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A
 אנציקלופדיה

רפואית הלכתית
 ההלכה באספקלריה — והרפואה החולה הרופא,

ישראל ומחשבת

 וההלכה הרפואה בתחום רעבץ נושא בכל הידע כל כולל
בימינו ולחוקרים לפוסקים ועד חז״ל וספרות המקרא מן

והארות הערות הבהרות, בתוספת
והמשפט האתיקה הפילוסופיה, הרפואה, המסג מתחומי

 והעיר עוץ־ לקט,

שטינברג אברהם טרום׳

חוץ־גופית הפריה
המושג הגדרת א.

 הפריה פעולת היא חוץ־גופית' הפריה
 מחוץ זרע, תאי ידי על ביצית־אשה של

 המופרית הביצית והחזרת האשה, לגוף
 המופרית, הביצית הקפאת או אשה, לרחם

 הנולד היילוד אשה. לרחם בעתיד והחזרתה
 שם על מבחנה", "תינוק מכונה זו בשיטה
 אשה במבחנה. ההפריה של הראשוני השלב

 אחרת, אשה עבור הריץ ברחמה הנושאת
 הלידה לאחר היילוד את למסור במטרה

 אם או פונדקאית אם נקראת האחרת, לאשה
.2מאחסנת

Surrogate [2] ;IVF — jn-vitro fertilization ]ו[
3] ;mother] מלאכותית, הזרעה בעי באריכות ראה

Anonymous, n Engl [4] ואילך; וב48 "עמ א, כרך

1937 ,217:678 ,5] ;3 Med] :ראה Biggers JD, N

 ההלכתיים, המדעיים, הנושאים כל
 לתרומת הנוגעים והמשפטיים המוסריים

 אשר זר, גבר של ובין הבעל של בין הזרע,
 זהים במבחנה, הביצית להפריית נחוצים

 זה בערך .* 3מלאכותית הזרעה של לתהליך
להפריה המיוחדים ההיבטים יידונו

בהזרעה קיימים שאינם החוץ־גופית,
מלאכותית.

היסטורי רקע ב.
 להפריה האפשרות עצם בדבר הרעיון

 בעילום־שם, לראשונה התפרסם חוץ־גופית
 בשנת רפואי, עתון של למערכת במכתב
41937.

 רופא דיווח הנוכחית למאה 40ה- בשנות
 הצלחתו על רוק, ג׳ון האמריקאי הנשים

 המחקר האשה. לרחם מחוץ ביצית להפרות
 להצלחת הנחוץ מעבדה, בחיות הבסיסי
 רק למעשה, החל, החוץ־גופית ההפריה
 60ה־ שנות ובאמצע ,560ה־ שנות בראשית

 בבעלי חוץ־גופית בהפריה הצלחה על דווח
 ים(. וחזירי עכברים, )חולדות, שונים חיים

 דוגלס האנגלי המדען דיווח 1974 בשנת
 אך מבחנה, ילדי שלשה הולדת על בוים,

 לכל מעל טענתו את להוכיח הצליח לא
 בנכונות רציני ספק מטילים וכיום ספק,

הצהרתו.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 על פדרלית פקודה הוצאה 1975 בשנת
 של והחינוך הרווחה הבריאות, משרד ידי

 ממשלתי מימון כל אסרה אשר ארה״ב,
 לאחר ורק ,6החוץ־גופית ההפריה לחקר

 ונבדקו התהליך, הצלחת שהתבררה
 זה, בתהליך הכרוכים המוסריים ההיבטים

.7הזו ההגבלה הוסרה

 נולדה בעולם הראשונה המבחנה תינוקת
 מהעיירה בדאון, לזוג 25.7.1978 ביום

oldham לגב׳ אנגליה. בצפון־מערב 
 יכולה ולכן החצוצרות, חסרות היו בדאון
 ההפריה בשיטת רק להרות היתה

 רופא ידי על נעשתה זו פעולה החרץ־גופית.
 ,edwards והפיסיולוג steptoe הנשים

 הם באנגליה. קמברידג׳ מאוניברסיטת
 בחיות חוץ־גופית הפריה בניסויי עסקו
 לפני שנים כעשר יחד ועבדו אדם, ובבני

 המבחנה תינוק גם הראשונה. הצלחתם
 מדענים זוג של טיפולם בעזרת נולד השני
 ביום נולדה השלישית המבחנה תינוקת .*זה

 הגיע 1980 בשנת .’באוסטרליה 23.6.1980
 הפריה באמצעות להריק ההצלחה שיעור

 1983 שבשנת בעוד ,16.5%ל־ חוץ־גופית
 1983 שנת סוף עד .30%ל- ההצלחה עלתה
 139 לידת על הרפואית בספרות דווח

 כיום אכן, .,0חוץ־גופית בהפריה תינוקות
 מדינות בהרבה רבים כה הם המספרים

 הצלחות על עוד מדווחים שאין עד בעולם,
הריק.

 החזרת לאחר הריק על הראשק הדיווח
 חוקרים *יד על פורסם מוקפא-מופשר עובר

.,י 1983 בשנת שבאוסטרליה ממלבוק

מדעי רקע ג.

 מהשחלה, ביצית משתחררת טבעי באופן
 העליון בשליש ומופרית בחצוצרה, נקלטת

 לשם שהגיע זרע, תא ידי על החצוצרה של
 כל כדרך יחסים קיום לאחר הרחם, מן

 לכיוון בחצוצרה נודדת הביצית הארץ.
 מספר ועוברת ימים, כשלושה במשך הרחם

 תאים. 16-12 של לגודל עד חלוקות
 המופרית הביצית משתרשת לרחם, בהגיעה

 מלא, לעובר להתפתח וממשיכה בדופנותיו,
 הרחם בדפנות ההשרשה ללידה. עד

ההפריה. לאחר יום 14 עד מתרחשת

 גורמים החוץ־גופית ההפריה בתהליך
 של רב מספר ליצירת הורמונלי באופן

 מתאים הבשלה ובשלב בשחלה, זקיקים
 מניחים מהאשה. אחדות ביציות מוציאים

 בסביבה בצלחת־מעבדה, הביציות את
 תאי להם ומוסיפים מתאימה, פיסיולוגית

 הסרת ידי על ושיפור הכשרה שעברו זרע,
 שלהם התדירה יכולת להגברת הקופסית"",

 תתחיל — הפריה חלה אם הביצית. לתוך
 בשלביו לעובר ולהפוך להתחלק, הביצית

 הביצית קדס-עובר. המכונה הראשוניים,
 תאים, 12-6ל־ חלוקה לאחר המוסרית,

 ההפריה, לאחר שעות 72-24כ- במשך
 על מראש הוכנה אשר אשה, לרחם מוחזרת

 שמתקיימים כך מתאים, הורמונלי טיפול ידי
 והביצית הריק, של התנאים ברחמה

 להתפתח ולהמשיך להקלט תוכל המופרית
 4־3 להחזיר מקובל תקין. לעובר

 להשרשת ההצלחה אחוז ואז קדם־עוברים,
מקובל יותר. גדול הרחם בדפנות העוברים

Johnston I, et al, Fertil Steal, 36:699, [9] ;1978 
Edwards RG & Steptoe PC, Lancet, [10] ;1981 
Trounson AO & Mohr L, [11] 2:1261, 1983
 Nature, 305:707, 1983; [א11] Capacitation. בדרך

בתוך או הרחם בעראר הזרע הכשרת געשית הטבע

Grobstein C, et al, [«] Engl J Med, 304:336, 1981 

שטינברג א. ראה: [7, ] *,Science, 222:127, 1985 
Edwards : ראה [8] ;104-99 עם׳ תשמ״א, ב, אסיא,  
R & Steptoe PC, A Matter of Life. London, 1980: 
Steptoe PC A Edwards RG, Lancet, 2:365,
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 העודפות המופרות הביציות את להקפיא
יותר. מאוחר שימוש לצורך

 בשלבי החוץ־גופית, ההפריה למעשה
 תחליף מהווה שלה, המקוריים ההתפתחות

בחצוצרות. המתרחש הטבעי למצב

 ביצית בהוצאת הצורך את למנוע מנת על
 גורמים ההפריה, להצלחת עד חודש כל

 מספר לשחרור הורמונליים באמצעים
 מחזור, באותו האשה של מהשחלה ביציות
 מהם חלק מחזירים ביציות, מספר מפרים
 ושומרים מקפיאים אחר וחלק לרחם,
.,2נקלט לא שההריון למקרה

 להיעשות יכולה הביצית הוצאת
 מכשיר החדרת היינו לפרוסקום, באמצעות

 מתוך הביצית וקליטת הבטן, לחלל אופטי
 ומצריכה פולשנית, היא זו דרך השחלה.

 מלווה היא האשה. של כללית הרדמה
 להרדמה הקשורים שונים בסיבוכים
 שיטות קיימות כיום .13המכשיר ולהחדרת
 החדרת כגון הביצית, להוצאת יותר פשוטות

 (,vagina) הנרתיק דרך שואבת מחט
 הרמייה בעזרת לשחלה וניתובה

 שטיפות או ,,ultrasound)4) על־קולית
 שיתאים המחושב, בזמן חוזרות רחם

 התורמת ברחם המופרית הביצית לשהיית
 המופרית שהביצית ולפני הביצית, של

 הולכות השיטות .,5ברחם השתרשה
 להוצאת להגיע ניתן ולמעשה ומשתכללות,

 כמו לאשה, סיכון כל ללא מהאשה ביצית
 סיכון כל ללא מהגבר, זרע תאי לקבל שניתן
לגבר.

 חוץ־גופית להפריה רפואיות הוראות
 באשה, פוריות בעיות של מצבים כוללות

 שילוב גם ייתכן .,*בגבר פוריות בעיות ללא
 מלאכותית הזרעה — השיטות שתי של

 הפוריות בעית כאשר חוץ־גופית, והפריה
 את לבצע ניתן באשה. וגם בגבר גם היא

 נשואים, זוג בני בין החוץ־גופית ההפריה
 מעמד של שונים ביחסים ואשה גבר בין או

 והגבר ביצית, תורמת כשהאשה משפחתי,
זרע. תאי תורם

 הברורה הרפואית־חברתית ההוראה
 זוג בני בין היא חוץ־גופית להפריה ביותר

 כושר מבחינת תקין הבעל כאשר נשואים,
 רחם, ביוץ, שחלות, יש ולאשה פוריותו,

 בין שהמעבר אלא תקינים, הורמונלי ומצב
 של במצב היינו חסום, לרחם השחלות

 המוחלט. היעדרן או החצוצרות, סתימת
 לרחם להגיע הביצית תוכל לא כזה במצב
 על מופרית להיות תוכל ולא הטבעית, בדרך

 10%שכ־ היא ההערכה זרע. תאי ידי
 ובשליש עקרים, הם הנשואים מהזוגות

 סתימת היא העקרות סיבת אלו מזוגות
 לתקנן ניתן שלא האשה, אצל החצוצרות

 החצוצרות את לתקן נסיונות כירורגי. באופן
 את להשתיל או להחליפן, כירורגי, באופן

 במקרים נכשלו — עצמו ברחם השחלות
 במקרים .,7זו עקרות לתיקון כאמצעים רבים
 משחלות הביציות את להוציא ניתן אלו

 מחוץ הבעל של זרע בתאי להפרותן האשה,
 את להשתיל מכן ולאחר האשה, לגוף

האשה. ברחם המופרית הביצית

להפריה מקום יש שבו נוסף, רפואי מצב

Bustillo M, et al. JAMA. [15] ;Steril. 46:257, 1986
מעב [16] עקרות; בע׳ ערד וראה .251:1171, 1984  

ראה — מלאכותית בהזרעה שקורה לזה הפוך  
Betz G, ct al, Fertil steril, [17] ; א בכרך ערכה  
34:534, 1980; Lauritsen JG, et al, Fertil Steril,

את להפחית מסוגל הזחג אץ ובלעדיה הרחם, חלל  
Seibel MM, N Engl J Med 318:828, [12) ;הביצית 
1988; Testart J, et al, Fertil Steril, 46:268, 
Ohlgisser M, et al, Obstet Gynecol [13] ;1986
Lewin A, et al, Fertil [14] ;Survey, 40:385, 1986
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 יש לאשה כאשר הוא, נשוי בזוג חוץ־גופית
 הזרע לתאי נוגדנים של גבוהות רמות

 לעקרות כסיבה הנחשב מצב בדמה,
 אלו במקרים העקרות. מהנשים 17-7%ב-

 לגוף מחוץ הביצית את להפרות ניתן
 הביצית את מכן לאחר ולהשתיל האשה,

'.,ברחמה המופרית

 היא חוץ־גופית להפריה נוספת הוראה
 הבעל כאשר מוסברת, בלתי בעקרות
 לחוד אחד וכל פוריות, בירור עברו והאשה

תקין. נמצא

 עקב כלל, ביוץ לאשה אין בהם במקרים
 שחלתיות מחלות לאחר או שחלות, חוסר

 — אחרות סיכות או הביוץ, את המונעות
 להפרות ניתן ידועות, בלתי או ידועות
 של הזרע תאי עם זרה תורמת של ביצית
 המופרית הביצית את ולהשתיל הבעל,

.”העקרה האשה של ברחמה

 בתרומת לשימוש אחרת רפואית סיבה
 האשה בו במצב היא זרה מאשה ביצית
תורשתית. מחלה נושאת

 שהיא או רחם, לאשה אין בהם במקרים
 מסיבה חוזרות טבעיות מהפלות סובלת
 ביציות להוציא ניתן לתיקון, ניתנת שאינה
 הבעל, של הזרע תאי עם להפרותן ממנה,

 של ברחמה המופרית הביצית את להשתיל
 מאחסנת, או פונדקאית היינו זרה, אשה
העקר. לזוג היילוד את למסור כך ואחר

 מורכבות תערובות לבצע איפוא, ניתן,
 תרומת כגון: ורחם, זרע תאי ביציות, של

 ב׳, מגבר זרע תרומת א׳, מאשה ביצית
 הביצית השתלת חוץ־גופית, הפריה

 לזוג היילוד ומסירת ג׳, באשה המוסרית
 באמצעות ניתן, ה׳. וגבר ד׳ מאשה המורכב
 סוגי לחמישה להגיע כאלו, שילובים
 הזרע; תורם גנטי, אב — ״הורים״

 אם הביצית; תורמת גנטית, אם אב־מגדל;
אם־מגדלת. ;ההריון נושאת פונדקאית,

 בתוצאות לפגוע עלולים גורמים מספר
 ולגרום החוץ־גופית, ההפריה של החיוביות
 גיל היילודים: של ולתחלואה לתמותה
 הבסיסיים הגורמים ההורים; של מתקדם
 בתרוסות-פוריות שימוש באשה; לעקרות

 הקשורות הפעולות עצם האשה; ידי על
 עוברים. ריבוי החוץ־גופית; בהפריה
 על לפוריות האמריקאית החברה של בדיווח

 חוץ־גופית מהפריה כתוצאה לידות-חי 311
 מומים עם תינוקות 12 נולדו ,1986 בשנת

 ארצי במחקר .203.8% המהווים שונים,
 הריונות 1445 שכלל באוסטרליה, רב־מרכזי

 נמצא החוץ־גופית, ההפריה בשיטת
 ;2,גבוה היה הסב-לידתית התמותה ששיעור

 פי שכיחים היו נמוך לידה ומשקל פגות
 הכללית; באוכלוסיה מאשר יותר שלשה
 .2.1% של בשיעור היו מלידה מומים

 מרכזים 80כ־ שהקיף בינלאומי, במחקר
 בהפריה העוסקים העולם, מכל רפואיים

 2342 .של תוצאותיהם נחקרו חוץ־גופית,
 שנת עד חוץ־גופית, הפריה לאחר הריונות

 הפלות אירעו זו באוכלוסיה כי נמצא .1985
 לרחם מחוץ הריונות ;25% של בשיעור
 סב־לידתית תמותה ; 5% של בשיעור
 של בשיעור חד-עוברי הריון של במקרים

— רב־עוברי הריון של ובמקרים ,1.1%

Medical Research International, Fertil [20] ;1988
lhe Australian Register, [21] ;Steril, 49:212, 1988 

על שם וראה  .Ann NY Acad Sci, 541:7, 1988

1982 ,37:68; 1181 1984 .1:369 ,191 ;Lancet] על 
ראה: ביעית בתרומת לשימוש השונות השיטות

Schenker JG, Ann NY Acad Sci, 541:742,

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת



124 גרפית חוץ הפריה 123

 הריון של במקרים שונים מומים !6.3%
 הריון של ובמקרים ,2.5% — חד-עוברי
 שבין להדגיש, יש .3.6% — רב־עוברי

 כגון קלים, מומים גם היו הללו המומים
 היפוספדיאס מפשעתי, בקע יתירה, אצבע

.22וכיוצ״ב

22] ;pellucida]ג American Fertility Society, Fertip
1989 ,51:13 23] ;sterii] ראה: [24] תורשה; ע׳ ראה

שז עמ׳ תש״מ, א, ורפואה, הלכה הרשלר, מ.

 בהפריה להריון ההצלחה אחוז
 מתוכם אך ,30־10% הוא חוץ־גופית
 5־2%ו־ בהפלה 40-20% כ־ מסתיימים

 15-10% שרק מכאן חוץ־רחמי. בהריון
 חרץ־גופית בהפריה המטופלות מהנשים
 הטבעית ההפלה אחוז אכן, ללידה. מגיעות
 בהשוואה חוץ־גופית הפריה לאחר הגבוה

 שכן מטעה, הוא טבעי הריון לאחר להפלה
 הריונות של הטבעיות ההפלות מרבית

 בגיל מתרחשות הן כי ידועות, אינן טבעיים
 ההפלות שכל בעוד מאד, מוקדם הריון

 ידועות חוץ־גופית הפריה לאחר הטבעיות
 שיעורי את משווים כאשר ואמנם ומדווחות.

 הריון מול טבעי בהריון הטבעיות ההפלות
 ההריון, לגיל ביחס חוץ־גופית הפריה לאחר

.“22ביניהם הבדל שאין מתברר

 תינוקת לידת לאחר הראשון בעשור
 העולם ברחבי נולדו הראשונה, המבחנה

כאלו. תינוקות 5,000מ- למעלה

 ההפריה שיטות להתפתחות במקביל
 שיטות גם ומתפתחות הולכות החוץ־גופית,

 מיד הביציות החזרת חילופיות: הפריה
 בתוספת לחצוצרה, היישר שאיבתן לאחר

 שהפריית כך (,gift) ״השבחה״ שעבר זרע
 הפריית הטבעי; במקומה נעשית הביצית
 הביצית והחזרת לגוף, מחוץ הביצית

 שיטות (.prost ,zift) לחצוצרה המופרית

 לפחות, אחת חצוצרה נוכחות דורשות אלו
 אלו שיטות תקין. באופן מתפקדת אשר

 להריון יותר גדולה הצלחה מאפשרות
 מוחזר שבה חוץ־גופית, להפריה כהשוואה

 את מחזקת זו עובדה לרחם. קדם־העובר
 פיזיולוגי אתר מהווה שהחצוצרה הטענה,
 העובר להתפתחות והן להפריה הן מועדף

להשרשתו. עד

 בזרע היא העקרות סיבת שבהם במקרים
 בהפרעה או זרע, תאי במיעוט לקוי,

 שיטות מתפתחות הזרע, תאי בתנועתיות
 ישירה הזרקה ידי על חוץ־גופית להפריה

 הזרקתם או הביצית, לתוך זרעונים של
 על או החיצונית, השקופה למעטפת מתחת

 השקופה במעטפת חורים יצירת ידי
 על להקל ובכך ,322הביצית של החיצונית
 לביצית לחדור הלקויים הזרעונים

 מכונות אלו שיטות ולהפרותה.
.222מיקרומניפולציה

ההלכה גישת ד.

כלליים עקרונות .1

 הטכנולוגית-רפואית ההתקדמות למרות
 .במויהחוץ-גופית ההפריה בתחום העצומה

 בזה אין ,23הגנטית ההנדסה בתחום גם
 היהדות, של היסוד לעקרונות סתירה משום

 ידי על והאדם העולם בבריאת ולאמונה
 הללו הטכניקות בכל שכן לבדו, הקב״ה
 אפשרות כל ואין מיש", "יש רק יוצרים
 הטכניקות בכל גם אין מאין". "יש ליצור
 ומהותם החיים, חידת פתרון משום הללו

.24והבסיסית העקרונית

Cohen J, [22] ; אלו לתוצאות המשוערות הסיבות  
Steer (K22] ;et al, Ann NY Acad Sci, 541:1, 1988 
zona [322] ;C, et al, Br Med J 299:1317, 1989
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 מקובלת לא היהדות השקפת לפי
 הטבע, חוק על לשמור הדורשת התפיסה

 להתערב ולטכנולוגיה לאדם לאפשר ולא
 האדם אדרבה, אלא הטבעיים, בתהליכים

 העולם ושיכלול בשיפור שותףלהקב״ה הוא
 לימדונו חז״ל כן, על יתר ?5התחומים בכל

 נקרא ודבר דבר מכל עצמו שהמצער
 שאסרה מה דייך לא לימדונו: וכן ?6חוטא

 עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה, לך
 ליתן אדם עתיד ואמרו: ,27אחרים דברים

 ?8אכל ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין
 הזה בעולם טובים בחיים הקץ כל ואמרו:

 את הקב״ה חיבב ואמרו: ?9לו רע סימן
 יצערו שלא אותן מצוה שהוא ישראל,

 הלכה, נפסקה כן וכמו ?“שכר ויטלו עצמן,
 אסור כך הטמא, את לטהר שאסור שכשם
 להתיר שאסור וכשם ?1הטהור את לטמא

 ?2המותר את לאסור אסור כך האסור, את
 — אסור שאיננו מה כל כלל בדרך ואמנם
 מדין עליו גזרו חז״ל כן אם אלא הוא, מותר
 הגאונים כתבו וכבר וגזרה. סייג

 רבותינו גזרו שלא דבר שכל והראשונים,
 שיש דבר אפילו גוזרים, אנו אין הראשונים,

 ואין ?5חוששים אנו אין ביותר, לו לחוש
 דורות אחר מדעתנו גזרות לגזור לנו

 לא הגאונים שגם שכתבו ויש ?4הגאונים
 ?5התלמוד חתימת אחר גזרה לחדש יכלו
שמותר מה כל רפואה, בעניני כן, על יתר

 א; י נדרים (261 רפואה; ע׳ ראה [25] ואילך;
 שחת שם, בלח״מ וראה א. ג דעות רמב״ם

 פד, אות ו, במדבר, ובתחת שלא, סי׳ הרשב״א
 אלעזר *כר הרמב״ם פסק למה באריכות שדנו

 שהמצער א(, יא )תענית אלעזר כר׳ רלא הקפר
 ירושלמי, [27] קדוש; נקרא ודבר דבר מכל עצמו
 ברמב״ם, וראה א. ג דעות רמב״ם א; ט נדרים

 ולחכמים זה: מאמר על שכתב פ״ד, פרקים, שמונה
 נפלא יותר כלל שמעתי לא דבר, הענין בזה

 ברבנו וראה יב. ד קידושין ירושלמי [28] ממנו;
 לאכול עשה מצות שיש טז, ב בראשית עה״ת בחיי
 היא שמצווה שם, הרד״ק כתב וכן הגן, מעץ

 כתב וכן לו, במותר עצמו את האדם להחיות
 בלבד, רשות ולא מצווה, שיש שם, חכמה במשך

 על ומסתמך הגן, מפרי וליהנות נפשו להחיות
 שם, פ*עה רס״ג תירגום אמנם החל. הירושלמי

 ,294 עמ׳ החל, התירגום על צוקר של פירושו וכפי

 היתר אלא חיוב זה שאין שם, הא״׳ע שיטת וכן
 פ׳ תורה, ילקוט [30] רפי״ד; תדב״א [29] בלבד;

 ג. ה תרומות ירושלמי [3]ו תתצא; רמז ראה,
 א ממרים הגמ״י קיא: עשין בסמ״ג הובא זה מאמר

 טו, אסורות, למאכלות מיימוני תשובות [32] ;ה
 תלמודית, באנציקלופדיה )וראה הירושלמי בשם
 רמב, סי׳ יחד ש״ך (;50 הע׳ הוראה, ע׳ ח, כרך

 ב ברכות ובירושלמי ט. אות אחה הנהגות בקיצור
 ועושהו הדבר מן הפטור שכל נאמר ב, א ושבת ט,

 כ״ף מערכת בשד״ח באריכות וראה הדיוט, נקרא
 גדרי על ז, סי׳ מבוא, הארץ, שבת ובס׳ טז, כלל

 תמר עלי בס׳ עוד וראה הירושלמי. של הזה הכלל
 ג ד ידים במשנה וראה ב. ד ברכות הירושלמי על

 להביא עליו המחמיר שכל ז, סנהדרין ובתוספתא

 כז, אות שם, ידים, ישראל בתפארת וכתב ראיה,
 בלי הוא מותר לאוסרו, טעם נדע שלא דבר שכל
 כולם, המותרים דברים התורה הזכירה דלא טעם,

 הדביר בפתח באריכות וראה האסורים. דברים רק
 להחמיר, אפשר ענין באיזה ג, אות קמו סי׳ ח״א

 בנספח באריכות וראה להחמיר. אין ענין ובאיזה
 קדש כא, יד דברים בספרי, שכתב ומה זה. לערך
 בדברים שם, שפירש כפי היינו לך, במותר עצמך

 רשאי אתה שאי איסור, בהם נהגו ואחרים מותרים
 שלום שר רב תשובת [33] ;בפניהם היתר לנהוג
 מ״מ, [34] עז; סי׳ גנוזה, חמדה בתשוה״ג גאון,
 וראה כ. סי׳ פ״ב שבת רא״ש [35] כ; ה ומצה חמץ
 סוף פ״ה בכורות, אלגזי, במהרי״ט גזרות בעניני עוד
 אחח יוסף ברכי א; תנג אחח פר״ח מא; אות

 שדי שצ; סי׳ הריב״ש שחת ב; תסג שם, ב; תקיא
 השדה, בפאת ושם יא, כלל ג, מע׳ כללים, חמד,

 וכבר גזרה. ע׳ סוף תלמודית, אנציקלופדיה ד; סי׳
 גזירות מעצמנו עושים שאין דורנו, גדולי קבעו

 אנו ושאין תט; סי׳ הטור, על צבי, הר — חדשות
 לאחר מדעתנו וסייגים גזירות לגזור מוסמכים

 וח״ג מט, סי׳ ח״ב דעת יחרה — התלמוד חתימת
 מעצמנו ולחדש להוסיף לנו ואין ס; סי׳ וח״ג כ, סי׳

 קובץ אויערבאך, הגרש״ז - חדשות גזירות
 וכן ;70 ,42-4 ו עמ׳ בשבת, חשמל בעניני מאמרים

 יש ואמנם סב. סי׳ ח״א יעקב חלקת בשחת כתב
 כפשוטם, מתקיימים הללו הדברים שאין להעיר,
 וצ״׳ע. למכביר, שונים וסייגים גזירות אנו ורואים

 למשנה בהקדמתו הרמב״ם דברי על סומכים ואולי
 או גזרו התלמוד חתימת לאחר דינים שבתי תורה,

 אנשי כופים ואין בלבד, מדינתם לבני התקינו
 ואין האחרת, מדינה במנהג לנהוג זו מדינה
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 ורפא מדין הרופא על — חיוב גם הוא
 מאד ונשמרתם מדין החולה ועל ירפא,

 לעתים בו שיש דידן, וטיזזן ?6לנפשותיכם
 וכדי שלום־בית, של ענין גם קרובות
 תורה אמרה לאשתו, איש בין שלום לעשות

 ?7המים על ימחה בקדושה שנכתב ה׳ ששם
 ?8זה לטיפול להזדקקות מיוחד ענין עוד יש

 את בחיוב לשקול יש זאת כל לאור
 האפשר במידת הפוריות להגברת התהליכים

 ההפריה עצם אם לברר שיש אלא והמותר,
 גורמת היא אם או אסורה, החוץ־גופית

 תבונה ואין עצה אין שאז רצינית, לתקלה
 מקום יש מותרת, היא אם אבל הקב״ה. נגד

 להזדקק חובה הרופא על שמוטלת לומר,
 מטעם חסד, גמילות ומדין ?’ריפוי מדין לה

והטוב. הישר ועשית כמוך, לרעך ואהבת
 בתחום שמתירנות להדגיש, יש מאידך,

 אנוש יצירת רגעי את להפוך עלולה זה
 למעשה וקדושה, עילאית רגשית מחוויה
 האנושית הפעולה אנושי. גוון חסר מעבדה

 ובמקומו יעלם, הזוג בני בין שבהתקשרות
 תהפוכנה נשים מעבדתית. סביבה תופיע

 רגשי ללא להשכרה, טבעיים לאינקובטורים
 להביא עלולים אלו מעשים ואהבה. אמהות

 חסרת ולפריצות המשפחתי, התא להרס
 חששות אלו בפעולות יש .40וגבולות גדרים

 למסגרת הפרעה החיים, בערך לפגיעה
 ובעיות המשפחתי, התא של המקובלת
 יוצריה. על הקמה טכנולוגיה של עתידניות
עתידנית, חברה של מפחידים תיאורים

 המשפחה מסגרות כל את ההורסת
 היחסים מערכות ואת המקובלות,
 ואשתו, בעל בין והטבעיים האינטימיים

 השלטון מצד כפיה על המבוססת חברה
 החדישים הטכנולוגיים באמצעים לשימוש

 בצורה תוארו פוריות, של והמבוקרים
 הם וצריכים ,4,ספרים במספר ספרותית

 לקרות שעלול מה על אזהרה לשמש
 וכל רסן כל תתיר אשר האנושית לחברה
מוסרית. הגבלה

 החוץ־גופית ההפריה את לבצע מנת על
 וביצית מגבר, זרע תאי בהוצאת צורך יש

 הנוגעים ההלכתיים ההיבטים מאשה.
 ההזרעה לתהליכי זהים הגבר, של לחלקו

 ביחס .42בערכה ונידונו המלאכותית,
 להדגיש, יש מהאשה, הביצית להוצאת

 הביצית זוהתה היסטורית שמבחינה
 הובן מאז ורק ,4נ 1827 בשנת רק והוגדרה
 ולא ביצית מפרישה האשה ששחלת

 בביצית כלל הכירה לא ההלכה .44"זרע"
 של איסור כלל נידון ולא האשה, כ״זרע"
.45בביצית השחתה

 הפריה בין לחלק יש הלכתית, מבחינה .2
 לבין כהלכה, נשואים זוג בני בין חוץ־גופית

רחם. או ביצית מתורמת כזו הפריה

זוג בני בי! חוץ־גופית הפרי׳ א.2
בעל בין גופית*חוץ הפריה המתירים יש

 דין בית שגזרה גזירה לגזור זה דין לבית אומרים
 לערך בנספח באריכות וראה במדינתו. אחר
 ואילך ב95 ׳עמ א, כרך בריאות, ע׳ ראה [36] זה;
 א קטז שבת כג; ה במדבר [37] רפואה; רופא; רע׳

 מדברי להביא יש לדבר, ראיה וכעין [38] וש״נ;
 בפעולה נעשה שהוא "כל ב: סז סנהדרין המאירי,

 לברוא ידעו אפילו כשפים, בכלל אינו טבעית
 בספרי שנודע כמו המין, מזיווג שלא יפות בריאות

 שכל לעשות, רשאים נמנע, הדבר שאין הטבע

 א, כרך ראה [39] כישוף׳; בכלל אינו טבעי שהוא
 א. ראה: [40] ;20 הע׳ מלאכותית, הזרעה ע׳

;104־99 עט׳ תשמ״א, ב, אסיא, שטינברג,
Atwood M, The Handmaid's Tale; Huxley A, [41] 
כרך ראה [42 ] ;Brave New World; Orwell G, 1984 

ואילך ב148 עט׳ מלאכותית, הזרעה ע׳ א,  
Garrison fh, [44] ;401 43] עמ׳ זרע, ע״ ראה ] 
Introduction to the History of Medicine, 
עט זרע, ע׳ ראה [45" ] ;Philadelphia, 1914, p. 400
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 שלא מלאה הקפדה שיש ובתנאי לאשתו,
 ובתנאי זר, בזרע הבעל זרע את לערבב

 יש ;46להיבנות אחרת אפשרות לזוג שאין
 מוסריות מסיבות זו פעולה האוסרים

 ויש :47הדין מעיקר לא אך שונות, וגזירות
 מעיקר החוץ־גופית ההפריה את שאסרו מי

.48לאשתו בעל בין ואפילו הדין,

זרה מתורמת חחךגופית הפריה ב.2
 חוץ־גופית הפריה של הפעולה בעצם
 בעיקר האוסרים, רבו זרה ביצית מתורמת

 בעולם, לאנדרלמוסיה חששות מטעמי
 את אח ישא שמא והחשש יוחסין, עירבוב
 איסור בזה שאין שכתב, מי ויש ,49אחותו
 להימנע ראוי שלכתחילה אלא הדין, מעיקר

 להשתדל יש מקום ומכל כזאת, מהפריה
 תקנה וכל הביצית, בעלת היא מי לידע

 של חשש מכל להתרחק כדי לתקן, שאפשר
".49מכשול

 והיא ביצית תרמה שאשה במקרה
 הושתלה כך ואחר במבחנה, הופרתה
אחרת, אשה של ברחמה המופרית הביצית

 של במאמרו דבריו הובאו יוסף, ע. הרב [46] ;415
 נשמת ובס׳ ,287 עט׳ תש״מ, א, תחומיך דרורי, מ.

 א. הרב ;5ה אות א, *סי חאבהע״ז אברהם,
 נמוקיהם: .95־92 עט׳ תשמ״ו, ה, אסיא, נבנצאל,

 למרות דבר; לכל להוריו מתיחס המבחנה תינוק
 הפריה של הגדול הרפואי״טכנולוגי ההישג

 מבחינת שינוי כל זה בתהליך אין חוץ־גופית,
 והעובדה המלאכותית, ההזרעה לעומת ההלכה

 משום בה אין האשה, לגוף מחוץ נעשית שההפריה
 כן, על מלאכותית. הזרעה לעומת עקרוני שינוי
 לאשתו בעל בין מלאכותית הזרעה שהתירו כמו
 151 עט׳ א, כרך מלאכותית, הזרעה ע׳ ראה —

 הרב [47] החוץ־גופית; ההפריה מותרת כך ואילך,
 סיון־תמוז, ה, קונס׳ ל, שנה המאור, אמססעל, מ.

 שנה המאור, אייזיקזאהן, הרב ;45-44 עט׳ תשל״ח,
 הרב [48] ;16 *עט תשל״ח, מחא־אלול, ו, קונס׳ ל,

 הנ״ל, ;92־84 עט׳ תשמ״ו, ה, אסיא, וולדינברג, א.י.
 שטרנבוך, מ. הרב מה; סי׳ חט״ו אליעזר, ציץ שו״ת

 שם, וראה כט־לו, עט׳ תשמ״ז, ח, הרפואה, בשבילי
 הפריה אסר קניבסקי שהגרי״י כך, על עדות שמביא

 מהזרעה גרועה הפריה נימוקיהם: חוץ־גופית,
 של לרחמה זרע הכנסת יש בהזרעה כי מלאכותית,

 אין מצליחה לא הפעולה אם גם ולכן האשה,
 בהפריה אבל לבטלה, זרע כהוצאת זאת להחשיב

 הצליחה לא ואם במבחנה, הזרע נשפך חוץ־גופית
 ;לבטלה זרע כהוצאת הדבר נחשב הפעולה
 הבעל, של עקרות היא הבעיה מלאכותית בהזרעה

 לבטלה, זרע הוצאת איסור אין שבעקר שיטות ויש
 האיש על וחל באשה, היא הבעיה בהפריה אבל

 יש מלאכותית בהזרעה לבטלה: זרע הוצאת איסור
 בהפריה, אך ורביה, פריה מצות שמקיימים דיעות

 ואפילו ורביה, פריה מצות מקיימים אין לדעתם,
 זו, בדרך לדעתם מקיימים לא יצרה לשבת מצות
 ביצירה, שמעורב המבחנה, והוא שלישי, כח כשיש

 שלא נעשה הכל כי כלל, יחס בו שאין מקום והוא
 בין היחס מתבטל זו ובדרך הארץ, כל כדרך

 סי׳ מפאנו הרמ״ע משחת ומוכיח לאשה, הביצית
 המוסריות, הבעיות את באריכות מעלים ועוד קטז;

 גדול וחשש בעולם, לאנדרלמוסיה תביא כזו שדרך
 של והייחוס הקדושה והרס זר, זרע עירבוב מפני

 אחרים רבנים ידי על נדחתה זו דעה ישראל. עם
 לבטלה זרע הוצאת איסור אין סיבות: מכמה

 נשפך כדרכה בביאה וגם המין, לקיום כשמטרתו
 בהפריה גם ולכן לאיבוד, והולך מהזרע חלק

 לבטלה, זה אין המין, קיום שמטרתה חוץ־גופית,
 ורביה, פריה מצות קיום בענין ;זרע ע׳ וראה

 כי חוץ־גופית, בהפריה גם שמקיים הם סבורים
 של פנימיותם אלא קובעת, איננה החיצוניות

 כל דרך בין הבדל אין בסיסי ובאופן הדברים,
 לשבת מצות לפחות שמקיימים או להפריה, הארץ
 רציניות, הן אמנם לעתיד, החששות בענין יצרה;

 הבעיה את להטיל ואין בענין, פתרון לגו אין אך
 איסור שאין ובפרט שלפנינו, המסכן הזוג על

 ההוכחה ובענין גזרות; לגזור בכחנו אין עליהם,
 ששם להעיר, יש קטז, סי׳ מפאנו רמ״ע משחת
 לאלו קידושין בהן שאין זרות, בהרכבות מדובר

 יתום הוא אז חמורה, עבירה ויש לאחרים, ולא
 במבחנה ההרכבה אמנם בנידוננו, אבל ומאם. מאב

 דמי לא ולכן עבירה, בה אין אבל יחס, לה אין
 סק״א, קצב מ׳ במנ״ח וראה הרמ״ע. של לנידוניו

 זכר, מאנדרוגינוס שנולד במי בשאלה שהסתפק
 וראה אב. נקרא זה אם רגיל, מזכר נולד שלא כיון
 יש הדין מעיקר אכן, [49] ;64 הע׳ להלן עוד

 של דומה לפעולה בהשוואה קולא, זו בפעולה
 הזרעה ע׳ ראה — זר מתורם בזרע שימוש

 איסור אין שכן ואילך, 154 עט׳ א, כרך מלאכותית,
 בהשחתת כמו שלא האשה, ביצית השחתת של

ז.נ. הרב א[49] ;425 עט׳ זרע, ע׳ ראה — הזרע
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 מי אמהות: של ההגדרה שאלת מתעוררת
 האם הזה: היילוד של ההלכתית אמו היא

 האם או הביצית, בעלת — הביולוגית
העובר? מתפתח שברחמה — הפונדקאית

 הביצית שתורמת להניח, סביר אחד מצד
 התכונות כל כי ההלכתית, האם היא

 מאידך, ממנה. נובעות העובר של הגנטיות
 האם היא הפונדקאית שהאם לומר ניתן

 תכונות לפועל יוצאים בה כי ההלכתית,
 ואף האמהי. הקשר נוצר ועמה העובר,
 התורשתיות מהתכונות שחלק חז״ל, שידעו

 זאת בכל ,50מהאם וחלק מהאב מועברות
 מבני כאחד רק קבעו הלכתיים לענינים

 למהות איפוא, נוגעת, שאלתנו .5,הזוג
 שסבור, מי יש אמהות. של ההגדרה
 שווה, באופן מוגדרים ואמהות שאבהות

 והטיפה מההזרעה נקבעים שניהם והיינו
 נעשה שאב ,53שסבור מי יש ;52הראשונה

 אמהות הגדרת אבל ההריון, משעת אב
 אם אחת לשיטה — במחלוקת שנויה
 אחרת ולשיטה ,54ההריון מעת אם נעשית

 שכתב, מי יש ;55מלידה רק אם נעשית
 בעת ולא העיבור, בעת נקבע הוולד שייחוס
 אב וגם. אם שגם שסבור, מי ויש ;56הלידה

 בשעת ולא לידה, לאחר רק כך נקראים
.57עיבור

 האמהות הגדרת של זו שאלה בפתרון
 הם מי כגון נוספות, הלכתיות בעיות תלויות

 זה, מבחנה תינוק של ואחיותיו אחיו
 מי את להתחתן? לו אסור מי עם וממילא

 הביצית כשתורמת דינו מה ? זה יילוד יורש
 יהודיה, היא הפונדקאית והאם גויה, היא

 ומה גוי? או יהודי הוא האם — ולהיפך
 בעת גויה היתה הפונדקאית האם אם דינו

 בזמן והתגיירה ברחמה, העובר השתלת
 בנפרד? גיור צריך היילוד האם — ההריון

 והשניה הקהל מפסולי היתה אחת אם
 כוהנת אחת אם הוולד? דין מה — כשרה

 — להיפך או ישראלית והשניה לוויה, או
הבן? בפדיון היילוד חייב האם

הדנים ישירים הלכתיים מקורות אין

 וראה ואילך. 273 עט׳ חשמ״ט, י, תחומק; גולדברג,
 את אח יקיא שמא משום לאסור שאץ שכתב, שם

 מצוי, שאינו דבר היא עוברים השתלת כי אחותו,
 האם אחרי מתייחס הוולד שלשיטתו משום ובעיקר

 היא הביצית בעלת שמא לחוש אין וכן היולדת,
 יש גדה היא הביצית בעלת אם אבל קהל. פסולת
 גירות צריך הוולד הדין מן כי לתקלה, לחוש

 נידה ראה [50] אביו; אחרי מתייחס ואינו לשיטתו,
 אב משפחת כגון [51] תורשה; ע׳ וראה ב. לא

 משפחה קרויה לא אם משפחת משפחה, קרויה
 לענק במדבר(; ריש בתו־ת וראה ב, נד )יבמות
 יהדות לענק ולא,האם; האב קובע ולדה כהונה

 פסולים לענק האב; ולא האם קובעת ועבדות
 שנתגייר, גר לענק שבהם; הפסול אחר הולכים

 קרוביו של בעריות ומותר שנולד, כקטן שדינו
 שינוי. חל לא גנטית שמבחינה למרות הביולוגיים,

 גזירה הוא עריות שאיסור ד, א אישות במ־מ וראה
 בתכונות קשור הוא ואק פרטיו, בכל טעם ללא

 יד הצפה, גורן, ש. הרב [52] וכד׳; תורשתיות
 א, לא נידה מהגם׳ וראיותיו תשגדד. אדי׳א,

 צג דף יתרו, פר׳ שבזוהר מהימנא וטדעיא

 עט׳ תשמ״ד, ה, תחרמין, גולדברג, ז.נ. הרב (53] א;
 הגליק על בחידושיו רעק״א [54] ;274-268 ,259-248

 אב, ע׳ האוצר, בית ענגיל, הגר״י[55] ס״ו; פז סי"
 שם, גולדברג הרב של מאמרו וראה ד. כלל

 ובמות, מד״ה החל א יג מגילה מרש״י שמוכיח
 אם לבין בעיבור, נקבע שיחסו אב בין שמחלק
 ע. הרב של מאמרו וראה בלידה, נקבע שיחסה

 שכתב מה ,266 עט״ תשמ״ר, ז, תחומין, ביק,
 אסיא, חוב׳ בן-מאיר, י. הרב (56] זו; ראיה בדחיית

 ב, הלכה, ובעמק ,40-25 עם׳ תשמ״ו, ניסן מא,
 א צח יבמות רש״י לשיטת ואילך, ו4ו עמי תשמ״ט,

 ברחם שהושתל זר עובר זה ולפי דאמרו. הא ד״ה
 השגתו וראה שילדתו, לאשה יתייחס לא פונדקאית

 תשמ״ט, ב, הלכה, בעמק וורהפטיג, א. הרב של
 266 עט״ תשמ״ו, ז, תחומין, ביק, ע, הרב ; 160 עט׳

 וכתב קה. סי" ח״ב יהושע דבר שו״ת[57] ואילך;
 וכאשר כנאמר גידול, מלשק הוא "אם" שלשץ שם,
 לו ותהי וכן יב(, יא )במדבר הינק את האמן ישא

 אך הלידה. לאחר רק שייך חה טז(, ד )רות לאמנת
 אמו במעי שאף י, סי" פ״ט יבמות ביש״ש ראה
 )בראשית בקרבה הבנים ויתרוצצו דכתיב בן, קרוי
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 זר בשאלה דרתר רבני דנו ולכן ♦זר בשאלה
אחרות. לסוגיות השוואה מתוך

 האם היא הביולוגית שהאם הסבורים. יש
 אסור זו שיטה לפי .5*דבר לכל ההלכתית

 מתורמת אחאים לשאת מבחנה לתינוק
 מי לו להודיע צורך יש וממילא הביצית,

הביצית. תורמת היא

 שהאם סבורים, זו בשאלה הדנים רוב
 דבר. לכל ההלכתית האם היא הפונדקאית

 בקרובי המבחנה תינוק מותר זו שיטה לפי
 היולדת- בקרובי ואסדר הביצית, תורמת

הפונדקאית.

זר: לשיטה ניתנר הרכחרת מספר

 שאם תארמים. שני מדין שהוכיחר יש
 בעת היינו בקדושה, שלא הורתן היתה

 בקדושה, ולידתן גויה, האם היתה ההריון
 לא ההריון, כדי תוך שהתגיירה היינו

 שאביהם סי על אף מייבמין, ולא חולצין
 להם ואין גרי, היה שהוא אלא הוא, אחד
 מן אח אשת משום חייבים אבל אליו, יחס

 .5*,בנים שילדה כישראלית אמם דין כי האם,
 הפריה לענין זו מסוגיא ההוכחה שדחו יש

?'?0שונות מסיבות חוץ־גופית

יוסף ולאה, רחל מענין שהוכיחו יש

 שחלק שם, הזהב, בדביר וראה כב(, כה
 תשמ׳־ד. אד״א, יד הצפה, גורן, ש. הרב (581 עליו;

 ב( צא )סנהדרין ואנסוניגוס רבי במחלוקת נימוקו:
 משעת באדם ניתנת שהנשמה היא, המסקנה

 בשלב שכבר משמע יצירה. משעת ולא פקידה,
 נקבעת — ההפריה שלב — ביותר הראשוני

 בשיטתו, (52 )העי לעיל וראה האדם. של זהותו

 והיינו שווה, באופן מוגדרים ואמהות שאבהות
 יש הראשונה. והטיפה מההזרעה נקבעים שניהם

 וולדות, דמי בענין א, מט מב״ק ראיה המביאים
 שהילדים ב-ד, ד ומזיק תובל הל" הכס״מ ודברי

 הרב — ילדה לא שעדיין למרות ילדיה, נקראים
 ועוד .248 עמ״ תשמ״ד, ה, תחומין, וורהפטיג, א.
 גרושה שנשא כהן מדין ראיה שמביאים יש

 שהרי כשר, הוולד חללה, כשהיא וילדה מעוברת
 ז(, יט ביאה אסורי )רמב״ם עבירה מטיפת בא לא

 היתה לא שאז ביצירה, דווקא שתלוי ומשמע
 שנתחללה שאע״פ ובלידה, בהריון תלוי ולא חללה,

 מ. הרב בנידון שכתב מה וראה חלל. הוולד אין
 עם׳ תשמ״ד, כה, פה, שבעל תורה הרשלר,

 הרשלר, מ. הרב ראה: ב. צז יבמות [59] קכד;
 הרב ;שז-שב עמ״ תש״מ, א, ורפואה, הלכה

 כט״לו; עמ׳ תשמ״ז, ח, הרפואה, בשבילי שטרנבוך,
 ז,00-ה גליון המזרח, אור סולובייצ״יק, מ. הרב

 תחומין, גולדברג, ז.נ. הרב ;128-122 עמי תשמ״א,
 א.י. הרב ;274-268 ,259-248 עט" חשמ״׳ד, ה,

 הרב [60] ;267-260 עט" תשמ״ד, ה, תחומין כלאב,
 ואילך, 266 עט" תשט־׳ו, ז. תחומין, ביק, ע.

 לעובר אשה של ביחס דווקא נאמר זה דין שלדעתו
 ראיה אין שלה, העובר אין אם אבל שלה,

 ב, הלכה, עמק לב. ז. הקובעת; היא שהלידה

 ממעוברת הראיה שדחה ואילך. 163 עט׳ וזשמ״ט,
 אשה היינו אחד. בגוף מדובר שם כי שנתגיירה,

 אבל מעמדה. משתנה הלכתית מבחינה שרק אחת,
 נשים. שתי היינו גופים, בשני מדובר בגידועו
 העובר. את נושאת ואחת ביצית תורמת שאחת

 הרב של תשובתו .173 עמי שם, הלכה בעמק וראה
 י. הרב של במאמרו עוד וראה בנידון. כלאב

 העי .27 עמי תשמ״ו, גיסן מא, אסיא, בן־מאיר,
 ניסן מא, אסיא. חוב׳ בן-מאיר. י. הרב [61] ;11

 עט־ תשמיט. ב, הלכה, ובעמק ,40-25 עמי תשמ״ו.
 שנתגיירה מעוברת סוגיית את סיכם ואילך 141

 בהפריה שנולד הוולד לייחוס ועניינה ל,*הנ
 א. יא לכתובות יעקב הבית לשיטת חוץ-גופית:

 סק־׳ד, יג סק״ג,<סי׳ ד סי• אבהע־ז מילואים והאבני
 שנתגיירה שמעוברת הסוגיא מסקנת אחרונים, ועוד

 אמו. ירך דעובר למ׳־ד רק הוא דאורייתא גר וולדה
 אין ולכן אמו. ירך לאו שעובר קיימ״ל להלכה אבל

 חוץ-גופית: הפריה בדין להלכה ראיה זו מסוגיא
 מרבבה והדגול שם, כתובות בדו־ח רעק״א לשיטת

 שסובר מי לדעת אף בסוגיא מדובר ו, רסה יו״ד
 לו, עולה האם וטבילת אמו. ירך לאו שעובר
 ממנה כשיוולד אשה, ברחם שיושתל שעובר ומכאן

 נוכריה של עובר יושתל ואם כבנה. אחריה יתייחס
 גוי יהיה כשייוולד הרי ישראלית, של ברחמה

 גירות; וחלות גירות מעשה כאן היה לא כי גמור,
 ד. סי׳ פוניבז׳ר( איצלה *)לר יצחק הזכר לשיטת
 ולידת אמהות, יחס יוצרת כשלעצמה הלידה

 ולא גמור. ישראל לבן הוולד את עושה ישראלית
 גירות, של חלות ולא גירות מעשה לא העובר צריך
 שיושתל נוכרית של עובר גם לשיטתו ולכן

 יתייחס אבל לטבילה, זקוק אמנם בישראלית,

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 יוסף נוצר שונים, אגדה מדרשי לפי ודינה.
 נרצרה רדינה לאה, של ברחמה כערבר
 ממש התחלפר רהם רחל, של ברחמה כערבר

 לרחמה עבר ירסף היער ערברים, בהירתם
 ,62לאה של לרחמה עברה ודינה רחל, של

 ולא היולדות, שם על הם נקראים ואת ובכל
 זו ראיה שדחו יש הביציות. בעלות שם על

.63שונים מטעמים

 לא לו אין מבחנה שתינוק הסבורים, יש
.64אם ולא אב

 שתי רלחומרא שמספק הסבורים, יש
 לאסור יש זה ולפי אמהותיו, הם הנשים

.65שתיהן בקרובי עליו

גויה היא הביצית שתורמת במקרים

 ל בראשית יונתן תרגום [62] לאמו-יולדתו; לגמרי
 דינה, ואת ד״ה א לא נידה ח״א מהרש״א כא;

 ביוצר הפייטן מדברי וכן תא, פענח מספר שהוכיח
 דעת חוג"; "אבן המתחיל בפיוט דר״ה, א ליום

 יש ואגב, שם. התורה, על התוספות מבעלי זקנים
 על נתחבר לא התורה על יונתן שתרגום להעיר,

 של הגדול תלמידו עוזיאל, בן יונתן התנא ידי
 א, ג במגילה מבואר שכן א, כח סוכה הלל,

 ומשמע אמרו, עוזיאל בן יונתן נביאים של שתרגום
 וכמבואר התורה, על תרגום כתב שלא מפורש

 הכהן שלמה ר׳ ובהגהות שם, ח״א במהרש״א
 להמהר״ץ בינה, אמרי בס׳ וראה שם. מוילנא,

 ה, פרק כד כרך שלמה, ובתורה ד, סי׳ חיות,
 גמ׳ לפי [6s] הזה; התרגום מהרת על השערות

 רבה, בראשית ג, ט ברכות ירושלמי א, ס ברכות
 הזכר שהעובר משמע ח, ויצא ותנחומא ר, פע״ב
 שהתחלפו ולא לאה, של ברחמה לנקבה נהפך

 — מאגדות הלכה למדים שאין ועוד העוברים;
 ח; א חגיגה ירושלמי ד; ב פאה ירושלמי ראה:

 תשובות שנב; וסי׳ ט סי׳ הרכבי, הגאונים, תשובות
 ח״א האשכול, ס׳ קכד; סי׳ גנוזה, חמדה הגאונים,

 שיאמרו; עד ד״ה ב קל ב״ב רשב״ם ס״ת; הל׳
 וראה סקכ״ט; קכח סי׳ מג״א ד; ה ברכות תויו״ט

 אמנם ה. אות הלכה, ע׳ תלמודית, אנציקלופדיה
 למדים מש״ס סתירה אין שאם רבים, פוסקים כתבו

 או״ח פר״ח תריט; סי׳ לר״ת הישר ס׳ - מאגדה
 שו״ת קעח; סי׳ ח״ב יעקב שברת שר״ת קכח; סי׳

 לכך דוגמאות וראה מד. סי׳ ח״ב הלכות משנה
 מהר״ץ ספרי בכל ח״ב, הוראה דרכי חיות, במהר״ץ

 בינה, אמרי ובספרו רב עמ׳ א, ברך תשי״ח, חיות,
 ,146-144 עמ׳ ח״א העברי, המשפט באריכות; א סי׳

 קסא, סי׳ חידד נובי״ת בשו״ת ראה אך .14 והע׳
 הלכות למדים שאין יד, סי׳ יאיר חות ובשו״ת
 דברי סותרות שאינן במקום אפילו כלל, מאגדות

 — ניסים ממעשה למדים שאין וערד התלמוד;
 עוד יש שם; הרפואה, בשבילי שטרגברך מ. הרב

 "בן־בת" שלשון ויוסף, דינה מענין הראיה הדוחים
 להולדה מתייחס דווקא לאו "לידה", לשק או

 כל חז״ל: שאמרו וכמו לגידול, גם אלא ביולוגית,

 — ילדו כאילו הכתוב עליו מעלה וכו׳, המגדל
 ומיכל ילדה שמירב שם וראה ב, יט סנהדרין

 ובכל ח(, כא )שמו״ב עדריאל בגי חמשת את גידלה
 אשר שאול בת מיכל בני חמשת "ואת כתוב זאת

 הובאו מן־ההר, ש. הרב — וגו׳ לעדריאל ילדה
 ניסן מא, חוב׳ אסיא, בן-מאיר, י. הרב ע״י דבריו

 ב, הלכה, ובעמק ,8 בהע׳ ,40-25 עמ׳ תשמ״ו,
 חכמה, במשך ראה אך ואילך. 141 עמ׳ תשמ״ט,
 שם העיר ועוד כן. משמע שלא כב, מו בראשית

 ותהר כג( ל )בראשית כתוב שביוסף בן-מאיר, הרב
 ילדה רגם הרתה גם עצמה שרחל משמע בן, ותלד

 ה, אסיא, וולדינברג, א.י. הרב [64] יוסף; את
 חט״ו אליעזר, ציץ שו״ת הנ״ל, ;92-84 עמ׳ תשמ״ו,

 והדיון נימוקיו, (48 )הע׳ לעיל וראה מה, סי׳
 קולא תצא שיטתו שלפי להעיר יש ועוד בדבריו.
 ואמו הביולוגית אמו בקרובי שמותר גדולה,

 לעיין העיר ואמנם וצ״ע. כאחת, הפונדקאית
 שמדאורייתא הסבורים שיש י, טו אבהע״ז ברמ״א

 לו, אסורה הנוכרית מן או השפחה מן אחותו אין
 יחס יש לפחות שם אך לאסור, יש מדרבנן אך

 לשיטת אחר,עכן לאף יחס אין לשיטתו וכאן לאם,
 גויה באשה דוקא שהיינו שם, לשבת הנתיבות
 בהפרייה, כמו אקרעי במיפגש ולא אצלו, הקבועה

 שבכלל ג-סקכ״א,*סק טו סי׳ שם, באוצה״פ וראה
וי״ל; הרמ״א, של זה דינו על החולקים רבו

BJeich JD, Judaism and Healing, ch. [65]
 עמ׳ תשמ״ט, ב, הלכה, עמק לב, ז. פרופ׳ .15-16

 ב, סט במנחות לסוגיא נדוננו את מדמה ואילך, 163
 ועקרה העומר, קודם שליש שהביאה שיבולת בענין

 ההלכתית והבעיה והוסיפה, העומר לאחר ושתלה
 אזלינן, תוספת בתר או אזלינן, עיקר בתר אם היא,

 צריכים שבנידוננו מסיק ולכן בתיקו, נשארה והגט׳
 האמהות, לשתי היילוד ומתייחס לחומרא, ללכת
 בנספח מביא ושם שתיהן. בקרובות ואסור

 לבעל מצמח ההשוואה דחה אויערבך שהגרש״ז
 בנספח נבנצאל א. הרב זו השוואה דחה וכן חיים,
 תשמ״ט, ב, הלכה, בעמק במאמרו כלאב והרב שם,
 Halperin M, Jewish Medical וראה: .173 עמ׳

1988 ,1:25 ,Ethics, מצב ייתכן רפואית מבחינה שגם 
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 מי יש — להיפך או יהודיה, היא והיולדת
 כך הביצית, בעלת תמיד שקובעת שכתב

 והושתלה גויה של היא הביצית שאם
 מתיחס הוא ואין גוי, הוולד — בישראלית

 של הביצית ואם היולדת, אמו אחר
 הוולד — בגויה והושתלה ישראלית

 תורמת שאם שכתב, מי יש ;66ישראל
 הרי יהודיה, היא והיולדת גויה היא הביצית

 אינו אמו ירך שעובר הסוברים שלשיטת
 לאו שעובר הסוברים ולשיטת גירות, צריך

 לטבול האם ויכולה גירות, צריך אמו, ירך
 דין, בבית העובר את לגייר כך ידי ועל

 לאחר מקום ומכל ,67התורה מן גר ויהיה
 ;68שילדתו אמו אחר מתיחס הוא הגירות

 שנתגיירה גויה שמעוברת שכתב, מי ויש
 ואינו גמור ישראל בנה יום, ארבעים תוך

 מביצית שנוצר עובר זה ולפי לגיור. זקוק
 תוך יהודיה ברחם שהושתל נוכרית, של

 אכן שהדבר כפי ליצירתו, יום ארבעים
 זקוק ואינו גמור ישראל הוא בפועל, קורה
 לו עולה שאין שכתב, מי ויש ;6,כלל לגיור

 וצריך הפונדקאית, האם של טבילתה כלל
.70וטבילה גיור היילוד

 אסורה נשואה, שהיא פונדקאית אם
.71הבחנה חדשי שלושה לבעלה

 ביצית לקחת עדיף רפואית מבחינה
 טיפול ממילא שעוברת נשואה, מתורמת

 וניתן עצמה, למען ביציות והוצאת פוריות
 לתרומה, שלה הביציות בעודפי להשתמש
 עדיפות אין הלכתית מבחינה גם ולכאורה

.72פנויה מתורמת ביצית לקחת

 בהפריה הקשורות מיוחדות שאלות ג.2
חוץ־גופית

 להפריה משותפות אלו משאלות חלק
 מתייחס וחלק זוג, בני בין ושלא זוג בני בין
הללו. המצבים משני לאחד רק

 הסבורים יש ורביה, פריה מצות בענין
 פריה מצות מקיימים מלאכותית שבהפריה

 תינוק שאין שסבור, מי יש ;72ורביה
 ועל לאמו, ולא לאביו לא מתייחס המבחנה

 ורביה, פריה מצות בכך מקיים האב אין כן
 ;74יצרה לשבת מצות הוא מקיים לדעתו אך

 אין מלאכותית שבהפריה הסבורים, ויש
 ומצות ורביה פריה מצות כלל מקיימים

.75יצרה לשבת

 מצות לקיים שניתן הסבורים, לשיטת אף
חוץ־גופית, הפריה של בדרך ורביה פריה

 ראה אמנם ביולוגיות. אמהות שתי יש שלעובר
 לכל אמהות שתי שייך שלא סק״א, קצב מ׳ במנ״ח
 ה, תחומין כלאב, א.י. הרב [66] עיי״ש; אחד,

 גר יהיה רעק״א ולדעת [67] ; 267-260 עט׳ תשמ״ד,
 הוא לקטן שזכין להסוברין מדרבנן, רק

 ה, תחומין, גולדברג, ז.נ. הרב [68] מדרבנן;
 במאמרו עוד וראה .274-268 ,259־248 *עמ תשמ״ד,

 תשמ״ז, ח, הרפואה, בשבילי שטרנבוך, הרב של
 במעוברת הרמב״ן שיטת שלפי כט-לו, עמי

 שהטבילה רק גיור, עריך עדיין הוולד שנתגיירה,
 הזה העובר יצטרך זה ולפי מילה, קודם מועילה

 ע״י הובא סולובייצ׳יק, א. הרב [69] מחומרא; גיור
 *עט תשמ״א, ה-ססו, גליון המזרח, באור בנו

 דבריו הובאו אויערבך, הגרש׳־ז [70] ;128-122

 ב, הלכה, עמק לב, פרופ׳ של למאמרו בנספח
 Rosenfeld A, Tradition, [71] ;170 עט׳ תשמ״ט,

 הטעם, [72] וגרושין; קידושין ע׳ וראה .12:78, 1971
 וזנות ניאוף דין כלל אין הפוסקים רוב שלפי

 ע׳ א, בכרך ראה הארץ, כל כדרך שלא בהפריות
 דרורי, מ. עוד: וראה א. 156 עט׳ מלאכותית הזרעה
 Halperin M, Jewish ;1984 ,28:10 ומדע, תורה

1988 ,1:25 ,73] ;Medical Ethics] יוסף, ע. הרב 
 א, סי׳ חאבהע״ז אברהם, נשמת בס׳ דבריו הובאו

 עמ׳ תשמ״ו, ה, אסיא, נבנצאל, א. הרב ;3ה אות
 צב, *חוב המזרח, אור גרשוני, י. הרב [74] ;93-92
 וולדינברג, א.י. הרב [75] ;21-15 עט׳ תשל״ט, תשרי
 ציץ שו׳־ת הנ״ל, ;92-84 עט׳ תשמ״ו, ה, אסיא,

 בשבילי שטרנבוך, מ. הרב מה; סי׳ חט״ו אליעזר,

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 והושתלה מזרעו, ביצית שהפרה מי הרי
 לא מותו, לאחר נולד והתינוק ומת, הביצית

.76ורביה פריה מצות בכך קיים
 הופרתה ביצית כאשר ממזרות, בדין

 — זר גבר של מזרע האשה לגוף מחוץ
 תלויה ממזרות שאין הפוסקים, לשיטות הרי

 באה הוולד שיצירת כל אלא אסורה, בביאה
 הוולד העריות מן שהם ואשה מאיש
 ולשיטות ;78ממזר הוא כאן גם ,77ממזר

 בביאה רק תלויה שממזרות הפוסקים
.7’ממזרות כאן תהא לא אסורה,

 זמן באותו הוציאו אם בכורה, בענין
 ראשונה שהוצאה ואחת ביציות, מספר

 שניה שהוצאה זו ואילו בהקפאה, נשמרה
 בכורה שלענין מכיון והושתלה, הופרתה

 ההפריה, רגע ולא הלידה רגע הוא הקובע
 היא ונולדה שהושתלה הביצית לכן

 שהופרתה הביצית לפני הבכורה,
.80והוקפאה

 ולאחר ביצית, תרמה שאשה במקרה
 אחרת, באשה קדם־העובר הושתל הפרייתה
שרק שכתב, מי יש ילדו, טרם ושתיהן

 האם היינו והיולדת, ההריון נושאת
 ולגביה מבכורה הנפטרת היא ,הפונדקאית,

 אין אבל בפדיון, וחייב בכור הוא הנולד
 ,81הביצית תורמת את מבכורה פוטר הוא
.82שתיהן נפטרו שמספק שכתב, מי ויש

 — ליבמתו יבם בין חוץ־גופית הפריה
 זו מצווה כי ייבום, מצות זו בדרך קיים לא

.82ממש במעשה תלויה
 מהפריה בן נולד אם להסתפק, יש

 ביום למולו מותר אם בשבת, חוץ־גופית
 יש אם הוא ספק וכן שבת, שהוא השמיני,

 לאחר שילדה לאשה לידה טומאת של דין
.84חוץ־גופית הפריה

 בהשמדתה יש אם המופרית, הביצית
 השאלה תלויה הפלה, איסור משום

 קודם הפלה איסור יש אם במחלוקת
 הפלה למתירים ובוודאי ,85יום ארבעים

 הביצית בהשמדת אין יום ארבעים קודם
 שכתבו, מי ויש הפלה. איסור משום

 בעובר רק הוא רציחה מדין הפלה שאיסור
.87,86לרחם מחוץ לא אבל אמו, במעי

 בכרך ערד וראה כט-לו. ׳עמ תשמ״ז, ח, הרפואה,
 והטעם, [76] ;155 *עם מלאכותית, הזרעה *ע א/
 וולד לידת לאחר רק חלה ורביה פריה מעות כי

 - מותו לאחר המעורה לקיים אפשר ואי חי,
 .Halperin M. J Med Ethics, וראה: א, מ״ מנ״ח ראה
 ראה (77) ורביה; פריה בע׳ עוד וראה 1:25, 1988
 כי אם [78] ; 70 הע׳ מלאכותית, הזרעה ע׳ א, כרך

 הביעית, את הפרה כבר שהזרע שמכיוון ייתכן
 חשש כאן אין עובר, של חדשה ביחידה ומדובר
 א, כרך ראה [79] לעיין; ריש הריעות, לכל ממזרות

 ,157 עט׳ שם וראה .72 הע׳ מלאכותית, הזרעה *ע
 לגבי רהתרעארת זרע תורמי של שונים מעבים
 Halperin M, Jewish עוד: וראה כאן. וה״ה היילוד,

1:25.1988 ,Medical Ethics ,של מאמרו ראה ומאידך 
 עט׳ תש״ן, תמוז מט-נ, חרב׳ אסיא, בלייכר, מ. הרב

 יעירתו שתחילת עובר של בשאלה שדן ,72-68
 ברחמה והרשתל כשרים, ראשה איש בין בהפריה

 ממזרות בענין כי כשר, כוולד שדינו ממזרת, של
 אחרי ולא יעירתר, תחילת אחרי הולכים
 נב; טי׳ ח״ג ומשיב שואל שו״ת ראה: [80] לידתו;
 בס׳ ראה אך טו. כא דברים להנעי״ב דבר העמק
וראה: הגר״א, בשם ,1890 וילנה אליהו, סערת

;Halperin M, Jewish Medical Ethics,
ה, תחרמין, גולדברג, ז.נ. הרב [81] ;1:25, 1988

 שלענין ונימוקו: .274-268 ,259-248 עמ׳ תשמ״ד,
 דבר איברים, ריקרם לאחר לידה קובעת בכורה

 גורן, ש. הרב [82] הביעית; בתורמת קררה שלא
 א, ע חולין מגמ׳ ונימוקו תשמ״ד. אר״א, יד העפה,
 ויעא רחמים, שגי שהדביק במי בהמה, בכור לענין

 הוא רכן ־בתיקו,‘הגט׳ שנשארה בזה, ונכנס מזה
 הזרעה ע׳ א, כרך ראה [83] ;יח ד בכורות ברמב״ם

 ראה [84] ;דידן בנידון וה״ה ,39 הע׳ מלאכותית,
 וה־׳ה ,41-40 הע׳ מלאכותית, הזרעה ע׳ א, כרך

 עמ׳ מלאכותית, הפלה *ע ראה [85] דידן; בנידון
 א, ורפואה, הלכה הרשלר, מ. הרב [86] ;96

 לאיסור הלימוד ממקור ראיתו שז-שכ. עט׳ תש״מ,
 ט )בראשית באדם האדם דם שפך כנאמר ההפלה,

 וכר(: בארם שהוא אדם איזהו — ב גז סנהדרין ו,
 איסור כאן שאין בפשיטות, כתב שטרנבוך מ. הרב

 רק הוא האיסור כי בגויה, לא ואפילו כלל הפלה
 הרפואה, בשבילי ראה — לרחם מחוץ ולא ברחם

 חוב׳ הלוי, ח.ד. הרב ואילך; כט .עמ תשמ״ז, ח,
 שהוא ואילך, 14 עמ׳ תש״ן, כסלו מז-מח, אסיא,

על מחקר של לשאלה ביחס גם [87] :לגויים הדין

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 מופרית ביצית עבור שבת לחלל אין
 הסוברים לשיטות אפילו במבחנה,

?8עובר להצלת שבת שמחללים

 הוא לידתו לאחר מבחנה תינוק של דינו
 בו, ולחבול להורגו ואסור אחר, אדם ככל
 כל ללא שנוצר למי דומה הוא ואין

 דומה הוא אין היינו טבעי, לרחם הזדקקות
 כמו יצירה, ספר ידי על שנוצר לאדם

 שאין שכתבו יש שלגביו מפראג", "הגולם
 ומותר למנין, מצטרף ואינו כאדם, דינו

 גופית חוץ בהפריה אכן, ?,להורגו אפילו
 הראשוני החיבור ורק טבעית, היא היצירה

 לגוף מחוץ נעשה לביצית הזרע בין
האשה"?

 רבני רוב שלדעת נראה, כללי באופן
 בין החוץ־גופית ההפריה תהליך מותר דורנו
 התהליך בהגבלת צורך יש אך לאשתו, בעל

 מוסרית הדרדרות למנוע כדי עליו, ובפיקוח
 השלכות ובעל חיוני רגיש, כה בתחום

?1רציניות עתידיות

 הפלה ערך ראה — עוברים דילול בדין
",1מלאכותית

אתי רקע ה.

 בתחום ובטכנולוגיה בידע החידושים
משמעותיים לשינויים הביאו הפוריות

 למשפחה להורות, לפוריות, בהתייחסות
 הרבה הקידמה בכלל. האנושית ולזהות
 בחובה טומנת החוץ־גופית ההפריה בתחום
 היא ובכך עקרות, לנשים גדולה תקווה
 הבעיה חשוב. ואנושי רפואי שירות מהווה

 עקב מתעוררת והמשפטית המוסרית
 שכן זה. תהליך של העתידיות ההשלכות

 עלולה ויסודי מעמיק דעת שיקול ללא
 ואסון נזק ולהביא לרועץ, להפוך זו קידמה
בה. הטמונה התועלת על שיעלה

 בין מבוצעת החוץ־גופית ההפריה כאשר
 הבדל מוסרית מבחינה אין נשואים, זוג בני
 שכן מלאכותית, הזרעה לבין זו שיטה בין

 מרפא להביא מתכוונות השיטות שתי
 הפריה של הפעולה עצם הזוג. של לעקרות

 כאשר נשואים, זוג בני בין חוץ־גופית
 טבעי, באופן להרות יכולה איננה האשה
.,2לבלתי־מוסרית נחשבת איננה

 העיקריות המוסריות-חברתיות הבעיות
 באמצעות חוץ־גופית להפריה נוגעות
 מדינות רחם. תרומת או ביצית תרומת
 .,2זו לשיטה המוסרי ביחסן חלוקות שונות

 זו ששיטה המוסריות לשאלות מעבר אכן,
 רבות, משפטיות בעיות גם קיימות מעוררת,

 אם היילוד? של החוקית האם היא מי כגון
 בכך להאשים ניתן האם פגום, ילד ייוולד

מותר האם הרופא? את או ההורים את

 יש לכאורה — מוקפא עובר או מופרית ביצית
 לפחות ארבעים, לאחר ארבעים קודם בין להבדיל
 בענין ביניהם הבדל שיש לשיטות
 ונימוקו: מז. סי׳ ח״ה, הלוי, שבט שו״ת [881 הפלה;
 בדין נכללת איננה במבחנה מופרית שביצית משום

 אסיא, הלוי, ח.ד. הרב קיימא; בני עוברים רוב של
 כלל. עובר דין במבחנה מופרה עובר על שאין שם,

 שו״ת כזו: יצירה על ראה [89] עובר; ע׳ וראה
 של )בנו משולם דברי שתת צג; סי׳ צבי, חכם

 אות ענגיל, להגר׳״י שמונים גבורות י; סי׳ החכ״צ(,
 שתת ב; יט לסנהדרין שלו הש״ס ובגליון נב,

 ברכי סב; סי׳ וח״ב מא, סי׳ ח״א, יעבץ, ילת
 אות נ סי׳ אר׳ח הד״ט, עקרי נה; סי׳ או״ח יוסף,

 בשם שהביא סק״ב, סב סי׳ יו״ד בפ״ת וראה טו.
 מותר יצירה, ספר ע״י שנבראה שבהמה השל״ה,
 מראית שמפני שהוסיף אלא חיה, בעודה לאוכלה

 הרשלר, מ. הרב [90] מדרבנן; לשוחטה יש עין
ראה:[9]ו שז״שב; עמ׳ תש״מ, א, ורפואה, הלכה

Bleich JD, Judaism and Healing, Ch. 15; I. 
Jakobovits, Jewish Medical Ethics, 2nd Ed, 1975 
Walters L, Ann [92] ;;95-92 *91 עמ א[ ] ;pp. 264-266 

הנצרות לעמדת פרט  .ny Acad Sci, 541:646, 1988
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 לתינוק ולגלות הרפואית, הסודיות את להפר
הביולוגיים? הוריו היו מי המבחנה

 בהתייחסות קיימות מוסריות בעיות
 שהוקפאה מופרית ביצית המוקפא. לעובר

 מי דינה? מה — יותר מאוחר לשימוש
 תורמי יתגרשו או ימותו אם ?*92הוריה

 המוקפא העובר את שיצרו והורע הביצית
 להשמיד מותר האם מעמדו? יהא מה —

 נסויים לבצע מותר האם מוקפאים? עוברים
392המוקפאים? העוברים על רפואיים

 למיסחור קשורות נוספות מוסריות בעיות
 שתישא לאשה תשלום היינו בהורות,
 זוג של וזרע מביצית שנוצר עובר, ברחמה

 מנת על נעשה הדבר כאשר ובפרט אחר,
 והלידה ההריון של הנוחות אי את למנוע

 המיסחור עצם האם הביצית. תורמת של
 של דינו מה מותר? מעשה הוא בהורות

 אם הדין מה מופר? הוא אם כזה, חוזה
 העובר? את להפיל תרצה הפונדקאית האם
 על לשמור לאם־הפונדקאית מותר האם
 הפונדקאית האם אם היילוד? עם קשר

 יש האם — וכד׳ לסמים מכורה מעשנת,
 נגדה? תביעה זכות הביולוגיים להורים

 מעמד הפונדקאית של לבעלה יש האם
בנידון? כלשהוא

 של לרצונן/הסכמתן אחדות סיבות ישנן
 אחרות: כשביל כפונדקאיות לשמש נשים

 כפרה שבהריון; הסיפוק הרגשת התשלום;
 מלאכותיות הפלות של אשם רגשות על

בעבר.

 מסחריות חברות קמו שובות במדינות
 בפונדקאות תשלום, תמורת המטפלות,

 אל זה מצב הוצא מהמדינות בחלק אמהית.
 שדנו מהוועדות, רבות לחוק. מחוץ

 חוץ־גופית, הפריה של המוסריים בהיבטים
 איננו באם־פונדקאית שמיסחור קבעו

.92מוסרי

 המתנגדות אתיות־חברתיות סיבות
 הקשר הרס — מסחרית לפונדקאות

 הילד; וגידול לידה הריון, בין הרגשי
 האשה, של בגופה מכובד בלתי שימוש

 הקשר שבירת רחמה; את "המשכירה"
 בין קיים אשר הטבעי, הביולוגי-פסיכולוגי

עוברה. לבין אשה

 מה — להתנגדות משפטיות סיבות
 אחד ואף פגום, תינוק ייוולד אם יקרה

 האם אם יקרה מה אותו? לקחת ירצה לא
 על ותישמור החוזה, את תפר הפונדקאית

.93לעצמה? היילוד

 על הרפואיים והניסויים המחקר בשאלת
 מוקפאים, עוברים על או מופרות, ביציות

 מחקר שכל הסבורים, יש הדעות: חלוקות
 הוא שכן מוסרית, מבחינה הוא פסול כזה

 אנושי יצור כלפי הנדרש בכבוד פוגע
 רק למחקר המסכימים יש פוטנציאלי;

 הביצית חלוקת של הראשונים בשלבים
 לאחר .עם 14מ־ יאוחר ולא המופרית,
 החוץ־גופית שההפריה ובתנאי ההפריה,

 הסבורים ויש פוריות; למטרות בוצעה
 עם, 14 גיל עד בעוברים מותר שהמחקר

.92מחקר לשם מכוונת ביצירה ואפילו

 במת בנידון פסיקה א[על92להלן;ן ראה —
ראה אתי-משפטי, דיון ועל אמריקאי, משפט

Robertson JA, Hastings Cen Rep 19(6):7-12,
1989; [92 של והמשפטיים האתיים ההיבטים על ב[  
Board of : ראה גורקפא-מרפשר, עובר השתלת  
Trustees, American Medical Association, JAMA 
263:2484, 1990 ;Robertson JA, Fertil Steril, 47:371,

בארה״ב המשפט התפרסם ואמנם [93] ;1987  
על חתמה פונדקאית אם שבו  ,baby M המכונה 

ולאשתו הזרע לתורם היילוד את להעביר הסכם , 
אם משפטי דיון והתקיים התחרטה, הלידה ולאחר  

in Re Baby M, 13 — שנחתם לחוזה תוקף יש  
זו פסיקה על ביקורת ראה : .Fir 2001, April 7, 1987 

Annas GJ, Hastings Cent Rep, 17(3): 13,
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 את כוללות נוספות מוסריות בעיות
הבאות: השאלות

 רק חוץ־גופית הפריה להרשות האם
 בכך, שתרצה אשה לכל או נשואות, לנשים

.94פנויה? כולל

 גדולים סכומים להוציא מוצדק האם
 מחסור שקיים בעת הפריה, טכניקות עבור

 דחופים רפואיים צרכים עבור במשאבים
.95יותר?

 בהפריה רואה הקתולית הכנסיה
 חוקי ובלתי מוסרי בלתי מעשה חוץ־גופית

 האדם של זכותו לעצם ומתנגדת לחלוטין,
 הכנסיה החיים. ביסודות כזו בדרך להתערב
 אנושי יצור לכל לחיים זכות רואה הקתולית

 מבוצע כשהדבר גם — ההפריה מרגע
.96לגוף מחוץ

 וקבוצות רפואיות חברות הרבה
 מוסריות הנחיות פירסמו בעולם מקצועיות

 בין החדישות. ההפריה בטכניקות לשימוש
 הצהרות 74 פורסמו 1987־1979 השנים

 בעולם, שונות וועדות של ודוחו״ת
 .9החדישות׳ ההפריה לטכניקות המתייחסות

 יותר של בהיקף היו אלו מהצהרות עשר
 של הקליניים בהיבטים ודנו עמודים, 50מ-

 פונדקאיות, באמהות חוץ־גופית, הפריה
.98עוברים על ובמחקר

 וועדה 1982 בשנת הוקמה באנגליה
 את לשקול היתה שמטרתה ,99רב־מקצועית
 טכנולוגיות של וההשלכות ההתפתחויות

 מדיניות לשקול החדישות; ההפריה
 חברתיים, שיקולים יסוד על והגבלות
 עבודת המלצות. ולהציע וחוקיים; מוסריים
 נשמעו ובמהלכה כשנתיים, נמשכה הוועדה

 שונים, מקצועיים מגורמים עדויות מאות
 הדו״ח בריטניה. של הראשי הרב כולל

 .100המלצות 63 ומכיל ,1984 בשנת פורסם
 הציעה זאת, וועדה מסקנות בעקבות

 רישוי רשות להקים הבריטית הממשלה
 החדישות, הפוריות בטכניקות לעיסוק

.,01עוברים על המחקר את ביותר ולהגביל

 מטעם מיוחדת וועדה הוקמה בארה״ב
 ,,02האמריקאית הרפואית ההסתדרות
 ידי על רשמית התקבלו ומסקנותיה
 בשנת האמריקאית הרפואית ההסתדרות

 והסתדרויות אחרות מדינות גם .,°31986
 וועדות הקימו שונות לאומיות רפואיות

.,04זה לצורך

 גבול את קיבלו בעולם מהוועדות רבות
 מותר אז שעד כגבול מההפריה, יום 14

 אסור. המחקר לו ומעבר בעובר, מחקר
 האחרון הוא זה שיום היא, לכך הסיבה

 מתחילה ובו ברחם, הטבעית להשרשה
העובר. של האנושית ההתפתחות

Committee of Inquiry into Human Fertilization and 
Embryology. CMND 9314, London, H M 

נידונו זו ועדה של המסקנות  .stationery Office, 1984 

;Lancet, 2:202, 217, 238, : מאמרים במספר  
JAMA, [102] ;Lancet, 2:1343, 1987 [101] ;1984
 S] ;251:2078, 1984; JAMA, 253:2424, 1985ראה [10:
Rosner F, et al, NY State J Med, 87:398,

 ביפן, בצרפת, באוסטרליה, בקנדה, כגון [1041 ;1987
Walters L, Ann NY Acad ראה: ועוד. בגרמניה

 עט' א, כרך מלאכותית, הזרעה ע" ראה [94] ;1987
ראה: [96] מוגבלים; משאבים *ע ראה [95] וא;60

Coughlan MJ, Bioethics, 2:294, 1988 ;Walters L, 
 Hastings Cent Rep, Aug. 1979, p. 25; [ראה [97
Walters L, Clin Perinatol, : ממצאיהם סיכום  
14:271, 1987; Walters L, Hastings Cent Rep, 
סוכמו אלו הצהרות [98] ;13(3 ):suppl 3*9,  1987 
Walters L, Ann NY Acad Set, 541:646,*ב 
Report of the [100] ;Warnock 1988 [99] וועדת

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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משפטי רקע ר.

 התקנות בישראל נקבעו 1987 בשנת
:‘05הבאות

 הפרייתה, ביצית, נטילת על איסור חל א.
 כשהיא אשה של בגופה ושתילתה הקפאתה
 או חולים בבית במחלקה אלא מופרית,

 על ברשומות בהודעה שהוכרו במירפאה,
 הפריה לצורך הבריאות משרד מנכ״ל ידי

 מודעת הסכמה לקבלת ובכפוף חוץ־גופית,
בדבר. מהנוגעים אחד כל של

 של למטרה רק תיעשה ביצית נטילת ב.
 לאחר ושתילתה חוץ־גופית, הפריה

היילוד. אם שתהיה באשה הפרייתה

 מאשה רק תיעשה ביצית נטילת ג.
 פוריות, לקויי עקב רפואי בטיפול הנמצאת

 בנטילת יש כי קבע, אחראי שרופא ובתנאי
 רופא בה. הטיפול קידום משום הביצית
 מחלקה מנהל הוא אלו תקנות לענין אחראי
 ביילוד מומחה רופא וכל סגנו מוכרת,

 מוכרת, במחלקה העובד ובגינקולוגיה
המוכרת. המחלקה מנהל שהסמיך

 ביצית להפריית רופא ישתמש לא ד.
 להפריה, מראש שיועד בזרע אלא שניטלה,

 שממנה האשה של מבעלה ושהתקבל
 זרע מבנק או מתורם או הביצית, ניטלה

 משרד מנכ״ל להנחיות בהתאם הכל —
הבריאות.

 לשם נשואה מאשה שניטלה ביצית ה.
או תורם, של בזרע תופרה לא בה, שתילתה

1988 ,541:646 ,105] ;Sci] העם בריאות תקנות 
 בשילוב ,978 ק״ת ו,987תשמ״ז/ חוץ־גופית(, )הפריה

 על ביקורת הבריאות. משרד מנכ״ל של ההנחיות
 הלסינקי "ועדת דיוני על ודיווח אלו, מתקנות חלק

 אם אלא הזרע, מבנק שהתקבל בזרע
 הן ומראש, בכתב הסכמה, התקבלה
מבעלה. הן הביצית, ניטלה שממנה מהאשה

 באשה תישתל לא תורמת של ביצית ו.
 כל בה והתקיימו נשואה, האשה אם אלא

במצטבר: הבאים התנאים
 קירבת האשה ובין התורמת בין אין .1

 הורים, — משפחה״ ״קירבת משפחה.
 אחים ילדים, והורי-הוריהם, הוריהם
וצאצאיהם. ודודות דודים ואחיות,

 ג׳ סעיף הוראות בתורמת התקיימו .2
לתרומה. הסכמתה וניתנה דלעיל,

 הן ומראש, בכתב הסכמה התקבלה .3
מבעלה. והן מהאשה

 של בעלה של בזרע הופרתה הביצית .4
האשה.

 של ודת לאום לאותו בת היא התורמת .5
 משרד מנכ״ל הנחיות )לפי האשה

הבריאות(.

 באשה מופרית ביצית תישתל לא .1 ז.
 או שלה היא הביצית כן אם אלא נשואה,

אלו. לתקנות בהתאם והופרתה תורמת, של
— (1) משנה בתקנת האמור אף על .2

 המופרית הביצית בעלת התאלמנה א.
 הביצית בה תישתל לא שתילתה, טרם

 לפחות שנה עברה אם אלא המופרית
 והתקבל והפרייתה, הביצית נטילת ממועד

 המחלקה של סוציאלי מעובד וחשבון דין
 ^הדין האשה. בבקשת התומך המוכרת
 משרד מנכ״ל הנחיות לפי ייערך וחשבון

הבריאות.
 לשתול מתכוונים שבה האשה, היתה ב.

הופרתה והביצית גרושה, הביצית, את

 ע. ראה: בישראל, אדם בבני לניסויים העליונה"
 A. ואילך; 225 ׳עמ ,1989 יה משפט, עיוני שפירא,

1989 ,13:609 Shapira, Nova Law Rev
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 תישתל — גירושיה טרם בעלה של בזרעו
 כעלה הסכמת קפלת לאהד דק הביצית כה

לשעבר.
 לשתול מתכוונים שבה האשה, היתה ג.
 תישתל לא רווקה, המופרית, הביצית את
 היא הביצית אם אלא מופרית, ביצית בה

 סוציאלי מעובד וחשבון דין והתקבל שלה,
כנ״ל.

 מופרית, ביצית לרבות ביצית, .1ח.
שנים. חמש על תעלה שלא לתקופה תוקפא

 תקופת להארכת בכתב בקשה נתקבלה .2
 שמגופה האשה בידי חתומה ההקפאה,

 של בחתימתו ומאושרת ובעלה, ניטלה
 להאריך החולים בית רשאי האחראי, הרופא

נוספות. שנים בחמש ההקפאה תקופת את

 שניטלה מופרית בביצית או בביצית .1ט.
שימוש. ייעשה לא שנפטרה נשואה מאשה

 שבעלה נשואה מאשה שניטלה ביצית .2
בהסכמתה. תיתרם נפטר
 שניטלה מופרית, ביצית לרבות ביצית, .3

 באשה תישתל לא שנפטרה, פנויה מאשה
 התורמת נתנה פטירתה טרם אם אלא אחרת

הביצית. לתרומת הסכמה

 הבריאות משרד מנכ״ל הנחיות לפי .1י.
 נפרדים רישומים לנהל מוכרת מחלקה על

 ביצית, תרומת של ולפעולות ביצית לנטילת
 וזיהוי איתור של אפשרות למנוע כדי

ביציות. של תרומות
 הביציות ותורמות הזרע תורמי רישומי .2

 נעולים ויישמרו יוחזקו בנפרד, יתנהלו
סודיותם. שמירת לשם נפרדים, במקומות

 אחראי ימונה מוכרת מחלקה בכל .3
 ורישומים רשומות של תקין לניהול

 וביציות, זרע לתורמי הנוגעים רפואיים
חוץ־גופית. בהפרייה הקשורות ולפעולות

והוספות השלמות קונטרס

ההוריות ועל עוברים, של ההקפאה שיטות על עדכני סיכום ]ראה -- 1 קסע אחרי ״.9 עח׳
ואילך[. 5 עט׳ תשנ״ה, נה, חוב׳ אסיא, ע, ספרן א, לוין — במאמר זו פעולה לביצוע

 שלא כך בשלות, בלתי בביציות להשתמש אפשרויות הקרוב בעתיד יהיו מדעית מבחינה
 בשלה. ביצית לחריגת לגרום מנת על הורמונלי טיפול תעבור הביצית שתורמת צורך יהא
 שלפלו מעוברים־נקבות ואף מתות, מנשים בביציות להשתמש אפשרויות מתפתחות כן כמו

[.News, bmj 309:289,1994] שהופלו או

עודף ביוץ להשראת ההורמונליים הטיפולים על עדכני סיכום ראה ־־ 12 ■הט .119 ■טח
ואילך. 5 עט׳ תשנ״ה, נה, חוב׳ אסיא, ע, ספרן א, לוין — במאמר
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 מבחינת משמעותיים הבדלים שאין נמצא, אחדים במחקים ־־ w 3 אחרי ״,9 עמי
 הפריה לאחר רגיל, הריון לאחר יילודים בין וההתפתחותיות המיילדותיות התוצאות

 Sutcliffe AG, etj מוקפאים שהיו בעוברים חוץ־גופית הפריה ולאחר ׳טריה׳, חוץ־גופית
1995 ,72:290 al, Arch Dis Child.]

 הפריה לצורך ביציות לשאיבת השיטות על עדכני סיכום ]ראה - העמוד נס!ף וי.9 ■טח
ואילך[. 5 עט׳ תשנ״ה, נה, חוב׳ אסיא, ע, ספרן א, לוין — במאמר חוץ־גופית

לגברים ביחס חוץ־גופית הפריה בשיטות השימוש גובר לאחרונה אכן - 16 הט• .120 טח•
 הפריה ולצורך פגומים, זרע תאי מריבוי או זרע, תאי ממיעוט הסובלים חלקית, עקרות עם

 בשיטות כיום להשתמש ניתן כן כמו תקינים. זרעונים של קטנה בכמות די חוץ־גופית
 שיטות קיימות ביציות. לתוך בודדים זרע תאי שונות בשיטות ולהחדיר מיקרומניפולציה,

 בנוכחות גם הפריה מאפשר זה ודבר זרע, תאי החדרת לצורך הביצית ניקוב של שונות
התנועתיות. מבחינת לקויים זרע תאי או זרע תאי מיעוט

בשאיבת הביוץ, בהשראת רבה התקדמות חלה האחרון בעשור -- 2 קסט בתוך .123 טח׳
 ברחם העובר לקליטת שקשור מה בכל אכן, זרע. תאי ידי על הביצית ובהפריית הזקיקים,

 לידות ושיעור ברחם, המופחת הביצית השרשת שיעור ולפיכך משמעותי, שיפור חל לא
 גורמים מספר מונים החוקחם האחרון. בעשור עלה לא החוץ־גופית ההפחה בתהליך החי

 פגיעה הרחם; רירית של מתאימה בלתי הורמונלית הכנה — זה לכשלק משועחם
 קושי מהעוברונים; גדול חלק של גנטי איזון חוסר החוץ־גופי; הטיפול במהלך בעוברונים

 יכולת חוסר כך ועקב (,zona peiiucida) השקופה המעטפת מתוך העוברונים של בהנצה
 הרפואה ואח׳, שושן א. ;Cohen J, et al, Hum Reprod 5:7,1990 — !ראה השרשה

[.1993,468: קכה

עובחם של שחלות בהוצאת הצלחות הושגו בנסיונות־חיה -- 2 קסט אחרי .12* ״ח־
 שמעולם ביולוגית^ "מאם" נולד שהיילוד כך שהפילה, האם לתוך ובשהשתלתן שהופלו,

שלו. לסבתא בעצם נולד והוא נולדה, לא

לשאיבת שונות מיקרומניפולציה שיטות על עדכני סיכום דאה ־־ 222 ר.ט• .12* טח־
 עט׳ תשנ״ה, גה, חוב׳ אסיא, ע, ספרן א, לוין — במאמר חוץ־גופית הפריה לצורך ביציות

ואילך. 5

תלא. ח״א.סי׳ הרשב״א שו״ת צ״ל שלא סי׳ הרשב״א שו״ת במקום -- 26 הט׳ .125 טח־

לג; י, רבה, במדבר 26 125 חוץ־גרפית הפריה

שהוא טז, ב בראשית המלבי״ם שיטת וכן 28 125 חוץ־גופית הפריה
בלבד. היתר
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 — קשה תורשתית מחלה נושאים הזוג בני שאם שכתב, מי יש ־־ י קם» ■נתת ,129 ™
 במחלה, נגועות המופרות הביציות אם לבדוק חוץ־גופית, להפריה להיזדקק להם מותר

 זרע את לערבב שלא מירבית הקפדה שיש בתנאי זאת הבריאות. בביציות רק ולהשתמש
 54 עמ׳ תשנ״ב, אייר נב, נא אסיא, חוב׳ זילברשטיין, י. ]הרב זר גבר של בזרע הבעל

ואילך[.

49 130 חוץ־גופית הפריה

49 131 חוץ־גופית הפריה

57 132 חוץ־גופית הפריה

 ה סי׳ חאבהע״ז ח״ד אברהם נשמת בס׳
 הגרי״ש ואזנר, הגר״ש דעות הביא סק״ג

 והגרש״ז וולדינברג הגרא״י אלישיב,
 לכתחילה שאוסרים שליט״א, אויערבאך
 לעירבוביה מחשש בעיקר פונדקאות,

 יש ואזנר הגר״ש ולדעת ואנדרלמוסיה,
 ולא באשתו ׳ודבק משום תורה איסור בזה

 וכמבואר א, נח סנהדרין — חברו׳ באשת
 קעה סי׳ ח״ג הלוי שבט שו״ת בספרו
סק״ב.

 אליהו, מרדכי הרב של מאמרו וראה
 ואילך, 272 עמ׳ תש״נ יא, תחומין,

 להפרות שלא מאד להיזהר שצריכים
 בעלה, של שאינו זרע עם אשה של ביצית

הזרע. או הביציות בין לערבב או

,MACKLIN R, במאמר וראה
,HASTINGS CEN REP

5 .JAN/FEB 1991, P המשמעויות על 
 לאור ומשפחה הורות של המשתנות
בהפריה. הטכנולוגיים השינויים

כט. סי׳ ח״א ישראל יחל שו״ת ־־ 59 הע־ גני, עה־

תשובתו של ב בחלק ישראלי הגר״ש :מ סי׳ חי״ט אליעזר ציץ שו״ת ־־ 62 ■הע ני,5 שד
זה. כרך בראש המובאת

 ח״ב האשכול ם׳ — מאגדות הלכות למדים שאין בענין עוד וראה — 6נ העי ,1נ5 שד
א. סא יבמות מאירי ב; ג מגילה ריטב״א הראב״ד; בשם קעד, סע׳
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טקסט/הערה עמודהערך

63 135 חוץ־גופית הפריה

63 135 חוץ־גופית הפחה

63 135 חוץ־גופית הפריה

הוססה/השלמה

 ;ניסים מעשה מזכירין אין — א ס ברכות
 מן ראיה מביאין אין — ב נט ב״מ

 המתים תחיית במאמר וראה החרוב.
 ראיה מביאין אין — ו אות סוף לרמב״ם,

 מן הרב שהוכיח ומה ניסים. מעשה על
 דווקא מתייחס לא לידה שלשון ההר

 כבר לגידול, גם אלא ביולוגית להולדה
טז. ג בראשית המלבי״ם בזה קדמו

 עוד ראה ממדרש הלכה לימוד בענין
 פר׳ הטור, תורת אאמו״ר של בספרו

כג. אות בראשית,

 דבריו הובאו אלישיב, הגרי״ש דעת
 ה סי׳ חאבהע״ז ח״ד אברהם בנשמת
 היא מי הכרעה עדיין אין שאמנם סק״ב,
 היא היולדת שהאשה נראה אך האם,
 יצטרך היילוד — גויה היא ואם האם,
 הובאו אויערבאך, הגרש״ז ודעת גיור.

 ראיות שאין שם, אברהם בנשמת דבריו
 צריך ולכן האם, מי להוכיח ברורות

 הנוגעים בענינים האמהות בשתי להחמיר
 הגרא״י ודעת גירות; כגון תורה, לדיני

 אברהם בנשמת דבריו הובאו וולדינברג,
 של האם היא המולידה שהאם שם,

הביצית. תורמת ולא היילוד,

<135 ■m. הפונדקאית שהאם שכתב מ, סי׳ חי״ט אליעזר ציץ בשו״ת ראה אמנם ־- 64 הע־
 אופן בכל או לוי, בת או כהן, בת היא אם ובין גויה, היא אם בין דבר, לבל אמו היא

 וביצית מבעלה, זרע ולקחו ללדת, יכולה איננה אשה שאם מט, בסי׳ שם כתב וכן שהוא.
 ולא היולדת, אחרי מתייחס הוולד — הזרע בעל אשת של ברחמה והשתילו אחרת, מאשה
הביצית. בעלת אחרי

135 •nu, נשף nnun■ -סוטה ערלה לענין בזקנה שסיבכה ילדה מדין שהוכיחו מי ויש ־[ 
 יותר שהוא לצמח )צעיר(, שנים משלוש פחות שהוא מצמח ענף מחברים שאם ב[, מג

 ביצית מחברים שאם ומכאן ערלה, לענין לזקן הצעיר הצמח מתבטל )זקן(, שנים משלוש
 מתייחס והוולד לתורמת, מיחסה הביצית מתבטלת אחרת, אשה של לרחם אחת מאשה
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 בענין וראה מ. סי׳ חי״ט אליעזר ציץ שו״ת כט; סי׳ ח״ג יקרה אבן ]שו״ת לפונדקאית
 שבעצם ואילך, 163 עט׳ תשמ״ט, ב, הלכה, עמק לב, ז. של במאמרו באריכות זו ראיה

 שם הסיק ולכן אזלינן, תוספת בתר או אזלינן, עיקר בתר אם הוכרעה לא בנידון ההלכה
 הנולד של אמותיו הן הפונדקאית האם וגם הטבעית, האם שגם זו, מראיה להתמיד

 לבין צמח בין ההשוואה עצם את דחה אויערבאך שהגרש״ז שם, הביא אמנם לחומרא.
נשמה[. עם חי בעל

156 •nu. שעברו קודם הושתלה המופרית הביצית שאם שכתב, מי יש ־־ 2 קטע אחרי
 גם הוולד, לאם בתוכה הושתלה המופרית שהביצית האשה נחשבת להפריה, יום ארבעים

 ולכן המופרית, הביצית על עובר תורת אין יום ארבעים עד כי הביצית, בעלת היא אין אם
סח[. סי׳ ח״ב בנימין חוות ןשו״ת אמהות תורת עליה לחול יכול לא

nu• היהודי, הבעל של זרעו אחרי מתייחס העובר שאין שכתב, מי ויש ־־ 1 קטע אחרי
 כשמתוכנן חוץ־גופית הפרייה לצורך זרע במתן זרע השחתת של מוחלט איסור יש ואולי

 תשובתו של ב חלק בסוף ישראלי ]הגר״ש גויה של ברחמה המופרית הביצית את להשריש
זה[. כרך בראש המובאת

אליהו, מרדכי הרב של מאמרו וראה 86 140 חרץ־גופית הפריה
 ואילך, 272 עמ׳ תש״נ, יא, תחומין,

 להיות האמורות מופרות שביציות
 להשמידן, אסור — האם ברחם מושתלות

 מותר להשתלה נבחרו שלא הביציות אבל
 יהודים בין כזה הבדל ואין לזורקם,
לגויים.

nuמופרות, ביציות להשמדת מתנגדת איננה הקתולית הכנסיה ואגב, .. 06 הע׳ .140 ׳
News, MNJ.] 308:1319; 1994 — ןראה להפלות המוחלטת התנגדותם למרות

nu»מחוץ מופרית לביצית שאין ,1995 ,388: קכח הרפואה, וינר, י. וראה -- 87 ■ה״ .1־
מחקרים. עליהם לערוך ואף להשמידן, ומותר כלשהוא, משפטי מעמד לרחם

מופרית ביצית בין שמבדיל ,1995 ,388: קכח הרפואה, וינר, י. וראה ־■ 88 ■ה» .1« טמ
 ׳שתשמור כדי שבת חילול להתיר בה לדון מקום שיש אשה, ברחם להשתילה שמתכוונים

 במסקנתו, שכתב ומה בה. להשתמש מתכוונים שאין מופרית ביצית לבין הרבה׳, שבתות
 המופרית הביצית על שבת לחלל מותר 50%מ- למעלה היא ההפריה הצלחת אם שדווקא

 מי עבור גם שבת ומחללים הרוב, אחר נפש בפיקוח הולכים אין שהרי תמוה, הוא
 סי׳ ביאוה״ל וראה ד, שכט או״ח טושו״ע יח; ב שבת רמב״ם א; פה )יומא ראשו שנתרוצץ

לחיות. סיכוי 50%מ־ פחות לו יש שבוודאי אלא(, ד״ה ס״ד
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סא סי׳ חיים מים שו״ת בספרו פורסמה הלוי ח.ד. הרב דעת - 88.86 העי .140-1 עמי
 ואילך 54 עמ׳ תשנ״ב, אייר נא־גב, אסיא, חוב׳ זילברשטיין, י. הרב של מאמרו וראה

 אשד. ברחם מעולם היתה שלא מופרית ביצית בהשמדת איסור כל שאין הוא אף הסבור
כזאת. ביצית עבור שבת לחלל ושאין

כהכנה שחלתי גירוי-יתר להשרות כדי תרופות שמקבלת אשה ־־ 1 קסע אחרי ,141 עמי
 מותר — חייה את לסכן שעלול שחלתי, יתר בגירוי והסתבכה חוץ־גופית, בהפריה לטיפול

 פעולה שום לבצע אין אך שבשחלה, הזקיקים ושאיבת דיקור ידי על בשבת בה לטפל
 ]הגרי״י שבת בחילול כרוכות כאלו פעולות אם לשומרם, או בשבת להפרותם כדי נוספת

[.42 עמ׳ תשנ״ה, נה, חוב׳ אסיא, אברהם, א.ס. של במאמרו דבריו הובאו נויבירט,

והביצית הזרע בין חוץ־גופית להפרייה שהסכימו ואשה בעל -- 3 קמע אחרי .141 עמי
 — רחם כלל אק שלאשה מפני לפונדקאות, המופרית הביצית את ימסרו כך ואחר שלהם,
 וכגון הצדדים, לאחד אונס קרה אם אבל ההפרייה. אחרי ההסכם על לשמור חייבים

 את ולמנוע בהם, לחזור יכולים — בשותפות עוד חיים ואינם התגרשו, ו/או שהסתכסכו
 ג בחלק ישראלי, ]הגר״ש פונדקאית ברחם המופרית הביצית השרשת של התהליך המשך

זה[. כרך בראש המובאת תשובתו, של

 ׳עמ תש״נ, יא, תחומיץ, אליהו, מ. הרב88 141 חוץ־גופית הפריה
 חילול מתיר נפש שפיקוח ואילך, 272

נולד. שכבר מי להצלת רק שבת

ז. סי׳ ח״ב פענח צפנת שו״ת ־- 89 הע־ ,141 עח׳

 וראה - 92LA PUMA J, ET AL, AM 142 חוץ־גופית הפריה
J OBSTET GYNECOL, 160:59, 1989

 שלא מומלץ המשפטיות הבעיות שבגלל
במאמר ראה וכן זה. נושא לפתח

RAYMOND JG, HASTINGS CEN, 
7 .REP, NOV/DEC 1990, P התנגדות 

 כשהיא גם לפונדקאות, עקרונית מוסרית
 של- נימוקים הרבה בגלל מסחרית, כלתי

האשה. של ובכבודה כגופה פגיעה
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,IN THE MATTER — דומה מקרה וכן 93 142 חרץ־גופית הסריה  
OF BABY M, A-39-87.FEB 3, 1988 
annas GJ, — זו פסיקה על וביקורת  
HASTINGS CEN REP,

APR/MAY 1988, P. 21

 — חלוקות הדעות האמהות קביעת בענין 1 קטע אחרי 143 חוץ־גופית הפריה
 האם היא היולדת שהאשה הסבורים, יש

 ANNAS GJ, LAW MED - ]ראה
16:27,1988 HEALTH CARE] היא וכן 

 הקולג׳ של האתית הוועדה עמדת
 ]ראה וגניקולוגיה למיילדות האמריקאי

 ANNAS GJ, N ENGL - במאמר
1992 ,326:417 J MED] ; הסבורים, ויש 

 לקביעה בהתאם תמיד נקבעת שהאמהות
 המשפט בבית נפסק כך הגנטית.

בארה״ב קליפורניה מדינת של לערעורים
ANNA V. MARK C, 286 CAL. 
RPTR. 369 CT. APP. 4TH 

1991 .DIST. על וביקורת דיון וראה 
 annas GJ, — במאמר זה דין פסק

1992 ,326:417 N ENGL J MED•

no• ,חלקית, פונדקאות פונדקאית: אם של סוגים כמה קיימים ־- י קסט אחיי הס׳ «י 
 )"פונדקאית"(, אחרת אשה עם אישות יחסי מקיים פוריה כלתי אשה של הבעל — טבעית
 המצב זה היה מסויימת במידה הבלתי-פוריה. החוקית, ולאשתו לבעל נמסר הנולד והילד

 דרבנו מחרם אסור זה דבר כיום ובלהה. רחל יעקב של המצב וכן והגר, שרה אברהם של
 עם מלאכותית הזרעה עוברת פונדקאית אשה — ׳מלאכותית׳ חלקית, פונדקאות גרשום;

 הרחם, ואת הביצית את ׳תורמת׳ הזו הפונדקאית האם פוריה. בלתי אשה של מהבעל זרע
 חוקי אימוץ של בתהליך הבלתי-פוריה, החוקית, ולאשתו הזרע לבעל מועבר הנולד והילד
 Keane N & Bred D: lhe Surrogate Mother. New-York, — כך על ]ראה
1985 ,1981; Corea G: The Mother Machine. New-York ; הבעל — מלאה פונדקאות 
 של ברחמה מושתל והעוברון הביצית, את תורמת פוריה הבלתי האשה זרעו, את תורם
כזה. למצב מתייחסים בפונדקאות כשדנים כלל בדרך פונדקאית. זרה, אשה

4« •no.בנשים להשתלה ביציות לרכישת גם נוגעת המיסחור שאלת — ב קסס אחרי י 
 — מוסרי כבלתי נחשב כזה מעשה באנגליה ביצית. לתורמת תשלום היינו שחלות, חסרות

.Abdalla HI, Br J Obstet Gynecol 101:567, 1994 ראה
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פונדקאית אשה לבין עקר זוג בין הנחתמים החוזים שונות, במדינות ־־ 93 הע׳ ,144 עט׳
 ילדים, מכירת של באיסור פוגעים הם רבים במקרים שכן משפטית, מבחינה תופסים אינם
 את להפר פונדקאית אם יכולה לפיכך, המקובל. הציבורי הסדר את כנוגדים נחשבים והם

 Schenker JG & Frenkel DA, Obstet — ]ראה לקיימו לכפותה ניתן ולא החוזה,
1987 ,42:405 Gynecol Surg.

Sauer MV, et al, Lancet 341:321, 1993 ובאנגליה באיטליה ־- 2 קטע אחרי ,145 עט־
 מתרומת ומעלה, שנה 60 בנות מבוגרות בנשים מוצלחות חוץ־גופיות הפריות מספר בוצעו

 ומעלה שנה 50 בנות הנשים שיעור טבעי שבאופן לציין, ]יש צעירות נשים של ביציות
 850,000 מתוך 79 השיעור היה 1990 בשנת באנגליה — קטן הוא להריון שנכנסות
 השחלות שאמנם היא, ההנחה .Leading Article, Lancet 341:344, 1993 — הריונות
 גם עובר לקלוט מסוגלת הרחם רירית אך תקין, ביוץ מאפשרות ולא השנים, עם מזקינות

 היותה למרות האשה, של מתאימה הורמונלית הכנה ידי על ייתכן זה דבר מבוגר[. בגיל
 ייוולד אשר הילד, טובת — מוסריות בעיות מספר מעלה זו אפשרות הבלות. אחרי שנים
 מוקדמת; יתמות של אפשרות וכן בתינוק, לטפל ומיומנות סבלנות וחסרת מבוגרת לאם

 פרישה אחרי ילדים ללדת לבחור שעלולות נשים, של בקריירה מפליגים חברתיים שינויים
 למומים חשש והלידה; ההריון בעצם המבוגרת האשה של וחי.יה בריאותה סיכון לפנסיה;

 Leading — ]ראה מוגבלים משאבים של הצודקת החלוקה שאלת ;כזה ביילוד פג ולידות

341:344,1993 Article, Lancet. בגילים שילדו אומתנו מאמהות שהיו להעיר, יש אמנם 
העולם. גדולי מהם ויצאו ויוכבד, שרה כגון בלותן, אחרי מבוגרים יותר

הרצויה המדיניות על מסמכים שני פירסם העולמי הבריאות אירגון ־■ 104 הע־ .146 טח•
 World Health Organization :Technical report — החוץ־גופית ההפריה כתחום

series 820, Geneva, 1992; ,World Health Organization, Regional Office for 

1990 Europe, Copenhagen. אלו מסמכים על וראה — Stephenson PA & Wagner 
1993 ,341:1648 MG, Lancet.

היא הילד את יולדת אשר האשה — הבינלאומי החוק מבחינת ־- 2 קטע אחרי ,146 ■עט
 מהפריה שנולד תינוק לפיכך, הגנטי. החומר את תרמה מי לעובדה קשר ללא החוקית, אמו

 האשה — פונדקאית אשה ברחם והשתלתו מזוג, וביצית זרע תרומת של חוץ־גופית
 מדינות חוקי. אימוץ דורשת המזמין לזוג הילד ומסירת החוקית, האם היא הפונדקאית

 ועול( סקנדינביה ארצות גרמניה, אוסטריה, שווייץ, אנגליה, אוסטרליה, )כגון בעולם רבות
 Schenker JG. — ]ראה פלילית עבירה מהווה כזו ופעולה הפונדקאות, את בחוק אסרו
1991 ,In: Boutaleb Y & Gzouli A, eds, New Conception in Reproduction.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
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 לפני שקדם־עוברים ומוסרית, משפטית הסכמה מתגבשת בארה״ב — העמוד בסוף ,146 עוד
 כבוד של מסויימת למידה זכאים הם כי אם עצמית, אישיות מהווים אינם ברחם השתלה

 העמדה, מתגבשת כן כמו ולהיוולד. לעוברים להיהפך בהם הטמון הפוטנציאל בגלל
 על הבעלים הם הביצית, ותורמת הזרע תורם היינו קדם־העובר, של המרכיבים שתורמי

 להשמידם, האם — העוברים לקדם הנוגע בכל להחליט הזכות ולהם קדס-העוברים,
 Robertson — ]ראה מחקר לצורכי בהם להשתמש או אותם, לתרום ברחם, להשתילם

1992 ,116:430 JA, Arch Pathol Lab Med.

 עוברים על במחקר כספית תמיכה 7׳ג ממשלתי איסור הוטל בארה״ב - סוף ,146 ™
 14 גבול על לשמור היתה ההמלצה .1995 בשנת רק בוטלה זו הגבלה שהיא. צורה מכל

 העובר של העתידית העצבים מערכת של ראשונית התפתחות מתחילה זה ביום שכן הימים,
 שנוצרו בעוברים מחקר לצורכי להשתמש הומלץ כן כמו [.primitive streaks ]יצירת

— ]ראה שהופלו בעוברים לא אך עוד, בהם הקן איננו והזוג מלאכותית, בהפריה
.[Roberts J, BMJ 309:900, 1994

 הפרייתן נפלים, או עוברים של משחלותיהן ביציות קצירת של שיטה התפתחה לאחרונה
 לחיים. נולדה לא שמעולם ביולוגית לאם יילוד ייווצר זו בדרך עקדות. בנשים והשתלתן

 Warden J, BMJ 308:1062, — ]ראה 1994 בשנת באנגליה שנחקק בחוק נאסר זה דבר
1994.]

 באנגליה ציבורי ובסקר שמתו, מנשים ביציות לקצירת שיטה ומתפתחת הולכת כן כמו
 כאלו, בביציות לשימוש חריפה התנגדות הביעו נשאלים 100,000 מתוך 83% כי התברר
 החליטה לכך אי מתה. אשה של תוצר שהוא שידע ביילוד נפשית לפגיעה מחשש בעיקר
 לצרכים כאלו בביציות שימוש למנוע 1994 בשנת חוץ־גופית להפריה הבריטית הרשות

[. News, BMJ 309:289,1994] כאלו ביציות על מחקר רק ולאפשר טיפוליים,

בספר: ראה לפונדקאות ביחס בישראל רבים משפטיים היבטים על ־- 1 סיףקסע ,150™
ואילך. 241 ׳עמ שני, חלק ,1994 קוק, הוצאת ופנדקאות, אימוץ דרור, בן א.

והלכה אתיקה לרפואה, השני הבינלאומי הכינוס
הכינוס לקראת מאמרים אסופת




