זוג של צרכים

רפואית. מבחינה ולא מוסרית

 שינויים גם כולל ולידה הריון של הפיזיולוגי התהליך ג.
 שנולד. התינוק עם חזק רגשי קשר ויצירת נפשיים,

 הילוד עם הקשר ועוצמת הללו, הרגשיים השינויים עוצמת
 שטרם אישה שיכולת להניח ניתן אישה. כל אצל שונה

 ההסכמה משמעות את מראש להעריך ולידה הריון חוותה
 של מזו ניכרת במידה פחותה הלידה, לאחר הילד למסירת

לתינוק. והתקשרות לידה חויית עברה שכבר אישה

ו ן והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
I* הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 גי נימוק עם להתמודד נסיון נעשה ,7.12 סעיף הרוב, בדעת 7.13
 שאישה ההסתברות כי לגרוס עובדתי בסיס שום אין כי בטענה
 לא קודם. ילדה שלא אישה אצל יותר גדולה מההסכם בה תחזור
 הילד, על לוותר קושי יותר יש ילדו שלא לנשים אם כלל ידוע

זו. מעין להגבלה מקום אין ידע של בסיס ובהעדר

 הנימוקים בשל זה, טיעון לקבל אין לדעתי הכבוד, כל עם
הבאים:

 פעילה, לחרטה מהחשש ורק אך נובע איננו האמור השיקול א.
 סבל לה הגורם מצב מפני האישה על להגן מטרתו אלא

 עקב אם אפילו מראש, לחזות יכלה לא אותו נפשי ונזק
 הטרגיים התחייבויותיה, אחר תמלא היא וחינוכה אופיה

מבחינתה.

 מצדיקה איננה העדרו, על או צפוי נזק על נתונים חוסר ב.
 בתחום במיוחד עתידי. חברתי או אישי סיכון פנים בשום

 )כלל "PRIMUM NON NOCERE" הבסיסי הכלל הרפואי,
 את גם אלא הרופאים את רק לא מחייב תזיק( אל - ראשון

 לפני אפילו החברה. מדעי איש או המחוקק המשפטן,
 רבות שנים במשך נעשים לשוק, חדשה תרופה הכנסת

 תוצאות ללא אפשריים. נזקים לשלול מבוקרים ניסיונות
 לשימוש התרופה תאושר לא אלו, בניסויים רצון משביעות
 מאד להיזהר שיש וכמה כמה אחת על מתוקנות. במדינות

 העלול חברתי, רפואי נסיון של מהפכני אישור לפני
בו. למעורבים חזוי לא נזק להביא

 אין עדיין הנ״ל, הרוב דעת טיעון את קבלתי אילו גם ג.
 כדין להגן הנועדים הראשונים הנימוקים לשני מרפא בו
 מתן עקב עתידה סיכון את ולמנוע ילדה, שטרם אישה על

פונדקאית. כאם לשמש הרשות

 פעולה חופש למתן הרוב דעת של העקבית הגישה כי נראה
 לסכנות מספיקה רגישות ללא הפונדקאות בתחום יחסי

זה. בנושא גם ביטוי לידי באה עתידיות,

 בעיות מותירה בעבר, ילדו שכבר לנשים פונדקאות הגבלת גם 7.14
 ילדיה, את המגדלת אישה תהיה הפונדקאית אם אחרות. רגישות

 היחסים של למורכבות נוסף מימד להוסיף כדי בכך יהיה
 תגובת תהיה מה הפונדקאות. הסדר סביב שנרקמים האנושיים

 בכך שגם נראה המזמינים? להורים החדש התינוק למסירת הילדים

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 אישור מתן לפני הנדרשת הריסון מידת את להצדיק כדי יש
 להתיר הצדקה בכך אין ואופן פנים בשום אך לפונדקאות,

ילדה. שטרס אישה של פוריות עתיד לסכן העלולה פונדקאות

 משפחה קרובת תהיה לא פונדקאית שאס בחוק לקבוע שקלה הועדה 7.15
 תהיה לא פונדקאית שאם וכן הזוג, מבני לאחד ראשונה מדרגה
 המשפט מבחינת משמעות להם שיש דרישות שתי - נשואה אישה

 נישואין חוק לגבי האישי המעמד מבחינת גם ובעקבותיו העברי
 הנושאת האם אם הילד. של בעתיד החיתון ואפשרויות וגירושין

 של סיכון קיים הזוג, מבני אחד של קרובה או איש אשת היא
 שני מצד ממזרות. לספק חשש עקב הצאצא של במעמדו פגיעה
 של נשואה חברה או משפחה קרובת ודווקא יתכן כי דעה הובעה

 ראוי כך ומשום עבורה, העובר את לשאת מוכנה המזמינה האם
 בהכללת די כאשר המזמינים, ההורים בידי הבחירה את להשאיר

 שיסופקו ובייעוץ במידע הילד של למעמדו ביחס הבהירות אי
הרב-מקצועית. לועדה הפניה במסגרת המזמינים להורים

 פנויות לנשים עוברים נשיאת היתר הגבלת נגד נוסף טיעון 7.16
 של מכבודה להמעיט עלולה כזו הגבלה כי החשש היה בלבד,
 פונדקאית. להיות לנשואה, בניגוד הרשאית, נשואה הלא האישה

 האם על שלילית ציבורית דעה קיימת כי מעריכה גם זו דעה
 משל יותר גבוה בחברה נשואות נשים של ושהמעמד הפונדקאית,

 ורק אך פונדקאות הגבלת זו, דעה טוענת כך, משום הפנויות.
 שהנשים ואומרים באים אנו כאילו להתפרש יכולה נשואות לנשים

הנשואות. הנשים עבור תלדנה הפנויות

 פגיעה למניעת כאן המובעת הרבה הרגישות מאד חשובה לדעתי, 7.17
 הרוב, בדעת המוצע הפיתרון אך הפנויה, האישה של בתדמיתה

 פגיעה ומאפשר הילד, של לטובתו הנדרשת מהרגישות המתעלם
 צודקת. ואיננה מוסרית איננה ממילא, הבעייתי במצבו נוספת

 יש פונדקאות, של טבעית הלא התופעה את להתיר מקום יש אם גם
 במצבו האפשרית הפגיעה בהם מיוחדים למצבים ההיתר את לסייג

 במצב פונדקאות להתיר ואין מינימלית. תהיה הילד של העתידי
 של הצרכים בגלל יותר עוד יוחמר הילד של הבעייתי מצבו בו

 ייעוץ כי מהנסיון, יודעים כולנו המזמינים. המבוגרים זוג
הילד. של טובתו על הנאותה ההגנה את מאפשר תמיד לא בלבד

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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מלאכותית מהזרעה פונדקאות

 חלקית פונדקאות להתיר יש האס נוספת לשאלה נדרשה הועדה 7.18
 המזמין. הגבר מזרע הפונדקאית של מלאכותית הזרעה באמצעות

 פולשנית להתעברות, פשוטה שיטה היא מלאכותית שהזרעה הודגש
 לביצוע נוחה יותר היא ולכן החוץ־גופית, ההפרייה מן פחות

 האם מבחינת וגס המזמינה, באם טיפולים העדר מבחינת גס
 אס היא הפונדקאית האם חלקית בפונדקאות שני מצד הפונדקאית.

 ב"עשיית מדובר ומבחינתה המובנים, מכל וגנטית ביולוגית
 בידי ולאימוץ לגידול למוסרו מנת על המזמין של מזרעו ילד"

המזמינה. האישה

 אזי פונדקאות, להתיר מקום יש אם שגם סברו הועדה מחברי חלק 7.19
 הגנטי הקשר מבחינת סימטריה קיימת בו למצב זאת להגביל יש
 מהזרעה הנוצר ילד זו, דעה לפי לילד. הזוג בני שני של

 של נוסף סיבוך עם למצב נולד פונדקאית, באם מלאכותית
 יותר עוד להחמיר העלול סיבוך הגנטית, בהורות אי-סימטריות

 ההורים במשפחת היחסים של הכי בלאו הסבוכה המערכת את
המזמינים.

 באופן להתבצע היכולה חלקית, פונדקאות המיעוט, דעת לדעתי, 7.20
 בין ישירים מין יחסי קיום ידי על - חודרני פחות עוד

 ביותר הקרובה שלילית תופעה הינה לפונדקאית, המזמין
 זה שאין ברור מאידך. בילדים ולסחר מחד, נשים של לניצולן
 לאימו רצוי לא כילד מלכתחילה להיווצר ילד של לטובתו

 או אלו בהסדרים זרה לאם להימסר הנועד וכילד יולדתו,
 חלקית פונדקאות של והחברתיים המוסריים ההיבטים גם אחרים.

 חשוך זוג של הצורך למרות התהליך, באישור תומכים אינם
 סחר אוסרת מתוקנת חברה ההורות. חויית את לחוות ילדים

 אמיתיים צרכים לספק עשוי כזה שסחר פי על אף בתינוקות
 זוג של קשה בעיה מפונדקאות, רבה יותר עוד בקלות ולפתור,

ילדים. חשוך

 לגדל ילדים חשוך לזוג לסייע נוספת אפשרות קיימת למעשה, 7.21
 ילד של מלכתחילה ביצירה הכרוכה המוסרית הבעיה ללא ילד

 בו פתוח, אימוץ להתיר הוא האפשרי הפיתרון בעייתי. במצב
 של ההריון כדי תוך האימוץ נושא את מסכמים המזמינים ההורים
 כבר הנמצאת כשהאישה פתוח, אימוץ לאימוץ. המועמד העובר

 למוסרו מנת על ההריון, את להמשיך בדיעבד מסכימה בהריון,
 על מונים כמה עדיף מזמינים, הורים לזוג הלידה אחר לאימוץ

 לא פתוח באימוץ בפרט. חלקית ופונדקאות בכלל פונדקאות
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 להורים למוסרו מנת על צאצא של מלכתחילה יצירה על מדובר
 ברחם נוצר שכבר ילד של לבעייתו בפתרון אלא המזמינים,

 במהלך כבר המזמינים ההורים עם הקשר נוצר כזה באימוץ אימי.
 גם ממשי באופן לסייע יכולה האימוץ על והסכמה ההריון,
 אימוץ להעדיף יש כך משום ההרה. לאשה וגם המזמינים לחורים

 פני ועל ככלל, פונדקאות הסדר כל פני על הריון במהלך פתוח
בפרס. חלקית פונדקאות

הפונדקאית לאם תשלום

 האוסרים חוקים נחקקו המתקדמות מהמדינות בחלק כאמור, 7.22
 האוסרים חוקים נחקקו מהמדינות ובחלק וכל, מכל פונדקאות

 לאם תשלומים לרבות לפונדקאות, הנוגעת מסחרית פעילות
 הסדרים כי משפט בתי קבעו אחרות במדינות הפונדקאית.

 גם אין בילדים. סחר כמו הציבור תקנת את נוגדים מסחריים
 נולד הוא כי לו ודע ו שי ילד של הרגשית ההשפעה מה לדעת

כספית. מעסקה או פונדקאות מהסדר

 חוקית זנות יצירת של לסיכון ביחס הערות הועדה שמעה כן כמו 7.23
 עלולה לניצול. שמביא פיתוי הוא התשלום כאשר חדש, מסוג

 מן יותר עוד חמורה היא מסוימות מבחינות אשר תופעה להיווצר
 בעלת היא הפונדקאית האם של העשיה שכן המינית, הזנות

 בכך יש רפואית. מבחינה יותר וחמור מורכב לנזק פוטנציאל
 היות בגלל דווקא כי עוד נטען גדולה. והשקעה כאב סיכון,
 הכלכלי הפיתוי את למנוע צריך כלכלית, מבחינה פגיעות הנשים

 כי הועדה בדיוני חשש הובע אכן, פונדקאית. להיות להסכים
 ההופך חוזר, עיסוק בפונדקאות תמצאנה אשר נשים תהיינה
 את לפרנס נאותה דרך בכך שתראינה או מקצוע, למעין

.משפחותיהן

 אם דווקא מנוצלת הינה שהאישה אחרת, דעה הובעה זאת לעומת 7.24
 תשלום לקבל זכאית היא טבעי באופן כאשר לה, משלמים אין

 כשם לאישה, בתשלום מוסרי פסול אין זו לדעה עבודתה. עבור
 או ביצית לתורמת זרע, לתורם בתשלום מוסרי פסול שאין

 קשה שכן אפור, שוק יוצרת חוקיות אי מזו, יתרה לרופא.
 רפואי, טיפול כגון מעשיות הוצאות עבור תשלום בין להבחין
 האישה. עבודת עבור תשלום לבין בזה, וכיוצא ביגוד, ביטוח,
 נשים על להגן יותר קשה חוקית, בלתי היא הפעילות אם דווקא

ניצול. מפני

תשלום להתיר שעדיף למסקנה הרוב דעת הגיעה דבר של בסופו 7.25

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 מאם כלכלי הפסד למנוע כדי הפונדקאית. לאס חוקית במסגרת
 הסכם לאשר מקצועית הרב הועדה את להסמיך הומלץ פונדקאית,

 שיקבעו וסכומים כללים לפי פונדקאית, לאס חודשיים תשלומים
 של הממשיות התוצאות כיסוי יכללו התשלומים התקנות.

 ביטול על פיצוי גם כמו והלידה, ההריון המוקדמים, הטיפולים
 כדי השתכרות. כושר של זמני הפסד או הכנסה ואובדן סבל זמן,

 אישה שתוכל הפעמים מספר את להגביל הומלץ מקצוענות, למנוע
 השימושים מספר את להגביל שהומלץ כשם פונדקאית, כאם לשמש

יחיד. מתורם רביה תאי של בתרומות

 לגיטימית עבודה הינה הפונדקאות שעבודת ייקבע אם כי נראה 7.26
 להשתכר אף ניתן כך ושמשום החברה, באושיות פוגעת שאיננה

 מספר על נוספת הגבלה כל אזי הרוב, דעת מתוך כמשתמע מסנה,
 במבחן תעמוד לא פונדקאות איסור או היתר עצם על או הריונות

 כך משום העיסוק. חופש יסוד: חוק את נוגדת היותה עקב משפטי
 פעולה היא פונדקאות האם ברור באופן ולקבוע להחליט הכרח יש

 נוגדת ככלל, שפונדקאות, או מעטות, בהגבלות ומותרת סבירה
 הילד בטובת הפגיעה עקב אסורה פעולה מהווה הציבור, תקנת את

 שעה, כהוראת תותר היא חריגים במקרים ורק החברתי, ובסדר
 תשלום שום יאושר ולא עיסוק, או עבודה תהווה לא היא אז וגס
 בגישת היגיון שיש אפוא, נראה, אמיתי. הוצאות לכיסוי פרט

 כפעולה הפונדקאות את שאסרו מתקדמות מדינות באותן המחוקק
 את להתיר אין בארץ גם כך משום בחברה. והן בפרט הן הפוגעת
 גישה כל שעה. וכהוראת חריגים למקרים אולי, פרט, התופעה

 על הגבלות חסר כמעט היתר היא המעשית משמעותה אחרת
 סחר האישה, ניצול של סופית תוצאה עם מסחרית, פונדקאות

רבות. משפחות חיי והרס בילדים

אנונימיות

 ההורים בין תתווך הרב-מקצועית שהוועדה בהצעה דנה ה׳ועדה 7.27
 ניצול למנוע כדי בכך ושיהיה הנושאת, האס לבין המזמינים

 פונדקאית. להיות משפחה קרובת "התנדבות" על במיוחד ולחץ,
 את להפוך עלולה האנונימיות דווקא כי הדעה הובעה שני מצד
 בהיכרות ודווקא אישיות, חסרת לידה למכונת הנושאת האם

 לשמירת מסויימת ערובה יש הפונדקאית עם המזמינים של אישית
 תפעל המדינה מטעם שרשות ראוי שאין ניטען אחר מצד כבודה.

 לסריקה אחראית ושתהיה מועמדות, רשימות עם תיווך כסוכנות
הפונדקאית. עם המזמינים של ולהתאמה

הועדה, חבר האחר הרופא שנקר, פו־ופי של המיעוט כדעת לדעתי, 7.28

Hiוהלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת



- 100 -

 דרך את בעצמם לבחור לצדדים לאפשר הרוב דעת המלצת
 מעבודת לנו המוכרות מבעיות מתעלמת הפונדקאית, עם ההתקשרות

 בני על קשות לחצים מערכות המדגימה יומית, היום הרפואה
 את הרואה הגישה על מבוססת הרוב דעת המלצת בנוסף, משפחה.
 הפונדקאית עבודת ואת לגיטימי, במוסד הפונדקאות כמוסד

 נראה כאמור, הציבור. בטובת פוגעת שאיננה לגיטימית, כעבודה
 הילד טובת מבחינת הן מאד, בעייתי מוסד היא פונדקאות כי

 להיתר ראוי איננו הפונדקאות מוסד הציבור. תקנת מבחינת והן
 כך משום שעה. כהוראת מיוחדים לחריגים אולי, פרט, משפטי,

 כללי בה מסחרית כמערכת הפונדקאות למוסד להתייחס אין
 באותם כך, משום והמוכרים. המזמינים ידי על נקבעים התקשרות

 ויאושרו הרב-מקצועית הועדה ידי על שיומלצו חריגים מקרים
 מתן מוחלטת. אנונימיות על להקפיד יש המשפט, בית ידי על

 T0) לגבות נועדה הרב-מקצועית לועדה הפונדקאית קביעת סמכות
BACK UP) מתאימה. פונדקאית בבחירת החריגה ההחלטה את

ההסכם מן בה לחזור היולדת האם זכות

 בה לחזור הפונדקאית האם של בזכותה להכיר שיש הסכימה הועדה 7.29
 לפני הלידה לאחר או ההריון במהלך ההתעברות, בטרם מההסכם
 האם ראיית הם לכך הנימוקים המזמינים. להורים מסירתו
 הרתה אותו לוולד עמוק פיזיולוגי קשר עם ממשית כאם היולדת

 היולדת האם על התינוק מסירת כפיית זו, לגישה ילדה. וגם
 רקמה או איבר על לוויתור לכפייה מתקרבת, לפחות או דומה,
 ללא גם שיילוק. משפט את גם היתר, בין המזכירה, דוגמה שלה,

 לזכור יש לתינוקה, היולדת בין הנוצר המיוחד בקשר התחשבות
 משום אישיים. לשירותים הסכם לאכוף כללי, באופן ניתן, שלא
 בה לחזור היולדת האם של שזכותה היא בוועדה הרוב דעת כך

 בצידוק צורך ללא למזמינים, הילד ממסירת ולהימנע מההסכם
 ידי על גם הומלץ וכן הרוב כדעת זה בנושא דעתי מיוחד.
רפואית. לאתיקה הישראלית החברה

 מההסכם בה לחזור היולדת האם שזכות לקבוע ממליצה הועדה 7.30
 להורים המסירה מועד עד תישמר הילד, ממסירת ולהימנע

 הילד את לדרוש ניתן לא המסירה, לאחר אולם המזמינים.
 האמורה, לדעתי במיוחד האמורה, בגישה רב הגיון יש בחזרה.

 רישום תהליכי סיום עם רק המזמינה לאם יימסר התינוק פיה על
כלליו. פי ועל 1981התשמ"א־ ילדים, אימוץ חוק פי על אימוץ
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המזמינים ההורים אחריות

 מן להתנער המזמינים ההורים רשאים האם היא קשורה שאלה 7.31
 העוברים החדרת לפני ממנו להתנערות נוגעת השאלה ההסכם.

 דוגמה הלידה. לאחר או ההריון במהלך הפונדקאית, לרחם
 בעל וולד שנולד לאחר בארה"ב התרחשה הלידה לאחר להתנערות

 כי להמליץ הצעה הועלתה בועדה פונדקאות. הסכם במסגרת מום
 שנולד פגוע בילד הטיפול להמשך אחראית תהיה שהמדינה רצוי

 גם המזמינים. ההורים בהם חזרו בו פונדקאות הסכם בעקבות
 ילדים על אחריות הנוטלת זו היא המדינה מעשי באופן כיום,

לאימוץ. למוסרם המבקשים להורים שנולדו פגועים

 של להיות צריכה פגום לוולד שהאחריות טענה אחרת גישה 7.32
 בהסכם הנקבעת הבסיסית ההנחה זו, לדעה המזמינים. ההורים

 שההורים היא הנדרשים האישורים כל את קבל אשר פונדקאות
 העובר לנשיאת בהסכם ואין הילד, את לגדל מתחייבים המזמינים

 מדובר אם הבדל אין זו לדעה המוצר". ל"איכות ערובה שום
 זו דעה זאת, עם יחד "טבעיים". בהורים או מזמינים בהורים
 הילד את לקבל המזמין הזוג סירוב של במקרה כי לקבוע ממליצה

 או לאומנה אותו למסור מבקשים שהם במקרה או למשמרתו,
אותו. לקבל ראשונה זכות היולדת לאם תהיה לאימוץ,

 הרתה לא אשר מזמינה, אם על אמהות לכפות ן ו נסי כל כי נראה 7.33
 ובהתפתחותו בשלומו קשות לפגוע עלול התינוק, את ילדה ולא

 העובר עם הקשר המייגע, ההריון שתהליך ספק, אין התינוק. של
 חשיבות רב גורם מהווים המורכב, הלידה ותהליך ברחם, בעודו

 כפיית בנים". גידול ל"צער להתמסר האם של הנפשית ביכולתה
 בניגוד פגוע תינוק לגדל אלו, תהליכים עברה שלא אישה

ולהתפתח. להשתקם בסיכוייו לפגוע עלול לרצונה,

 מהבעייתיות חלק מדגימה החלקיים, פתרונותיה על זו דוגמא גם 7.34
 בחברה להופיע העלולים הנזקים ואת הפונדקאות, מוסד של

 שהומלץ כפי חריגים למקרים פונדקאות הגבלת בעקבותיו.
 באותם אולם הללו. הסיכונים את גם כמובן תקטין, למעלה,
 המדינה על להטיל הדין מן שיהיו, ככל מעטים חריגים, מקרים

 והן יולדתו אימו ידי על הן הנדחה בתינוק הטיפול חובת את
הגנטית. אימו ידי על
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רפואי מחקר .8

 בעולם מקובלות בטרוס-עוברים, וכיסויים רפואי מחקר לגבי 8.1
 ניסויים על מוחלט איסור קיים בגרמניה שונות. גישות הרחב

 בטרום־עוברים מדעיים ניסויים לבצע מותר באנגליה בעוברים.
 מוסבר זה מועד ההפרייה. ממועד יום 14 של תקופה בתוך רק

 בעובר. העצבית המערכת התפתחות החלה טרם זה זמן שבפרק בכך
 טרום־עוברים מייצור להמנע נוספת נורמה קיימת באוסטרליה

 הפוריות. טיפולי של בעודפים להשתמש אך מחקר, לצורכי
 אלא בטרום־עוברים מחקר ייעשה שלא המלצה קיימת בשבדיה
גופית. החוץ ההפרייה שיפור לצורך

 המחקר בשאלת לדיון מאד קצר זמן הועדה הקדישה עבודתה במהלך 8.2
 הרוב בדעת צוינו כן פי על אף ובעוברים. במטופלים הרפואי

 הכללים על ההקפדה את להגביר שמטרתן חשובים עקרונות מספר
 על למעשה מוסכמים אלו עקרונות אדם. בבני לניסויים הנוגעים

הדעות. כל

 להלן מפורטות הרוב, לדעת זו חו״ד בין המשמעותיים ההבדלים לאור
זו. מחו״ד נגזרות שהן כפי לחקיקה המלצות

לחקיקה המלצות :’ג פרק

 שמירה תוך בחוק, יעוגן חוץ־גופית ההפריה נושא של החוקי ההסדר .1
 של העקרונות פי על הצפוי, הצאצא ושל ההורים של הפרט זכויות על

 ישראל מדינת של ערכיה את המעגן וחירותו, האדם כבוד יס־וד: חוק
ודמוקרטית. יהודית כמדינה

הגישה זכות

 לאותם פרט בגיר, אדם לכל נתונה תהא פוריות טיפולי לקבל הזכות .2
 להולדה להביא עלולה טיפולית טכנולוגיה הפעלת בהם מיקרים

בעוולה.

 למצפונו בניגוד פוריות טיפולי לתת רופא לחייב אין סקרה בשום .3
הרפואי. דעתו לשיקול או החברתי הדתי,
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 איסור על להחליט היתר, בין מוסמכת, שתהיה רב-מקצועית ועדה תוקם .4
 יכללו הרב-מקצועית הועדה שיקולי חריגים; במקרים טיפול מתן

 האישה בבריאות חמורה לפגיעה חשש על המצביעים רפואיים נתונים
 לפגיעה חשש על המצביעים חברתיים נתונים ו/או הוולד, או המטופלת

 חברתית לפגיעה חשש על המצביעים נתונים ו/או העתידי, הילד בשלום
 טבעית הולדה על איסור להטיל מוסמכת תהיה לא הועדה חמורה;
רפואית. התערבות דורשת שאיננה

 צאצא כדין פוריות טיפולי בעקבות שנולד צאצא של דינו ככלל, .5
 כדי זה בכלל אין וזכויותיו; מעמדו לגבי מין יחסי מקיום שנולד
בישראל. האישי המעמד חוקי או היהודית ההלכה בדיני לפגוע

וייעוץ מידע

 סיכויי בדבר מפורטים נתונים שנה מידי יפרסם הבריאות משרד מנכ״ל .6
השונות. ביחידות המוצעים פוריות טיפולי של והסיכונים ההצלחה

 מידע המטפל הרופא להם ימסור מטופלים, של מדעת הסכמה קבלת לשם .7
 סיכונים ההצלחה, סיכויי לרבות המוצע, הטיפול על ומהימן מלא

 המטפל הרופא להם ימסור כן כמו המוצע; הטיפול של לוואי ותופעות
 של או חילופיים, רפואיים טיפולים של והסיכונים הסיכויים על

.רפואי טיפול העדר

לידיעתם. זו עובדה יביא חדשני, טיפול למטופלים המציע רופא .8

 הקבועים המיוחדים הכללים יחולו רפואיים לניסויים מדעת הסכמה על .9
.1980התשמ"א- אדם(, בבני רפואיים )ניסויים העם בריאות בתקנות

 אשר מקצועיים ותמיכה ייעוץ שירותי לקבל זכאים, יהיו המטופלים .10
 יועסק כך לשם הרפואי; הטיפול שלבי בכל החלטות בקבלת להם יסייעו

גופית. חוץ הפריה של יחידה בכל מתאימה הכשרה בעל אדם

 מלא מידע לו יימסר לטיפול, מטופל של מדעת הסכמה קבלת לשם .11
 בישראל חוקיים לנישואין הצאצא על אפשריות הגבלות לגבי ומהימן

 אחרת הגבלה כל לגבי או בישראל, האישי המעמד מדיני הנובעים
אחרים. דתיים דינים מכוח או האישי המעמד דיני מכוח לחול שעשויה
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הורות

 של ההורה ה»נו שלו הרביה בתאי פוריות טיפול העובר גבר א. .12
 יחסי מקיום שנולד צאצא כדין הוולד של ודינו וולד, שי הצאצא

;ן ועני דבר לכל מין
 נושאת מכן ולאחר שלה הרביה בתאי פוריות טיפול העוברת אישה ב.

 של ודינו שיוולד, הצאצא של הורה הינה ויולדתו, עוברה את
וענין; דבר לכל מין יחסי מקיום שנולד צאצא כדין הוולד

 את יולדת מכן ולאחר שלה, שאינה מביצית הריון הנושאת אישה ג.
 הצאצא של הורה חינה קיסרי, בחתך או רגילה בלידה עוברה

וולד. שי

 ואינו רביה, תאי של מתרומה רפואית הפרייה מטיפול שנולד צאצא .13
 המאומץ ילדו היה כאילו הלידה מרגע יחשב ג, 12 בסעיף באמור כלול

 ילדים, אימוץ לחוק בהתאם הדין מכוח הורהו והוא התרומה מקבל של
 את נתן הוא זוג, בן התרומה למקבל היה שאם ובלבד ,1981התשמ"א-

 לבין הילד בין המשפטי הקשר ההפרייה; קודם לטיפול מדעת הסכמתו
 ילדים אימוץ בחוק שנקבעו הנושאים כל לגבי יינתק התרומה נותן

הנ״ל.

מידע מסירת איסור

החוק. מכוח אלא רביה תאי תורם לזהות הנוגע מידע כל יימסר לא .14

 שהגיע מידע כל בסוד ישמור המטפל בצוות חבר וכל המטפל הרופא .15
 כן אם אלא רפואי, מידע לרבות הטיפול, במסגרת מטופל אודות אליהם
בלבד. הוויתור ובמידת הרפואית, הסודיות על בכתב המטופל ויתר

הורות רישום

 מרכז רביה; תאי תרומות של מרכזי רפואי רישום ינהל הבריאות משרד .16
 הלידות כל את ויכלול מוחלט, באופן ומסודר ממוחשב יהיה הרישום

 המפורש פי על ורק אך תהיה שבו לנתונים הגישה זכות כאשר במדינה,
 מחקר למטרות יימסרו התורמים של מזהה מידע ללא נתונים בחוק;

 אחותו, עם אח ונישואי עריות גילוי למנוע בכדי בלבד; ופיתוח
 או השוללים מצליבים נתונים דרישתו לפי הנישואין לרשם יימסרו

 לא הממוחשב הדו"ח כאשר לנישואין, מועמדים של אחווה יחס המאשרים
 חיתון; מניעת היוצרת קירבה אין בהם במצבים נוסף מידע כל יתן

 או לתורם/ים נוספים פרטים מתן לאשר מוסמך יהיה מחוזי שופט
לצאצא/ים.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
B1הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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רביה תאי תרומות

 את התורמת או התורס נתנו כן אם אלא רביה תאי תרומת תתקבל לא .17
בכתב. לכך מדעת הסכמתם

 תורשתיות מחלות אותן לגילוי סריקה תעבור רביה תא של תרומה כל .18
בתקנות. שייקבעו וזיהומיות

תשלום

 הוצאות לכיסוי פרט רביה, תאי לתורמים אישי תשלום להתיר אין .19
בתקנות. שייקבע כפי התרומה, במתן הכרוכים ולהפסדים אמיתיות

 שייקבע לסכום מעבר בעקיפין, ובין במישרין בין לתורם, תשלום כל .20
אסור. יהיה בתקנות

התורם ות> נ אלמו

 מקבלי של או רביה תאי תורמי של לזהותם הנוגע מידע כל יימסר לא .21
 עצמם; לבין בינם גם בסוד יישמר זה ומידע רביה, תאי תרומת

 הועדה והמקבל, התורם של משותפת ובהסכמה מיוחדים במקרים ואולם,
זה. מכלל חריגה לאשר רשאית מקצועית הרב-

מדעת הסכמה

 בעל-פה ומהימן מלא מידע לו יימסר התורם של מדעת הסכמה קבלת לשם .22
 העשויות ההשלכות את והן הרפואיים הנתונים את הן הכולל ובכתב
הדתי. הדין או האישי הדין חוקי מכוח התרומה מן לנבוע

יחיד מתורם תרומות

 לאחר מתורמת, או מתורם רביה תאי בתרומת שימוש כל ייעשה לא .23
 נתונים הצלבת בעזרת יעשה זה סעיף מימוש לידות; שלוש מהם שהושגו

הבריאות. שבמשרד הממודר הרישום במרכז ממוחשבת

רביה תאי שמירת

 תקופה מופרות ביציות או זרע תאי בהקפאה לשמור המטפל המוסד חובת .24
 הארכה בקשת עם נוספות שנים ולחמש הארכה, בקשת ללא שנים חמש של

 לתקופה סופרות ביציות או רביה תאי יישמרו לא המטופלים; מצד
ולבקשתם. המטופלים ידי על תמומן השמירה אם אלא יותר ממושכת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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השמירה בתקופת שימוש

 תקופת במשך שנשמר בזרע או מופרית בביצית שימוש כל יעשה לא .25
 הסכמה המטופלים, של ונמשכת משותפת הסכמה שתהא מבלי השמירה
השימוש. למועד סמוך בכתב שתינתן

 או הזרע את להשמיד חייב הרפואי המוסד יהיה השמירה תקופת כעבור .26
 הזוג בני של משותפת הסכמה התקבלה כן אם אלא המופרית, הביצית
 יהיה כאמור, הסכמתם תינתן אם הרביה; בתאי מחקרי שימוש להתיר

 החלטה ובהעדר בלבד, מחקר לצורך הרביה בתאי להשתמש המוסד רשאי
להשמידם. המוסד על יהיה בהם, מחקרי שימוש על

 תמורה לקבל או לבקש לתת, להציע, האוסרת פלילית עבירה תיקבע .27
רביה. תאי או מופרית ביצית בעד כסף בשווה או בכסף

פטירה לאחר שימוש

 הסכמה פי על ורק אך יעשה הזרע, בעל פטירת לאחר בזרע שימוש א. .28
 אם או כזו הסכמה בהעדר הזרע; בעל של ובכתב מחיים מדעת
השמור. הזרע יושמד ובוטלה, כזו הסכמה היתה

 אך תיעשה הזרע, בעל פטירת לאחר לאישה מופרית ביצית החזרת ב.
הזרע. בעל של ובכתב מחיים מדעת הסכמה פי על ורק

 ורק אך יעשה הביצית, בעלת פטירת לאחר מופרית בביצית שימוש ג.
 בין כוללים, אלו הסדרים ביציות. לתרומת ההסדרים במסגרת

 בכתב הסכימה הביצית הוצאה ממנה האישה כי הדרישה את היתר
 המקבלת האישה כאשר מהסכמתה, בה חזרה ולא אותה, לתרום

ביצית. לתרומת רפואיים מטעמים זקוקה,
 הפיכות לא החלטות למניעת תקנות להתקין רשאי הבריאות שר ד.

 למועד הקרובה בתקופה מלא דעת שיקול ללא להינתן העלולות
הפטירה.

 אם או פטירה, לאחר מופרית בביצית לשימוש משותפת הסכמה בהעדר .29
 או מהמטופלים אחד של חזרתו ידי על ובוטלה כזו הסכמה היתה

המופרית. הביצית תושמד שניהם,

עוברים נשיאת של הסדרים

 את לגדל אמורה איננה היולדת האישה אם אישה לרחם עובר יוחזר לא .30
 לאם הוולד ומסירת לידה הריון, נשיאת המחייב חוזה כבנה; הוולד
תקף. יהיה לא אחרת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
שהכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 משפט לבית להמליץ מוסמכת הרב-מקצועית הועדה תהיה חריגים במקרים .31
 עובר/ים פיו על מלאה, פונדקאות להסכם מראש אישור מתן על מחוזי

 המשפט בית פונדקאית; אם לרחם יוחדרו חוץ-גופית בהפרייה שהופרו
 הבאים: בתנאים מלאה פונדקאות ולהתיר ההמלצה את לקבל רשאי יהיה

 והן הגנטים ההורים הן ב. משמעית; וחד ברורה רפואית הוריה יש א.
 את לעבור מתאימים ונמצאו פסיכולוגית, בחינה עברו הנושאת האם

 ייעוץ במסגרת האלטרנטיבות כל את בחן המזמין הזוג ג. התהליך;
 קרובת או נשואה או קטינה תהיה לא היולדת האם ד. מתאים; מקצועי
הרביה. תאי בעלי הזוג בני של ראשונה מדרגה משפחה

 אחר, אדם כל ידי על בין רופא ידי על בין פונדקאות, תבוצע לא .32
 להינתן יוכל אשר המחוזי המשפט בית של מראש אישור פי על אלא

 האישור. לתנאי ובהתאם הרב-מקצועית, הועדה של חיובית המלצה לאחר
 תבוצע הביולוגי האב לאשת הצאצא מסירת כאמור, אישור נתן י אם

האמהות. שתי פרטי של שמור רישום עם חוקי אימוץ בתהליך

 פונדקאות הסכם יאשר לא המשפט ובית תמליץ, לא הרב-מקצועית הועדה .33
ישראל. תושבי נם הי לו הצדדים כל כן אם אלא

תחליפי כפתרון פתוח אימוץ

 כבר פתוח אימוץ על להסכים ניתן לביצוע; מותר יהיה פתוח אימוץ .34
 הורי( )או ואם המזמינים ההורים כאשר תינוק, של הריון במהלך

הרב-מקצועית. מהועדה הצפוי ולאימוץ להסכם אישור יקבלו התינוק

הנושאת לאם תשלום

 בהתנדבות. ותיעשה מקצוע או עבודה אינה משפט בית בהיתר פונדקאות .35
 פי על לפונדקאית חודשיים תשלומים לאשר רשאית הועדה־הרב-מקצועית

בלבד. אמת והוצאות נזקים לכיסוי בתקנות, שייקבע סכום

 אישה עם פונדקאות הסכם אישור על תמליץ לא הרב-מקצועית הועדה .36
פונדקאית. כאם בעבר שימשה אשר

האימוץ תהליך

 תהליכי סיום עם ביחד ייעשה המזמינים להורים לאימוץ הצאצא מסירת .37
האימוץ. רישום

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס ווו
הכינוס לקראת מאמרים אסופת 1J ז
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 לאחר הילד למסירת הפונדקאות הסכם ביצוע יכפה לא מקרה בשום .38
 לידי הצאצא את למסור סירבה או ההסכם, מן היולדת בה חזרה הלידה.
 יהיה המזמין והזוג הפונדקאות, הסכם יבוטל המזמינים, ההורים

 תשלום בתוספת הפונדקאית, לאם תשלומיו של מלא החזר לקבל זכאי
 ביצית, תרומת במתן הכרוכים ולהפסדים אמיתיות הוצאות לכיסוי
 ההריון, את להפסיק הפונדקאית האם ביקשה לעיל; 19 לסעיף בהתאם

 הריון להפסקת הועדות בדיוני חוקי מעמד הגנטיים להורים נתן י
הגנטי. בנם של כנציגיו ,1977התשל"ז- העונשין, חוק לפי המתנהלות

 האם תהיה למשמורתם, הילד את לקבל המזמינים ההורים סירבו א. .39
לאימוץ; מסירתו לבין הצאצא גידול בין לבחור רשאית היולדת

 שכבר לאחר לאימוץ הילד את למסור המזמינים ההורים ביקשו ב.
 אשר היולדת, האם לידיעת זו בקשה תועבר כדין, לרשותם הועבר
 ותהיה המזמינים, להורים האימוץ רישומי את לבטל זכאית תהיה

למשמורתה. הילד את לקבל ראשונה זכות לה

רפואי מחקר

 הימים עשר ארבעה לאחר בטרום־עובריס רפואי מחקר יבוצע לא .40
 כל בהם יעשה ולא יושמדו, זו תקופה בתום מהפרייתם; הראשונים

אחר. שימוש

הרב-מקצועית הועדה הרכב

 לבעלי ולגברים, לנשים הולם ייצוג יהיה הרב-מקצועית הועדה בהרכב .41
דת. ולאנשי לדבר הנוגעים מקצועות

ייומרדכי ד״ר הרב

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
B5הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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1א נספח

 ז^מיני״א בתמו! ’ו
1991 צי ו בי 18

לכבוד
)בדימוס( המחוזי המשפט בית שופט אלוני. שאול מר

תל-אכיב אוניברסיטת לסוציולוגיה, החוג אמיר, דלילה דייר
והרווחה העבודה משדד הילד, למען השידות בלאס, אלה גבי

העברית האוניברסיטה לפילוסופיה, החוג הד, דוד פרופי
הבריאות שר סגן יועץ הלסרין. מרדכי ד״ר הרב
תל-אביב לעיר הראשי הרב לאו, ישראל הרב
תל-אכיב אוניברסיטת לפסיכולוגיה, החוג פרידמן, אריאלה ר*ד״
המשפטים משרד עו״ד, שלו, כרמל ד״ר

 ירושלים הדסה, כיה״ח ויולדות, נשים מחלקת מנהל שנקר, יוסף פרופי

מכובדי,

 הפדייה $ל הגוש& לבחינת הציבורית-מקלועית הועדה בחברי בזה מתמנים הנכם
היבטיו. כל על חוץ־גופית,

 של ס*ושפסי3וה ההלכתיים האתיים, החברתיים, ההיבטים את לבחון הוא הועדה הפקיד
 להסכמים היתר, ביו התייחסות, מתוך הנ״ל, לנושא הקשורות הליפוליות השיטות
עוברים. לנשיאת

 המעורבים של והחובות הוכויות את מסדיר אשר בחקיקה הצורן את תבדוק הועדה
 קשור ן4ע! לכל ביחס המלצותיה את ותמליץ שיוולדו, הילדים של לרבות בדבר,
לנכון. שתמצא

הועדה. כיו״״ר ישמש אלוני שאזל השופט

הועדה. עבודת את תרכז שלו כרמל די״ר

הצלחה. לכם מאחלים אצו

רב, בכבוד

אדלמרזד אהוד
המשפטים שרהבריאות שר’

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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ב' נספח

עמזווי תיאור - הרפואית ההפריה סיסות

®נקר יוסף *פרופ מאת

הקדמה א.

 הריון להשיג מסוגלים ואינם פוריות מאי סובלים מהזוגות אחוזים כעשרה
 לאי ראשונית פוריות אי בין להבחין יש רפואי, סיוע ללא בריא וילד

 מעולם הרתה לא האשה כאשר היא ראשונית פוריות אי משנית. פוריות
 אי שנתיים. במשך מניעה באמצעי שימוש ללא מין ליחסי חשופה בהיותה
 הפריה שוב. להרות מצליחה לא בעבר שהרתה אשה כאשר היא משנית פוריות
 הפריה כושר עם בשלים זרעונים שבו נכון, עיתוי של פונקציה הם והריון
 יתרחש זה שמפגש הסטטיסטי הסיכוי להפריה. המוכנה בשלה ביצית פוגשים

 הנקבית הרביה מערכת של תקינות קיימת אם 17%-20% בין הוא בחודש פעם
 הזוג בני שני של תחלואתי מצב נחשב אי-פוריות כי לציין יש והזכרית.

 חייבים והטיפול הבירור ולכן העולמי, הבריאות ארגון להגדרת בהתאם
הזוג. בני שני את לכלול

 הבאים: מהגורמים הן פוריות לאי הסיבות
 מהמקרים. 30%כ- - בלבד באשה הקשור גורם
.35%כ- - בלבד בגבר הקשור גורם

.20%כ־ - הזוג בני שני אצל ליקוי
.15%כ- - מוסבר בלתי רקע

 סיבה למציאת מעמיק בירור שיעברו רצוי מאי-פוריות, הסובלים זוגות
 בנושא המומחים לרופאים מאפשר לאי-הפוריות הסיבה אבחון זה. למצב

 זה מצב על להתגבר ניתן המקרים ברוב המתאימה. הטיפולית בגישה לנקוט
 לנקוט יש נכשל שהטיפול במקרים ורק פשוטות, יחסית טיפוליות בשיטות

 יכולים החדשניים הפוריות שטיפולי היות מתקדמות, טיפול בטכנולוגיות
 גופני מאמץ דורשים יקרים, הינם לאשה, בעיקר בריאותי, סיכון להוות
 תלויים כן מוגבלים. הינם ההצלחה וסיכויי הזוג בני משני ונפשי

אדם.מיומן. ובכח מיוחדות במעבדות החדשניים הטיפולים
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חרץ־גרפית הפריה ב.

 באי-פוריות. לטיפול מתקדמת שיטה היא עוברים והחזרת חוץ־גופית הפריה
 זרע תאי האשה, מגוף ביצית תאי - גמטות השגת הוא זה לטיפול הבסיס
 העובר גידול הפריה, תהליך קבלת לשם מעבדה בתנאי הפגשתם - מהזכר
 ברחם, לקליטתו המתאימים המוקדמים, התפתחותו שלבי עד מעבדה בתנאי

.ן ו הרי והתפתחות קליטתו להמשך לרחם והחזרתו

 במשך נמשכו אשר חיים, בבעלי נסיונות על מתבסס אדם בבני השיטה ישום
האחרונות. השנים 80כ-

 חוץ־גופית הפריה טיפול ידי על ולידה הריון בהשגחת הראשונה ההצלחה
 בכל מיושמת זו טיפול שיטת מאז באנגליה. 1978 בשנת היתה האדם בבני

 הוא בשנה בעולם זו בשיטה המטופלות הנשים מספר יחידות. 800בכ־ העולם
 המובילות המדינות חמש בין היתה ישראל מדינת כי לציין יש .100,000כ-

 בבית 1982 בשנת בארץ לראשונה לשימוש הוכנסה השיטה בעולם. זה בטיפול
 ישראל שבמדינת לציין גם ראוי עין-כרם. ו"בהדסה" שיבא עייש החולים
 מספר זהו הבריאות. משרד ידי על מוכרות יחידות 19 כיום פועלות

 פחות יש בארה״ב לדוגמה: לאוכלוסיה. ביחס בעולם ביותר הגבוה היחידות
 יש ישראל שבמדינת בעוד תושבים, למיליון כיחידה כלומר יחידות, ממאתים

תושבים. למיליון יחידות 4כ-

 במקרים היתה בעקרות לטיפול זו בשיטה לשימוש הרפואית ההוראה במקור,
 בחצוצרות מפגיעה כתוצאה עקרות כלומר האשה, אצל מכנית עקרות של

 הידבקויות מציאות של במצבים כן וכמו דלקתי, רקע היא הסיבה וחסימתן.
 הפגישה את אפשרו לא אשר ניתוחיים, או דלקתיים מתהליכים כתוצאה באגן
 השנים במשך בחצוצרה. מתקיימת טבעי שבאופן הזרע, לתא הביצית בין

 בגלל אי-פוריות, של אחרים למקרים גם התרחבו זה טיפול לביצוע ההוראות
 רקע על אי-פוריות של במצבים הזרע, תאי בתפקוד ליקוי - הזכרי הגורם

נוספים. ובמצבים אנדומטריוזיס מוסבר, בלתי

 לאחר יבוצעו אשר טיפול שלבי במספר קשור חוץ-גופית הפריה ביצוע
 מתאים הסבר ולאחר הזוג, בני שני אצל לעקרות הסיבות של מעמיק בירור

לטיפול. הזוג בני הסכמת וקבלת הטיפול מהות על

גופית חרץ הפריה ביצוע סלבי

 זקיקים הבשלת

שנים. או אחד זקיק חודש מדי כלל בדרך מבשיל אשה אצל רגיל וסת במחזור
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 כאן )שלא מורכבת הורמונלית השפעה על-ידי הוא הזקיק הבשלת תהליך
 תהליך הזקיק; מתוך משתחררת אשר ביצית מבשילה זקיק בכל לפרטה(. המקום

 מנגנונים ידי על מהזקיק המשתחררת הביצית הביוץ. תהליך נקרא זה
 קיימה זמן באותו אם החצוצרה. ידי על נתפסת וחצוצרתיים הורמונליים

 הזרע תא שלה, המין במערכת פגיעה לה ואין פורה גבר עם מין יחסי האשה
 הרחם וחלל הרחם צואו־ דרך הלדן מתעלת האשה של המין מערכת דרך יעבור
 שבשחלה, הזקיק מתוך שהשתחררה הביצית את יפגוש הוא שם החצוצרה, לתוך

ההפריה. תהליך התחלת זוהי לתוכה. ויחדור

 כדי בשלות ביציות שיותר כמה להשיג היא המטרה גופית חוץ בהפריה
 שצריך הטבעי התהליך באותו הפרעה שישנה )היות המעבדה בתנאי להפרותן
 השחלות של יתר גירוי באמצעות נעשית הזקיקים הבשלת בחצוצרה(. להתקיים

 הנמצאים הורמונליים תכשירים מספר קיימים הורמונליים. תכשירים ידי על
 חומר שהינו ציטראט, קלומיפן התכשיר את להזכיר ראוי ביניהם בשימוש,
 הגונדוטרופינים, ההורמונים ואת זול; והוא הפה דרך הנלקח סינתטי,

 הנמכרים הבלות בתקופת נשים של משתן המופקים ולגייס בי חומרים שהם
 יקרים הינם אלה תכשירים והומיגון. פרגונל המסחרי שמם תחת בשוק

 בהורמונים גם להשתמש ניתן מומחים. של רפואי בפיקוח להינתן וחייבים
 התעשיה ידי על מסונתזים אלה חומרים המוח. יותרת מבלוטת המופקים

 בעזרת נתז מסו חומר וני נסי בשימוש נמצא לאחרונה .(GNRH) הפרמצויטית
.RECOMBINANT FSH שנקרא גנטית הנדסה

 כי לציין רואי ביוץ. להשראת טיפוליים פרוטוקולים של רב מספר קיימים
 מאי-פוריות הסובלות בנשים ביוץ )או יתר ביוץ להשראת השונות בשיטות

 בפרוטוקול )תלוי ביציות 15 עד 3 בין משיגים הטבעי( בביוץ הפרעה עקב
 בסיכונים מלווה אלה בתכשירים שימוש לטיפול(. האשה ובתגובת הטיפולים
 בארץ. אלה טיפולים בעקבות מוות מקרי אף ותוארו האשה, של לבריאותה

 מהווים אלה הורמונליים טיפולים אם השאלה התעוררה לאחרונה לכך בנוסף
 נחקרת זו בעיה ובשד. בשחלות ממאירים תהליכים להתפתחות יתר סיכון
כיום.

 קפדני רפואי במעקב להיות חייבת האשה הזקיקים הבשלת את לווסת כדי
 קביעת ידי על מתבצע המעקב הקלינית, להערכה בנוסף מומחה. על-ידי

 הנשי ההורמון שהוא האסטרדיול, הורמון בעיקר בדם, הורמונים רמות
 הדמיה אמצעי בעזרת הזקיקים התפתחות אחר מעקב מתבצע כן כמו העיקרי.

 הטיפול, מחזור במשך פעמים מספר נבדקים אלה מדדים סאונד. אולטרה -
 את מתוכם להשיג וניתן בשלים נם הי שהזקיקים מחליט המטפל שהרופא עד

מעבדה. בתנאי להפרותן כדי הביציות,
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 ות הביצי השגת

 זריקה מקבלת שהאשה ולאחר לבשלות, הגיעו שהזקיקים מעריך הרופא כאשר
 הביציות את לשאוב יש (,HCG) כוריאוני גונדוטרופין של שרירית תוך

סמ.3ה- הזרקת לאחר שעות 36 עד 30 הזקיקים מתוך

 באמצעות בוצעה הזקיקים שאיבת החוץ־גופית ההפריה שיטת פיתוח בתחילת
 דרך כלללית, בהרדמה להיות צריכה היתה האשה הדבר, פירוש לפרוסקופיה.

 נשאבו ישירה ראות ותחת אופטי, מכשיר שהוא - לפריסקופ הוחדר הטבור
 של יותר מתוחכמת שיטה התפתחה 1983 משנת הזקיקים. מתוך הביציות

 הדיקור בוצע בתחילה, סאונד. אולטרה מכשיר בהנחיית הזקיקים שאיבת
 דיקור היא המקובלת השיטה לאחרונה, השתן; ושלפוחית הבטן דופן דרך
 אזורית בהרדמה או כללית בהרדמה מבוצע הדיקור .הלדן תעלת דרך

 לטשטוש פרמקולוגיים בתכשירים שימוש ידי על לעתים או )אפידורלית(
 אך סיבוכים, ללא היא זו כירורגית פעולה כלל בדרך האשה. של הכרתה
 מסיבי דמם עם באגן, הנמצאים דם בכלי פגיעה כגון סיבוכים, יתכנו
 בארץ(, תואר אחד )מקרה האשה למות לגרום נדירים במקרים שיכול

 פגיעת )בעיקר באגן הנמצאים חיוניים באיברים פגיעה או באגן, זיהומים
 ניתוח, חדרי במסגרת להתבצע חייב הדיקור העיכול(. ודרכי השתן בדרכי

 הסיבוכים אם מיידית כירורגית להתערבות אפשרות קיימת בהם ובמוסדות
 הביציות דקות. 30 עד 15 כלל בדרך הוא הפעולה משך מופיעים. נו י י שצו

החוץ־גופית. ההפריה תהליך להמשך למעבדה מיד מועברות הנשאבות

הזרע קבלת

 הביציות, שאיבת לתהליך במקביל אוננות, ידי על מהבעל מתקבל הזרע
במעבדה. מיוחדת הכנה ועובר

 במעבדה ההפריה תהליך

 תנאים מיוחד, ציוד דורשים אשר מעבדה, בתנאי נעשה ההפריה תהליך
 מהבעל המתקבל הזרע מיומן. אדם וכח לפרטם(, המקום כאן )שלא מיוחדים

 הביציות ההפריה. פוטנציאל את לרכוש שיוכל כדי מעבדתי טיפול עובר
 מיוחדים ביולוגיים תהליכים ועוברות מזוהות, הזקיקים מתוך הנשאבות
 תהליך לעבור מסוגלות שתהיינה כדי מתאימים, ובכלים מוכנות בתמיסות
 שעברו לאחר מופגשים, הביצית ותאי רע*ר תאי המעבדה בתנאי ההפריה.

 הביציות. שאיבת לאחר שעות 24 עד 3 של זמן פרק תוך כלל בדרך הכנה,
 שעות 20 עד 18 בין זמן פרק תוך ההפריה. לתהליך להביא צריך זה מפגש

 להשיג ניתן כלל בדרך נעשה. ההפריה תהליך אם לראות ניתן זה ממפגש
 להמשיך ניתן ההפריה. מתהליך שעות 48 של זמן פרק תוך תאים 4 של עובר
ימים. מספר במשך מיוחדים מעבדה בתנאי העובר את לגדל
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 שאיבתה, לפני הבשלתה ובשלב הביצית באיכות תלויה ההפריה הצלחת
 המעבדות ברוב אופטימלית, והזרע הביציות איכות אם הזרע. ובאיכות

.60%-75% הוא ההפריה שיעור המקובלים( בסטנדרטים הן )אם בעולם

 לרחם •־עובר החזרת

 או השלישי ביום כלל בדרך מתבצעת לרחם המופרית( )הביצית העובר החזרת
 הרחם וצוואר הלדן תעלת דרך נעשית ההחזרה הביציות. שאיבת לאחר הרביעי

 קצרה הינה הפעולה הרדמה. ללא לבצע ניתן זו פעולה הרחם. חלל לתוך
 העוברים את להחזיר ניתן שעות. מספר תוך לביתה משתחררת והאשה ביותר
 חלוקה של בשלב יותר מאוחר או תאים, 8 עד 2ל- חלוקה של מוקדם בשלב

 טיפול האשה מקבלת המקרים ברוב העוברים, החזרת לאחר מתקדמת.
 נקלט, אם ההריון, זה משלב פרוגסטטיביים. בתכשירים תומך הורמונלי

טבעי. הריון כל כמו יתפתח

התוצאות הערכת

 מהיבטים להתעלם אין התוצאות. והערכת לדיווח רבה חשיבות קיימת
 בארץ רק לא ציבוריים, במוסדות אפילו אלה, טיפולים בהפעלת מסחריים

בעולם. אף אלא

כדלהלן: התוצאות על לדווח יש העולמי הבריאות ארגון של להחלטה בהתאם

 ניתן כאשר קליני, להריון הכוונה - טיפול למחזור ההריונות שיעור .1
סאונד. אולטרה בעזרת הרחם בתוך בעובר להבחין

 הזוג לגבי ביותר החשוב המדד זהו - טיפול למחזור לידות שיעור .2
 פונה שהזוג היות הטיפול, של ההצלחה נמדדת זה במדד כי המטופל,
 לנתונים בהתאם ילד. השגת היא והיחידה האחת כשמטרתו לטיפול

 16%כ- הוא טיפול למחזור ההריונות שיעור 1991 לשנת עולמיים
 הבדלים קיימים כי לציין יש .12% הוא ילד השגת של שהשיעור בעוד

 באותה ואפילו השונות בארצות היחידות בין הטיפול בתוצאות
ביותר. בולטים אינם ההבדלים אולם מדינה,

 לידת מבטיחה אינה גופית חוץ בהפריה הריון השגת - טבעיות הפלות .3
 ,22%-26% הוא הטבעיות ההפלות שיעור חוץ־גופית ובהפריה חי. ילד

.12%-15% הוא טבעיים בהריונות הטבעיות ההפלות ששיעור בעוד

הן: חוץ־גופית בהפריה הגבוה ההפלות לשיעור העיקריות הסיבות
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>חס>ת גיל לקבוצת משתייכות זו בשיטה המטופלות הנשים א.
יותר. גבוה ההפלות שיעור טבעי באופן בה קבוצה גבוהה,

עבר כלל בדרך חוץ־גופית הפריה לטיפול הזקוקות לנשים ב.
הפלות. של גבוה לשיעור גורס המהווה כושל, מילדות

 ידי על זקיקים הבשלת דורשת חוץ־גופית בהפריה הריונות השגת ג.
 ביוץ לגרימת בתכשירים ששימוש וידוע ביוץ, לגרימת תכשירים

טבעיות. להפלות הסיכון את מגביר
 בשיטות המטופלות בנשים עוברים מרובי הריונות שיעור ד.

 להפלות סיכון גורם ומהווה ,25%כ- גבוה, הוא המוזכרות
מוקדמות. וללידות

 טיפולי לאחר חוץ-רחמי הריון של השכיחות - חו\-רחמ> הריון .4
 כי לציין יש טבעיים. מבהריונות 5 פי הוא חוץ־גופית הפריה
 יכול ואף לאשה, ביותר רצינית תחלואה מהווה לרחם מחוץ הריון
חייה. את לסכן

 לאחר עוברים מרובי הריונות של השיעור - עוברים מרובי הריונות .5
 הוא הכללית באוכלוסיה ששיעורם בעוד ,25%כ- הוא הפריה טיפולי

 אלא בתאומים ורק אך מדובר לא כי לציין ראוי במיוחד .1%כ-
 מרובי הריונות ויותר. חמישיות רביעיות, שלישיות, של בהריונות

 בריא. חי ילד בלידת מסתיים אינו כלל בדרך חמישייה מעל עוברים
 מטרת את משיג אינו הזוג עוברים מרובי בהריונות זו, עובדה לאור

 העוברים מרובי ההריונות של ניכר חלק בריא. ילד - הטיפול
 )פחות נמוכים במשקלים ויילודים פגים ללידת מביא ומעלה משלישיות

 של גבוה לשיעור או עוברים לתמותת הגורם מצב גרם(, 1000מ-
 גבוהה בפגים הטיפול שעלות ספק ואין ומאוחרת. מיידית תחלואה
 יותר לרחם להחזיר לא הוראות היום קיימות זו, עובדה לאור ביותר.
 עוברים שני מחזירים בהם מקומות ויש במחזור, עוברים משלושה

 אמצעים עומדים לרשותם אשר ביחידות ורק אך אפשרי זה דבר בלבד.
 פחות של החזרה מאידך, עוברים(. )בנק ושמירתם עוברים להקפאת
להריון. הסיכוי את מקטינה עוברים משלושה

 נשאלה חוץ־גופית, הפריה טיפולי של הכנסתם עם - מולדים מומים .6
 כיום שהצטבר ון הנסי מולדים. למומים גורם זה טיפול אם השאלה
 לידות( 80,000ם- ולמעלה בשיטה שימוש של שנים 14 )לאחר בעולם
 ,2.1% הוא חוץ־גופית הפריה לאחר המולדים המומים ששיעור הוכיח
טבעיים. בהריונות לזה זהה שיעור

כלהלן: הם חוץ־גופית הפריה של ההצלחה את הקובעים הגורמים

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 היא ביותר הטובה ההצלחה - הטיפול לביצוע הרפואיות הסיבות .1
 היא ביותר הקטנה וההצלחה מיכני, רקע על האטה עקרות של בסקרים

הזכרי• הגורם בגלל היא הפוריות אי כאשר

 ,40 גיל מעל בנשים היא ביותר הקטנה ההצלחה - המטופלת גיל .2
 חי לילד שהסיכוי בעוד ,5% בסביבות הוא חי לילד הסיכוי לגביהן
.202-18% הוא 30 עד 20 בגילאים בנשים

 של רב מספר להשיג היא המטרה - שחלתי לגירוי הפרוטוקולים .3
 חדשניים בתכשירים בשימוש ביציות. של גבוה ובשלות זקיקים

יותר. טובות התוצאות

 מדדים מספר קיימים - גופית חוץ הפריה לאחר העוברים איכות .4
העוברים. איכות את להעריך ניתן לפיהם

 הריונות של ביותר הגבוה השיעור - לרחם המוחזרים העוברים מספר .5
 הסיכוי אחד עובר החזרת לאחר עוברים. 4 עד 3 החזרת לאחר הושג

 הסיכוי עוברים שלושה החזרת שלאחר בעוד ,9.8% הוא להריון
 מביא עוברים של רב מספר החזרת כי לציין יש .34% הוא להריון

 להשגת הסיכוי את מקטין מכך וכתוצאה עוברים, מרובי להריונות
ופגות(. הפלות של גבוה שיעור )בגלל ובריא חי ילד

 ביותר הגבוה הסיכוי - גופית חוץ הפריה של טיפול מחזורי מספר .6
 אמנם הטיפול. של הראשונים המחזורים בשלושה הוא וללידה להריון
 הירידה אך נוספים, חוזרים בטיפולים גם ולידות הריונות מושגים

טיפול. מחזורי 7 עד 5 לאחר ביותר בולטת ההצלחה בשיעורי

 הפריה של נוספות טיפול שיטות קיימות חוץ־גופית להפריה בנוסף
חלופית:

SAHECE-I FALLOPIAN TRANSFER -GIEI ג.

 בלתי רקע על מאי-פוריות הסובלים זוגות הם לטיפול המתאימים המקרים
 לשימוש התנאי הבעל. של הזרע באיכות יחסית פגיעה של רקע על או מוסבר
 טיפול בשיטת תקינות. אחת, חצוצרה לפחות או שהחצוצרות, הוא זו בשיטה

 המטופלת לאשה בדומה זקיקים להבשלת הורמונלי גירוי מקבלת האשה זו
 בוזנחית או לפרוסקופ בעזרת נשאבות הביציות רגילה. חוץ־גופית בהפריה
 מהבעל, שהתקבל והזרע הבטני, בחלקה לחצוצרה מוחדרות סאונד אולטרה

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
N1הכינוס לקראת מאמרים אסופת



117 -

 ההפריה תהליך לחצוצרה. הוא אף מוחדר במעבדה, מתאימה הכנה ועבר
 ההפריה אם להפריה. הטבעי המקום שהיא בחצוצרה, יתבצע אלה במקרים

 ואם ההפריה, אחרי הרביעי ביום הרחם לחלל יגיע העובר תקינה תהיה
 של לזה זהה יהיה זה בשלב התהליך כלומר, השרשה. יעבור הוא תקין יהיה

טבעי. הריון

 חוץ־גופית: מהפריה יותר גבוה זה טיפול לאחר והלידות ההריונות שיעור
 אך אפשרית זו ששיטה לזכור יש .18%כ- חי ילד ולידת .24%כ־ הריונות

 ראוי בלבד. מינימלי נזק קיים כאשר או בחצוצרות, נזק אין כאשר ורק
 שתהליך בעוד הנוצרית, הכנסיה ידי על מאושר זה שתהליך עוד לציין

לו. המשתייכת ובאוכלוסיה זה בחוג מקובל אינו החוץ־גופית ההפריה

 תהליך אחר החצוצרות לתוך ׳־עוברים החזרת של נוספות שיטות ישנן
 הרחם צוואר ,הלדן תעלת דרך לחצוצרה מוחזר העובר בהן שיטות ההפריה.
 נו הי העולמי ן ו הנסי אלו בשיטות כללית. בהרדמה צורך ללא והרחם,
מוגבל.

עוברים הספאת ד.

 כתשע בשימוש הנמצאת שיטה הינה מופרות( )ביציות אדם עוברי הקפאת
•■־טרינרית. ברפואה בעיקר כיעילה הוכחה זו שיטה שנים.

 חוץ־גופית. הפריה טיפולי של אינטגרלית שיטה הינה כיום עוברים הקפאת
 עוברים של מבוקר מספר החזרת מאפשרת עוברים שהקפאת היא לכך הסיבה
 העודפים שמירת תוך עוברים, מרובי הריונות למנוע כך ידי ועל לרחם,

 של נוסף בהליך צורך ללא יותר, מאוחרים במחזורים האשה לרחם להחזרה
 עשרה מעל אחד טיפול במחזור להשיג ניתן ביציות. ושאיבת שחלתי גירוי

 יוקפאו והשאר זה, טיפול במחזור לרחם יוחזרו שלושה מהם אשר עוברים,
 ורוצה הרתה אם או הרתה, לא האשה אם יותר, מאוחרים במחזורים ויוחזרו

 שלושה אחד טיפול ממחזור הושגו כבר המוקפאים. מהעוברים נוספים ילדים
 לרחם והוחזרו מחזור באותו שהופרו עוברים כלומר ילדים, של דורות

 ההצלחה סיכויי הגדלת מאפשרת העוברים הקפאת שנים. מספר של בהבדלים
מחזורים. במספר בהפריה הטיפול של

 -192 של לטמפרטורה עד הדרגתי באופן נעשית עוברים שהקפאת לציין יש
 מראה ן ו הנסי שנים. מספר במשך לשמרם אפשר הקפאה של זה ובמצב מעלות,

 מוקפאים עוברים החזרת לאחר שנולדו בילדים המולדים המומים שיעור כי
הרגילה. באוכלוסיה מזה גבוה היה לא

דתיות חוקיות, מוסריות, בעיות מעוררת אדם עוברי של ההקפאה

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת א♦
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 )לפני חיים בעלי של ביציות להקפיא ניתן כי לציין יש וחברתיות.
זה. בשלב אדם בבני ליישום ניתן אינו זה דבר אך הפריה(,

 בשלבים גנטי לאבחון גם אלו בשיטות להשתמש טכנית אפשרות תהיה בעתיד
 יהיה ניתן רחוק הלא ובעתיד ההפריה, לאחר שעות 48כ- ביותר, המוקדמים

גנטיות. מניפולציות גם לבצע

מיקרומניפולציה ה.

 ניתן שבעזרתה מיקרומניפולציה, של שיטה לשימוש הוכנסה לאחרונה
 כטיפול בעיקר מקובלת זו שיטה וההשרשה. ההפריה שיעור את להגדיל

 זרע תאי להחדיר ניתן המיקרומניפולטור בעזרת הגבר. באי-פוריותשל
 ועל גרעינה, לתוך או הביצית לקרום מתחת בלבד, אחד זרע תא או בודדים

 ביצוע פגום. הזרע בהם המקרים באותם ההפריה שיעור את להגדיל כך ידי
 שיעור את משפר חוץ־גופית בהפריה שהושגו בעוברים מיקרומניפולציה

.ההשרשה

זרע תרומת .ו

 על לטיפול ניתנת לא אשר הגבר מסיבת עקרות הן זרע לתרומת ההוראות
 זרע תרומת מתקדמת. טכנולוגיה של שיטות או קונבנציונליות שיטות ידי

 בזרע היה השימוש זרע בנקי להקמת עד שנים. חמישים מעל בשימוש נמצאת
 כך ידי ועל זרע, של הקפאה אפשרה זרע בנקי של \ההקמה מתורמים. טרי

 מאפשר זרע בבנקי שימוש כן כמו לנתרמים. התורם בין טובהץנתר התאמה
 למניעת כאמצעי לאשה, הזרקתה ולפני התרומה קבלת עם \הזרע של בדיקה

 במדינת מקובלת מתורם הפריה איידס. ביניהן מין, מחלות ההעברהשל
 קובעות ,1979התשל"ט- הזרע(, )בנק העם בריאות תקנות שנים. ישרא\מזה

בנק בו שיש חולים בבית אלא תורם של בזרע מלאכותית הזרעה תבוצע שלא
הזרע. מבנק והתקבל שהוקפא ומזרע ,\>רע

 או הרחם צוואר לתוך הזרעה והן האשה, אצל להזרעה אחדות שיטות קיימות
הרחם. לתוך הזרעה

 ממצבי סובלת אינה האשה )אם הריון להשגת תורם בזרע משימוס ההצלחה
 שישה תוך תהרינה הנשים רוב .70%-75% היא שלה( הרביה במערכת תחלואה
 יום קביעת התורם, של הזרע באיכות תלויה הטיפול הצלחת טיפול. מחזורי
 את להעריך צורך יש מלאכותית הזרעה של בביצוע ההזרקה. ושיטת הביוץ
 לעמוד הזרע יכולת ובעיקר מקובלות, בבדיקות התורם של הזרע איכות

בריאותם מבחינת הן התורמים לבחירת ראשונית חשיבות קיימת בהקפאה.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 התורם משפחתו. ובני התורם של הרפואיים התולדות מבחינת והן הכללית,
 בדרכי מחלות לשלילת בעיקר מעבדה ומבחני יסודית רפואית בדיקה עובר

המין.

 אינו זרע בתרומות מלאכותית מהזרעה בשנה ישראל במדינת ההריונות מספר
זו. פעולה של רישום קיים שלא מאחר ידוע,

ביצית תרומת .ז

 של לקוי מתפקוד או שחלות מחוסר הסובלות בנשים הריון להשיג האפשרות
 זו שיטה ביצית. תרומת ידי על היא לטיפולים( מגיבות אינן )אשר השחלות
 חולים בבית ויולדות נשים מחלקת ידי על בעולם לשימוש לראשונה הוכנסה

 עשרות הרו 1984 בשנת השיטה הכנסת מאז בירושלים. עין־כרם, הדסה"”
 הושגו הריונות ומאות ביצית, תרומת באמצעות בארץ ילד והשיגו נשים

בעולם.

כלהלן: הוא ביציות להשיג האפשרות
לפרסקופיה; ידי על בעיקר כירורגית, התערבות העוברות מנשים .1
רפואי; טיפול עוברות שבעצמן בלי ביציות, לתרום המוכנות מנשים .2
 מעודף חלק לתרום והמוכנות חוץ־גופית, בהפריה המטופלות מנשים .3

שחלתי. גירוי לאחר אצלן המושג הביציות
 הפריה בתכנית המשתתפות נשים רק בישראל, התקנות שלפי יצויין

 של הפיתוח בתחילת טכנית, מבחינה ביציות. לתרום יכולות חוץ־גופית
 מחזור עם התורמת מחזור של בסינכרוניזציה צורך היה זו, טיפול שיטת

 אינם אשר רפואיים פרוטוקולים פותחו הזמן במשך הנתרמת. של מלאכותי
 לאחר ההריונות ששיעור לציין ראוי זו. מדוייקת התאמה עוד מצריכים

 לאחר ההריונות משיעור גבוה שיעור ,30% בסביבות הוא ביצית תרומת
שתוארו. אחרות טכנולוגיות או רגילה חוץ־גופית הפריה

 תופעה רווחת רחם, לה שיש אשה בכל יעיל להיות עשוי זה שטיפול היות
הפוריות. לגיל מעבר נשים אצל להרות ן ו נסי של

עובר תרומת ח.

 במקרים הן מופרית( )ביצית עובר לתרומת העיקריות הקליניות ההוראות
הבאים:

הגבר; בפוריות והן האשה בפוריות הן הפרעה קיימת כאשר .1
הזוג; בני בשני גנטיות מחלות של במקרים .2
ידועה. לא מסיבה חוזרות מוקדמות הפלות של במקרים .3

Hiוהלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 שונים, מתורמים ביצית ושל זרע של תרומה הוא לתרומה עוברים של המקור
 בעיות מעוררת גנטי חומר של תרומה מופרית. ביצית של תרומה או

 הרפואיות הבעיות וחברתיות. דתיות חוקיות, מוסריות, רפואיות,
 של וסריקה לעבור, שעליהם והבדיקות התורמים בחירת הן: העיקריות
 הקיימות התקנות לפי אסורה עובר של תרומה משפטית מבחינה הנתרמים.
בישראל.

פונדקאות ט.

 על הוא הזוג שאי-פוריות במקרים היא בפונדקאות לשימוש רפואית הוראה
הן: לכך השכיחות הסיבות רחמי. גורם של רקע

מלידה; ברחם מומים עם נשים .1
קשות; תוך־רחמיות הידבקויות עם נשים .2
שרירומות; בעיקר ברחם, בשאתות חלוקות נשים .3
כלשהי; מסיבה רחם כריתת שעברו נשים .4
וללידה. להריון רפואי בסיכון הנמצאות נשים .5

כלהלן פונדקאות סוגי לשלושה להתייחס נהוג רפואית מבחינה

 של הבעל בה שנים, אלפי זה ידועה אשר שיטה - טבעית פונדקאות .1
 פונדקאית( )אם אחרת אשה עם מין יחסי מקיים פורייה שאינה האשה

 זה מסוג פונדקאות הרחם. ואת )הביצית( הגנטי החומר את המספקת
 במשך שונות ובתרבויות שונים בשבטים והתקיימה בתג"ך כבר מוזכרת

שנים. אלפי

 הזרעה עוברת הפונדקאית האם זו בשיטה - חלקית פונדקאות .2
 של הן והרחם הביצית פורייה. שאינה האשה של הבעל בזרע מלאכותית

הפונדקאית.

 בשיטות שימוש ידי על ורק אך מתאפשרת זו שיטה - מלאה פונדקאות .3
 ו- GIFT חוץ-גופית, הפריה כגון באי-פוריות לטיפולים חדשניות

ZIFT. של היא והביצית הזרע, נותן הוא פורייה הלא האשה של בעלה 
 והאשה הבעל של והביצית מהזרע ההפריה לאחר הנוצר העובר אשתו.
פונדקאית. האם שהיא אחרת אשה של לרחם מושתל

 במסגרת פורה הלא לזוג אותו ומוסרת הילד את יולדת הפונדקאית האס
 מבחינה כי לציין ראוי ומדינה. מדינה בכל משפטית מבחינה המותר

 במדינת נאסרה הפונדקאות אך גבוהה, הינה חריון בהשגת ההצלחה דפואית
 המסחרי השימוש בעולם. בלבד בודדות במדינות הוא והשימוש רבות

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 הוועדות ורוב ארה״ב, ממדינות מבחלק חוץ בעולם מקובל אינו בפונדקאות
לכך. מתנגדות זה בנושא העוסקות האתיות

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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,ג

 זרע בנק של ניהולו בדבר כללים

מלאכותית הזרעה לביצוע והנחיות

? j>- ר ~>~~r a רז : י 2< פי־ס

א>ה: 0וכמ> בהנחיות .1 הגדרות:

 שהיא י
• זרע(

 ם או הבריאות משרד של הכללי המנהל
 )בנק העם בריאות תקנות לענין הסמיכו
;1979תש>״ס״

"המנהל"

סחה ר ם תואר )אישור הרופאים בתקנות כמשמעותו מומחה" "תואר
;1973־י,גתשל ובחינות(,

מוקפא. זרע ע״י באסה מלאכותית הזרעה ** "הזרעה
מלאכותית"

בריאות לפכודת 25 לסעיף בהתאם רשום בית-חולים — "בית-חולים"
ממשלתי; בית-חולים לרבות ,19̂*0 העס

מוקפא; בזרע לשימוש - זרע בנק •» "בנק"

קיומו; או בנק של פתיחתו לרבות בנק" "ניהול

מכאכותית הזרעה לשם סזרעו מרצונו שנותן מי "תורם"
לו; נשואה שאינה באשה

רזרע; נוזל "זרע"

אחים יעדים, הוריהם והורי והוריהם הורים משפחה" "קרבת
וצאצאיהם. ודודות דודים ואתיות,

־ ז

אלה: לכללים בהתאם אלא בר יעסוק רלא בנק אדם ינהל לא ►2 ניהול

בבנק יכיר  לא המנהל בו. הכיר המנהל אם
ממנו. וכחלק בבית-חולים

 אלא בנק ינוהל לא
מנוהל הוא אם אלא

)א( • 3 יחוד

במקומות תתבצע מוכר זרע מבנק תורם זרע ע□ מלאכותית הזרעה )ב(
הבאים:

מוכר. זרע בנק מתנהל כו 1 בבית-חולים (1)
ות. באי-יפורי טיפול ניתן בהם ציבוריות ובמרפאות במחלקות (2)

.(IVF) נופית חוץ להפריה מוכרות ביחידות (3)

פרטית. במרפאה מתורם מלאכותית הזרעה תבוצע לא )ג(

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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 באח"• מומחה, תואר בעל מוסמך רופא על-ידי נוהל י הבנק
 בה שהכיר מתאימה הכשרה שעבר ובלבד להלן המנויים מהענפים

 אורולוגיה פתולוגיה, המטולוגיה, וגינקולוגיה, ילוד המנהל;
האחראי(. )להלן: ולוגית אנדוקרינ או

)א( .4 אחראי

קבוע במעמד מצויים שבה בבית-חולים, במחלקה ינוהל הבנק )ב(
ושרופא )א( בסי׳ק כאמור מומחה, תואר בעלי רופאים שני לפחות
 הקשורות פעולות שמבוצעות אימת כל במחלקה יהיה כנ״ל מומחה
בבנק.

 הבריאות לשכת באמצעות ביהייח, מנהל על-ידי תרגש בבנק להכרה בקשה .5 בקשה
לדרוש רשאי המנהל .*א שבנספח סופס גבי על ביה״ח, נמצא שבתחומה להכרה

בבקשה. המפורטים אלה על נוספים פרטים מהמבקש

 אלא הבנק ינוהל לא המנהל, כך הבע בתנאים. בבנק להכיר רשאי המנהל .6 הכרה
תנאים. לאותם בכפוף בתנאים

הוראות למילוי אחראים הבנק בנוהל בו בית-החולים ומנהל האחראי •7 אחריות
הבנק. ולפעולות אלה ים כללי האחראי

יסנהל
ביה״ח

 .8 קבלת
 תרומת

זרע

.26 לסעיף בהתאם תיעשה ובחירתו לבנק זרע תרומת קבלת

נפרדות; כרטסות שלוש ינהל האחראי )א( .9 כרססות

תורם. כרטסת (1
נתרמת. אישה כרססת (2
זרע. כרטסת (3

הבאים: הפרטים את יכלול (1) • התורם כרטיס )ב(

אי צד

המספרי. הקוד כולל אישיים, פרטים
 וגנטיות. תורשתיות משפחתיות, מחלות לשלילת אנסנזה
התקופתי. המעקב כולל מעבדה, תוצאות
גופנית. בדיקה תוצאות

,ב צד

 סודיות. שמירת והסכם אישית הצהרה
והרופא. התורם יחתמו זו הצהרה על

בלבד. המטפל הרופא ע״י אליו והגישה .בכספת ישמר זה כרטיס

הבאים: הפרטים את יכלול (2) - נתרמת אשק כרטיס )ג(

1א צד

 והאתניים הפיסיים המאפיינים על דגש עם " ובעלה חאשה פרטי
התורם. התאמת לצורך החשובים

15Dוהלכה אתיקה לרפואה. השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת
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*ב צד

 לפי האשה, להזרעת שישמשו קוד(, )לפי הדגימות סל שוסף ריסים
המתאים. בטור זאת לשפן ניתן - הריון וסתרחס במידה תאריכים.

הסספל. הרופא אצל וימצא האשה, מתיק בנפרד יסמר זה כרטיס

הבאים: הפרסים את יכלול (3) ־ זרע כרטיס )ד(

בלבד. התורם קוד ע״י יסומן

הזרע. מבחנת על יסומן זה קוד

בלבד. הכרטיס לרוחב תרסמנה ותוצאותיה תבדק דגימה כל

 כולל בהתאם, ותוצאותיה בסנית הדגימה נבדקת - ההפסרה בעד
התרחס. אם הריון

 נשמרת, היא בו בבנק הדגימה מיקום לסמן נועד ־ הזיהוי טור
המהיר. איתורה לאפסר כדי

בדוד יהיה המבחנות כשבין נפרדת,  במבחנה זרע תרומת בסבחנות,כל ישמר
המנהל. של דעתו להנחת מתאים,

.10  שמירת
 זרע

במבחנה

ד()9 בסעיף כאמור ,מספרי קוד מלבד פרט כל יסימו לא הזרע מבחנת על .11 סימון
דוגמת כל על יצויין זה, סימון . הזרע לכרטסת המפנה מזהה מספר או מבחנה
,תתבצע ו ב במקום ההזרעה את המבצע לרופא הזרע מבנק הנמסרת זרע

•)ב( 3 בסעיר כמפורט

 זה לענין תורם. מאותו סדי רבות זרע תרומות סלקבל להימנע האחראי על .12 הסנעות
הזרע. לכרטסת להיזקק ניתן מקבלת

תרומות

 במדור (,5)26 בסעיף כאמור התורם הסכמת טופסי את בבנק ישמור האחראי .13 שמירת
)בכספת(. וסגור נפרד טופסי
הסכמת
תורם

 להביא העשוי דבר כל או תורמים רישומי של בדיקה שום תכלול
תורמים. של לזיהויים

למי או  בלבד לאחראי תהיה התורמים ולמסמכי בבנק לרישומים
אלו. הנחיות לעניו בכתב על״ידו

 הגיסה
ססונח

.14  גישה
לרישומים

בבנקים. בקורת לעריכת מפקחים ימנה המנהל )א( .15 בקורת

ארד שלפחות מפקחים שני לפתות של צוות על-ידי תיעשה הבקורת )ב(
.4 בסעיף מהמפורטים מומחה תואר בעל הוא מהם

הא הבקורת הזרע. וסיב בבנק הציוד המתקנים, את תכלול הבקורת )ג(

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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מאלה: אחד נתקיים כי נוכח אם בבנק הברה לבטל רמאי המנהל )א( .16ביטול

אלה. מכללים הוראה בבנק קויימה לא או הופרה (1

 יכולת אי או רשלנות יכולת, חוסר המנהל, לדעת בו נתגלו (2
מקצועית.

 בסעיף כאמור המנהל מהחלטת נפגע עצמו הרואה בית-החוליט מנהל )ב(
 30 תוך תוגש ההשגה הבריאות. לשר בהשגה לפנות רשאי )א( משנה
סופית. תהא השר החלסת המנהל. החלטת על ההודעה מקבלת יוס

רב > רב ר מלא>כר^גבד־ד ־ץ רהכבר־כק A * ב

 יחוד
פעולה

 בילוד מומחה תואר בעל מוסמך רופא על-ידי רק תיעשה מלאכותית הזרעה .17
הרופא(. )להלן זה תואר לקראה המתמחה או וגינקולוגיה

 בדיקת
האשה

רפואי. ברור עברה שהאשה לאחר רק מלאכותית הזרעה לבצע יוכל הרופא18.

 בדיקת
 זרע

הבעל

מלאכותית הזרעה תבוצע לא )א( .19
 בלעדיו, והו ג בו-הזו או

 אין המקובלות הרפואיות
בלבד. וגה בן-ז

 הבעל לזרע בצרוף הן תורם של מזרעו
 השיטות ית למר כי שנתברר לאחר אלא

או בעלה מזרע להרית יכולה האשה

 ודוא ר
 העדר

ן ו הרי

 בחירת
זרע

 של ערוב
הבעל זרע

 הסבר
 לבני
הזרג

 פנויה לאשה מלאכותית הזרעה תינתן א', בס״ק האמור למרות )ב(
 יכן פסיכיאטרית חוות-דעת קבלת לאחר בלבד מיוחדות בנסיבות

בכירה. סוציאלית מעובדת דו"ח

המלאכותית. ההזרעה ביצוע בעת בהריון אינה שהאשה לוודא הרופא על .20

 בידי היא תורם של ‘מזרעי מלאכותית בהזרעה צורך של במקרה זרע בחירת .21
 להוראות כפוף ידיעתם, וללא הזוג בני התערבות ללא בלבד, הרופא

 משפחה בקרבת קשור שהיא תורם של בזרעו משמוש יימנע הרופא אלה.
יתרמת. ל

זרע עם מעורב כשהוא הזוג בן או הבעל בזרע להשתמש ניתן האפשר במידת22.
.19 בסעיף האמור נתברר אם תורם, של

 ההזרעה לביצוע הסכמתם קבלת לפני ולבעלה, לאשה להסביר הרופא על .23
 מההזרעה שכתוצאה או להריון תיכנס שהאשה ערובה ן באשה,שאי המלאכותית

 בהריון לקרות עלול שהדבר כפי כי להם להסביר עליו כמו-כן תלד. היא
 אפשרות קיימת מלאכותית, מהזרעה כתוצאה הריון של במקרה גם טבעי,

 גופני פגם בעל ילד להיוולד ויכול והלידה ההריון בעת סיבוכים של
נפשי, או

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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בקבלת צורך יש תורם של זרע עם מלאכותית הזרעה של במקרה )א( .24 הסכמת
בהצהרת וכן המלאכותית ההזרעה לביצוע בכתב ובעלה האשה הסכמת בני•

,הטבעי ילדו הוא כאילו דבר לכל ייחשב ולד ו שי הילד כי הבעל הזוג
ההסכמה משפחתו. שם את וישא וירושה, מזונות לעניו לרבות

-!.,ב בנספח כספורס סוכה גבי על נתן תי

הסכשת בקבלת צורך פנדיה־יש באשה מלאכותית הזרעה של במקרה )ב(
.2בי- בנספח כמפורס טופס גבי על תינתן הסכמה האשה.

מצד ובעלה בזרעו זרעה שהו האשדז של וזהותם אחד מצד התורם של זהותו .25 איסור
מהם. אחד לכל לרבות בגילוי אסורים שני, גילוי

זהות

זו. מפעולה מתוצאה שיוולד לילד התורם של זהותו תססר לא כסו-כן.
 לט□ תורם של מוקפא או סרי בזרע שימוש יעשה ולא יתקבל לא ילקה. לא .26 הגבלה

מאלה: אהד נתקיים אס מלאכותיה הזרעה קבלת על
 של זרע

תקין. אינו הזרע )א( התורם

 בדיקה שכללה □וקדמת כללית רפואית בדיקה עבר לא התורם )ב(
 ולסיי-זקס c״! B להפטטיס בדיקה לרבות גס ובדיקת גופנית.

העדות. כל לבני
*

 או בזרע או מינו באיבר זיהום שחפת, מין, במחלת הולה התורם )ג(
בוולד. או באשה לפגוע העלול ליקוי בו שיש

:AIDS-n לגורמי נוגדנים בדיקת עבר לא התורם )ד(

הזרע. תרומת מתן ביום HIV לנוגדני בדיקה (1)
 הראשונה, הבדיקה לאחר חודשי□ ששה HIV גדגי לנו בדיקה (2)

חיובית. תשובה התקבלה הבדיקות ובאהה

 בכרטיסי כמפורט טופס על-גבי בכתב הטכמתו נתן לא התורם )ה(
מלאכותית. להזרעה בזרעו לשמוש בי( )צד התורם

.27 יעוד
 בקשר

 להתאמת
בני-הזוג

 התאמה סל שאלה מתעוררת שלגביהם לזוגות מלאכותית הזרעה תאושר בטרם
 ע□ הרופא יתייעץ :הסוציאל הנפשי הבריאותי, השכלי, מצבם מבחינת

סוציאלית. עבודה או הפסיכולוגיה הפסיכיאטריה, בתחום מומחה/ים

 כתוצאה הזרע ייצור במערכות להכגע עלול או שנפגע גבר, של זרע .28 שמירת
רמש של לתקופה ישמר אחרות, בנסיבות או קרינה ממארת, ממחלה לנפגעים זרע

הזרע להשמיד יש נוספת. לתקופה הזרע שמירת בכתב יבקש אם אלא שנים, לנפגעים
 וזאת אשתו, של בכתב בקשה הגיעה כן אם אלא האדם, של פטירתו לאחר

פטירתו. סיום משנה יאוחר לא

והלכה אתיקה לרפואה. השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת




